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1. Дані про викладача, що викладає дисципліну 

 

Прізвище, ім’я по батькові 

викладача 

Гайко Олег Сергійович 

Контактний тел. (057) 707-51-63 

E-mail: hayko@ukr.net 

Розклад занять Середа (нижній тиждень) 18.40 

Четвер (верхній тиждень) 17.00 

Консультації  

 

2. Анотація дисципліни 

Вивчення дисципліни «Політологія міжнародних відносин» передбачає 

ознайомлення студентів із основними категоріями, теоретичними підходами і 

проблематикою сучасної політичної науки в сфері міжнародних відносин. 

 Навчальна дисципліна належить до обов’язкових дисциплін. 

 Пререквізити. Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

«Політології», «Теорії міжнародних відносин», «Політичної географії світу», 

«Країнознавство». 

 Постреквізити. Основні положення навчальної дисципліни мають 

застосовуватися при вивченні фахових дисциплін 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення із основними теоретичними 

підходами і проблематикою сучасної політичної науки в сфері міжнародних відносин. 

3.2. 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. 

3.3.  Кількість кредитів – 4 

3.4. Загальна кількість годин – 120 

3.5 Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й  

Семестр 

1-й  

Лекції 

16 год.  

Практичні, семінарські заняття 

14 год.  

Лабораторні заняття 

Не передбачені  

Самостійна робота 

90 год.  

Індивідуальні завдання 



Не передбачені 

 

3.6. Заплановані результати навчання 

 

 Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти 

ЗК 1 Знання та розуміння предметної області спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та професійної 

діяльності за фахом. 

ЗК 4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у 

практичній діяльності. 

СК 1 поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні 

тенденції розвитку світової політики; 

СК 2 Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики, 

еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, 

принципи організації системи зовнішньої політики та функціонування 

інститутів зовнішньої політики 

СК 3 Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, суспільному, 

культурному та інформаційному. 

СК 4 Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері 

міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої 

політики, організовувати та здійснювати наукові дослідження проблем 

міжнародних відносин, визначати наукові проблеми, готувати наукові 

доповіді, здійснювати їх публічну апробацію. 

СК 5  Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем міжнародних 

відносин та світової політики, фахово готувати аналітичні матеріали та 

довідки, працювати з дипломатичними та міжнародними документами 

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

демонструвати такі результати навчання: 

 

Знання 

РН 1 Демонструвати фундаментальні знання, набуті у процесі навчання, щодо 

природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики. 

РН 3  Демонструвати знання наукових підходів, методологій та методик 

дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

Уміння/навички 

РН 12 Організовувати та проводити дослідження проблем міжнародних 

відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових 

методів та міждисциплінарних підходів. 

 



4. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

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.  

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

 

 
 

 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Структура і зміст політології міжнародних відносин 
Тема 1. Міжнародні 

відносини в системі 

політичних наук. 

14 год 2 

год/

1 

тиж 

1 

год/ 

3ти

ж 

  11 

год 
      

Тема 2. Політичні 

система та міжнародні 
відносини. 

14 год 2 

год/
2 

тиж 

1 

год/ 
3 

тиж 

  11 

год 
      

Тема 3. Міжнародна 

політика та міжнародні 

відносини. 

14 год 2 

год/

4 

тиж 

2 

год/ 

5 

тиж 

  10 

год 
      

Тема 4. Світовий 

порядок та міжнародна 

безпека 

14 год 2 

год/

6 

тиж 

2 

год/ 

7 

тиж 

  10 

год 
      

Разом за розділом 1 56 8 6   42       
Розділ 2. Політологічні теоретичні підходи до міжнародних відносин 

Тема 5. Світ-

системний аналіз. 

16 год 2 

год/ 

8 

тиж 

2 

год/ 

9 

тиж 

  12 

год 
      

Тема 6. Теорія 

раціонального вибору 

та інституційна теорія. 

16 год 2 

год/ 

10 

тиж 

2 

год/ 

11 

тиж 

  12 

год 
      

Тема 7. Позитивістські 

теорії міжнародних 

відносин. 

16 год 2 

год/ 

12 

тиж 

2 

год/ 

13 

тиж 

  12 

год 
      

Тема8. 

Постпозитивістські 

теорії міжнародних 

відносин. 

16 год 2 

год/ 

14 

тиж 

2 

год/ 

15 

тиж 

  12 

год 
      

Разом за розділом 2 64 8 8   48       
Усього годин 120 16 14   90       

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 
№ Види, зміст самостійної роботи 



з/п 

1 Міжнародні відносини в системі політичних наук. Завдання: Опрацювання навчальної 

літератури, аналіз періодичних видань, бути готовим відповідати на усні питання практичного 

заняття, підготовка індивідуальних та групових доповідей на визначену тему (на вибір). 

2 Політичні система та міжнародні відносини. Завдання: Опрацювання навчальної літератури, 

аналіз періодичних видань, бути готовим відповідати на усні питання практичного заняття, 

підготовка індивідуальних та групових доповідей на визначену тему (на вибір). 

3 Міжнародна політика та міжнародні відносини. Завдання: Опрацювання навчальної літератури, 

аналіз періодичних видань, бути готовим відповідати на усні питання практичного заняття, 

підготовка індивідуальних та групових доповідей на визначену тему (на вибір). 

4 Світовий порядок та міжнародна безпека. Завдання: Опрацювання навчальної літератури, аналіз 

періодичних видань, бути готовим відповідати на усні питання практичного заняття, підготовка 

індивідуальних та групових доповідей на визначену тему (на вибір). 

5 Світ-системний аналіз. Завдання: Опрацювання навчальної літератури, аналіз періодичних 
видань, бути готовим відповідати на усні питання практичного заняття, підготовка 

індивідуальних та групових доповідей на визначену тему (на вибір), підготувати груповий 

SWOT-аналіз. 

6 Теорія раціонального вибору та інституційна теорія. Завдання: Опрацювання навчальної 

літератури, аналіз періодичних видань, бути готовим відповідати на усні питання практичного 

заняття, підготовка індивідуальних та групових доповідей на визначену тему (на вибір), 

підготувати груповий аналіз кейсу 

7 Позитивістські теорії міжнародних відносин. Завдання: Опрацювання навчальної літератури, 

аналіз періодичних видань, бути готовим відповідати на усні питання практичного заняття, 

підготовка індивідуальних та групових доповідей на визначену тему (на вибір), підготувати 

груповий аналіз кейсу 

8 Постпозитивістські теорії міжнародних відносин. Завдання: Опрацювання навчальної літератури, 

аналіз періодичних видань, бути готовим відповідати на усні питання практичного заняття, 

підготовка індивідуальних та групових доповідей на визначену тему (на вибір), підготувати 
груповий SWOT-аналіз. 

 Разом 

Кафедра політології  бере до уваги такі показники академічної активності та 

додаткових освітніх досягнень здобувачів вищої освіти: 

- відповіді на питання плану семінарського заняття під час заняття; 

- доповіді з проблемних питань семінарського заняття; 

- участь в активних формах навчання на семінарських заняттях; 

- підготовка словника термінів, реферату (есе); укладання тестів, які мають відповідати 

вимогам щодо їх змісту, обсягу та оформленню; 

- розробка тематичних презентацій і кейсів, лекції з фахової дисципліни, дидактичної 

гри; 

- відпрацювання тем пропущених семінарських занять; 

- інші здобутки у галузі освіти (грамоти, дипломи, сертифікати тощо) 

 

7. Вимоги викладача 

При вивченні дисципліни «Політологія міжнародних відносин» необхідно 

спиратися на конспект лекцій та рекомендовану літературу. Водночас вітається 

використання інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи інші питання задля 

формування продуктивної дискусії та різнобічного вивчення поточної міжнародної 

ситуації і передбачення можливих напрямів її трансформації. 

Високо оцінюється прагнення здобувачів вищої освіти: 

- регулярно відвідувати заняття; 

- планомірно та систематично засвоювати навчальний матеріал; 

- активно працювати на практичних заняттях: брати участь в обговоренні дискусійних 

питань та кейсів; 

- повною мірою долучатися до активних форм навчання; 

- відпрацьовувати пропущені практичні заняття. 

Обов’язковою вимогою є дотримання норм академічної поведінки та етики. 

 



8. Методи контролю 

При вивченні дисципліни застосовується поточний та підсумковий семестровий 

форми контролю. 

Поточний контроль проводиться у формі усного опитування, бесіди студентів 

із заздалегідь визначених питань, у формі виступів здобувачів вищої освіти з 

доповідями (індивідуальними та груповими) при обговоренні навчальних питань на 

семінарських заняттях, у формі підготовки здобувачами аналізу кейсів та SWOT-

аналізу. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Він проводиться у письмовій  

формі у вигляді семестрового заліку (за дворівневою шкалою оцінювання). Терміни 

проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком 

навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий 

семестровий контроль, визначається робочою програмою дисципліни. Сумарна 

кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр розраховується як сума 

балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, отриманих за 

результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів за 

семестр складає 100 балів. 

 

 9. Схема нарахування балів 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання   

Залік 

 

Сума 

 Розділ 1 Розділ 2 Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

 

60 

 

 

40 

 

 

100 
завдання на практичному занятті 

2 2 2 2 3 3 3 3 

завданння для самостійної роботи 

5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання 

знань та набутих навичок на лекціях та семінарських заняттях, що включає 

систематичність їх відвідування, здатність здобувача вищої освіти засвоювати 

категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність та повноту 

викладання навчального матеріалу, навички творчо підходити до вирішення 

поставлених завдань, активність роботи на семінарських заняттях, рівень знань за 

результатами опитування на семінарських заняттях, самостійне опрацювання тем у 

цілому чи окремих питань. 

Схема нарахування балів за поточним контролем (засвоєння теми дисципліни): 

- 7-8 балів - здобувач вищої освіти цілком і всебічно розкрив сутність питань 

теми, вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має 

власну точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити; 

- 4-6 балів - здобувач вищої освіти розкрив питання теми у загальних рисах, 

розуміє їхню сутність, вільно оперує поняттями і термінологією, але спостерігаються 

деякі упущення при відповідях на питання та неточні обґрунтування; 

- 1-3 бали - здобувач вищої освіти не повністю розкрив питання теми у 

загальних рисах, намагається робити висновки, але слабко орієнтується в джерелах, 

припускається помилок, матеріал викладає нелогічно; 

- 0 балів - здобувач вищої освіти не розкрив питання теми, не розуміє його 

сутності, не орієнтується в джерелах, припускається грубих помилок, матеріал 

викладає нелогічно. 

 Оцінювання знань та умінь студентів при підсумковому контролі 

здійснюється відповідно до наступних критеріїв: 
Кількість балів Критерії оцінювання 



35-40 Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує 

поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має 

власну точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її 

доводити. 

29-34  Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання, вільно 

оперує термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має 

власну точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її 

доводити. 

18-28 Здобувач  розкрив питання у загальних рисах, але спостерігаються 

деякі упущення   при   відповіді   на   питання,   обґрунтування   

неточні.   Не підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами. 

10-17 Здобувач  розкрив  питання  у  загальних  рисах,  розуміє  їхню  

сутність,намагається  робити  висновки,  але  при  цьому  слабко  

орієнтується  в джерелах, припускається грубих помилок, матеріал 

викладає нелогічно. 

0-9 Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, або 

відповідь не правильна, не розуміє суть питання. Не ознайомлений з 

джерелами. Не може зробити висновків. 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

потягом семестру 

Оцінка 

 
для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої шкали 
оцінювання 

90-100 відмінно зараховано 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 
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 11. 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.  

https://periodicals.karazin.ua/politology
https://www.osce.org/
https://www.un.org/securitycouncil/
http://sipri.org/
https://www.rand.org/


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. 

 


