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Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і 

курси навчання, студентам яким 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 

факультет МЕВ і ТБ.  

Цільова аудиторія – студенти 2 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни, науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

канд. екон. наук, доц. кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Алексєєва Т. І. (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: «Історія міжнародних 

відносин», «Вступ до спеціальності», «Основи світової 

політики». 

 

 

 

 

Опис 

Мета дисципліни. 

Ознайомити студентів з основними поняттями дисципліни 

про міжнародні відносини, науковими школами та 

концепціями, напрямками дослідження міжнародної 

політики. Сформувати у студентів фахові знання про 

сутність й природу міжнародних відносин, навчити 

використовувати на практиці положення теорії 

міжнародних відносин. 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) повинні засвоїти основні поняття, категорії, 

принципи наукових шкіл теорії міжнародних відносин; 

аналізувати головні підходи до формування зовнішньої 

політики України та особливості її реалізації; навчатися 

самостійно працювати зі спеціальною літературою за 

фахом; прогнозувати можливі наслідки подій  

міжнародного характеру; приймати участь у дебатах, 

виступах за різною тематикою на конференціях та 

наукових семінарах. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 48 

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

семінарські (практичні) заняття). 

Тема 1. Світова політика та міжнародні відносини як 

об’єкт вивчення (Лекцій – 4 год., сем. – 2 год.). 

Тема 2. Проблеми міжнародних відносин та зовнішньої 

політики в історії соціально-політичної думки (Лекцій – 4 

год., сем. – 2 год.). 

Тема 3. Геополітичні концепції міжнародних відносин 

(Лекцій – 4 год., сем. – 2 год.). 

Тема 4. Теоретичні дослідження міжнародних відносин у 

політичній науці 40-60-х  рр. ХХ ст. (Лекцій – 4 год., сем. 

– 2 год.). 

Тема 5. Еволюція теорії міжнародних відносин в 70-90-х 

роках ХХ ст. (Лекцій – 4 год., сем. – 2 год.). 

Тема 6. Теоретичні дискусії з проблем міжнародних 

відносин після закінчення «холодної війни» (Лекцій – 4 

год., сем. – 2 год.). 

Тема 7. Система та структура міжнародних відносин 
(Лекцій – 4 год., сем. – 2 год.). 

Тема 8. Теоретичні основи міжнародних конфліктів і 



шляхи їх врегулювання (Лекцій – 4 год., сем. – 2 год.). 

Методи контролю результатів навчання.  

Поточний контроль здійснюється у формі усного 

опитування; відповідей на семінарських заняттях; 

тестування за темами, письмового експрес-контролю; 

розв’язування ситуаційних задач; виконання семестрової 

контрольної роботи за запропонованою тематикою. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту.  

Мова викладання – українська. 

  

 


