
Україна в світовій політиці 

Анотація. Навчальна дисципліна знайомить студентів із основними тенденціями розвитку 

світової політики та місцем і роллю України в цьому процесі. Визначається предмет, 

завдання, теоретичні основи, методології, основні напрямки та проблематика сучасних 

досліджень світової політики. З’ясовуються основні параметри постбіполярності в 

міжнародних відносинах, суть євроінтеграційної політики України, україно-

американських відносин, політики України щодо країн пострадянського простору. 

Особлива роль відводиться аналізу кризи міжнародної та європейської системи безпеки, 

необхідності її реформування, що пов’язано, перш за все, з «гібридною війною», 

розв'язаною Російською Федерацією проти України. З'ясовуються гуманітарні, 

інформаційні, та соціально-економічні наслідки війни на Сході України для європейського 

безпекового простору, роль сепаратизму в загрозі національній безпеці України, стратегія 

інтеграції України і європейський безпековий простір. Розглядаються сучасні тенденції 

світової політики, суперечності глобалізації як основи світового політичного процесу, 

можливості створення реформаторського нового «Плану Маршалла» для України, для 

становлення її як повноправного суб’єкта світової політики. 

Кількість кредитів:3 

Мета навчальної дисципліни: забезпечення стійкої системи знань про глобальні 

тенденції розвитку світової політики на сучасному етапі та місце і роль України у 

світовому політичному процесі. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: співвідношення категорій «міжнародні відносини», «зовнішня 

політика», «міжнародна політика», і «світова політика», трактування змісту світової 

політики у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, характер взаємодії 

основних суб’єктів світової політики та методи політологічних досліджень.  

Студент повинен вміти: збирати та інтерпретувати інформацію щодо основних акторів 

світової політики, їх ролі в міжнародній та європейській системі безпеки; застосовувати 

основні терміни, категорії й класифікації базових безпекових концепцій і теорій в аналізі 

глобальних проблем; виявляти сучасні тенденції еволюції постбіполярного світу, 

прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей загроз і наслідків для 

України. 

 

Основні теми курсу:  

– Світовий політичний процес: поняття, сутність,  структура 

– Основні параметри постбіполярності в міжнародних відносинах 

– Еволюція постбіполярного світу і Україна 

– Євроінтеграційна політика України  

– Україно-американські відносини  

– Політика України щодо країн пострадянського простору 

– Міжнародна система безпеки: поняття, структура, необхідність реформування 

– Сучасні (базові) концепції та теорії безпеки у світовій політиці. 

– Гібридна війна як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу 

– Криза європейської системи безпеки в умовах російської гібридної війни 

– Гуманітарні, інформаційні та економічні наслідки війни на Сході України для 

європейського без пекового простору. 



– Технології «м’якої сили» як чинник інформаційної агресії Російської Федерації 

проти України 

– Сепаратизм як загроза національній безпеці України. 

– Стратегія інтеграції України в європейський безпековий простір 

– Цивілізаційні проблеми у світовій політиці 

– Суперечності геополітичного вибору України в умовах «зіткнення цивілізацій» 

– Роль релігійного чинника в сучасних міжнародних відносинах 

– Суперечності глобалізації як основи світового політичного процесу 

– Концепція сталого розвитку сучасної світо системи і України 

– Реформаторський контекст нового «Плану Маршалла» для України. 

 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 курсі ОПП «Культурологія» в обсязі 90 

годин, у тому числі 26 годин аудиторних занять (14 год. – лекційні заняття, 12 год. – 

семінари), 64 годин самостійної роботи 

Форма контролю: іспит 


