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ВСТУП 

Мета дисципліни - на основі системного бачення  міжнародних  відносин, 

поєднання найважливіших питань теорії та практики міжнародно-політичної 

науки сприяти формуванню у здобувачів компетенції щодо їх практичного 

застосовування у процесі виконання власного наукового дослідження.  

 

1. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Здобувач має знати: необхідні теоретичні, методичні та методологічні  

положення міжнародно-політичної науки, сучасний зміст основних категорій  

міжнародно-політичної науки, методи дослідження нею свого об’єкту, етапи 

трансформації та   парадигми  дослідження явища міжнародних відносин, зокрема 

основні принципи його системного аналізу з врахуванням того, як ці питання 

трактуються в новітніх вітчизняних і іноземних дослідженнях, особливості 

формування   методів та суміжних з нею методів гуманітарних наук, специфіку 

методологічних стратегій в умовах сучасного соціо-гуманітарного дискурсу. 

2. Здобувач має вміти: концептуально використовувати поняття і категорії 

у якості джерел формування інструментарію  міжнародно-політичного знання, 

критично осмислювати усталені підходи та ідеї, виокремлювати і характеризувати 

межі теоретичного і практичного у власних наукових дослідженнях;   

використовувати теоретичні положення міжнародно-політичної науки у 

навчальній, дослідницькій та викладацькій діяльності, зокрема збирати, 

узагальнювати та аналізувати міжнародну інформацію і давати оцінку 

міжнародно-політичним подіям, здійснювати системне бачення  міжнародних  

відносин на глобальному та регіональному рівнях; здійснювати ретроспективний 

та прогностичний аналіз в міжнародних відносинах; виявляти інтереси різних 

акторів світової політики та аналізувати їх діяльність на світовій арені, 

моделювати ситуації у міжнародних відносинах, структурувати проблему і 

виокремлювати основоположні фактори при аналізі конфліктних ситуацій в 

різних галузях міжнародного життя; вміти викласти проблему і підходи до її 

рішення в різних видах документів  а також представляти їх у доповідях  і 

науково-практичних дискусіях. 

3. Володіти елементарними навичками наукового аналізу та категоріально-

концептуального мислення; застосування  складних  міжнародно-політичних 

підходів у наукових дослідженнях.  

 

4. Анотація навчальної дисципліни: «Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку» є складовою освітньо-наукової програми підготовки 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «доктор філософії», належить до 

переліку  вибіркових навчальних дисциплін аспірантури (ВНД.02) і викладається 

українською мовою на першому році навчання. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): опанування здобувачами ступеня доктора 

філософії концептуальним та методологічним здобутком  міжнародно-політичної  

науки з метою подальшого розвитку навичок наукового мислення у 

дослідницьких практиках. Аналізуються політичні процеси у міжнародному 

вимірі, зокрема, проблеми глобального розвитку, миру та війни, регіональної 



інтеграції, глобалізації, зовнішньої політики національних держав, міжнародної 

безпеки, діяльності  міжнародних організацій, союзів,  блоків, міжнародних 

конфліктів та шляхів їх розв’язання, транснаціональних  відносин,  засобів 

міжнародних комунікацій, міжнародних громадських та політичних  рухів, ролі 

України у сучасних міжнародних відносинах. 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток 

у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплі

ни 

К

Код 
Результат навчання 

 Знати і розуміти:    

1

1.1 

системне бачення  

міжнародних  відносин на 

глобальному та регіональному 

рівнях; 

лекція, 

самостійна 

робота 

усна 

відповідь, 

контрольна 

робота. 

6% 

1

1.2 

критерії наукового 

дослідження;  

 

семінар, 

самостійна 

робота 

усна 

доповідь, 

екзаменацій

на робота 

7% 

1

1.3 

місце вітчизняної  наукової 

традиції у світовій науковій 

думці; 

лекція, 

самостійна 

робота 

усна 

відповідь, 

контрольна 

робота, 

екзаменацій

на робота 

8% 

1

1.4 

історичну логіку розвитку 

основних  системних підходів 

та ідей, їх дотичність до 

становлення сучасного 

міжнародно-політичного 

дискурсу; 

лекція, 

самостійна 

робота 

контрольна 

робота, 

екзаменацій

на робота 

7% 

1

1.5 

значення власного наукового 

дослідження для розвитку 

інших галузей науки, 

суспільно-політичного, 

економічного життя; 

 

лекція, 

самостійна 

робота 

контрольна 

робота, 

екзаменацій

на робота 

8% 

 Вміти:    

2

2.1 

Визначатись щодо 

методологічної бази власного 

наукового дослідження; 

 

семінар, 

самостійна 

робота 

усна 

доповідь 

7% 



2

2.2 

обґрунтовувати актуальність 

та чітко формулювати мету 

дослідницького проекту;  

 

семінар, 

самостійна 

робота 

усна 

доповідь, 

екзаменацій

на робота 

8% 

2

2.3 

практично застосовувати 

системні знання (наративи) у 

процесі власного наукового 

дослідження з метою 

розв’язання комплексних 

питань та проблем; 

семінар, 

самостійна 

робота 

екзаменацій

на робота 

6% 

1

2.4 

продукувати нові наукові ідеї з 

урахуванням тенденцій 

розвитку сучасної науки та 

глобальних цивілізаційних 

проблем (міжнародно-

політичних, екологічних, 

етико-моральних, міжнародно-

правових,  релігійних тощо);  

 

семінар, 

самостійна 

робота 

екзаменацій

на 

робота 

7% 

 Комунікація:    

3

3.1 

здатність брати участь в 

дискусіях,  концентруватися на 

значущих складових обраної 

проблеми (теми); 

семінар, 

самостійна 

робота 

усна 

доповідь 

6% 

3

3.2 

здатність брати участь у 

міждисциплінарних проектах 

комплексного наукового 

дослідження складних систем, 

використовувати результати 

досліджень  міжнародно-

політичної науки для 

досягнення цілей власного 

наукового дослідження;  

 

самостійна 

робота 

усна 

доповідь  

7% 

2

3.3 

проявляти увагу і 

толерантність до іншої (й 

інакшої) думки у процесі 

інтелектуальної комунікації. 

семінар усна 

доповідь 

8% 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

знаходити необхідну 

інформацію з різних 

джерел,упорядковувати її, 

оцінювати її достовірність, 

пояснювати значущість, 

приймати обґрунтовані 

самостійна 

робота 

усна 

доповідь 

7% 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необовя’зково для вибіркових дисциплін які не входять 

до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни 

(код) 

 

Програмні результати навчання 

(назва) 1
.1

-1
.2

 

1
.3

-1
.5

, 
4

.1
-

4
.2

 

2
.1

, 
2

.3
-2

.4
 

2
.2

 3
.1

-3
.3

 

ПРН 4. Демонструвати навички 

комунікації з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю з 

актуальних питань міжнародних 

відносин та світової політики, 

проявляти дипломатичність та 

повагу до опонента. 

 +   

ПРН 5. Ініціювати, організовувати та 

проводити комплексні політологічні 

дослідження, демонструвати 

дослідницьку вправність, 

креативність у генеруванні ідей та 

досягненні наукових цілей. 

+    

ПРН 9. Застосовувати ключові 

положення сучасних наукових теорій і 

методологію в ході аналізу та 

прогнозування тенденцій розвитку 

глобальної та регіональних 

міжнародних систем. 

  +  

ПРН 10. Самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати 

наукові дослідження актуальних 

проблем міжнародних відносин, 

визначати наукові проблеми, 

готувати аналітичні матеріали та 

наукові доповіді, здійснювати їх 

оприлюднення.  

   + 

 

7. Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів: 

рішення; 

4

4.2 

мати інтелектуальне сумління, 

чесність у справі формування і 

вираження інтелектуальної 

позиції. 

самостійна 

робота 

екзаменацій

на робота 

8% 



Семестрове оцінювання здійснюється у формі перевірки знань, навичок: 

1. під час відповіді на семінарському занятті (участь у дискусії) – 10% у 

загальній/підсумковій системі оцінювання; 

2. у формі написання індивідуальних робіт – 25% у загальній/ підсумковій 

системі оцінювання; 

3. у формі презентацій індивідуальної теми доповіді – 15% у загальній/ 

підсумковій системі оцінювання; 

4. у формі написання проміжної контрольної роботи у вигляді тестових 

завдань – 10% у загальній/підсумковій системі оцінювання 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль і оцінювання знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою і 

пропонується оцінювати:  

Максимально за предмет  - 100 балів, що включає 

60 балів – робота протягом семестру та 40 балів – іспит. 

1) поточний контроль: 

• наукові виступи та участь у дебатах – до 15 балів 

• робота на лекціях (9) – до 5 балів (всього макс. 45) 

2) підсумковий контроль: 

• іспит (письмова робота у формі наукової роботи - есе) – до 40 балів 

 

Відпрацювання відбувається у письмовій та/або усній формі шляхом написання 

робіт, які входять до обов’язкової частини вивчення.  

Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

Для аспірантів, які набрали сумарно критично-розрахунковий мінімум – 20 або 

менше балів, для допуску до складання іспиту обов’язково повинні написати тест 

підвіщенної складності, який оцінюється до 20 балів.  

 

 Min – 18 балів Max – 30 

балів 

Усна відповідь  «5» х 2 = 10 балів «8» х 2 = 16 

балів 

Самостійна 

індивідуальна 

робота  

 «8» х 1 = 8 балів «14» х 1 = 

14 балів 

Підсумкова 

наукова робота – 

есе (іспит) 

 18 балів 30 балів 

 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 12 30 

Максимум 30 20 50 
 

Шкала відповідності 



 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання / Fail 
35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни / Fail 
0-34 

 

 

 

8.Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 

У курсі передбачено 1 змістовну частину (1 модуль). Заняття проводяться у 

вигляді лекцій, семінарів, з використанням інтерактивних методів навчання. 

Завершується дисципліна екзаменом.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

Частина 1.  

1. 

Тема 1. Концептуально-теоретичні засади   

системних досліджень. Об’єктна та 

предметна сфери дослідження. 

 

2  10 

2. 
Тема 2. Етапи системних досліджень 

міжнародних відносин.  

      2  
12 

   3. 

 

Тема 3. Міжнародні  системи: сутність, 

зміст, види, функції, структурні рівні, 

основні тенденції розвитку, основні 

парадигми, школи та напрями 

дослідження. 

 

      2  12 

4. 

Тема 4. Підходи до дослідження 

міжнародних систем. Теорія міжнародних 

систем.  

 

2  12 

5. 

Тема 5. Теорія ієрархії міжнародних 

систем.  Моделі ієрархії міжнародних 

систем.  Лідери сучасної міжнародної 

2  12 



спільноти. 

6. 

Тема 6. Концепції організації 

міжнародних систем. Теорії 

міжнародного порядку.  

2  12 

7. 

Тема 7. Хронотопічний аналіз динаміки 

міжнародних систем. 

 

4 2 12 

8. 

Тема 8. Поняття глобального розвитку 

та основні парадигми його дослідження. 

Світова політика та глобальне 

суспільство.  
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Теми для самостійної роботи у вигляді реферату 

 

1. Явище міжнародних відносин, основні етапи еволюції та основні 

парадигми дослідження. 

2. Традиційні та іноваційні підходи до дослідження міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних студій.  

3. Дослідження міжнародних відносин: основні наукові школи та напрями. 

4. Філософія реалізму.  

5. Принципи класичного реалізму.  

6. Неореалізм. 

7. Лібералізм. Філософія та теорія ідеалізму.  

8. Конструктивізм. Онтологія конструктивізму. 

9. Типологія методологічних підходів та методів міжнародно-політичних 

досліджень.  

10. Принципи застосування системного підходу до аналізу міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. 

11. Дескриптивний та конструктивний підходи до визначення системи. 

12. Виникнення системності в міжнародних відносинах. 

13. Атрибути міжнародних систем.  

14. Варіанти загальної теорії систем та їх вплив на системні дослідження 

міжнародних відносин.  

15. Принципи системного аналізу явища міжнародних відносин.  

16. Основні етапи та  напрями системних міжнародно-політичних 

досліджень. 

17. Криза методології системності та основні шляхи виходу з кризи.  



18. Підходи до класифікації основних напрямів системних досліджень 

міжнародних відносин. 

19. Критерії типології міжнародних систем. Підсистема учасників і 

підсистема відносин.  

20. Типології міжнародних систем за природою елементів.  

21. Держава як ключовий актор світової політики.  

22. Класифікація держав по відношенню до системи (функціональна, 

поведінкова, ієрархічна). 

23. Статус держав в міжнародно-політичній ієрархії. 

24.  Міжнародна стратифікація. Моделі ієрархії Д.Лемке, М.Каплана, 

А.Органскі, М.Вайта та ін. 

  

 

Питання до іспиту 

1. Теорія міжнародного порядку. 

2. Політологічні концепції світового порядку (Г.Кіссінджер, З.Бжезинський, 

Д.Най, С.Хантінгтон). 

3. Теорія міжнародних систем. 

4. Атрибути міжнародних систем. 

5. Критерії типології міжнародних систем. 

6. Механізми регулювання сучасного міжнародного порядку. 

7. Моделі класифікації держав по відношенню до системи (функціональна, 

поведінкова, ієрархічна). 

8. Ієрархія держав. Система міжнародної стратифікації.  

9. Онтологічна та гносеологічна системність міжнародних відносин. 

10. Виникнення системності в міжнародних відносинах( Б.Бузан, 

І.Валлерстайн, Р.Літтл). 

11. Криза методології системності та основні шляхи виходу з кризи. 

12. Основні парадигми дослідження міжнародних систем. 

13. Поняття глобального розвитку і основні  парадигми його дослідження.  

14. Гомогенні та гетерогенні міжнародні системи. 

15. Актори і моделі глобального управління. 

16. Структура міжнародних систем як критерій їх типології. 

17. Політико-філософські концепції світового порядку (Дж.Розенау, 

Ф.Фукуяма, Й.Галтунг, А.-М. Слоттер).  

18. Вплив глобалізації на природу і характер міжнародних відносин. 

19. Особливості Віденської міжнародної системи. 

20. Критерії відмінностей і можливі варіанти класифікації держав.  

21. Держави премодерну, модерну і постмодерну.  

22. Модель системної організації міжнародних відносин Х.Булла. 



23. Структурні рівні міжнародної системи (глобальний, регіональний, рівень 

двосторонніх відносин, транснаціональний). 

24. Класифікація підходів до дослідження міжнародних систем. 

25. Ерозія Вестфальської світополітичної моделі світу: причини і прояви. 

26. Системні війни.  

27. Глобальна міжнародна система та регіональні підсистеми-компоненти. 

28. Моделі міжнародного порядку. 

29. Інститути коллективного світового лідерства («Група семи», «Група 

двадцяти», БРІКС). 

30. Довестфальський етап міжнародних відносин, його головні ознаки. 

31. Головні характеристики Вестфальської світополітичної моделі світу. 

32. Структурний підхід до дослідження міжнародних систем. 

33. Типи контролю міжнародних систем. 

34.  Теорія ієрархії як складова теорії міжнародних систем. 

35. Теорія суб’єктності як складова теорії міжнародних систем. 

36. Теорія  еволюції як складова теорії міжнародних систем. 

37. Механізми регулювання сучасного міжнародного порядку. 

38. Трансформація явища міжнародні відносини. 

39. Основні етапи та напрями системних досліджень міжнародних відносин. 

40. Аналіз наслідків Другої світової війни з точки зору перебалансування сил 

на світовій арені. 

41. Виміри сучасного міжнародного порядку. 

42. Явище міжнародних відносин: основні парадигми дослідження. 

43. Актори і моделі глобального управління. 

44. Зміст поняття «система» в науці про міжнародні відносини. 


