
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УКРАЇНА В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Україна в світовій політиці 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології та 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 

Король Сергій Миколайович, кандидат 

політичних наук, старший викладач кафедри 

психології, політології та соціокультурних 

технологій 

 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 6 рівень; FQ-EHEA – перший 

цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти. 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 32 години становить контактна 

робота з викладачем (16 години – лекції, 16 

години – практична робота), 118 годин становить 

самостійна робота студента 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній та 

заочній формах навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна для 

всіх здобувачів вищої освіти 

Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідні знання із Правознавство», 

«Українознавство»  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Мета викладання дисципліни – формування у студентів цілісного уявлення про міжнародні 

відносини України, ознайомлення з теоретичними і практичними аспектами української та 

світової політики та розкриття змісту специфічних понять і підходів, що використовуються у 

вивченні політичних взаємодій на міжнародній арені.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма дисципліни складається із 8 тем, які передбачають ознайомлення студентів зі світовим 

політичним процесом,  міжнародною політикою, геополітикою, участю України в міжнародних 

організаціях, євроінтеграційною політикою України, роллю України на пострадянському просторі 

та становленням двосторонніх відносин. 

 

Тема 1. Світовий політичний процес.  

Визначення та сутність світового політичного процесу. Основні тенденції розвитку світового 

політичного процесу (XX століття). Глобалістика. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх 

вирішення. Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства. 

Основні віхи становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої 

політики України..  

Тема 2. Міжнародна політика. Геополітика. 

Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства. Сутність поняття 

та становлення і розвиток міжнародного права. Україна в міжнародних правових відносинах. 

Предмет і об'єкт геополітики. Джерела геополітики. Категорії та функції геополітик.Основні 

підходи до геополітичного структурування світу. Закон дуалізму стихій Суші і Моря. Cухопутна 

та Морська могутність.  

Тема 3. Участь України в міжнародних організаціях. 

Історія формування міжнародних організацій. Види та класифікація міжнародних організацій. 

Міжнародні неурядові організації. Міжнародні міжурядові організації. Організація Об'єднаних 

Націй (ООН). Держави-співзасновниці ООН. Секретаріат. Генеральна Асамблея, Рада Безпеки. 

Рада Європи. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Організа́ція Північноатланти́чного 

до́говору (НАТО). Засади співробітництва України з НАТО. Комісія Україна-НАТО (КУН). 

Світова організація торгівлі (СОТ). Основні напрямки подальшої роботи в умовах членства 

України в СОТ. 

 

Тема 4. Євроінтеграційна політика України: виклики та перспективи. 

Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток нормативно-правової бази. Революційні події 

2004 та 2014 років та їх плив на місце України в світовій політиці. Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС.  Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та України. Міжнародне 

співробітництво регіонів. Транскордонне співробітництво 

Тема 5. Роль України на пострадянському просторі. 

Історія створення СНД. Участь України в Економічному Союзі Співдружності та співробітництво 

в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва. Проекти СНД: ЄврАзЕС, 

ЄЕП, ОЧЕС, ОДКБ, ШОС, «Кавказька четвірка». Українські ініціативи. ГУАМ. 

Тема 6. Становлення двосторонніх відносин. 

Становлення відносин з Російською Федерацією. Розвиток україно-польського стратегічного 

партнерства. Геополітичне поле Європи. Геостратегія Китаю. Геополітика країн Близького Сходу. 

Геополітика країн Африки і Латинської Америки.                    

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН 3 
Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU


 

 

РН 6 
Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

РН 10 

Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника в умовах міжособистісної взаємодії. 

РН 14 

Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових 

завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості і вміння узгоджено 

працювати в аудиторії самостійно та під керівництвом викладача. 

РН 17 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 

діяльності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття (ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Світовий політичний процес.  

Визначення та сутність світового політичного процесу. Основні тенденції розвитку світового 

політичного процесу (XX століття). Глобалістика. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх 

вирішення. Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства.  

ПЗ 1. Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин.  

Основні віхи становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої 

політики України..  

Тема 2.  

Л 2. Міжнародна політика. Геополітика. 

Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства. Сутність поняття 

та становлення і розвиток міжнародного права. Україна в міжнародних правових відносинах.  

ПЗ 2. Геополітика.  

Предмет і об'єкт геополітики. Джерела геополітики. Категорії та функції геополітик.Основні 

підходи до геополітичного структурування світу. Закон дуалізму стихій Суші і Моря. Cухопутна 

та Морська могутність.  

Тема 3.  

Л 3. Участь України в міжнародних організаціях. 

Історія формування міжнародних організацій. Види та класифікація міжнародних організацій. 

Міжнародні неурядові організації. Міжнародні міжурядові організації. 

ПЗ 3. Участь України в міжнародних організаціях. 

Історія формування міжнародних організацій. Види та класифікація міжнародних організацій. 

Міжнародні неурядові організації. Міжнародні міжурядові організації. Л 4. Міжнародні 

організації. 

Організація Об'єднаних Націй. Держави-співзасновниці ООН. Секретаріат. Генеральна Асамблея, 

Рада Безпеки. Рада Європи. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Організа́ція 

Північноатланти́чного до́говору. Засади співробітництва України з НАТО. Комісія Україна-НАТО. 

Світова організація торгівлі. Основні напрямки подальшої роботи в умовах членства України в 

СОТ. 

ПЗ 4. Міжнародні організації. 

Організація Об'єднаних Націй. Держави-співзасновниці ООН. Секретаріат. Генеральна Асамблея, 



 

 

Рада Безпеки. Рада Європи. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Організа́ція 

Північноатланти́чного до́говору. Засади співробітництва України з НАТО. Комісія Україна-НАТО. 

Світова організація торгівлі. Основні напрямки подальшої роботи в умовах членства України в 

СОТ. 

Тема 4.  

Л 5. Євроінтеграційна політика України: виклики та перспективи. 

Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток нормативно-правової бази. Революційні події 

2004 та 2014 років та їх плив на місце України в світовій політиці.  

ПЗ 5. Євроінтеграційна політика України: виклики та перспективи. 

Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток нормативно-правової бази. Революційні події 

2004 та 2014 років та їх плив на місце України в світовій політиці.  

Л 6. Міжрегіональне співробітництво. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС.  Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та 

України. Міжнародне співробітництво регіонів. Транскордонне співробітництво 

ПЗ 6. Міжрегіональне співробітництво. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС.  Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та 

України. Міжнародне співробітництво регіонів. Транскордонне співробітництво 

Тема 5.  

Л 7. Роль України на пострадянському просторі. 

Історія створення СНД. Участь України в Економічному Союзі Співдружності та співробітництво 

в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва. Проекти СНД: ЄврАзЕС, 

ЄЕП, ОЧЕС, ОДКБ, ШОС, «Кавказька четвірка». Українські ініціативи. ГУАМ. 

ПЗ 7. Участь України в пректах СНД. 

Участь України в Економічному Союзі Співдружності та співробітництво в рамках Організації 

Чорноморського економічного співробітництва. Проекти СНД: ЄврАзЕС, ЄЕП, ОЧЕС, ОДКБ, 

ШОС, «Кавказька четвірка». Українські ініціативи.  

Тема 6.  

Л 8. Становлення двосторонніх відносин. 

Становлення відносин з Російською Федерацією. Розвиток україно-польського стратегічного 

партнерства. Геополітичне поле Європи. Геостратегія Китаю. Геополітика країн Близького Сходу. 

Геополітика країн Африки і Латинської Америки.    

ПЗ 8. Двосторонні відносини України.    

Становлення відносин з Російською Федерацією. Розвиток україно-польського стратегічного 

партнерства. Геополітичне поле Європи. Геостратегія Китаю. Геополітика країн Близького Сходу. 

Геополітика країн Африки і Латинської Америки.    

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекцій з використанням опорного мультимедіа-конспекту. 

НД 2. Підготовка і виступ на практичних заняттях. 

НД 3. Індивідуальні завдання (підготовка презентацій) із використанням теоретичного матеріалу, 

представленого протягом всього лекційного курсу. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. лекції-візуалізації; 

МН2. інтерактивні лекції;  

МН3. модульне навчання; 

МН4. мозковий штурм. 

Лекції та практичні заняття надають студентам матеріали з теоретичних основ та дають 

можливість здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. (ПРН 3). 

Дозволяють формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE_%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258E_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25B6_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258E_%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%2584%25D0%25A1&ei=0d-3VPXEKIKIPZ27gJAK&usg=AFQjCNGvQ6GnH5lovxEKCYQDoZroloJwvw&bvm=bv.83640239,d.ZWU


 

 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження (ПРН 6) та доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника в умовах міжособистісної взаємодії (ПРН 10). Ефективно виконувати різні ролі у 

команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості і 

вміння узгоджено працювати в аудиторії самостійно та під керівництвом викладача (ПРН 14). 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності (ПРН 17). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, виконання 

завдань самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

індивідуальних завдань, виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання, 

виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та виконання 

навчальних проектів або презентацій). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі письмових опитувань (тестувань) (М1), 

перевірки індивідуально-дослідницького завдання (М2) та оцінки систематичності та активності 

роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М3), оцінки виконання індивідуальних 

практичних завдань (М4). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання, 

схожі між собою, будуть відхилені. 

Оцінка студента формується таким чином: 

5. Систематичність та активність роботи на заняттях– 48 балів; 

6. Тестування на аудиторних заняттях – 20 балів; 

7. Виконання підсумкового індивідуально-дослідницького завдання – 20 балів; 

8. Виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення та 

виконання навчальних проектів або презентацій) – 12 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  



 

 

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1. «Україна в світовій політиці»: конспект лекцій / укладачі: С.М. 

Король, М.С. Назаров, В.О. Дементов. – Суми: Сумський державний 

університет, 2018. – с. 140. 

2. Основи політології [Текст]: навч. посіб. / Н.Д. Світайло, А.М. 

Костенко, В.П. Павленко, Ю.В. Панченко. - Суми: СумДУ, 2014. - 

300 с. 

Допоміжна література: 

1. Шпура М. І. Погляд на безпеку України у контексті сучасної 

геополітики: Аспекти державного управління [Текст] : монографія / 

М. І. Шпура, І. В. Романов, Ф. В. Саганюк і ін. ; Національний наук.-

досл. центр оборонних технологій і воєнної безпеки України. - К.: 

ННДЦОТ і ВБ Укр., 2006.-257 с. 

2. Гольцов, А. Г. Геополітика та політична географія [Текст] : 

Підручник для студентів ВНЗ / А. Г. Гольцов. - К. : Центр учбової 

літератури, 2012. - 416 с. 

3. Черномаз П.О. Міжрегіональне транскордонне співробітництво в 

Європі: від єврорегіонів до об’єднань єврорегіонального 

співробітництва / П. О. Черномаз // Регіон – 2011: стратегія 

оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 55-58. 

4. Ільченко Н. М. Транскордонне співробітництво в Україні: 

перспективи розвитку єврорегіонів / Н. М. Ільченко // Державне 

будівництво. – 2012. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/21.pdf 

5. Куйбіда В. С. Транскордонне співробітництво та розвиток 

транскордонних кластерів / В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук,             В. В. 

Толкованов. – К. : Крамар, 2009. – 242 с. 

 

  


