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1. Навчальний контент
Програма навчальної дисципліни «Політологія міжнародних
відносин» складена відповідно до програми підготовки магістрів за
спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії», освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії».
Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення із
основними теоретичними підходами і проблематикою сучасної політичної
науки в сфері міжнародних відносин.
Основні завдання вивчення дисципліни: орієнтуватися в основних
політологічних підходах та концепціях в сфері міжнародних відносин,
надання базових знань для аналізу міжнародних політичних процесів,
міжнародної політики та політичної складової в міжнародних відносинах.
Розділ 1. Структура і зміст політології міжнародних відносин
Тема 1. Міжнародні відносини в системі політичних наук.
Міждисциплінарний характер міжнародних відносин. Передумови і
наслідки виокремлення міжнародних відносин із політичної науку після
Першої світової війни. Політичний детермінізм політології в міжнародних
відносинах. Nation – політично організована єдність (основний предмет
політології міжнародних відносин). Міжнародні відносини як
зовнішньополітичний вимір політичних процесів.
Тема 2. Політичні система та міжнародні відносини.
Поняття політичної системи. Системний аналіз політичних процесів.
Модель політичної системи Д. Істона та Г. Алмонда. Типологія політичних
систем. Системний підхід як інструмент аналізу міжнародної політики.
Взаємозалежність між типом політичної системи держави та її позицією в
міжнародних відносинах. Зовнішньополітичний тиск на політичну систему
держави.
Тема 3. Міжнародна політика та міжнародні відносини.
Сутність і роль міжнародної політики та її зв'язок із внутрішньою
політикою. Політична специфіка міжнародних відносин. Суб’єкти
міжнародної політики. Держава – головний суб’єкт міжнародної політики.
Визначення держав сучасного за М. Вебером. Втрата державами монополії
на суб’єктність в міжнародній політиці та міжнародних відносинах:
передумови та наслідки. Міжнародні організації та корпорації як суб’єкти
міжнародної політики другої половини ХХ початку ХХІ ст.

Тема 4.Світовий порядок та міжнародна безпека
Світовий порядок як категорія міжнародної політики Нового часу.
Світовий порядок в історичній ретроспективі. Зміни в системі
міжнародних відносин в 90-ті рр. ХХ ст. Проблеми становлення нового
світового порядку. Поняття колективної безпеки та передумови її
формування. Сучасні системи колективної безпеки їх стан і подальші
перспективи. Ризики, виклики і загрози сучасній міжнародній безпеці.

Розділ 2. Політологічні теоретичні підходи до міжнародних відносин
Тема 5.Світ-системний аналіз.
Геоісторія
Ф.
Броделя.
Світи-економіки
і
світи-імперії.
Капіталістична Світ-система І. Валлерстайна. Країни ядра, напівпериферії і
периферії капіталістичної Світ-системи. Гегемонія та цикли накопичення
капіталу Дж. Аррігі. Сигнальна і термінальна кризи накопичення капіталу.
Історичні етапи становлення Світ-системи. Сучасний стан і подальші
перспективи розвитку Світ-системи. Світ-системний аналіз як інструмент
дослідження міжнародної політики і міжнародних відносин.
Тема 6. Теорія раціонального вибору та інституційна теорія.
Передумови перенесення економічних методів в політичну науку в
другій половині ХХ ст.. Теорія раціонального вибору в політології.
Раціональні та егоїстичні суб’єкти в якості акторів політичного процесу.
Теорія раціонального вибору в міжнародних відносинах. Теорія ігор як
інструмент аналізу військових конфліктів і міжнародної політики. Держава
як раціональний актор зовнішньополітичного процесу. Інституційна теорія
в політології. Інститут раціонального вибору. Історичний інституціоналізм.
Соціологічний інституціоналізм. Інститути як основні суб’єкти
внутрішньої і зовнішньої політики.
Тема 7. Позитивістські теорії міжнародних відносин.
Загальна характеристика позитивістських теорій міжнародних
відносин. Раціональне і обґрунтоване знання про природу міжнародних
відносин. Суб’єкти і об’єкти міжнародних відносин об’єктивно існують.
Реалізм у міжнародних відносинах. Лібералізм у міжнародних відносинах.
Теорія глобалізація і необхідність демократизації. Марксизм у
міжнародних відносинах. Міжкласовий антагонізм як визначальна
особливість міжнародних відносин.
Тема 8. Постпозитивістські теорії міжнародних відносин.
Загальна характеристика постпозитивістських теорій міжнародних
відносин. Переоцінка теоретичного спадку позитивістських теорій

міжнародних відносин. Критика раціональності щодо знання про природу
міжнародних відносин. Суб’єкти і об’єкти міжнародних відносин
об’єктивно не існують. Конструктивістський підхід до міжнародних
відносин.
Міжнародні
відносини
як
соціальний
конструкт.
Конструктивістський підхід до міжнародних відносин А. Вендта. Критичні
теорії міжнародних відносин. Теорія гегемонії в міжнародних відносинах
Р. Кокса. Деконструкція гегемоністського дискурсу в міжнародних
відносинах.
2. Плани семінарських занять, завдання для лабораторних робіт,
самостійної роботи.
Тема 1. Міжнародні відносини в системі політичних наук.
План:
1. Міждисциплінарний характер міжнародних відносин.
2. Передумови і наслідки виокремлення міжнародних відносин із
політичної науку після Першої світової війни.
3. Політичний детермінізм політології в міжнародних відносинах.
4. Міжнародні відносини як зовнішньополітичний вимір політичних
процесів.
Завдання:
Студенти готують відповіді на запропоновані питання плану
семінарського заняття. На семінарському занятті по черзі розглядається
кожне питання семінарського заняття, під час відповіді на питання
студенти повинні розкрити основний зміст питання, озвучити свою думку
щодо обговорюваного матеріалу,за необхідністю навести приклади, бути
готовим відповісти на питання викладача та студентів групи.
Тема 2. Політичні система та міжнародні відносини.
План:
1. Поняття політичної системи. Системний аналіз політичних процесів.
2. Модель політичної системи Д. Істона та Г. Алмонда.
3. Типологія політичних систем.
4.Системний підхід як інструмент аналізу міжнародної політики.
5. Взаємозалежність між типом політичної системи держави та її позицією
в міжнародних відносинах. Зовнішньополітичний тиск на політичну
систему держави.
Завдання:
Студенти готують відповіді на запропоновані питання плану
семінарського заняття. На семінарському занятті по черзі розглядається
кожне питання семінарського заняття, під час відповіді на питання
студенти повинні розкрити основний зміст питання, озвучити свою думку
щодо обговорюваного матеріалу,за необхідністю навести приклади, бути
готовим відповісти на питання викладача та студентів групи.

Тема 3. Міжнародна політика та міжнародні відносини.
План:
1. Сутність і роль міжнародної політики та її зв'язок із внутрішньою
політикою. Політична специфіка міжнародних відносин.
2. Суб’єкти міжнародної політики.
3. Держава – головний суб’єкт міжнародної політики. Визначення держав
сучасного за М. Вебером.
4. Втрата державами монополії на суб’єктність в міжнародній політиці та
міжнародних відносинах: передумови та наслідки.
5. Міжнародні організації та корпорації як суб’єкти міжнародної політики
другої половини ХХ початку ХХІ ст.
Завдання:
Студенти готують відповіді на запропоновані питання плану
семінарського заняття. На семінарському занятті по черзі розглядається
кожне питання семінарського заняття, під час відповіді на питання
студенти повинні розкрити основний зміст питання, озвучити свою думку
щодо обговорюваного матеріалу,за необхідністю навести приклади, бути
готовим відповісти на питання викладача та студентів групи.
Тема 4.Світовий порядок та міжнародна безпека
План:
1. Світовий порядок як категорія міжнародної політики Нового часу.
2. Світовий порядок в історичній ретроспективі.
3. Зміни в системі міжнародних відносин в 90-ті рр. ХХ ст.
4. Проблеми становлення нового світового порядку.
5. Поняття колективної безпеки та передумови її формування. Сучасні
системи колективної безпеки їх стан і подальші перспективи.
6. Ризики, виклики і загрози сучасній міжнародній безпеці.
Завдання:
Студенти готують відповіді на запропоновані питання плану
семінарського заняття. На семінарському занятті по черзі розглядається
кожне питання семінарського заняття, під час відповіді на питання
студенти повинні розкрити основний зміст питання, озвучити свою думку
щодо обговорюваного матеріалу,за необхідністю навести приклади, бути
готовим відповісти на питання викладача та студентів групи.
Тема 5.Світ-системний аналіз.
План:
1. Загальна характеристика Світ-системного аналізу.
2. Капіталістична Світ-система І. Валлерстайна.
напівпериферії і периферії капіталістичної Світ-системи.

Країни

ядра,

3. Гегемонія та цикли накопичення капіталу Дж. Аррігі. Сигнальна і
термінальна кризи накопичення капіталу.
4. Історичні етапи становлення Світ-системи. Сучасний стан і подальші
перспективи розвитку Світ-системи.
5. Світ-системний аналіз як інструмент дослідження міжнародної політики
і міжнародних відносин.
Завдання:
Студенти готують відповіді на запропоновані питання плану
семінарського заняття. На семінарському занятті по черзі розглядається
кожне питання семінарського заняття, під час відповіді на питання
студенти повинні розкрити основний зміст питання, озвучити свою думку
щодо обговорюваного матеріалу,за необхідністю навести приклади, бути
готовим відповісти на питання викладача та студентів групи.
Тема 6. Теорія раціонального вибору та інституційна теорія.
План:
1. Теорія раціонального вибору в політології. Раціональні та егоїстичні
суб’єкти в якості акторів політичного процесу.
2.Теорія раціонального вибору в міжнародних відносинах. Теорія ігор як
інструмент аналізу військових конфліктів і міжнародної політики. Держава
як раціональний актор зовнішньополітичного процесу.
3. Інституційна теорія в політології.
4.Інститут
раціонального
вибору.
Історичний
інституціоналізм.
Соціологічний інституціоналізм.
5. Інститути як основні суб’єкти внутрішньої і зовнішньої політики.
Завдання:
Студенти готують відповіді на запропоновані питання плану
семінарського заняття. На семінарському занятті по черзі розглядається
кожне питання семінарського заняття, під час відповіді на питання
студенти повинні розкрити основний зміст питання, озвучити свою думку
щодо обговорюваного матеріалу,за необхідністю навести приклади, бути
готовим відповісти на питання викладача та студентів групи.
Тема 7. Позитивістські теорії міжнародних відносин.
План:
1. Загальна характеристика позитивістських теорій міжнародних відносин.
2. Реалізм у міжнародних відносинах.
3. Лібералізм у міжнародних відносинах. Теорія глобалізація і необхідність
демократизації.
4. Марксизм у міжнародних відносинах. Міжкласовий антагонізм як
визначальна особливість міжнародних відносин.

Завдання:
Студенти готують відповіді на запропоновані питання плану
семінарського заняття. На семінарському занятті по черзі розглядається
кожне питання семінарського заняття, під час відповіді на питання
студенти повинні розкрити основний зміст питання, озвучити свою думку
щодо обговорюваного матеріалу,за необхідністю навести приклади, бути
готовим відповісти на питання викладача та студентів групи.
Тема 8. Постпозитивістські теорії міжнародних відносин.
План:
1. Загальна характеристика постпозитивістських теорій міжнародних
відносин. Переоцінка теоретичного спадку позитивістських теорій
міжнародних відносин.
2. Конструктивістський підхід до міжнародних відносин. Міжнародні
відносини як соціальний конструкт.
3. Критичні теорії міжнародних відносин. Деконструкція гегемоністського
дискурсу в міжнародних відносинах.
Завдання:
Студенти готують відповіді на запропоновані питання плану
семінарського заняття. На семінарському занятті по черзі розглядається
кожне питання семінарського заняття, під час відповіді на питання
студенти повинні розкрити основний зміст питання, озвучити свою думку
щодо обговорюваного матеріалу,за необхідністю навести приклади, бути
готовим відповісти на питання викладача та студентів групи.
3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю
знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених
навчальним планом, після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з
навчальної дисципліни:
Не передбачено.
4. Перелік питань до заліку
1. Передумови і наслідки виокремлення міжнародних відносин із політичної науку
після Першої світової війни.
2. Nation – політично організована єдність (основний предмет політології міжнародних
відносин).
3. Політичний детермінізм політології в міжнародних відносинах.
4. Поняття політичної системи.
5. Системний аналіз політичних процесів.
6. Модель політичної системи Д. Істона.
7. Модель політичної системи Г. Алмонда.
8. Системний підхід як інструмент аналізу міжнародної політики.
9. Сутність і роль міжнародної політики та її зв'язок із внутрішньою політикою.
10. Суб’єкти міжнародної політики.
11. Держава – головний суб’єкт міжнародної політики.

12. Втрата державами монополії на суб’єктність в міжнародній політиці та
міжнародних відносинах: передумови та наслідки.
13. Міжнародні організації та корпорації як суб’єкти міжнародної політики другої
половини ХХ початку ХХІ ст.
14. Світовий порядок як категорія міжнародної політики Нового часу.
15. Світовий порядок в історичній ретроспективі.
16. Зміни в системі міжнародних відносин в 90-ті рр. ХХ ст.
17. Проблеми становлення нового світового порядку.
18. Поняття колективної безпеки та передумови її формування.
19. Сучасні системи колективної безпеки їх стан і подальші перспективи.
20. Ризики, виклики і загрози сучасній міжнародній безпеці.
21. Загальна характеристика Світ-системного аналізу.
22. Капіталістична Світ-система І. Валлерстайна.
23. Гегемонія та цикли накопичення капіталу Дж. Аррігі.
24. Сигнальна і термінальна кризи накопичення капіталу (Дж. Аррігі)
25. Історичні етапи становлення Світ-системи.
26. Сучасний стан і подальші перспективи розвитку Світ-системи.
27.Світ-системний аналіз як інструмент дослідження міжнародної політики і
міжнародних відносин.
28. Загальна характеристика теорії раціонального вибору в політології.
29. Держава як раціональний актор зовнішньополітичного процесу.
30. Теорія раціонального вибору в міжнародних відносинах.
31. Загальна характеристика інституційної теорії в політології.
32. Інститути як основні суб’єкти внутрішньої і зовнішньої політики.
33. Загальна характеристика позитивістських теорій міжнародних відносин.
34. Загальна характеристика реалізм у міжнародних відносинах.
35. Загальна характеристика лібералізму у міжнародних відносинах.
36. Загальна характеристика марксизму у міжнародних відносинах.
37. Загальна характеристика постпозитивістських теорій міжнародних відносин.
38. Конструктивістський підхід до міжнародних відносин.
39. Критичні теорії міжнародних відносин.
40. Теорія гегемонії в міжнародних відносинах Р. Кокса.
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