




  

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

291.00.01 291.00.02 

Міжнародні відносини та світова політика 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 14 / 420 14 / 420 

Курс 1, 2 1, 2 

Семестр 2, 3 2, 3 

Кількість змістових модулів з розподілом 14 14 

Обсяг кредитів 14 14 

Обсяг годин, в тому числі: 420 420 

Аудиторні   

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота   

Форма семестрового контролю іспит іспит 

Змістовий модуль  «Теорія міжнародних відносин» 

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 28 

Модульний контроль 4 4 

Семестровий контроль 10 - 

Самостійна робота 18 28 

Форма семестрового контролю іспит іспит 

 

 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни «Теорія міжнародних відносин» спрямована на вивчення основних 

понять науки про міжнародні відносини, теоретичних підходів та напрямків дослідження 

міжнародної політики, а також принципів функціонування, головних тенденцій і 

закономірностей розвитку міжнародних відносин 
 

Завдання:  

До основних завдань дисципліни «Теорія міжнародних відносин» відноситься: 

- формування здатності студентів застосовувати теоретичні знання у професійній 

діяльності, пов’язаній з оцінкою і прогнозуванням економічних, культурних, соціальних 

подій та явищ, притаманних для сучасного світу та системи міжнародних відносин; 

- формування цілісного уявлення про основні етапи розвитку теорії міжнародних 

відносин як науки;  

- ознайомлення з понятійно-категоріальним апаратом теорії міжнародних відносин 

(ТМВ); 

- виявлення закономірностей і тенденцій міжнародних відносин; 

- оволодіння методами вивчення міжнародних відносин; 

- ознайомлення з основними теоретичними підходами в ТМВ (політичний реалізм, 

політичний ідеалізм, транснаціоналізм та ін.); 

- формування знань про систему міжнародних відносин, середовище системи 

міжнародних відносин, учасників міжнародних відносин, їх цілі, засоби і стратегії; 

- ознайомлення з поняттям національні інтереси держави, правові і моральні 

принципи регулювання міжнародних відносин; актори міжнародних відносин. 
 

ЗК-1  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наявність ціннісно-

орієнтаційної позиції. 

ЗК-2  Здатність до гнучкого мислення, відкритості до застосування знань як у 

професійній діяльності, так і в повсякденному житті. 

ЗК-3  Знання предметної області майбутньої професійної діяльності, загальнокультурна 

ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої 

професії. 

ЗК-4  Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду 

розуміння можливого впливу досягнень інформаційних технологій на суспільство. 

ЗК-5  Збереження національних духовних традицій, розуміння переваг здорового способу 

життя та прийняття їх як власних цінностей. 

ЗК-6  Здатність планувати етапи виробничого процесу, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт, представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані 

рішення на сучасному науково-технічному та професійному рівні 

ЗК-7  Усвідомлення власного емоційного стану, самоконтроль і саморегуляція; 

самоповага і впевненість; уміння долати труднощі, стійкість до стресів; загальний 

оптимістичний настрій, ініціативність, налаштування на позитивний результат. 

ЗК-8  Повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, традицій, мови, уміння 

діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю 

ЗК-9 Здатність діяти відповідально, проявляти громадянську свідомість, відповідати за 

якість виконаної роботи, робити свідомий вибір та застосовувати демократичні 

технології прийняття рішень. 

ЗК-10 Здатність працювати у команді, до адаптації та дії в новій ситуації, до 

міжособистісного спілкування у мультинаціональному та мультикультурному 

соціальному середовищі, емоційної стабільності, толерантності, до  викладу  складної 

комплексної інформації у стислій формі усно  та письмово, до  застосування 

комунікативних дискурсів  під час участі у дипломатичних переговорах та бесідах. 



  

ЗК-11 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здійснювати самостійний 

пошук та оброблення інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань, 

ефективно використовувати інформаційні технології в соціальній і професійній 

діяльності. 

ЗК-12 Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, 

критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК-13 Здатність виконувати науково-практичні завдання, застосовувати науково-

дослідні методи відповідного фахового спрямування, приймати нестандартні рішення 

типових та нестандартних задач, дотримуватись правил академічної доброчесності. 

ЗК-14 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку. 

Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до 

особистісно-професійного лідерства та успіху. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- знати основні поняття, об’єкт та предмет науки про міжнародні відносини, основні 

підходи до вивчення міжнародної політики; 

- розуміти особливості середовища міжнародних відносин, цілі, засоби і стратегії їх 

учасників, особливості правового регулювання міжнародних відносин, основні шляхи 

вирішення міжнародних конфліктів; 

- вміти орієнтуватися в міжнародно-політичних процесах, критично осмислювати і 

аналізувати події сучасного міжнародного життя; 

вміти: 

- добре володіти спеціалізованою термінологією, яка застосовується у теорії 

міжнародних відносин; 

- розширити, систематизувати, закріплювати теоретичні знання з теорії міжнародних 

відносин у виробничих умовах; 

- розуміти основні процеси у міжнародних відносинах, вміти використовувати 

теоретичні підходи до аналізу сучасних міжнародних процесів; 

- виокремлювати особливості різних підходів до аналізу сучасних міжнародних 

відносин; 

- бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки; 

- працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість, 

пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді. 

 

Програмні результати навчання 
 

ПРН-З-1  Демонструвати знання основних етапів розвитку філософської думки; 

сучасних тенденцій розвитку науки, культури і філософії; глобальних проблем людства, їх 

причини. 

ПРН З-4 Демонструвати знання сутності міжнародних відносин, сучасних  

концептуальних підходів до їх вивчення; основних понять, категорій і основних  парадигм 

в теорії міжнародних відносин, основних суб’єктів міжнародних відносин, їх типологію, 

цілі і засоби; основних напрямків співпраці у міжнародних відносинах. 

ПРН З-5 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. 



  

ПРН З-8 Демонструвати знання та розуміння принципів використання теоретичних 

знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів 

при вирішенні практичних завдань. 

ПРН З-15  Моделювати ситуації міжнародних відносин, використовуючи ситуаційне 

та аналітичне моделювання. 

ПРН У-13 Працювати в мультинаціональному та мультикультурному середовищі. 

ПРН У-25 Демонструвати спроможність застосовувати новітні освітні технології у 

професійній діяльності, готовність і  здатність шляхом самоосвіти, вивчення позитивного 

досвіду постійно удосконалюватися. 

 

 
 

 

 



  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

291.00.01 Суспільні комунікації 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
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ій
н

а
 

Л
е
к

ц
ії

 

С
ем
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и
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р
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к

т
. 

Л
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б

о
р
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т
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Змістовий модуль 1. Теорія міжнародних відносин як наука 

Тема 1. Вступ до дисципліни: становлення теорії 

міжнародних відносин як науки 
2 2 - - - - 

Тема 2. Методологія, принципи та методи теорії 

міжнародних відносин як науки 
4 2 - - - 2 

Тема 3. Проблема класифікації теорій міжнародних 

відносин 
4 2 - - - 2 

Тема 4. Дискусії та дебати в теорії міжнародних відносин 4 2 - - - 2 

Тема 5. Учасники міжнародних відносин та інтерпретації 

у теорії міжнародних відносин 
4 2 - - - 2 

Тема 6. Цілі та засоби досягнення інтересів у теорії 

міжнародних відносин 
4 2 - - - 2 

Тема 7. Національний інтерес та сила у теорії 

міжнародних відносин 
4 2 - - - 2 

Модульний контроль 2 - - - -  

Разом за змістовим модулем 1 28 14 - - - 12 

Змістовний модуль 2. Традиції і парадигми в теорії міжнародних відносин 

Тема 8. Міжнародні відносини в історії політичної думки 8 - 2 4 - 2 

Тема 9. Основні наукові школи та напрямки теорії 

міжнародних відносин  
12 - 2 6 - 4 

       

Модульний контроль 2 - - - - - 

Разом за змістовим модулем 2 22 - 4 10 - 6 

Семестровий контроль 10      

Усього 60 14 4 10  18 
 



  

 

Тематичний план для денної форми навчання 

291.00.02 Регіональні студії 

 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а
 

Л
е
к

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

Змістовий модуль 1. Теорія міжнародних відносин як наука 

Тема 1. Вступ до дисципліни: становлення теорії 

міжнародних відносин як науки 
2 2 - - - - 

Тема 2. Методологія, принципи та методи теорії 

міжнародних відносин як науки 
4 2 - - - 2 

Тема 3. Проблема класифікації теорій міжнародних 

відносин 
4 2 - - - 2 

Тема 4. Дискусії та дебати в теорії міжнародних відносин 6 2 - - - 4 

Тема 5. Учасники міжнародних відносин та інтерпретації 

у теорії міжнародних відносин 
4 2 - - - 2 

Тема 6. Цілі та засоби досягнення інтересів у теорії 

міжнародних відносин 
4 2 - - - 2 

Тема 7. Національний інтерес та сила у теорії 

міжнародних відносин 
4 2 - - - 2 

Модульний контроль 2 - - - -  

Разом за змістовим модулем 1 30 14 - - - 14 

Змістовний модуль 2. Традиції і парадигми в теорії міжнародних відносин 

Тема 8. Міжнародні відносини в історії політичної думки 12 - 6 - - 6 

Тема 9. Основні наукові школи та напрямки теорії 

міжнародних відносин  
16 - 8 - - 8 

       

Модульний контроль 2 - - - - - 

Разом за змістовим модулем 2 30 - 14 - - 14 

       

Усього 60 14 14   28 

 

 



  

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теорія міжнародних відносин як наука 

 

Тема 1. Вступ до дисципліни: становлення теорії міжнародних відносин як 

науки 

Теорія міжнародних відносин як навчальна дисципліна. Співвіднесення понять 

«теорія» та «міжнародні відносини». Перші центри вивчення та дослідження міжнародних 

відносин. Теорія міжнародних відносин як наука. Об’єкт та предмет вивчення в рамках 

теорії міжнародних відносин. Проблема закономірності у сфері міжнародних відносин. 

Універсальні закономірності міжнародних відносин. Еволюція теорії міжнародних 

відносин як науки. Проблематика теорії міжнародних відносин як науки. Сучасні 

тенденції розвитку міжнародних відносин. Взаємозв’язок теорії міжнародних відносин з 

іншими гуманітарними та суспільствознавчими науками. 

 

Тема 2. Методологія, принципи та методи теорії міжнародних відносин як науки 

Функції теорії міжнародних відносин як науки. Описова, пояснювальна, 

методологічна, прогностична, інструментальна, аксіологічна, світоглядна функції теорії 

міжнародних відносин як науки. Принципи та підходи в теорії міжнародних відносин: 

емпіричний, ціннісний, раціональний, творчий, історико-прогностичний підходи; 

принципи толерантності, абстрагування, полемічності, генералізації (узагальнення). 

Загально-філософські методи у теорії міжнародних відносин: аналіз і синтез, абстракція, 

узагальнення, індукція та дедукція, від конкретного до абстрактного (та навпаки), 

аналогія, єдність та боротьба протилежностей, заперечення заперечення. 

Загальнотеоретичні методи: історичний (історико-описовий), біхевіористський, 

праксеологічний, порівняльний, системний, метод рівнів аналізу, прогностичний, 

сценарний , метод експертного аналізу, синергетики. Прикладні (емпіричні) методи: 

контент-аналіз, івент-аналіз, когнітивне картування, кейс-стаді. Нові методи: 

альтернативістика, ретроальтернативістика. 

 

Тема 3. Проблема класифікації теорій міжнародних відносин 

Особливості сучасних міжнародних відносин. Тенденції сучасних міжнародних 

відносин. Закономірності розвитку міжнародних відносин. Підходи до класифікації теорії 

міжнародних відносин: роль визначення критеріїв. Критерії класифікації: географічний 

(національний), історичний (хронологічний), проблемний (коло питань та фокус уваги, 

предмет дослідження), метод дослідження, комплекс критеріїв (політичний ідеалізм, 

політичний реалізм, модернізм, соціологія міжнародних відносин. Спільні риси сучасних 

класифікацій. Структура теорії міжнародних відносин як науки. 

 

Тема 4. Дискусії та дебати в теорії міжнародних відносин  
Складності класифікацій теорій міжнародних відносин. Перщі «Великі дебати»: 

реалізм VS ідеалізм у 1940-х рр. Позитивізм у теорії міжнародних відносин. «Великі 

дебати» 1960-х – 1970-х рр.: модернізм VS традиціоналізм. Дебати 1970-ті – 1980-ті рр.: 

неомарксизм VS класична школа. Дебати рефлективізм VS раціоналізм 1980-ті – 1990-ті 

рр. Різні інтерпретації «великих дебатів» в історії теорії міжнародних відносин як науки: 

інтерпарадигматичні дебати. 

 

Тема 5. Учасники міжнародних відносин та інтерпретації у теорії міжнародних 

відносин 

Типи міжнародних акторів та їх ієрархія. Суб’єкти та об’єкти у міжнародних 

відносинах. Суб’єкт міжнародних відносин та суб’єкт міжнародного права. Сутність і 

роль держави як учасника міжнародних відносин. Класифікації держав як акторів. 



  

Поняття «розмивання державного суверенітету». Типологія недержавних учасників 

міжнародних відносин. Інтерпретації акторів у міжнародних відносинах з позицій різних 

парадигм. Державоцентричний (класичний) та транснаціональний/плюралістичний 

(модерністський) підходи до трактування учасників міжнародних відносин.  

 

Тема 6. Цілі та засоби досягнення інтересів у теорії міжнародних відносин 

Зміст понять “цілі” і “засоби”. Класифікація інтересів у міжнародних відносинах. 

Інтереси функціональним змістом. Інтереси за часовим критерієм. Інтереси за критерієм 

учасника міжнародних відносин. Класифікація цілей у міжнародних відносинах. Стратегія 

як єдність цілей і засобів. Сила й насилля у складі цілей і засобів. 

 

Тема 7. Національний інтерес та сила у теорії міжнародних відносин 

Поняття національного інтересу. Критерії і структура національного інтересу. 

Національні інтереси України. Глобалізація і національний інтерес Поняття «сили» у 

міжнародних відносинах. «Фактор сили».Етичність на міжнародній арені. Мораль у 

міжнародних відносинах. Взаємодія прав і моралі в міжнародних відносинах. 

Співвідношення права, сили та етики у сучасних міжнародних відносинах.  

 

Змістовний модуль 2. Традиції і парадигми в теорії міжнародних відносин 

Тема 8. Міжнародні відносини в історії політичної думки 

Питання зовнішньої політики у текстах народів Стародавнього Сходу. Проблематика 

зовнішньої політики, війни та миру у роботах античних авторів. Трактування світоустрою 

в епоху Середньовіччя. Трактування світоустрою у політичній філософії Пізнього 

Середньовіччя та проторенесансу: утопічний та реалістичний підходи. «Універсальні» 

гуманісти про питання світоустрою: Еразм Ротердамський, Франсіско де Віторіа, 

Франсіско Суарес, Гуго Гроцій. Ідея універсальної міжнародної організації Емеріка 

Крюсе. Джон Локк про мир та війну. Проект організації Європи Вільяма Пенна. Проект 

«вічного миру» Ш-І. де Сен-П'єра. План «європейського миру» І. Бентама та міркування 

про мир і війну В. Малиновського. Ідеї «вічного світу» та світової федерації І. Канта. 

«Класичні» підходи до вивчення міжнародних відносин у XVI-XVIII ст. Інтерпретації 

міжнародних відносин у революційних світоглядах кінця XVIII – початку XIX ст. Теорії 

XIX – початку XX ст.  

 

Тема 9. Основні наукові школи та напрямки теорії міжнародних відносин  

Поняття політичного реалізму, ідеалізму (лібералізму) та біхевіоризму (модернізму). 

Інші підходи у теорії міжнародних відносин. Політичний реалізм. Англо-американська 

школа «політичного реалізму» та її ідейні витоки. Концепція Г. Моргентау. Концепція 

Р. Арона. Неореалізм та його представники. Політичний ідеалізм (лібералізм) та його 

представники. Неолібералізм. Формування «модерністських» напрямів теорії 

міжнародних відносин. «Традиціоналізм» та «модернізм». Біхевіоризм та його теорії. 

Погляди Куінсі Райта. Системний підхід Мортона А. Каплана. Сучасні модерністські 

концепції та підходи. Конструктивізм у теорії міжнародних відносин. Марксизм та 

неомарксизм. Представники та концепції інших підходів у теорії міжнародних відносин 

(фемінізм, теорії географічного детермінізму, расово-антропологічні теорії тощо). 

 



  

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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1 Відвідування лекцій 1 7 7 - - 

2 
Відвідування семінарських/ 

практичних занять 
1 - - 7 7 

3 
Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 2 10 2 10 

4 
Робота на семінарських/ 

практичних заняттях  
10 - - 7 70 

5 
Виконання модульної контрольної 

роботи 
25 1 25 1 25 

6 Макс. кількість балів за видами 

поточного контролю  
- - 42 - 112 

Разом 
154 

Коефіцієнт 154:100 = 1,54 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

Політична думка та теорія міжнародних відносин: 

1. Фукідід та його погляди на війну та мир. 

2. Фома Аквінський та інтерпретація світо устрою у добу середньовіччя. 

3. «Класичні» підходи до вивчення міжнародних відносин у XVI-XVIII ст. 

4. Теорія державного суверенітету Жана Бодена. 

5. Міркування Т. Гоббса про «анархічний» стан міжнародної спільноти. 

6. Концепція рівноваги сил: лорд Болінгброк, Е. де Ваттель, Д. Юм. 

7. «Міркування про вічний мир» Ж.-Ж. Руссо. 

8 Інтерпретації міжнародних відносин у революційних світоглядах кінця XVIII – початку 

XIX ст. 

9. Ідеї «Декларації незалежності» Сполучених Штатів Америки. 

10. Ідеї французької революції 1789 р. 

11. Віддзеркалення  ідей «прав людини» і національного суверенітету в філософії 

І.Г. Фіхте та Г.В. Гегеля. 

12. Теорії XIX – початку XX ст.  

13. Теорія війни К. фон Клаузевіца. 

14. Погляди К. Маркса та Ф. Енгельса на міжнародні відносини. 

15. Концепція географічного детермінізму Ш. Монтеск'є. 

16. Концепція Ф. Ратцеля,  

17. Світоустрій за X. Маккіндером.  

18. Концепція А. Мехена. 

19. Перші варіанти концепції геополітики Р.Челлена та К. Хаусхофера. 

20. Марксистська теорія імперіалізму та її варіації (Р. Гільфердінг, Р. Люксембург, К. 

Каутський, М. Бухарін, В. Ленін) 

21. «Чотирнадцять принципів» В. Вільсона 

22. Політичний реалізм: його витоки та напрями. 



  

23.  Англо-американська школа «політичного реалізму» та її ідейні витоки. 

24. Концепція Г. Моргентау. 

25. Концепція Р. Арона. 

26. Неореалізм та його представники. 

27. Політичний ідеалізм (лібералізм) та його представники.  

28. Неолібералізм. 

29. Формування «модерністських» напрямів теорії міжнародних відносин. 

30. «Традиціоналізм» та «модернізм».  

31. Біхевіоризм та його теорії. 

32. Погляди Куінсі Райта. 

33. Системний підхід Мортона А. Каплана. 

34. Сучасні модерністські концепції та підходи. 

35. Марксизм та неомарксизм. 

36. Світ-система та світ-економіка І. Валлернстайна. 

37. «Кінець історії» Ф. Фукуями. 

38. Сутність системної теорії. Особливості системного підходу в аналізі міжнародних 

відносин. 

39. Теорії міжнародних систем С. Хоффмана та Р. Роузкранца. 

 

Застосування теорії міжнародних відносин для аналізу ситуацій:  

1. Проаналізувати з позицій реалізму конфлікт у Сирії. 

2. Проаналізувати з позицій лібералізму конфлікт у Сирії. 

3. Проаналізувати з позицій реалізму російсько-український конфлікт. 

4. Проаналізувати з позицій лібералізму російсько-український конфлікт. 

5. Охарактеризувати діяльність ООН з позицій реалізму та лібералізму. 

6. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику США у ХХ ст. 

7. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Німеччини у ХХ ст. 

8. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Франції у ХХ ст. 

9. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Великої Британії у ХХ ст. 

10. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Китаю у ХХ ст. 

11. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Канади у ХХ ст. 

12. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Росії у ХХ ст. 

13. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Єгипту у ХХ ст. 

14. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Індії у ХХ ст. 

15. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Австралії у ХХ ст. 

16. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику США у ХХ ст. 

17. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Німеччини у ХХ ст. 

18. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Франції у ХХ ст. 

19. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Великої Британії у ХХ ст. 

20. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Китаю у ХХ ст. 

21. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Канади у ХХ ст. 

22. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Росії у ХХ ст. 

23. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Єгипту у ХХ ст. 

24. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Індії у ХХ ст. 

25. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Австралії у ХХ ст. 

26. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику США на початку ХХІ ст. 

27. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Німеччини на поч. ХХІ ст. 

28. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Франції на початку ХХІ ст. 

29. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Великої Британії на початку 

ХХІ ст. 

30. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Китаю на початку ХХІ ст. 

31. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Канади на початку ХХІ ст. 



  

32. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Росії на початку ХХІ ст. 

33. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Єгипту на початку ХХІ ст. 

34. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Індії на початку ХХІ ст. 

35. Охарактеризувати з позицій реалізму зовнішню політику Австралії на початку ХХІ ст.. 

36. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику США на початку ХХІ ст.. 

37. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Німеччини на поч. ХХІ ст. 

38. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Франції на початку ХХІ 

ст. 

39. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Великої Британії на 

початку ХХІ ст. 

40. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Китаю на початку ХХІ ст. 

41. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Канади на початку ХХІ ст. 

42. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Росії на початку ХХІ ст. 

43. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Єгипту на початку ХХІ ст. 

44. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Індії на початку ХХІ ст. 

45. Охарактеризувати з позицій лібералізму зовнішню політику Австралії на поч. ХХІ ст. 

 

Критерії оцінювання  

 

Бал Критерій  

5  Студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння 

понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання 

конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів 

самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  Студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок 

або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення 

виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  Студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало 

володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, 

невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 

відсутність знань. 

1-2  Студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове 

або логічне мислення. 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням тестових завдань, розміщених в електронному навчальному курсі на 

платформі Moodle, до якої мають доступ всі студенти. Тести складаються із 25-ти завдань 

різного типу (по 1 балу за кожну правильну відповідь). Модульний контроль знань 

студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового 

модуля. 



  

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Теорія міжнародних відносин» 

оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських заняттях та під час виконання 

самостійної роботи, розширення кількості підсумкових балів до 60. 

До середньозваженої оцінки за семестр, яка становить від 35 до 60 балів, додаються 

результати екзамену від 1 до 40, що загалом становить максимум в 100 балів. Семестровий 

контроль відбувається у вигляді тестових завдань (40 завдань різного типу, по 1 балу – за 

вірну відповідь). 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 
 

1. Теорія міжнародних відносин як навчальна дисципліна: що вивчає, коли виникла. 

2. Теорія міжнародних відносин: формування науки та її специфіка. 

3. Проблематика досліджень в рамках ТМВ. 

4. Зв’язок ТМВ з іншими науками. 

5. Функції ТМВ як науки. 

6. Принципи ТМВ як науки. 

7. Методи ТМВ як науки (загальнофілософські, загальнотеоретичні, прикладні) 

8. Особливості та тенденції сучасних міжнародних відносин з погляду ТМВ як науки. 

9. Критерії класифікації теорій міжнародних відносин. 

10. Проблеми та спільні риси сучасних класифікацій теорій міжнародних відносин. 

11. Структура міжнародних відносин (види, типи, рівні, стани). 

12. Поняття «дебати» у теорії міжнародних відносин. Дати/періоди основних дебатів. 

13. Сутність «великих дебатів» реалізм VS ідеалізм (лібералізм). 

14. Позитивізм у теорії міжнародних відносин. Відмінність позитивізму ХІХ ст. та 

неопозитивізму ХХ ст. 

15. Сутність «великих дебатів» модернізм VS традиціоналізм. 

16. Квантифікація науки та теорія міжнародних відносин. 

17. Головні ідеї Хедлі Булла (представник традиційного підходу). 

18. Ідеї Мортона Каплана (представник модерністського підходу). 

19. Інші виміри «дебатів» у ТМВ у 1970-ті – 1980-ті рр. 

20. Інтерпарадигматичні дебати у ТМВ. 

21. Погляди на світоустрій, міжнародні відносини, мир та війну в історії світової 

політичної думки: від давніх часів до Середньовіччя (І тис. до н.е. – XV ст.). 

22. Погляди на світоустрій, міжнародні відносини, мир та війну в історії світової 

політичної думки в епоху Нового часу (XV – ХІХ ст.). 

23. Реалізм у теорії міжнародних відносин: основні ідеї та представники. 

24. Ідеалізм (лібералізм) у ТМВ: основні ідеї та представники. 

25. «Теорія війни» К. Клаузевіца. 

26. Концепції географічного детермінізму у теорії міжнародних відносин: основні ідеї 

та представники. 

27. Школи геополітики у ТМВ: основні ідеї та представники. 

28. Модерністські підходи у ТМВ: основні ідеї та представники. 

29. Політичний біхевіоризм у ТМВ: основні ідеї та представники. 

30. Марксизм/неомарксизм у ТМВ: основні ідеї та представники. 

31. Теорія світових систем Іммануїла Валерстайна. 

32. «Альтернативні» напрями теорії міжнародних відносин. 

33. Поняття «áктор», «суб’єкт» та «об’єкт» у ТМВ. 

34. Поняття «суб’єкт міжнародних відносин» та «суб’єкт міжнародного права» у ТМВ. 

35. Риси та класифікація суб’єктів міжнародного права. 



  

36. Державоцентричний та транснаціональний підходи у ТМВ. 

37. Основні групи учасників міжнародних відносин. 

38. Суб’єктність держави у міжнародних відносинах. 

39. Варіанти класифікації держав у ТМВ (різних авторів). 

40. Класифікації міжнародних організацій як учасників міжнародних відносин. 

41. Оцінка ролі міжнародних організацій представниками різних парадигм у ТМВ. 

42. Суспільні групи як учасники міжнародних відносин у ТМВ. 

43. Трактування «індивіда» як учасника міжнародних відносин у ТМВ. 

44. 4 типи громадянства у ТМВ (за Джеймсом Розенау). 

45. Нетрадиційні áктори у ТМВ. 

46. Поняття «інтерес» та «мета» («ціль») у міжнародних відносинах. 

47. Класифікація «цілей» у ТМВ. 

48. Варіанти класифікації «інтересів» у міжнародних відносинах. 

49. Поняття «національний інтерес» та його різновиди у ТМВ. 

50. Поняття «сила» у ТМВ. 
 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 
 

Разом: 60 год. із них: 

Для 291.00.01: лекції – 14 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 10 год. модульний контроль 

– 4 год., самостійна робота – 18 год. семестровий контроль 10 год. 

Для 291.00.02: лекції – 14 год., семінарські заняття –14 год. для, модульний контроль – 4 год., самостійна 

робота – 28 год. 
 

М
о
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і 

(н
аз

в
и

, 

б
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и
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Змістовий модуль 1. Теорія міжнародних відносин як наука 

Л
ек

ц

ії
 

(т
ем и
, 

б
ал

и

) Тема 1. 

(1 бал) 

Тема 2. 

(1бал) 

Тема 3. 

(1 бал) 

Тема 4.  

(1 бал) 

Тема 5. 

(1б). 

Тема 6.  

(1 бал) 

Тема 7.  

(1 бал) 

С.р.  
Самостійна робота 

(5 балів) 
Самостійна робота 

(5 балів) 

П
о

то
ч . 

к
о
н

тр
 

Модульна контрольна робота 1 (25 балів) 

 Змістовний модуль 2. Традиції і парадигми в теорії міжнародних відносин 

С
ем

ін
./п

р
ак

т 
 (
те

м
и
, б

ал
и
) 8.1. Міжнарод

ні відносини в 

історії 

політичної 

думки (11 б.) 

8.2. Міжнародні 

відносини в 

історії 

політичної 

думки (11 б.) 

8.3. Міжнародні 

відносини в 

історії 

політичної 

думки (11 б.) 

9.1. Основні 

наукові школи 

та напрямки 

теорії 

міжнародних 

відносин (11 

б.) 

9.2. Основні 

наукові 

школи та 

напрямки 

теорії 

міжнародни

х відносин 

(11 б.) 

9.3. Основн

і наукові 

школи та 

напрямки 

теорії 

міжнародн

их 

відносин 

(11 б.) 

9.4. Основні 

наукові 

школи та 

напрямки 

теорії 

міжнародних 

відносин (11 

б.) 

С.р. Самостійна робота (5 балів) Самостійна робота (5 балів) 

П
о
то

ч
. 

к
о
н

т

р
 

Модульна контрольна робота 2 (25 балів) 

 Проміжний контроль (100 балів) 
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