
Назва дисципліни  «Теорія міжнародних відносин» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, 2 курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

доктор історичних наук, професор кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства Миколенко Д. В. (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; 

тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: 

turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: "Основи наукових 

досліджень", "Ділові сучасні документи та 

кореспонденція", "Політична географія світу", "Основи 

світової політики", "Політичний розвиток та політичні 

системи країн світу", "Історія міжнародних відносин". 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни – 

ознайомлення студентів з основними теоретичними 

засадами міжнародних відносин, концепціями і підходами 

щодо вивчення цієї галузі знань. 

Основні завдання вивчення дисципліни: 

Формування наступних загальних компетентностей 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» та професійної діяльності за фахом. 

Формування наступних спеціальних компетентностей  

СК1. Знання про природу, динаміку, принципи організації 

та історичні тенденції розвитку міжнародних відносин.  

СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому.  

Заплановані результати навчання:  

РН1. Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, 

щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики, а також про 

природу та джерела зовнішньої політики держав і 

діяльність інших учасників міжнародних відносин. 

РН3. Демонструвати знання про природу та характер 

взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях. 

РН5. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної 

ситуації, використання різних джерела інформації про 

міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси. 

РН6. Розуміти принципи використання теоретичних знань з 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної 

безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при 

вирішенні практичних завдань. 

РН7. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг 

інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої 

політики України та інших держав. 

РН13. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в 



сфері міжнародного співробітництва та міжнародної 

безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних 

системах. 

РН18. Брати участь у фахових дискусіях із проблем 

міжнародних відносин, зовнішньої політики та 

міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки 

зору. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 16 (шістнадцять) тем, які вивчаються протягом 

48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські заняття).    

Тема 1. Теорія міжнародних відносин у наукових 

дослідженнях і викладанні (Лекції – 2 год., семінарські 

заняття – 2 год.). 

Тема 2. Історія вивчення міжнародних відносин (Лекції – 2 

год., семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 3. Сучасні наукові концепції міжнародних відносин 

(Лекції – 2 год., семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 4. Система міжнародних відносин (Лекції – 2 год., 

семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 5. Мета, інтереси та інструменти суб’єктів 

міжнародних відносин (Лекції – 2 год., семінарські заняття 

– 2 год.). 

Тема 6. Держава як суб’єкт міжнародних відносин  (Лекції 

– 2 год., семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 7. Недержавні суб’єкти міжнародних відносин  

(Лекції – 2 год., семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 8. Правове регулювання та традиції міжнародних 

відносин (Лекції – 2 год., семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 9. Міжнародні політичні відносини (Лекції – 2 год). 

Тема 10. Міжнародні економічні відносини (Лекції – 2 год.). 

Тема 11. Міжнародні відносини у сфері культури  (Лекції – 

2 год.). 

Тема 12. Регіональні підсистеми міжнародних відносин 

(Лекції – 2 год.). 

Тема 13. Інтеграційні процеси: історія і сучасність  (Лекції 

– 2 год.). 

Тема 14. Міжнародні конфлікти та кризи (Лекції – 2 год.). 

Тема 15. Проблема забезпечення міжнародної безпеки 

(Лекції – 2 год.). 

Тема 16. Україна у сучасних міжнародних відносинах 

(Лекції – 2 год.). 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях. Контрольна робота у системі 

Kahoot Підсумковий контроль – у формі іспиту. 

Мова викладання - українська 

 


