
ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  
 

  Мета курсу – оволодіння основними теоретичними концепціями та підходами до 
сучасних міжнародних відносин; вивчення ґрунтовних знань, умінь та навичок щодо аналізу 
питань теорії і практики сучасних міжнародних відносин; засвоєння студентами 
концептуальних основ та закономірностей процесу розвитку міжнародних відносин, 
теоретичного набутку та висновків, розроблених світовою наукою про міжнародні 
відносини; формування теоретичної бази для вивчення фахових освітніх компонентів. 

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Теорія міжнародних відносин» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Теорія держави і права», 
«Вступ до спеціальності», «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», вона 
інтегрується з вивченням: «Історія політичних вчень та політологія», «Міжнародні відносини 
та світова політика», «Регіональні підсистеми міжнародних відносин». 
        Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом наступних 
ОК: «Зовнішня політика України», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Аналіз 
зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового образу життя; здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями; знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності; здатність працювати в міжнародному контексті; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку; 
принципи організації  міжнародних відносин,суспільних комунікацій та/або регіональних 
студій; здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, 
безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному; 
здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та світової політики 
у політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях; здатність 
аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському континенті, та 
місце в них України; здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх 
місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з 
ними; здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та 
транснаціональні відносини; знання основного теоретичного матеріалу, основних понять 
теорії міжнародних відносин; знання основних концептуальних підходів у вивченні 
міжнародних відносин; знання типології учасників міжнародних відносин; знання 
характерних особливостей акторів міжнародних відносин; знання змісту універсальних 
закономірностей теорії міжнародних відносин; знання методів аналізу в теорії міжнародних 
відносин. 

Програмні результати навчання: 
знати: основний теоретичний матеріал, основні поняття дисципліни; основні 

концептуальні підходи у вивченні міжнародних відносин; типологію учасників міжнародних 
відносин; характерні особливості акторів міжнародних відносин; зміст універсальних 
закономірностей теорії міжнародних відносин; метод аналізу в теорії міжнародних відносин; 
головні міжнародно-політичні теорії та тенденції, що були характерними для людської 
цивілізації у контексті дипломатичних стосунків та воєн; 

уміти: застосовувати основні поняття теорії до аналізу міжнародних відносин; 
аналізувати міжнародні відносини та зовнішню політику; визначати місце національних 
інтересів в міжнародних відносинах; об’єктивно і критично оцінювати інформацію стосовно 
міжнародних відносин; доводити об’єктивну зумовленість міжнародних політичних явищ і 
процесів; самостійно аналізувати теоретичні проблеми, історичні факти і явища на основі 
наукової методології, робити обґрунтовані висновки з історії міжнародних відносин; 
визначати причинно-наслідкові зв’язки міжнародних політичних явищ і процесів; визначати 
місце конкретної країни в системі міжнародних відносин; обирати правильну, логічно-
обґрунтовану аргументацію з дискусійних проблем теорії та досвіду міжнародних відносин, 
визначення в них місця України, для можливості аналізу й прогнозування міжнародних 
подій;  

 
 
 



Зміст навчальної дисципліни: 
Формування науки про міжнародні відносини. Предмет теорії міжнародних відносин 

та її зв'язок з іншими дисциплінами. Канонічні парадигми і дослідницькі традиції в розробці 
ТМВ. Формування науки про міжнародні відносини. Сучасні школи й напрямки в теорії 
міжнародних відносин. Проблема методу в теорії міжнародних відносин. 

Міжнародна система. Учасники міжнародних відносин. Міжнародна система. 
Учасники міжнародних відносин. Сила й насильство як засіб міжнародних відносин. 
Міжнародна спільнота та міжнародний порядок. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Шергін Сергій Олександрович, д.політ.наук,  професор кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 
 


