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АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Для вивчення дисципліни здобувач має 

володіти знаннями та навичками з: 

 

Онлайн ресурси, які можуть бути корисними 
для попереднього вивчення та в процесі 
набуття компетентностей за неформальною 
освітою 

1. Багатостороннє співробітництво. URL: https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini  

2. Бєлєсков М. Європейський оборонний союз: навіщо ЄС знову говорить про спільну армію. URL: 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/02/27/7062233/  

3. Договір про заснування Європейської Спільноти. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_017  

4. Лісабонський договір : роз’яснення. Представництво Європейського Союзу в Україні. URL: 

http://eu.prostir.ua/library/238201.html  

5. Міжнародний форум культурної дипломатії. URL: https://ui.org.ua/mizhnarodnyj-forum-kulturnoyi-

dyplomatiyi/  
 

Мета курсу: ознайомлення студентів з основними теоретичними засадами міжнародних відносин, концепціями і підходами щодо вивчення цієї 
галузі знань. 

Компетентності, в тому числі відповідно до освітньо-професійної програми 

Soft- skills / Загальні 
компетентності (ЗК) 

Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» та 

професійної діяльності за фахом. 

 

 СК1. Знання про природу, динаміку, принципи організації та історичні тенденції 

розвитку міжнародних відносин.  

СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема 

політичному, безпековому, правовому.  

Результати навчання (програмні результати навчання – ПРН) 

РН1. Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та 

світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин. 

РН3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному 

рівнях. 

РН5. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерела інформації про міжнародні та 

https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/02/27/7062233/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_017
http://eu.prostir.ua/library/238201.html
https://ui.org.ua/mizhnarodnyj-forum-kulturnoyi-dyplomatiyi/
https://ui.org.ua/mizhnarodnyj-forum-kulturnoyi-dyplomatiyi/


зовнішньополітичні події та процеси. 

РН6. Розуміти принципи використання теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та 

конфліктів, міжнародної регіоналістики при вирішенні практичних завдань. 

РН7. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та 

інших держав. 

РН13. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та 

конфлікту в міжнародних системах. 

РН18. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати 

опонентів і їхню точки зору.  
 



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
Тема Вид заняття Розподіл 

балів 
Форми та методи навчання (форми робіт, за які здобувач 

отримує бали) 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. 

Тема 1. Теорія міжнародних відносин як 

об’єкт наукового дослідження і вивчення.  

 

Лекція 1  Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття 

1 
5 

Обговорення питань, вікторина у Kahoot  

Тема 2. Історія вивчення міжнародних 

відносин.  

 

Лекція 2  Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття 2 5 
Обговорення питань, робота у група, створення презентації у 

системі Padlet   

Тема 3. Сучасні наукові концепції 

міжнародних відносин.  

 

Лекція 3  Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття 3 5 
Обговорення питань, вікторина у Kahoot 

Тема 4. Система міжнародних відносин.  

 

Лекція 4  Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття 4 5 
Обговорення питань, робота у група, створення презентації у 

системі Padlet   

Тема 5. Мета, інтереси та інструменти 

суб’єктів міжнародних відносин.  

 

Лекція 5  Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття 

5  
5 

Обговорення питань, робота у група, створення візуальної схеми 

зовнішньої політики країни на ватмані  

Тема 6. Держава як суб’єкт міжнародних 

відносин.  

 

Лекція 6  Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття 

6 
5 

Обговорення питань, вікторина у Kahoot  

Тема 7. Недержавні суб’єкти міжнародних 

відносин.  

 

Лекція 7  Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття 

7 
5 

Обговорення питань, робота у група, створення презентації у 

системі Padlet   

Тема 8. Право та мораль у міжнародних 

відносинах.  

 

Лекція 8  Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття 

8 
5 

Обговорення питань, вікторина у Kahoot  

Тема 9. Міжнародні політичні відносини.  

 
Лекція 9  

Лекція-візуалізація (Power Point) 

Тема 10. Міжнародні економічні відносини 
Лекція 10  

Лекція-візуалізація (Power Point) 

Тема 11. Міжнародні відносини у сфері 

культури.  
Лекція 11  

Лекція-візуалізація (Power Point) 

  

Тема 12. Регіональні підсистеми міжнародних 

відносин.  
Лекція 12  

Лекція-візуалізація (Power Point) 

Тема 13. Інтеграційні процеси: історія і 

сучасність.  
Лекція 13  

Лекція-візуалізація (Power Point) 



Тема 14. Міжнародні конфлікти та кризи.  
Лекція 14  

Лекція-візуалізація (Power Point) 

Тема 15. Проблема забезпечення міжнародної 

безпеки.  

 

Лекція 15  

Лекція-візуалізація (Power Point) 

Тема 16. Україна у сучасних міжнародних 

відносинах. 
Лекція 16  

Лекція-візуалізація (Power Point) 

  

Контрольна робота 

 20 

Контрольна робота. Тестові завдання у системі Kahoot. Час 

виконання 30 хвилин. Кількість питань 20. Максимальна 

кількість балів передбачена за відповідь на кожне питання 

0,5. Відповідно – максимальна кількість балів за контрольну 

роботу дорівнює 10 балам.  

Підсумковий контроль знань  

40 

Підсумковий чотирирівневий контроль. Письмова відповідь 

на представлені у програмі питання. Час виконання – 60 

хвилин. Кількість питань – 2. Максимальна кількість балів 

передбачена за відповіді на кожне запитання складає 20 і 20 

балів. Відповідно – максимальна кількість балів за іспит 

дорівнює 40 балам.  
Додаткові бали в рамках неформальної освіти   Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, 

проєктна робота тощо. 
 

 
 

 

 
 

  



 

 
СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ (дистанційний курс) – https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=2443)    

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Актуальні журнали для поглибленого вивчення 
дисципліни 
1) UA Foreing affairs. 
2) Стратегія розвитку України. 
3) Інформаційна безпека людини, суспільства, 

держави. 

1. Європейська та євроатлантична інтеграція : навч. посіб. / [О. В. Баула та ін. ; за заг. ред. О. М. 

Лютак]; Луц. нац. техн. ун-т. Херсон : Олді-плюс, 2016. 375 с.  

2. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. Львів, 1995. 

3. Козинець І. П. Постійна структурована співпраця з питань безпеки та оборони ЄС: 

перспективи для України / І. П. Козинець, В. С. Клименко. Воєнно-історичний вісник. 2017. № 

4 (26). С. 138–143. 

4. Конфліктологія : навч. посіб. / [М. П. Гетьманчук та ін. ; за заг. ред. М. П. Гетьманчука]; Львів. 

держ. ун-т внутр. справ. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 343 с.  

5. Лісовський П. М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація. Навч. посіб. 

К.: Кондор-Видавництво, 2017. 156 с. 

6. Маддісон В. В. Політологія міжнародних відносин / Маддісон В. В., Шахов В. А. К., 1997. 
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
 Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. Перескладання заліку відбувається за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

 Самостійна робота включає в себе ознайомлення  з актуальною літературою. 
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації. 
 Здобувачі вищої освіти мають слідувати принципам академічної доброчесності. У разі виявлення факту плагіату у виконаних роботах здобувач отримує за завдання 0 балів. 
 Курс передбачає роботу в команді (до 3-х осіб). 
 Передбачено перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Для зарахування теми або частини теми здобувач надає відповідний сертифікат, 

де зазначені результати навчання та обсяг курсу (модуля) у годинах (кредитах ЄКТС). Передбачається зарахування результатів навчання у разі, якщо здобувач вищої освіти 
прослухав аналогічний курс (або його частину) у будь-якому університеті України або Європи, був учасником міжнародних проєктів Жан-Моне модуль, К1, у межах якого 
вивчалась така ж дисципліна (його частина), або слухачем такого ж дистанційного курсу на платформі «Prometheus», Coursera та інших, і при цьому має підтвердження – 
сертифікат про результати навчання (оцінку). 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Методи  Критерії оцінювання Система оцінювання, бали 

Участь у семінарських 

заняттях 

Участь у семінарських заняттях. Усна відповідь на представлені у програмі 

питання. Максимальна сума балів, яку може отримати студент за підсумками 

семінарських занять – 60 балів. Бали нараховуються за актину участь в обговоренні 

представлених питань, дискусію, відповіді на основні і додаткові запитання. 

40 

 

 

 



Контрольна робота  Тестові завдання у системі Kahoot. Час виконання 30 хвилин. Кількість питань 

20. Максимальна кількість балів передбачена за відповідь на кожне питання 1. 

Відповідно – максимальна кількість балів за контрольну роботу дорівнює 20 балам 20 

Підсумковий 

чотирирівневий контроль. 

Письмова відповідь на представлені у програмі питання. Час виконання – 60 

хвилин. Кількість питань – 2. Максимальна кількість балів передбачена за відповіді на 

кожне запитання складає 20 і 20 балів. Відповідно – максимальна кількість балів за 

іспит дорівнює 40 балам.  

40 

Самостійна робота 

 Вивчення додаткової літератури з теми «Теорія міжнародних відносин у наукових дослідженнях і 
викладанні»  
Троян С. С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навч. посібник. К. 2000. 139 с. 
- розкрити зміст основних теорій міжнародних відносин  
- встановити послідовність їх започаткування  
Вивчення додаткової літератури з теми «Історія вивчення міжнародних відносин» 
Платон. Держава. К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2000. 
- розкрити суть основних ідей автора щодо взаємин між країнами  
- визначити вплив автора на подальших розвиток теорії міжнародних відносин  
Вивчення додаткової літератури з теми «Сучасні наукові концепції міжнародних відносин» 
Кононенко С. Ідеалізм – тип зовнішньополітичного мислення і форма пізнання в політології 
міжнародних відносин. Наукові записки. Курасівські читання. 2005. К.: Інститут політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2006. 469 с. 
- встановити різницю у підходах щодо інтерпретації міжнародних відносин різними школами  
- встановити авторів чия творчість виявилася визначальною у формуванні концепцій  
Вивчення додаткової літератури з теми «Система міжнародних відносин» 
Толстов С. Міжнародна система початку ХХІ століття. UA Foreing affairs. 2013. № 9. С. 8-11.  
- розкрити зміст поняття система міжнародних відносин  
- схарактеризувати еволюцію системи міжнародних відносин з середини 17 століття до 
сьогодення 
Вивчення додаткової літератури з теми «Мета, інтереси та інструменти суб’єктів міжнародних 
відносин» 
Хахлюк А. Міжнародне співробітництво. Політична думка. 2002. № 2.  
- розкрити мету, інтереси інструменти міжнародних відносин  
-  як представники різних напрямів інтерпретують вказані поняття  
Вивчення додаткової літератури з теми «Держава як суб’єкт міжнародних відносин» 
Най-мл. Дж., Кохэн Р. Транснациональные отношения и мировая Политика. Теория международных 
отношений: Хрестоматия. Москва: Гардарики, 2003. С.152-167. 
- розкрити напрями державної політики у сфері міжнародних відносинах  
- схарактеризувати державу як суб’єкти міжнародних відносин   
Вивчення додаткової літератури з теми «Недержавні суб’єкти міжнародних відносин» 
Націоналізм. Антологія. К.: Смолоскип, 2000. 
- вказати недержавні суб’єкти міжнародних відносин  
- встановити особливості їх діяльності на міжнародній арені у порівнянні з державою  
Вивчення додаткової літератури з теми «Правове регулювання та традиції міжнародних відносин» 
Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці. Львів: Кальварія, 2004. 
- вказані основні документи, що регулюють міжнародні відносини 
- як співвідносяться поняття права і традицій у міжнародних відносинах    
Вивчення додаткової літератури з теми «Міжнародні політичні відносини» 

 2 години 
 
 
 
 2 години 
 
 
 
2 години 
 
 
 
 
2 години 
 
 
 
 
2 години 
 
 
 
2 години 
 
 
 
 
2 години 
 
 
2 години 
 
2 години 



Моргентау Г. Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир. Теория 
международных отношений: Хрестоматия. Москва: Гардарики, 2003. С.72-88. 
- розкрити напрями міжнародних відносин у сфері політики  
- встановити чинники, що їх визначають  
Вивчення додаткової літератури з теми «Міжнародні економічні відносини» 
Одягайло Б. М. Міжнародна економіка: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. К.: Знання, 2006. 
- встановити суб’єкти міжнародних економічних відносин  
- вказати суб’єкти міжнародних економічних відносин  
Вивчення додаткової літератури з теми «Міжнародні відносини у сфері культури» 
Міжнародний форум культурної дипломатії. URL: https://ui.org.ua/mizhnarodnyj-forum-kulturnoyi-
dyplomatiyi/  
- вказати суб’єкти міжнародних економічних відносин  
- розкрити роль ТНК у міжнародних економічних відносинах  
Вивчення додаткової літератури з теми «Регіональні підсистеми міжнародних відносин» 
Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика. Москва, 2006. 792 с. URL: http://www.twirpx.com/ 
- вкажіть основні регіони міжнародних відносин  
- встановіть їх особливості  
Вивчення додаткової літератури з теми «Інтеграційні процеси у сучасному світі» 
Довідник з європейської інтеграції / Під ред. Чернеги О. Б. Львів: Магнолія, 2012. 383 с. 
- схарактеризуйте інтеграційні процеси у різних регіонах світу  
- вкажіть напрями зовнішньої політики ЄС, НАТО і АСЕАН 
Вивчення додаткової літератури з теми «Міжнародні конфлікти та кризи» 
Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. 200 с.  
- сформулюйте можливі причини міжнародних конфліктів  
- вказати напрями розв’язання конфліктних ситуацій в світі  
Вивчення додаткової літератури з теми «Проблема забезпечення міжнародної безпеки» 
Тимків Я. Особливості та класифікація сучасних загроз національній та міжнародній безпеці. 
Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. 2006. № 11 (31).  
- встановити загрози міжнародній безпеці  
- розкрийте шляхи їх розв’язання  
Вивчення додаткової літератури з теми «Україна у сучасних міжнародних відносинах» 
Козинець І. П. Постійна структурована співпраця з питань безпеки та оборони ЄС: перспективи для 
України / І. П. Козинець, В. С. Клименко. Воєнно-історичний вісник. 2017. № 4 (26). С. 138–143. 
- розкрийте напрями і пріоритети зовнішнього курсу України  
- встановіть заходи держави щодо зміцнення власної безпеки  
Контрольна робота  
- повторення теоретичних аспектів дисципліни 
- повторення фактичного матеріалу лекцій 
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