Назва дисципліни
Інформація про
Факультети (навчальнонаукові інститути) і курси
навчання, студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані
розробників робочої
програми навчальної
дисципліни, науковопедагогічних працівників,
залучених до викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни
Опис

Політологія міжнародних відносин
Програма навчальної дисципліни «Політологія міжнародних
відносин» складена відповідно до програми підготовки
магістрів за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії», освітньопрофесійна програма «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії».
Гайко Олег Сергійович, кандидат політичних наук, старший
викладач кафедри політології філософського факультету
ХНУ імені В. Н. Каразіна, тел..: (057) 707-51-63

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння
кредитів з «Політології», «Теорії міжнародних відносин»,
«Політична географія світу», «Країнознавство».
Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення із
основними теоретичними підходами і проблематикою
сучасної політичної науки в сфері міжнародних відносин.
Очікувані результати навчання
У результаті вивчення цього курсу студент повинен досягти
таких результатів навчання:
знати:
- основні поняття і теоретико-методологічні
політологічні підходи до міжнародних відносин;
- базові принципи функціонування та проблеми
сучасної міжнародної політики та політичної
складової міжнародних відносин.
вміти:
- аналізувати сучасні міжнародні політичні процеси за
допомогою аналітично-концептуальних підходів
політичної науки;
- орієнтуватися в особливостях здійснення міжнародної
політики в сучасному світі;
- критично розглядати міжнародні політичні процеси.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах
аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти
матеріал за наступними темами:
1. Міжнародні відносини в системі політичних наук.
2. Політичні система та міжнародні відносини.
3. Міжнародна політика та міжнародні відносини.
4. Світовий порядок та міжнародна безпека
5. Світ-системний аналіз.
6. Теорія раціонального вибору та інституційна теорія.
7. Позитивістські теорії міжнародних відносин.
8. Постпозитивістські теорії міжнародних відносин.
Методи контролю результатів навчання.
Поточний контроль знань проводиться на кожному
практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі
усного опитування доповідей і повідомлень студентів,
навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль

проводиться у формі заліку.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години /
4 кредити ECTS.
Мова викладання – українська.

