
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ 
 

 

 

 

 

 

 

Назва дисципліни 
 

 

Теорія мжнародних відносин 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю дисципліну 
 

 

 
Факультет міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
1 курс  

Спеціальність : 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії», 
Навчальна дисципліна призначена для 

міжнародників. Корисна країнознавцям, 
юристам, економістам-міжнародникам і 

кожному допитливому здобувачу вищої освіти.  
 

 

Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних працівників, 

залучених до викладання  

 

 
 
Доктор історичних наук, профессор кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства Лиман 

Сергій Іванович (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 

366; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: turbiz@karazin.ua). 
Кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 
Парфіненко Анатолій Юрійович (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  
 

 
Базові знання зі спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії»:  Вступ до спеціальності, Історія 
України,  Історія української та зарубіжної 

культури,  Історія міжнародних відносин 
 

mailto:turbiz@karazin.ua
mailto:turbiz@karazin.ua
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  Опис  

Метою викладання навчальної 

дисципліни «Теорія міжнародних відносин» є 

ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

класичними та новими теоретичними 

концепціями й підходами щодо міжнародних 

відносин, базовими поняттями, умовами та 

правилами взаємодії між державами.  

сформувати сучасне бачення теорії 

міжнародних відносин, особливостей 

наукового дослідження та трактування 

найважливіших явищ і процесів на 

міжнародній арені.  
 

 

Очікувані результати навчання:  

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; 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; знати природу 

та характер взаємодій окремих країн та 

регіонів на глобальному, регіональному та 

локальному рівнях;               здійснювати опис 

та аналіз міжнародної ситуації, збирати з 

різних джерел необхідну для цього 

інформацію про міжнародні та 

зовнішньополітичні події та процеси; 

розуміти події міжнародного життя, процеси в 

сфері міжнародного співробітництва та 

міжнародної безпеки, стан взаємодії та 

конфлікту в міжнародних системах. 
 
Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи  

Заплановано 12 тем, які вивчаються 

протягом 120 годин з яких 64 годин 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 32 год. 

– семінарські заняття) та 56 години 

самостійної підготовки, в т.ч. контрольна 

робота (6 год.) 
 

Тема 1. Вступ. Теорія міжнародних 

відносин як навчальна дисципліна та 
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напрям наукових досліджень (Лекцій – 2 

год., Сем. – 2 год.). 

Тема 2. Методологічні проблеми теорії 

міжнародних відносин (Лекцій – 2 год., 

Сем. – 2 год.). 

Тема 3. Учасники міжнародних відносин 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 4 год.). 

Тема 4. Видова структура та форми 

міжнародних відносин (Лекцій – 4 год., 

Сем. – 4 год.). 

Тема 5. Проблема класифікації наукових 

концепцій. Теорії ідеалізму (Лекцій – 2 год., 

Сем. – 2 год.). 

Тема 6. Політичний реалізм (Лекцій – 2 год., 

Сем. – 2 год.). 

Тема 7. Неореалізм та неолібералізм (Лекцій 

– 2 год., Сем. – 2 год.). 

Тема 8. Системні теорії модернізм (Лекцій – 

4 год., Сем. – 4 год.). 

Тема 9. Теорії міжнародного середовища 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 4 год.). 

Тема 10. Міжнародні системи (Лекцій – 2 

год., Сем. – 2 год.). 

Тема 11. Міжнародні  конфлікти (Лекцій – 2 

год., Сем. – 2 год.). 

Тема 12. Мирне співіснування та 

міжнародна співпраця (Лекцій – 2 год., Сем. 

– 2 год.). 

 

 
Методи контролю результатів навчання:  

поточний контроль здійснюється у формі 

усних відповідей на семінарських заняттях; 

письмового експрес-контролю; тестових 

завдань; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач; виконання 

семестрової контрольної роботи; 

мультимедійних презентацій. Підсумковий 

контроль – у формі іспиту.  
Мова викладання: українська  

   

 


