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Повна назва: Теорія міжнародних відносин. 

Статус: нормативна. 

Мета: ознайомлення студентів із головними поняттями теорії міжнародних 

відносин, класичними та новими парадигмами міжнародно-політичного аналізу; 

основними методами дослідження міжнародних відносин.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Теорія міжнародних відносин» складається з двох 

змістовних модулів: «Теорія міжнародних відносин як наука» й «Основні категорії теорії 

міжнародних відносин», кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом. 

Перший змістовний модуль розкриває сутність, особливості, завдання всього курсу та 

окреслює напрямки та категорії, які будуть проаналізовані і розкриті у другому 

змістовному модулі: суб'єкти міжнародних відносин, держава, міжнародна система і т.д.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу використовуються 

такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних засобів, зокрема 

презентацій; 

2) семінарські заняття передбачають підготовку теоретичних та практичних питань з 

теорії міжнародних відносин та їх обговорення в аудиторії; 

3) колоквіум – це форма контролю виконаного завдання, а саме ознайомлення з 

першоджерелами  по курсу; проводиться один раз протягом триместру; 

4) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих питань і проблем теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 
Структура навчальної дисципліни  

Назви розділів і тем Всього 

годин  

За формами занять, годин 

Аудиторні Самостій

на робота 

студента. 
лекційні семінарс

ькі 

практич

ні 

лаборато

рні 

Змістовий модуль 1. Теорія міжнародних відносин як наука 

Тема 1.1. Вступ до 

курсу. Структура 

ТМВ. 

8 2 2   4 

Тема 1.2. 

Методологія та 

методи досліджень 

ТМВ 

8 2    6 

Тема 1.3. Ґенеза та 

розвиток теорії 

міжнародних 

відносин. Основні 

парадигми у ТМВ. 

12 2 4   6 

Разом за змістовим 

модулем 1 
28 6 6   16 

Змістовий модуль 2. Теорія міжнародних відносин як наука Основні категорії 

Теорії міжнародних відносин 

Тема 2.1. Суб'єкти  

міжнародних 

10 2    8 
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відносин 

Тема 2.2. Системи 

міжнародних 

відносин. 

12 4 2   6 

Тема 2.3. Форми 

міжнародних 

відносин. 

Міжнародне 

співробітництво. 

14 4 2   8 

Тема 2.4. Мораль, 

право і політика: 

можливі моделі 

взаємодії. 

10 2    8 

Тема 2.5. 

Міжнародні 

конфлікти 

12 4 2   6 

Тема 2.6. 

Міжнародна 

безпека. Сила, 

право і мораль у 

міжнародних 

відносинах. 

12 2 2   8 

Тема 2.7. 

Глобалізація і 

взаємодія 

цивілізацій 

10 4    6 

Разом за змістовим 

модулем 2 
80 22 8   50 

Усього годин  
108 28 14   66 

 

Знання та навички: студенти повинні знати: 

 поняття та сутність міжнародних відносин;  

 концепції теорії міжнародних відносин;  

 методологію, методи та методики теорії міжнародних відносин;  

 системний підхід та системний аналіз, методи та методики аналізу міжнародних 

відносин; 

 закономірності розвитку міжнародних відносин;  

 соціально-класові та політичні витоки міжнародних відносин;  

 типи, види та форми міжнародних відносин;  

 фактори міжнародних відносин;  

 види сили у міжнародних відносинах;  

 суб’єкти міжнародних відносин та їх інтереси;  

 об’єкти міжнародних інтересів, об’єктивні та суб’єктивні міжнародні інтереси;  

 взаємини держав та міждержавні відносини;  

 інформаційні та управлінські процеси у міжнародних відносинах.  

Студенти повинні вміти:  

 застосовувати методики аналізу міжнародних відносин;  

 методику аналізу документів, що стосуються міжнародного життя, збирання та обробки 

статистичних даних;  

 прогнозувати розвиток міжнародних відносин; застосовувати моделі планування 

зовнішньої політики. 
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Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 108 годин / 3 кредитів ECTS. 

Види робіт: контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться 

у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових 

аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань (відповідь під час 

проведення колоквіуму), перевірки самостійний робіт, відповіді студентів під час 

семінарських занять. Підсумковий контроль з дисципліни «Теорія міжнародних відносин» 

проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку в 1 триместрі, в терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Критерії оцінювання роботи студентів 

№ Форма контролю Максимальна 

оцінка одиниці 

контролю 

Кількість 

заходів 

Сума балів 

1 Відповіді на семінарах 5 5 25 

2 Колоквіум 20 1 20 

3 Тестування  15 1 15 

4 Самостійна робота 5 2 10 

6 Загальна кількість балів   70 

7 Залік   30 

 Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Хмель Анастасія Олександрівна, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 4 роки. Кількість виданих наукових праць – близько 30. В 2013 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 

07.00.02 – «Всесвітня історія». Тема дисертації: «Дипломатичні відносини франкістської 

Іспанії з Європейськими країнами (1939-1975 рр.)». 

Сфера наукових інтересів – історія та зовнішня політика Іспанії в ХХ та на початку 

ХХІ століття, зовнішня політика країн Європи в другій половині ХХ століття, міжнародна 

та європейська безпека у другій половині ХХ та на початку ХХІ ст. 


