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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: "Політологія", "Історія 

міжнародних відносин", "Політична географія світу", 

"Країнознавство". 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни – 

ознайомлення студентів з основними теоретичними 

засадами міжнародних відносин, концепціями і підходами 

щодо вивчення цієї галузі знань. 

Формування наступних загальних компетентностей 

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Формування наступних спеціальних компетентностей  

СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції 

розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи 

організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій 

та/або регіональних студій. 

СК4. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі і практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, 

регіональних досліджень. 

СК5. Здатність аналізувати вплив світової економіки, 

міжнародного права та внутрішньої політики на структуру 

й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики 

держав.  

СК11. Здатність аналізувати природу та еволюцію 

міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних 

відносин, основних форм та перспектив співпраці України з 

ними. 

СК13. Здатність аналізувати діяльність міжнародних 

недержавних акторів та транснаціональні відносини.  

СК16. Розуміння сутності сучасних стратегій ведення 

дипломатичних переговорів.  

СК17. Здатність визначати особливості, характер та 

ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних 

відносин різного рівня та налагоджувати міжнародні 

комунікації між ними.  

Заплановані результати навчання:  

РН1. 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.  

РН02. Знати та розуміти природу та динаміку 

міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення 

на глобальному, регіональному та національному рівні, 

знати природу та підходи до вирішення міжнародних та 

інтернаціоналізованих конфліктів.  

РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, 

характер взаємодії між міжнародними акторами, 

співвідношення державних, недержавних акторів у світовій 

політиці.  

РН04. 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. 

РН13. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних 

відносин, зовнішньої політики України та інших держав, 

міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно 

до поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні 

матеріали. 

РН20. Аналізувати особливості міжнародних 

безпекових комплексів, основних проблем національної та 

міжнародної безпеки.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 16 (шістнадцять) тем, які вивчаються протягом 

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

семінарські заняття).    

Тема 1. Теорія міжнародних відносин у наукових 

дослідженнях і викладанні (Лекції – 2 год., семінарські 

заняття – 2 год.). 

Тема 2. Історія вивчення міжнародних відносин (Лекції – 2 

год., семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 3. Сучасні наукові концепції міжнародних відносин 

(Лекції – 2 год., семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 4. Система міжнародних відносин (Лекції – 2 год., 

семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 5. Мета, інтереси та інструменти суб’єктів 

міжнародних відносин (Лекції – 2 год., семінарські заняття 

– 2 год.). 

Тема 6. Держава як суб’єкт міжнародних відносин  (Лекції 

– 2 год., семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 7. Недержавні суб’єкти міжнародних відносин  

(Лекції – 2 год., семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 8. Правове регулювання та традиції міжнародних 

відносин (Лекції – 2 год., семінарські заняття – 2 год.). 

Тема 9. Міжнародні політичні відносини (Лекції – 2 год). 

Тема 10. Міжнародні економічні відносини (Лекції – 2 год.). 

Тема 11. Міжнародні відносини у сфері культури  (Лекції – 

2 год.). 



Тема 12. Регіональні підсистеми міжнародних відносин 

(Лекції – 2 год.). 

Тема 13. Інтеграційні процеси: історія і сучасність  (Лекції 

– 2 год.). 

Тема 14. Міжнародні конфлікти та кризи (Лекції – 2 год.). 

Тема 15. Проблема забезпечення міжнародної безпеки 

(Лекції – 2 год.). 

Тема 16. Україна у сучасних міжнародних відносинах 

(Лекції – 2 год.). 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях. Виконання курсової роботи. 

Підсумковий контроль – у формі іспиту. 

Мова викладання – українська 

 


