
Назва дисципліни  ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і 

курси навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу студентам 2 курсу, 

спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», освітня програма «Міжнародна інформація та 

міжнародні комунікації» 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни,  науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Кліпкова Ганна Олексіївна, к. політ. н., ст. викладач кафедри 
міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, каб. 264) 

 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни 

Базовим для курсу «Теорія міжнародних відносин» є засвоєння таких 

дисциплін: «Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини», «Історія міжнародних відносин»  

Опис 

Мета дисципліни: сформувати у студентів сучасне бачення теорії 

міжнародних відносин, особливостей наукового дослідження та 

трактування найважливіших явищ і процесів у міжнародних відносинах, 

ознайомити студентів зі сферою взаємодії держав, країн, націй на 

міжнародній арені, з сучасним станом міжнародних відносин України, а 

також базовими поняттями, умовами та правилами міжнародних зносин. 

 

Очікувані результати навчання: студенти повинні знати: зміст 
найважливіших категорій і понять теорії міжнародних відносин; 

найважливіші принципи наукових шкіл теорії міжнародних відносин та 

розуміти зміст їх основних концепцій; особливості сучасних теоретико-

методологічних орієнтацій теорії міжнародних відносин; сутність та 

специфіку застосування основних методів вивчення і процесів, що 

властиві сфері міжнародних відносин; вміти: науково коректно 

застосовувати основні поняття і категорії теорії міжнародних відносин; 

самостійно аналізувати інформацію щодо реальних подій у сфері 

міжнародних відносин; кваліфіковано застосовувати методи наукового 

дослідження та аналізувати явища і процеси сучасного світу; 

орієнтуватись в основних тенденціях та проблемах розвитку глобальної 

міжнародної системи. 
 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу «Теорія міжнародних 

відносин». 

Тема 2. Учасники, форми, рівні міжнародних відносин та методи їх 

вивчення. 

Тема 3. Міжнародні системи: теоретичні аспекти, типологія та 

класифікація. 

Тема 4. Еволюція сучасних міжнародних систем. 

Тема 5. Теорії міжнародного середовища. 

Тема 6. Основні класичні школи геополітики: теоретичні аспекти, 
типологія та класифікація. 

Тема 7. Українська школа геополітики. 

Тема 8. Геополітичні концепції та їхня роль у міжнародних 

відносинах. 

Тема 9. Теорії міжнародних відносин після закінчення «Холодної 

війни». 

Тема 10. Сутність, типологія міжнародних конфліктів та шляхи їх 

вирішення.  Основні теоретичні підходи міжнародної безпеки. 

Тема 11. Теорії модернізму та постмодернізму. 

Тема 12. Міжнародна політична економіка, її роль у міжнародних 

відносинах. Глобалізація як основна тенденція розвитку сучасних 

міжнародних відносин. 

 

Методи контролю результатів навчання 
- усні відповіді на семінарських заняттях; 
- письмового експрес-контролю; 
- колоквіум; 
- тестові завдання; 
- розрахункові задачі; 



- виконання творчих завдань; 
- розв’язування ситуаційних задач; 
- виконанням індивідуальної семестрової роботи (реферати, 

аналітичні обзори). 
Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за 
багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих 
розділів тем.  

Мова викладання – українська. 

 


