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1. Мета дисципліни - дати комплексні знання про сутність, основи види і форми 
сучасно регулювання міжнародних процесів, врегулювання міжнародних конфліктів, а 
також подолання глобальних проблем і викликів.  
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Здобувач має знати: сучасний зміст основних категорій дослідження механізмів 

регулювання міжнародних відносин, особливості формування методів їх 

дослідження, визначення і основні етапи та напрями дослідження сучасних 

механізмів регулювання міжнародних відносин та їх ефективності.  

2. Здобувач має вміти: концептуально використовувати філософські поняття і 

категорії міжнародно-політичної науки у якості джерел формування інструментарію  

дослідження сучасних механізмів регулювання міжнародних відносин, критично 

осмислювати усталені підходи та ідеї, виокремлювати і характеризувати межі 

теоретичного і практичного у власних наукових дослідженнях. 

3. Володіти елементарними навичками наукового аналізу та категоріально-

концептуального мислення; застосування складних соціо-гуманітарних підходів у 

наукових дослідженнях.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Сучасні механізми регулювання 
міжнародних відносин» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. 
Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на 
формування ефективного викладача вищої школи, здатного до передачі знань та 
розуміння особистості студента, а також здатного налагоджувати міжособистісні 
стосунки та розуміти явища, які їх супроводжують. Аналізуються сучасні механізми 
регулювання міжнародних відносин. Особлива увага приділяється аналізу ролі 
міжнародних формалізованих і неформалізованих інститутів багатостороннього 
співробітництва держав, сучасним тенденціям та інструментам реалізації 
двосторонньої та багатосторонньої дипломатії, ролі недержавних акторів у 
формуванні порядку денного сучасної світової політики. 
 

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

концептуальним та методологічним здобутком цієї синтетичної та інтегральної 

дисципліни, в якій на базі раніше отриманих знань та вмінь поєднуються 

найважливіші питання теорії та практики  світової політики з метою подальшого 

розвитку навичок наукового мислення у дослідницьких практиках. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми та методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати і розуміти:    

1

1.1 

концептуально-теоретичні основи 

міжнародних відносин і світової 

політики; 

лекція, 

самостійна робота 

усна відповідь, 

контрольна 

робота. 

5 

1

1.2 

основні форми і методи двосторонньої 

та багатосторонньої дипломатії;  
семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

3 

1

1.3 

практичні підходи та 

зовнішньополітичний інструментарій 

держав, а також недержавних суб’єктів 

лекція, 

самостійна робота 

усна відповідь, 

контрольна 

робота, 

3 



 

у розв’язанні глобальних проблем 

сучасності;  
екзаменаційна 

робота 

1

1.4 

особливості формування, організації і 

роботи сучасних міжурядових та 

неурядових багатосторонніх інститутів; 

лекція, 

самостійна робота 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.5 

основні принципи, форми і засоби 

дипломатичної комунікації. 

  

лекція, 

самостійна робота 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

3 

 Вміти:    

2

2.1 

ефективно розв’язувати організаційні, 

процедурні та технічні проблем, що 

пов’язані з роботою сучасних 

інститутів регулювання міжнародних 

відносин;  

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь 5 

2

2.2 

використовувати сучасні комунікаційні 

і дипломатичні технології у формуванні 

порядку денного світової політики;  

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

5 

2

2.3 

використовувати потенціал та переваги 

міжнародних формалізованих і 

неформалізованих інститутів, різного 

роду міжурядових та неурядових 

структур в контексті забезпечення 

тактичних і стратегічних завдань 

держави на міжнародній арені. 

семінар, 

самостійна робота 

екзаменаційна 

робота 

3 

1

2.4 

продукувати нові наукові ідеї з 

урахуванням тенденцій розвитку 

сучасної науки;  

 

семінар, 

самостійна робота 

екзаменаційна 

робота 

5 

 Комунікація:    

3

3.1 

здатність брати участь в дискусіях,  

концентруватися на значущих 

складових обраної проблеми (теми); 

семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь 3 

3

3.2 

здатність брати участь у 

міждисциплінарних проектах 

комплексного наукового 

дослідження  світової політики, 

використовувати результати 

досліджень  міжнародно-політичної 

науки для досягнення цілей 

власного наукового дослідження;  

 

самостійна 

робота 

усна доповідь  3 

2

3.3 

проявляти увагу і толерантність до 

іншої (й інакшої) думки у процесі 

інтелектуальної комунікації. 

Семінар усна доповідь 3 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

знаходити необхідну інформацію з 

різних джерел, упорядковувати її, 

оцінювати її достовірність, 

пояснювати значущість, приймати 

обґрунтовані рішення; 

самостійна 

робота 

усна доповідь 2 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до 

блоків спеціалізації) 

Результати навчання 

дисципліни (код) 

 

Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4. 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

ПРН 9. Застосовувати 
ключові положення 
сучасних наукових теорій 
і методологію в ході 
аналізу та прогнозування 
тенденцій розвитку 
глобальної та 
регіональних 
міжнародних систем. 

         + + +   

ПРН 11. Висувати 
пропозиції та 
обґрунтування рішень 
щодо розв’язання 
проблемних питань 
глобального розвитку, 
міжнародних відносин, 
міжнародної та 
національної безпеки 
(зокрема, міжнародних 
та внутрішньодержавних 
конфліктів). 

     + + + +    + + 

ПРН 15. Оперувати 
ключовими теоріями, 
концепціями і методами 
дослідження 
міжнародних безпекових 
проблем, управління та 
врегулювання 
міжнародних конфліктів 
в сучасному світі.  

+ + + + +          

 

7. Схема формування оцінки.  

Контро+ль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність4.1-4.3), що складає 60% 

загальної оцінки.  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу курсу та виконання самостійної роботи. 

 

7.1.Форми оцінювання аспірантів: 

4

4.2 

мати інтелектуальне сумління, 

чесність у справі формування і 

вираження інтелектуальної позиції. 

самостійна 

робота 

екзаменаційна 

робота 

5 



 

- семестрове оцінювання: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 18 балів Max – 30 балів 

Усна відповідь1  «5» х 2 = 10 «8» х 2 = 16 

Самостійна 

індивідуальна 

робота  

 «8» х 1 = 8 «14» х 1 = 14 

1 а) усною відповіддю студента на семінарському занятті вважається доповідь (повне 

і концептуальне розкриття окремого запитання семінару), доповнення, анонсована 

дискусія, аргументована точка зору, відповідь на проблемні запитання; 

б) у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі 

питання відпрацьовуються у письмовій формі; 

в) загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 50% від семестрової 

кількості балів. 

 

- підсумкове оцінювання у формі екзамену: 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмово-усній формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою  12-20 балів, що в загальному підсумку 

складає 40 балів.  

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

- умови допуску до підсумкового екзамену 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 24 балів. 

Для допуску до екзамену студент має здати контрольні роботи та самостійну індивідуальну 

роботу. Екзаменаційна оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної 

позитивної оцінки за курс. 

Екзамен являє собою форму підсумкової атестації засвоєного здобувачем 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. 

Здобувач має скласти екзамен відповідно до вимог навчального плану у 

терміни, які передбачені графіком навчального процесу. 

Зміст екзамену визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

Здобувач допускаються до екзамену, якщо він виконав  всі вимоги робочого 

навчального плану за поточний семестр. 

Здобувач допускається до складання екзамену з дисципліни, якщо з цієї 

дисципліни ним повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим навчальним 

планом та робочою навчальною програмою. 

Здобувач, який в поточному семестрі мав пропуски занять і до початку 

екзаменаційної сесії не засвоїв матеріал пропущених ним до атестації з відповідної 

дисципліни не допускається.  

Здобувач може бути недопущеним до підсумкового оцінювання, якщо під час 

семестру він: 1) не досяг мінімального порогового рівня оцінки тих результатів 

навчання, які не можуть бути оцінені під час підсумкового контролю; 2) якщо під 

час семестру він набрав кількість балів, недостатню для отримання позитивної 

оцінки навіть у випадку досягнення ним на підсумковому контролі максимально 

можливого результату. Умови недопущення затверджуються у робочій програмі 

 
 



 

навчальної дисципліни, рішення про недопущення за поданням викладача 

приймається деканом/директором (заступником декана/директора з навчальної 

роботи) та оприлюднюється до початку відповідного контролю. 

У разі виникнення спірних питань щодо не допуску здобувача до семестрової 

атестації, вони вирішуються лектором дисципліни спільно із завідувачем кафедри. 

Викладач на останньому занятті у семестрі повідомляє здобувачів про їх 

рейтинг у балах. Перелік здобувачів, які не допущені до складання екзамену, 

отримує методист спеціальності, заступник декана/директора з навчальної роботи 

факультету/ інституту. 

Умови допуску до підсумкового екзамену. Здобувач не допускається до екзамену, якщо 

під час семестру набрав менше 24 балів. Для допуску до екзамену здобувач має бути 

позитивно оцінений на  2-ох семінарах, мати захищену індивідуальну самостійну роботу. 

 

Екзамен проводиться у день та час, визначений затвердженим розкладом. 

- форма проведення контролю та його тривалість, особливі вимоги щодо 

процедури проведення повинні доводитись до відома осіб, що навчаються, завчасно 

(щонайменше напередодні контролю); 

- здобувачі мають бути повідомлені щодо засобів контролю за дотриманням 

правил академічної доброчесності, які будуть застосовуватись під час оцінювання, та 

щодо наслідків їх порушення; 

- при проведенні будь-яких форм контролю оцінювачем (екзаменатором, 

екзаменаційною комісією тощо) має визначатись вичерпний перелік дозволених 

допоміжних засобів;  

- здобувачі, допущені до проведення контролю та оцінювання, повинні мати 

при собі документ, що посвідчує особу; 

- здобувачі, які проходять контроль, не мають права використовувати будь-яку 

зовнішню (сторонню) допомогу; 

- у випадку, якщо оцінювач підозрює особу, що проходить контроль, у 

використанні недозволених допоміжних засобів, він має право запропонувати такій 

особі вчинити дії, які спростували б підозру. Якщо особа, що проходить контроль, 

відмовляється від пропозиції оцінювача, її результат оцінюється як «0» балів 

(«незадовільно»); 

- якщо здобувач освіти намагається вплинути на результат оцінювання шляхом 

списування або з використанням незатверджених допоміжних засобів чи зовнішньої 

допомоги (обману), його результат оцінюється як «0» балів («незадовільно»);  

- якщо здобувач освіти порушує порядок проведення контролю, він може бути 

видалений з нього, і в цьому разі відповідний контроль оцінюється як 

«незадовільний» (0 балів); 

- здобувачі, не пізніше завершення оцінювання, повинні отримати інформацію 

про час оприлюднення результатів оцінювання; 

Під час екзамену здобувачі мають право використовувати типову та робочу 

навчальні програми дисципліни. 

Використання під час екзамену будь-яких інформаційних матеріалів без 

дозволу осіб, які проводять контрольний захід, тягне за собою його припинення. При 

цьому проти прізвища здобувача в екзаменаційній відомості проставляється запис 

«Незадовільно» і відповідний підпис. 

Екзамени для здобувачів денної та заочної форм навчання проводяться у 

письмовій формі за екзаменаційними білетами. Кількість екзаменаційних білетів для 

кожної навчальної дисципліни − не менше 30-ти.  

У екзаменаційному білеті передбачається комбінація з питань, з якими 

здобувач ознайомлений до початку екзамену. 



 

Кількість екзаменаційних запитань різних типів у екзаменаційному білеті та 

критерії оцінювання відповідей на них визначає науково-педагогічний працівник, 

який відповідає за викладання навчальної дисципліни. Питання та критерії їх 

оцінювання обґрунтовані в робочій навчальній програмі, з якою здобувач 

ознайомлюється на початку вивчення дисципліни. 

Екзаменаційні білети затверджені на засіданні кафедри, яка забезпечує 

викладання навчальної дисципліни, про що свідчить підпис завідувача кафедри на 

кожному екзаменаційному білеті. 

Повторне складання екзамену з метою отримання більш високої оцінки у 

період екзаменаційної сесії не допускається. Така можливість може бути надана 

здобувачу за наказом ректора університету у після сесійний період. 

Здобувачі, які були не допущені до складання екзамену, з причини 

невиконання ними навчальної робочої програми, мають можливість, при умові 

набрання ними відповідної кількості балів, на повторне складання. Виконати 

навчальну робочу програму вони можуть при оформленні індивідуального плану 

консультацій з викладачем. Здобувач оформлює заяву на ім’я керівника 

факультету/інституту, узгодивши з викладачем, про надання йому можливості 

відвідування індивідуальних консультацій. При цьому він отримує індивідуальні 

завдання, самостійно опрацьовує відповідну рекомендовану літературу, 

першоджерела, та за обранням форм контролю (реферат, есе, тестування), 

здійснюється контроль знань здобувача. При отриманні відповідних балів щодо 

допуску до екзамену призначається день та час проведення екзамену. 

Здобувачі, що одержали на екзамені оцінку «не задовільно» зобов’язані 

ліквідувати академічну заборгованість у встановлений термін до початку нового 

семестру відповідно до графіку ліквідації академічних заборгованостей, який 

затверджений деканом/директором факультету/інституту. Ліквідація академічної 

заборгованості допускається не більше двох разів з кожної дисципліни. Перший раз 

– викладачам, які попередньо приймали екзамен. Другий – комісії, яка створюється 

завідувачем кафедри. 

Спірні питання з проведення екзаменаційних сесій розглядає апеляційна 

комісія, права, обов’язки та персональний склад якої визначаються наказом ректора 

університету. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

1. Усна відповідь:  

 

8 бали – повна, концептуальна, послідовна, з використанням основної і додаткової 

літератури, з визначенням категорій і понять, з відповіддю на додаткові і уточнюючі 

запитання, із заглибленням у сучасний інтелектуальний і соціокультурний контекст, 

з креативним використанням загальних соціально-гуманітарних знань; 

 

6 бали – достатня, концептуальна, послідовна, з визначенням категорій і понять, з 

використанням основної літератури, з відповіддю на уточнюючі запитання, із 

розумінням проблеми у зрізі власної життєдіяльності; 

 

4-5 бали – неповна, фрагментарне розкриття проблеми, з частковим використанням 

основної літератури, артикуляція відповіді поза концептуальним контекстом, 

містить суттєві неточності, апелює до інформації з не ідентифікованих I-net джерел, 

а не до елементів знання чи досвіду; 

 

0-3 бал – фрагментарна, еклектична, «не в тему», має суттєві помилки, без 



 

використання основної і додаткової літератури, посилання на не ідентифіковані I-net 

джерела, артикуляція відповіді з гаджета. 

 

2. Доповнення / дискусія: 

 

4 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми;  

3 бали – доповнення змістовне;  

2 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

 

3. Екзамен (оцінюються окремо 2 питання білету письмово-усного екзамену): 

 

38-39/40 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, наводить визначення основних понять, глибоко та 

всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує основні 

принципи і положення, демонструє розуміння етапів і логіки історико-

філософського процесу, виявляє знання основної і додаткової літератури з курсу; 

26-32 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але недостатньо аргументовано, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє загальне 

розуміння історико-філософського процесу; 

1-22 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, наводить 

еклектичні визначення понять і категорій, демонструє непослідовне трактування 

історії філософії та перекручування термінів і персоналій. 

 

4. Індивідуальна самостійна робота: 

 

14 балів – вибрана праця характеризує сучасний інтелектуальний дискурс і 

відповідає сфері практичної філософії, робота носить самостійний характер, містить 

авторську аналітику і узагальнення, прямі і непрямі цитування з посиланнями на 

основне джерело, включає в себе визначення понять і категорій, містить розв’язані 

всі завдання практикуму, має диференційований текст; 

10-11 балів – вибрана праця відповідає сфері дослідження, демонструє занадто 

академічну мову, містить аналітику і узагальнення, має неінформативні посилання, є 

наявні визначення понять та категорій, у роботі розв’язані ключові завдання 

практикуму; має диференційований текст; 

8 балів – вибрана праця відповідає сфері суспільствознавчих і гуманітарних знань, 

має описовий характер, містить поняття і категорії без визначень, має граматично не 

вичитаний текст, містить не розв’язані завдання практикуму, має диференційований 

текст; 

4-7 балів – вибрана праця відповідає сфері гуманітарних знань, має загальний 

реферативний характер, демонструє несамостійність у розв’язанні завдань, текст не 

диференційований і не відповідає структурі завдань практикуму. 

 

 

7.3Шкала відповідності оцінок 

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 

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 

 

1. 

Тема 1. Поняття «система міжнародних 

відносин» та визначення її параметрів  у 

вітчизняній та зарубіжній науковій думці. Типи 

систем.  

 

2  12 

2. 
Тема 2. Елементи міжнародної системи. 

Фактори системоутворення 

      2  
12 

3. 
Тема 3. Історичні типи міжнародної взаємодії 

та відповідні механізми регулювання  
     2  12 

4 

Тема 4. Політико-правові механізми 

регулювання сучасних міжнародних 

відносин 

      2  12 

5. 
Тема 5. Міжнародні організації як механізми  

регулювання сучасних міжнародних відносин 
4 2 12 

6. 
Тема 6. Економічні механізми регулювання 

міжнародних відносин  
2 2 12 

7. 
Тема 7. Інформаційно-комунікаційна складова 

регулювання міжнародних відносин 
2  12 

8. 
Тема 8. Безпековий аспект регулювання 

міжнародних відносин  
2  12 

 ВСЬОГО 18 4 96 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

лекцій               –18 год. 

семінарів  – 4 год.  

консультацій  – 2 год.  

самостійної роботи – 96 год. 

 

 

  



 

 

 

9.Рекомендовані джерела: 

 

Основні: 

 

1. Гелл Д., Е. МакГрю, Д. Голдбрайт, Дж.Перратон. Глобальні трансформації. 

Політика, економіка, культура. Пер. з англ. Переднє слово Ю. Павленка. – К.: 

Фенікс, 2003. 

2. Глобалізація і сучасний міжнародний процес/ за заг.ред. проф. Б. .Гуменюка і 

проф. С.Шергіна. – К.: Університет «Україна», 2009. – 508 с. 

3. Кіссінджер Генрі. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в 

історичному контексті / Кіссінджер Генрі. Пер. с англ. Надія Коваль. – К.: 

Наш формат, 2017. – 320 с.  

4. Міжнародні системи і глобальний розвиток.: підруч. Кер.авт.колективу 

О.А.Коппель; за ред. Л.В. Губерського, В.А. Манжоли. К.: ВПЦ «Київський  

університет», 2008.   

5. Толстов С.В. Система міжнародних відносин: внутрішні звязки та регулюючі 

механізми / Сергій Валеріанович Толстов // 
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19882/47-Tolstov.pdf?sequence=1 

6. Яковенко Н.Л. Міжнародні організації в сфері безпеки : навч. посіб. / Н.Л. 

Яковенко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2020. – 396 с.  

7. Яковенко Н.Л. Велика Британія в міжнародних організаціях : навч. посіб. / 

Н.Л. Яковенко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – 400 с.  

8. International Relations in Pespective. Henry R.Nay, Editor. George Washington 

University. Washington, 2010. 

 

Додаткові: 

1. Арон Р. Мир і війна між націями. – К.: Юніверс, - 2000. – 688с. 
2. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 

геостратегические императивы. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 256 с. 

3. Василенко И.А. Политическая глобалистика: Учебное пособие для вузов. – М.: 

Логос, 2000. – 360 с.  

4. Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы 

международных отношений/под ред. А. Д. Воскресенского. – М.: 

Московский государстветвенный институт Международных отношений 

(Университет); «РОССПЭН», 2002. 
5. Заемский В. Ф. ООН и миротворчество. Курс лекций / Владимир Федорович 

Заемский. – М. ; Междунар. отношения, 2008.  

6. Заемский В. Ф. Кому нужна реформа ООН. В интересах всех и каждого / 

Владимир Федорович Заемский. – М. ; Междунар. отношения, 2010. 

7. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних 

геополітичних змін / Анатолій Максимович Зленко. – Харків : ФОЛІО, 2003.  

8. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. В.В. Львова \ Послесл. Г.А.Арбатова. 

– М., Ладомир, 1997. – 848 с. 

9. Лебедева М.М. Мировая полика в ХХ1 веке: акторы, процессы, проблемы.  – 

142 с., М.; МГИМО-Университет, 2009. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19882/47-Tolstov.pdf?sequence=1


 

10. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – 

К.: Либідь, 1999. – 360 с.  

11. Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав людини : навч. 

посіб. / Л. В. Пастухова. – Сімферополь : Таврія, 2009. – 224 с.  

12. Рубцова М.Ю., Резнікова Н.В. Міжнародна макроекономіка: теорія і практика : 

навч. посіб. – К. : Аграр Медіа Грсс.уп, 2019 – 332 с.  

13. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия.: Учеб. пособие для 

студентов вузов / Сост., ред. и вступ. ст. Б.С. Ерасов – М.: Аспект Пресс, 1999. 

– 556 с. 

14. Современные глобальные проблемы мировой политики: Учеб. Пособие для 

студентов вузов  / Под ред. М.М. Лебедевой. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 256 с.  

15. Транснациональные процессы: ХХІ Век/ ИСП РАН, Научная ред..: 

Г.Ю.Семигин, М., Современная экономика и право, 2004. -  344с. 

16. Ткаченко В.М. Україна на межі цивілізацій. К., 1995.  
17. Українська дипломатична енциклопедія : у 5-ти т. / редкол. В. В. Копійка 

та ін. – Харків : Фоліо, 2013.  
18. Фукуяма Ф. Конец истории? \\ Философия истории. Антология. М., 1995. 

19. Харари Ю. Н. Sapience. Краткая история человечества. – М.:Синдбад, 2016. 

20. Харарі Ю. Н. 21 урок для 21 століття. Київ: Форс Україна, 2018. 

21. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. – М., 1993. 

22. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. 

23. Civilizations and world systems: studying world-historical change \ Stephen K. 

Sanderson, editor. 1995.  

24. Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.- N.Y., 

1996. 

25. Macro-sociology theory. \\ Ed. By S.N. Eisenstadt. – L., 1985. 

26. Mc. Grew Anthony J. Lewis Paul U. Global Politics. Globalization and the Nation-
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10. Додаткові ресурси: 

 

Теми для самостійної роботи у вигляді реферату: 

1. Дефініція поняття «система міжнародних відносин» у вітчизняній та 

зарубіжній науковій думці.  

2. Суб’єкти міжнародних відносин та суб’єкти міжнародного права: спільне та 

відмінне.  

3. Історичні типи механізмів регулювання міждержавної взаємодії.  
4. Фактори системоутворення систем міжнародних відносин в різні історичні 

епохи.  

5. Екологічний фактор у визначенні сучасних механізмів регулювання 

міжнародних відносин.  

6. Роль НАТО та застосування її механізмів регулювання міжнародних 

відносин.  

7. Ефективність механізмів ОБСЄ в регулюванні міжнародних відносин.  

8. Використання інструментів м’якої сили для регулювання міжнародних 

відносин.  

 



 

 

 

Орієнтовні питання до іспиту 

1. Дефініція поняття «система міжнародних відносин». 

2. Параметри системи міжнародних відносин.  

3. Елементи міжнародної системи. Фактори системоутворення  

4. Історичні типи міжнародної взаємодії та відповідні механізми регулювання  

5. Політико-правові механізми регулювання сучасних міжнародних відносин  

6. Міжнародні організації як механізми регулювання сучасних міжнародних 

відносин  

7. Економічні механізми регулювання міжнародних відносин  

8. Інформаційно-комунікаційна складова регулювання міжнародних відносин  

9. Безпековий аспект регулювання міжнародних відносин  

10. Міжнародні організації в сфері безпеки як регулятори стану безпеки.  

11. М’яка сила в процесі регулювання міжнародних відносин.  
 


