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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
Метою курсу є формування комплексних уявлень про основні етапи розвитку міжнародних відносин від 
найдавніших часів до сьогодення, ознайомлення студентів із особливостями та загальними принципами 
формування та функціонування системи міжнародних відносин у різні історичні періоди 
Формування у студентів уявлення про систему міжнародних відносин як певну цілісність, кожний елемент якої 
перебуває у взаємозалежності з іншими і впливає на стабільність цілої системи; розуміння відносин між державами 
світу та їх еволюції в різні історичні епохи; простежувати на конкретному історичному матеріалі основні 
закономірності функціонування системи міжнародних відносин; розуміти фактори і сам процес складання кризових 
ситуацій 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Система міжнародних відносин від стародавнього світу до кінця ХІХ ст. 
Тема 1. Міжнародні відносини стародавнього світу 
Місце Стародавнього Сходу у розвитку міжнародних відносин. Стародавній Єгипет та його зовнішня політика. 
Міжнародні відносини у Стародавньому Китаї. Відносини між давньогрецькими полісами в архаїчну епоху. Форми 
міжнародних зв’язків у Стародавній  Греції. Союзи полісів в період греко-перських воєн. Міждержавні договори під 

час Пелопоннеської війни. Дипломатія Олександра Македонського. Зовнішньополітичні зв’язки елліністичних 

держав. Зовнішня політика Стародавнього Риму. Римська Імперія: організація влади та управління зовнішніми 
зносинами. 
 
Тема 2. Особливості міжнародних відносин в епоху Середньовіччя 
Особливості міжнародних відносин в Середньовічній Європі. Процес становлення державності. Утворення 
варварських королівств та падіння Риму. Імперія Карла Великого. Початок феодальної роздробленості Європи. 
Дипломатія сеньйорів. Роль церкви у міжнародних відносинах Середньовіччя. Європейська політика під час 
підготовки та проведення хрестових походів. Візантійська імперія у міжнародних відносинах Середньовіччя. 
Міжнародне становище Київської Русі та її зв’язки з Візантією і Західною Європою. Дипломатія Галицько-
Волинського князівства. Європа під час Столітньої війни. Початок колоніальної експансії європейських держав. 
 
Тема 3. Міжнародні відносини XVI-XVIII ст. 
Європа у Новий Час: особливості політичного, економічного, культурного розвитку. Державний інтерес як принцип 
зовнішньої політики Нового часу. Створення перших колоніальних імперій. Франко-іспанське суперництво. 
Османська імперія – новий фактор європейської політики. Боротьба англійської та іспанської дипломатії в другій 
половині XVIІ ст. Тридцятилітня війна і позиції європейських держав. Вестфальський мир та початок політичної 
гегемонії Франції у Європі. Дипломатія та війни Людовіка XІV. Формування коаліції європейських держав проти 
Франції. Балтійський “вузол” у XVIІІ ст. Семирічна війна та її політичні наслідки. Посилення Пруссії.  
 
Тема 4. Міжнародні відносини XVIII –ХІХ ст. 
Велика Французька революція 1789-1794 рр. та її вплив на міжнародні відносини у Європі. Зовнішня політика 
наполеонівської Франції. Наполеонівські війни: причини та перебіг. Антифранцузькі коаліції. Нова розстановка сил у 
Європі після поразки Наполеона. Віденський конгрес: легітимізм та «рівновага сил». Нова політична карта Європи 
та колоніальних володінь. Утворення та діяльність Священного союзу. Дипломатія Отто фон Бісмарка. Завершення 
об’єднання Італії. Утворення Німецької імперії. Сутність «східного питання» та підходи великих держав до його 
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розв’язання. Колоніальна політика європейських країн. Громадянська війна в Північній Америці і позиції 
європейських держав.  
 
Змістовий модуль 2. Розвиток міжнародних відносин у ХХ ст. 
Тема 5. Міжнародні відносини напередодні та в роки І світової війни 
Дипломатичне маневрування великих держав на початку XX ст. Військово-морська програма Німеччини і 
наростання англо-німецького протистояння. Формування Антанти. Боснійська криза 1908-1909 рр. Утворення 
Балканського союзу. Європа напередодні світової війни. Балканський вузол. Сараєвське вбивство і початок І 
світової війни. Лютнева революція 1917 р. в Росії та її вплив на розвиток стратегічної ситуації в Європі. Вступ у 
війну США. Жовтнева революція в Росії і початок німецько-російських мирних переговорів. Вихід з війни Радянської 
Росії. Мирна програма президента В. Вільсона («14 пунктів»). Невдачі Німеччини на західному фронті та вихід з 
війни її союзників. Закінчення Першої світової війни. 
 
Тема 6. Міжнародні відносини у міжвоєнний період 
Паризька мирна конференція: організація роботи та позиції провідних держав з основних питань післявоєнного 
врегулювання. Створення Ліги Націй. Мирні договори Паризької конференції. Україна на Паризькій конференції. 
Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. та її рішення. Особливості міжнародного становища СРСР та Німеччини 
у післявоєнному світі. Женевський протокол (1924 р.). Конференція у Локарно (1925 р.). Пакт Бріана-Келлога (1928 
р.). Прихід до влади нацистів в Німеччині та її вихід з Ліги Націй. «Вісь» Берлін-Рим (1936 р.). 
«Антикомінтернівський Пакт». Зовнішньополітичний курс США в період наростання воєнної загрози в Європі. 
Японська агресія в Китаї і створення держави Маньчжоу-Го. Відновлення гонки морських озброєнь. Мюнхенська 
угода 1938 р. Англо-німецька та франко-німецька декларація про ненапад.  
 
Тема 7. ІІ світова війна в історії міжнародних відносин 
Розгортання передвоєнної політичної кризи в Європі. Італо-німецький договір про військовий союз та радянсько-
німецький договір про ненапад. Початок «дивної війни». Напад СРСР на Фінляндію і виключення його із Ліги Націй. 
Берлінський («Троїстий») пакт Німеччини, Італії та Японії. Політичний курс США в умовах розгортання світової 
війни. Напад Німеччини на СРСР і початок формування антигітлерівської коаліції. Напад Японії на Перл-Харбор та 
європейські колонії. Підписання Декларації Об’єднаних Націй. Початок перелому у ході війни і проблема другого 
фронту. Тегеранська конференція (1943 р.). Ялтинська конференція трьох держав та її рішення. Створення ООН. 
Потсдамська конференція. Вступ СРСР у війну проти Японії та її капітуляція. Військово-політичні підсумки Другої 
світової війни. 
 
Тема 8. Холодна війна та формування біполярної системи 
Початок «холодної війни» та становлення біполярної системи. Утворення НАТО (1949 р.) і ОВД (1955 р.). Корейська 
війна і загострення міжблокового протистояння. Розгортання гонки озброєнь. Ядерний фактор у відносинах між 
Сходом і Заходом. Деколонізаційні процеси в Азії та Африці та їх вплив на розвиток міжнародних відносин. Арабо-
ізраїльська війна і розгортання конфронтації на Близькому Сході. Крах колоніалізму. Революція на Кубі та 
Карибська криза. Війна у В’єтнамі і нове загострення радянсько-американських відносин. Інтервенція країн 
Варшавського Договору в Чехословаччині (1968 р.). Початок розрядки міжнародної напруженості. Договір про 
нерозповсюдження ядерної зброї (1968 р.). «Перебудова» в СРСР і початок повороту в стосунках Схід-Захід. 
Розпад СРСР, Югославської федерації та його політичні наслідки. Кінець біполярного світу. 
 
Тема 9. Основні тенденції розвитку міжнародних відносин у сучасному світі 
Постбіполярний світ: співробітництво великих держав у розв’язанні міжнародних конфліктів (Перська затока, 
Близький Схід, колишня Югославія). Багатостороння дипломатія і міжнародне посередництво. Міжетнічні і 
міждержавні конфлікти в країнах Азії та Африки та спроби їх врегулювання. Формування нового середовища 
безпеки у євроатлантичному регіоні. Створення ОБСЄ (1995 р.). Проблеми міжнародної безпеки на зламі ХХ-ХХІ 
століть. Міжнародні зусилля по боротьбі з міжнародним тероризмом, наркобізнесом та нелегальною торгівлею 
зброєю. ООН як головний елемент світової системи безпеки. Пошук нових парадигм міжнародної безпеки та 
співробітництва. Розвиток інтеграційних процесів.  
 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового образу життя.  
ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК5. Здатність працювати в міжнародному контексті.  
ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (СК) 

СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, 
динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або 
регіональних студій.  
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СК5. Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та 
внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої 
політики держав.  
СК7. Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському 
континенті, та місце в них України.  
СК9. Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, 
особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав 
для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем.  
СК11. Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у 
системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними.  

Програмні результати 
навчання 
(РН) 

РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, 
еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а 
також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших 
учасників міжнародних відносин.  
РН02. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти 
особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, 
знати природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих 
конфліктів.  
РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між 
міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій 
політиці. 
РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики 
держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації 
на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації 
зовнішньополітичних рішень. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, презентація, відеокурси) 

Тиждень 1 
 

Тема 1. Міжнародні 
відносини 
стародавнього світу 
1.1 Стародавній Схід у 
розвитку міжнародних 
відносин 
1.2 Особливості 
міжнародних відносин у 
Стародавній Греції  
1.3 Зовнішня політика 
Стародавнього Риму 

Лекція 
(2 год.) 

 
 

Опрацювання літератури:  
Основна 1, 2  
додаткова 7 

Тиждень 2 Практичне 
заняття 
(2 год.) 

 

1. Принцип vae victis у міжнародних відносинах держав 
стародавнього світу  
2. Особливості зовнішньої політики Римської імперії.  
3. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 
«Основні особливості міжнародних відносин Стародавнього 
світу» 

Тиждень 3  Тема 2. Особливості 
міжнародних відносин в 
епоху Середньовіччя 
2.1. Специфіка 
міжнародних відносин 
Середньовіччя  
2.2 Роль церкви у 
міжнародних відносинах 
2.3 Візантійська 
дипломатія 
2.4 Міжнародне 
становище Київської Русі 
та її зв’язки з Візантією і 
Західною Європою 

Лекція 
(перевернутий 

клас) 
(2 год)  

Опрацювання літератури: 
основна 1, 2  
додаткова 7 

Тиждень 4 Практичне 
заняття 

(презентації, 
дискусія) 

(2 год)  

1. Дипломатичні та політичні зв’язки Київської Русі з Візантією  
2. Утворення та діяльність Священної Римської імперії 
3. Боротьба за інвеституру як фактор міжнародних відносин у 
середньовічній Європі  
4. Підготуватися до дискусії «Чи може церква претендувати на 
світську владу?» 

Тиждень 5 Тема 3. Міжнародні 
відносини XVI-XVIII ст. 
3.1. Специфіка 
міжнародних відносин в 
період зародження 
капіталізму  
3.2. Вплив Великих 
географічних відкриттів 

Лекція 
(2 год)  

Опрацювання літератури:  
основна 3, 4  
додаткова 7 

Тиждень 6 Практичне 
заняття 

(самостійна, 
групова 
робота) 

1. Написати наукове есе на тему «Державний суверенітет: 
академічне поняття чи реальність. Погляд з 17 століття»  
2. Османська імперія – новий фактор європейської політики  
Боротьба держав за політичну рівновагу.  
3. Семирічна війна та її політичні наслідки. 
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та систему міжнародних 
відносин  
3.3. Тридцятилітня війна 
та її наслідки  
3.4 Вестфальский мир  

  

Тиждень 7 Тема 4. Міжнародні 
відносини XVIII –ХІХ ст. 
4.1 Велика Французька 
революція та її вплив на 
міжнародні відносини у 
Європі 
4.2 Наполеонівські війни: 
причини та перебіг  
4.3 Віденський конгрес та 
система міжнародних 
відносин у Європі   
4.4 Ключові міжнародні 
процеси XVIII –ХІХ ст 

Лекція 
(2 год) 

Опрацювання літератури:  
основна 5  
додаткова 7 

Тиждень 8 Практичне 
заняття 
(2 год)  

1. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 
«Віденський конгрес та його рішення»  
2. Діяльність Священного Союзу  
3. Сутність Східного питання та підходи різних держав до його 
вирішення 

Тиждень 9 Тема 5. Міжнародні 
відносини напередодні 
та в роки І світової 
війни 
5.1 Основні вузли 
протистояння та причини 
І світової війни  
5.2 Формування 
протиборчих блоків у 
Європі  
5.3 Початок І світової 
війни  

Лекція 
(2 год) 

Опрацювання літератури:  
основна 3  
додаткова 1, 3, 7 

Тиждень 
10 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
дискусія) 

(2год)  

1. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 
«Україна в роки Першої світової війни»  
2. Колоніалізм як чинник міжнародних відносин: 
характеристика колоніальних стратегій Великобританії, 
Франції, Росії та Німеччини  
3. Імперіалізм та його вплив на міжнародні відносини 

Тиждень 
11 

Тема 6. Міжнародні 
відносини у міжвоєнний 
період 
6.1 Результати І світової 
війни  
6.2 Паризька мирна 
конференція та інтереси 
держав-учасниць  
6.3 Наслідки Паризької 
мирної конференції та 
мирних договорів  
6.4 Зовнішня та 
внутрішня політика 
Німеччини після І 
світової війни  

Лекція 
(2 год)  

Опрацювання літератури:  
основна 3,  
додаткова 3, 7 

Тиждень 
12 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна 

робота) 
(2 год)  

1. Особливості міжнародного становища СРСР та Німеччини у 
післявоєнному світі 
2. Японська агресія в Китаї і створення держави Маньчжоу-Го  
3. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 
«Основні протиріччя Версальсько-Вашингтонської системи 
міжнародних відносин» 

Тиждень 
13 

Тема 7. ІІ світова війна в 
історії міжнародних 
відносин 
7.1 Сутність 
передвоєнної політичної 
кризи в Європі   
7.2 Ключові події ІІ 
світової війни  
7.3 Діяльність 
антигітлерівської коаліції  
7.4 Створення ООН  
7.5 Військово-політичні 
підсумки Другої світової 
війни 

Лекція 
(2 год)  

Опрацювання літератури:  
основна 1, 3  
додаткова 1, 3, 7 

Тиждень 
14 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна 

робота) 
(2 год)  

1. Політичний курс США в умовах розгортання світової війни 
2. Утворення ООН та її основні завдання 
3. Написати наукове есе на тему «Світова війна: проблеми 
історичної термінології» (не менше 300 слів) 

Тиждень 
15 

Тема 8. Холодна війна 
та формування 
біполярної системи 
8.1 Початок конфронтації 
між західним та 

Лекція 
(2 год)  

Опрацювання літератури:  
основна 1, 3, 4 
додаткова 1, 3, 5 

Практичне 1. Скласти таблицю «Особливості процесу деколонізації у 
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Тиждень 
16 

радянським блоками. 
«Холодна війна».  
8.2 Ядерний фактор у 
міжнародних відносинах  
8.3 Ключові події 
«холодної війни»  
8.4 Розпад СРСР та 
кінець біполірного світу  

заняття 
(презентації, 

дискусія) 
(2 год)  

другій половині ХХ ст.» 
2. Підготувати доповідь на одну з тем:  

• Сутність і правові основи операцій з підтримання 
миру  

• Проблема атомного роззброєння та позиції США та 
СРСР щодо неї  

• Загальна декларація прав людини, її сутність та 
історичне значення 

Тиждень 
17 

Тема 9. Основні 
тенденції розвитку 
міжнародних відносин у 
сучасному світі 
9.1 Сутність 
постбіполярного світу  
9.2 Міжетнічні та 
міждержавні конфлікти 
кінця ХХ – початку ХХІ 
ст.  
9.3 Проблеми 
міжнародної безпеки на 
зламі ХХ-ХХІ ст.  
9.4 Розвиток 
інтеграційних процесів. 

Лекція 
(2 год) 

 

 Опрацювання літератури:  
основна 4, 5 
додаткова 2, 6 

Тиждень 
18 

Практичне 
заняття 

(презентації, 
самостійна 

робота) 
(2 год) 

 

1. ОБСЄ: створення, функції та ключові виклики діяльності  
2. Міжнародні зусилля по боротьбі з міжнародним 
тероризмом, наркобізнесом та нелегальною торгівлею зброєю 
3. Підготувати наукову доповідь у вигляді презентації на тему: 
«Україна в системі міжнародних відносин в постбіполярну 
епоху» 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-4, друга – за темами 5-9 у письмовій формі. Під час 
виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички аналізувати історичні передумови міжнародних 
подій та явищ.  
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться в системі MOODLE: 
1. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Історія міжнародних відносин»; 
2. Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з курсу «Історія міжнародних відносин». 
 

E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 
1. Брусиловська О.І. Історія міжнародних відносин (сер. III тис. до н.е. — сер. XVII ст. н.е.) : навч.-метод. посібн. 

для студ. ОНУ ім. І.І. Мечниковаю Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2013.188 с.   
2. Зінченко А. Історія дипломатії: від давнини до початку нового часу. Навчальний посібник.- Вінниця, Нова книга, 

2002.  
3. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні відносини ХХ століття: Навчальний посібник, 3-є видання. Київ: 

ФАДА, ЛТД, 2008. 280 с. 
4. Крушинський В. Ю. Міжнародні відносини та світова політика. За ред. В. А. Манжоли. Київ: ВПЦ «Київський 

університет», 2010. 863 с.  
5. Фененко А. В. История международных отношений: 1648—1945: Учеб, пособие. М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2018.  
 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Ди Нольфо Э. История международных отношений: 1918 – 1999. М.: Логос, 2003. 1306 с. 
2. Зовнішня політика України в умовах глобалізації: анотована історична хроніка міжнародних відносин (2004-

2007): навчальний посібник / ред. В. В. Піскіжова. Київ.: Ін-т історії України НАН України, 2014. 394 с.  
3. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні відносини ХХ століття: Навчальний посібник, 3-є видання. Київ: 

ФАДА, ЛТД, 2008. 280 с.  
4. Кучменко Е. М., Кучменко Б. А. Історія міжнародних відносин першої половини ХХ ст.: Історико-політичне 

есе/Кучменко Е.М., Кучменко Б.А. К.: ІПК ДСЗУ, 2007. 370с. 
5. Мартиненко А. К. Міжнародні відносини 1945-1975 років: навчальний посібник. Київ: Ліра-К, 2007. 366 с. 
6. Мицик Л. М., Кузьменко Ю. В. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007): навч. посібник. Київ: 

Академвидав, 2008. 544 с.  
7. Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 3-4 квітня 2015 р. 

Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 350 c. 
 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 
1. About UN in Ukraine. URL: http://www.un.org.ua/en/un-country- team-in-ukraine/introduction  

Difference Between International Relations and Foreign Policy / Difference Between. URL: 
http://www.differencebetween.net/miscellaneous/politics/difference-between- international-relations-and-foreign-
policy/#ixzz4p90HsfG0  

2. Historical Approaches to International Relations. Education Options. URL: 
http://onlinelearningtips.com/2013/01/historical-approaches-to-international- relations/  

3. Представництво Європейського Союзу в Україні. URL:  
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4. http://eeas.europa.eu/delegations /ukraine/more_info/euroclubs /euroclubs_uk.htm  
5. Україна і світова організація торгівлі. URL: http://wto.in.ua/index.php?get=14 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  

ECONOMIC DIPLOMACY STRATEGY FOR THE RECOVERY OF THE SLOWDOWN OF GLOBALIZATION 
(SLOWBALIZATION) 
JOURNAL OF EUROPEAN ECONOMY 
2021-06 | Journal article 
DOI: 10.35774/jee2021.02.246 
Part of ISSN: 2519-4070 
Part of ISSN: 2519-4089 
 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY: CASE FOR TERTIARY EDUCATION IN TERMS OF SMART 
ECONOMICS 
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference 
2021-05-28 | Journal article 
DOI: 10.17770/sie2021vol5.6396 
Part of ISSN: 2256-0629 
Part of ISSN: 1691-5887 
 

Макроекономіка: теорія і практика 
OKTAN PRINT 
2021-05-10 | Book 
DOI: 10.46489/mtipu-03 
ISBN: 9788088415046 
 

COMPARATIVE ADVANTAGES OF INTERNATIONAL TRADE: THE BILATERAL OPPORTUNITIES PORTUGAL – 
LATVIA, PORTUGAL – POLAND AND PORTUGAL – UKRAINE 
Vol 20, No 1 (2021) 
2021-03 | Journal article 
DOI: 10.35774/jee2021.01.093 
Part of ISSN: 2519-4070  

 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 
Навчальна дисципліна базується на нормативних навчальних дисциплінах «Історія українського суспільства», 
«Країнознавство», і є необхідною для опанування подальших навчальних дисциплін «Міжнародні відносини та 
світова політика», «Міжнародні економічні відносини» тощо.  

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 18 - 

Практичні (лабораторні) 18 - 

Самостійна робота студента (СРС) 45 - 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 9 - 
 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 
 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 100 - 

оцінювання під час аудиторних занять 50 - 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

25 - 

науково-дослідницька робота 25 - 

Підсумковий контроль (залік) - - 

Разом 100 - 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

https://doi.org/10.35774/jee2021.02.246
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2519-4070
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2519-4089
https://doi.org/10.17770/sie2021vol5.6396
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2256-0629
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1691-5887
https://doi.org/10.46489/mtipu-03
https://www.worldcat.org/isbn/9788088415046
https://doi.org/10.35774/jee2021.01.093
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2519-4070
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K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
❖ не запізнюватися на заняття;   
❖ не пропускати заняття (як лекційні, так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
❖ самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
❖ при підготовці есе, есе-рефлексії на статтю, що запропонована вам для читання (див. семестровий план), 

оцінюється якість та оригінальність наведених вами аргументів. Есе повинно бути надіслано до 16:00 у 
попередній день перед семінаром. Усі повинні обов’язково підготувати есе, а його відсутність з будь-яких 
причин не може бути виправданням. 

❖ конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 
час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   

❖ своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;   
❖ брати очну участь у контрольних заходах;   
❖ будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в 

тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як 
порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 

 

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Словесні методи (лекція, пояснення, консультація); метод проблемного викладання з використанням елементів 
пояснювально-ілюстративного та частково-пошукового (евристичного) методів; навчальні дискусії; написання есе; 
індивідуальні презентації на семінарських заняттях  

 

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування по бланкам. 

 

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із 
застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не 
подавати один і той же звіт двічі.  
Положення про академічну доброчесність ДУЕТ https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf)  

 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
На засіданні кафедри міжнародних відносин  Державного університету економіки і технологій - Протокол № 1 
від 07.09.2022 року  

Укладач                                                                                                                                                   Н. ШЕЛУДЯКОВА 
 В. КУЛІШОВ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Кафедрою міжнародних відносин  
Протокол № 1 від 07.09.2022 року  
В.о. завідувача кафедри                          І. МАКСИМОВА 

 
Науково-методичною радою Державного університету 
економіки і технологій 

 

Протокол № 1 від 20.09.2022 року  
Голова науково-методичної ради                                                                      В. ОРЛОВ 

 

https://zoom.us/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/
https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf
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