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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу 

Опис 

Мета дисципліни.  
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 

студентів знань про особливості наукового розуміння й 

трактування найважливіших явищ і процесів у міжнародних 

відносинах  

Очікувані результати навчання.  

Знати: 

 - зміст найважливіших категорій і понять міжнародних 

відносин; 

 - найважливіші принципи наукових шкіл теорії 

міжнародних відносин і розуміти особливості трактування 

ними сучасності; 

 - характер найактуальніших особливостей, механізмів, 

рушійних сил міжнародних відносин; 

 - особливості та механізми функціонування міжнародних 

відносин у сферах політики, культури, економіки й 

інформації. 

Вміти: 

 – науково коректно застосовувати головні поняття і 

категорії теорії міжнародних відносин, методи наукового 

дослідження; 

 – самостійно інтерпретувати інформацію щодо реальних 

подій у сфері міжнародних відносин; 

 – аналізувати явища і процеси сучасного світу; 

 – орієнтуватися в основних тенденціях та проблемах 

розвитку глобальної міжнародної системи. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

1. Формування теорій міжнародних відносин. 

2. Учасники міжнародних відносин. 

3. Цілі, інтереси й засоби учасників міжнародних відносин. 

4. Види та форми міжнародних відносин. 

5. МВ і зовнішня політика держави. 

6. Міжнародна система: суб’єкти, відносини, норми. Види 

міжнародних систем. 

7. Морально-етичні та правові аспекти міжнародних 



відносин. 

8. Міжнародні політичні відносини. 

9. Міжнародні економічні відносини. 

10. Міжнародні відносини у сфері культури та інформації. 

11. Регіон у системі міжнародних відносин. 

12. Україна в сучасних міжнародних відносинах. 

13. Проблеми наукового визначення міжнародних відносин. 

14. Характеристика суспільних одиниць, що беруть участь в 

МВ. 

15. Інтеракції між державами у міжнародному середовищі. 

16. Питання й дискусії міжнародних відносин другої 

половини ХХ ст. 

17. Зовнішня політика держави. 

18. Зв'язок світової політики зі структурними складовими 

міжнародних відносин. 

19. Світова політика й світовий порядок. 

20. Вплив різних чинників на державну й світову політику. 

21. Світова політика як соціокультурна реальність. 

22. Теоретичні школи і теорії світової політики. 

23. Формування сучасної системи світової політики. 

24. Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій 

політиці. 

25. Міжнародні конфлікти та кризи в сучасній світовій 

політиці. 

26. Підтримання міжнародного миру та безпеки як 

глобальна проблема людства. 

Методи контролю результатів навчання 

Підсумковий контроль - залік. Перевірка розуміння 

студентами матеріалу курсу в цілому, здатність 

демонструвати та використовувати отримані знання. 

Написання курсової роботи. 

Мова викладання - українська 

 


