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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

____________________________________________________________________________ 
Основні теорії міжнародних відносин, типи міжнародних систем, їх структура та основні 

властивості; аналіз процесів і явищ в міжнародному середовищі, прогнози щодо 

ймовірних ситуацій у світовій політиці. Спільні та відмінні риси у розвитку цивілізацій 

світу, глобальні проблеми сучасності та їх вплив на розвиток майбутнього цивілізацій; 

аналіз цивілізаційних циклів, фактичний матеріал про історичний розвиток цивілізацій 

минулого і сьогодення, їх матеріальну і духовну культуру, релігійні віросповідання тощо. 

Суть та природа міжнародних конфліктів, особливості їх протікання і механізми, що 

призвели до їх розв’язання; сучасна концептуальна база та сучасні підходи зарубіжних і 

вітчизняних мислителів, пов’язані з дослідженням природи конфліктів, особливостями їх 

розгортання та врегулювання, засоби контролю конфліктної ситуації. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лаборат

орні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оцінюван

ня 

3 семестр 

Модуль 1 

Тема1 

Теорія 

міжнародних 

відносин як 

наука 

 

2/2 

Знати рівні 

наукового 

дослідження ТМВ. 

Вміти визначати 

структуру 

теоретичного 

дослідження  у ТМВ 

та описувати і 

пояснювати 

доступними науці 

засобами. 

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

10 

Тема 2 

Предметне поле 

-/2 Знати структуру 

завдання, функції 

Реферативне 

повідомлення; 
15 
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теорії 

міжнародних 

відносин 

ТМВ.  

Вміти визначати 

предметне поле 

ТМВ. 

Розуміти місце ТМВ 

в системі суспільних 

наук 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

Тема 3 

Методологія 

міжнародних 

відносин 

2/2 Знати методологічні 

основи ТМВ. 

Вміти розрізняти 

суб’єктивізм та 

об’єктивізм в 

системі поглядів на 

міжнародні 

відносини. 

Формувати 

методики 

конкретного 

дослідження в ТМВ 

через обрані 

підходи.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

15 

Тема 4  
Методи 

дослідження 

теорії 

міжнародних 

відносин 

-/2 Знати специфічні 

особливості рівнів 

дослідження. 

Вміти застосовувати 

методи дослідження 

ТМВ  

Розуміти важливість 

верифікації теорії  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

15 

Тема 5 

Учасники 

міжнародних 

відносин 

2/2 Знати зміст понять 

«учасник МВ», 

«суб’єкт МП» 

Вести полеміку 

щодо головних 

дійових осіб у 

міжнародному 

середовищі 

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

15 

Тема 6 Система 

міжнародних 

відносин 

-/2 Знати зміст 

основних понять 

системної теорії  

Вміти розрізняти 

основні напрями 

системного підходу 

в аналізі МВ. 

Розрізняти  типи і 

формувати 

структуру 

міжнародних 

систем.  

Визначати закони 

функціонування 

міжнародних 

систем.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

15 

Тема 7 

Структурні 

2/2 Знати видову 

структуру МВ 

Реферативне 

повідомлення; 
15 



особливості 

міжнародних 

відносин 

Вміти визначати 

структурні 

особливості МВ. 

Розрізняти форми 

міжнародних 

відносин у 

міжнародному 

середовищі.  

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

Модуль 2 

Тема 8 
Формування 

соціально-

політичної 

думки з 

проблематики 

міжнародних 

відносин 

-/2 Знати основні 

напрями соціально-

політичної думки у 

МВ та ЗП. 

Вміти розрізняти 

парадигми у різних 

напрямках 

соціально-

політичної думки. 

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

10 

Тема 9 

Класична школа 

теорії 

міжнародних 

відносин 

2/2 Знати основні 

напрями та 

представників 

класичної школи 

ТМВ. 

Вміти розрізняти 

сутність класичних 

теорій МВ. 

Застосовувати ТМВ 

при аналізі ЗП та 

МВ. 

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

10 

Тема 10  
Теорії 

модернізму 

2/2 Знати методологічні 

постулати ТМВ 

Вміти застосовувати 

методологічні засади 

теорій модернізму 

при аналізі стану 

МВ. 

Розрізняти 

фундаментальний та 

прикладний рівень 

досліджень  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

10 

Тема 11 

Сучасні теорії та 

концептуальні 

основи 

міжнародних 

відносин 

-/2 Знати концептуальні 

засади теорій 

міжнародних 

відносин на 

сучасному етапі. 

Вміти застосовувати 

ТМВ  при аналізі 

МВ та СП, ЗП 

держав.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

10 

Тема 12 

Теорії 

міжнародного 

середовища 

-/2 Знати базові теорії 

міжнародних 

систем. 

Вміти розрізняти 

дію теорій 

міжнародного 

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

10 



середовища у 

сучасній світовій 

системі. 

Аналізувати 

сучасний стан 

цивілізаційного 

виміру міжнародних 

відносин.  

Тема 13 

Міжнародні 

системи 

2/2 Знати поняття та 

структуру 

міжнародних 

систем. 

Вміти визначати 

найважливіші 

закономірності в 

ієрархії 

міжнародних 

систем. 

Аналізувати типи 

міжнародних 

систем. 

Розрізняти 

особливості та 

закономірності 

еволюції 

міжнародних 

систем.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

10 

Тема 14 

Міжнародні 

конфлікти 

-/2 

 

 

Знати сутність, 

функції та типологію 

міжнародних 

конфліктів. 

Вміти аналізувати 

особливості їх 

протікання і 

механізми, що 

призвели до їх 

розв’язання; 

Використовувати 

сучасні підходи 

зарубіжних і 

вітчизняних 

мислителів, 

пов’язані з 

дослідженням 

природи конфліктів, 

особливостями їх 

розгортання та 

врегулювання, 

засоби контролю 

конфліктної 

ситуації.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

5 

 Тема 15 
Міжнародне 

співробітництво 

2/2 Знати зміст понять 

міжнародне 

співіснування та 

міжнародна 

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

5 



співпраця. 

Вміти аналізувати 

принципи 

міжнародного 

співробітництва. 

Розрізняти моделі 

міжнародного 

співробітництва та 

міжнародної 

інтеграції. 

робота з 

першоджерелом 

Всього за 3 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за блок 100 

Семестр 4  

  Модуль 3   

Тема 16 
Цивілізаційна 

теорія 

Ж.А.Габіно та  

Г.Рюккерта 

2/2 Знати  цивілізаційні 

теорії Ж.А.Габіно та  

Г.Рюккерта. 

Вміти розрізняти 

підходи до 

формування  

уявлень про 

цивілізацію. 

Аналізувати 

формування 

цивілізаційних 

теорій на основі 

першоджерел.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом. 

25 

Тема 17 
Цивілізаційна 

теорія М.Я 

Данилевського 

2/2 Знати концептуальні 

положення теорії 

циклічних 

культурно-

історичних типів М. 

Данилевського 

Вміти 

характеризувати 13 

культурно-

історичних типів 

цивілізації. 

Аналізувати основні 

закони виникнення, 

розвитку та загибелі 

культурно-

історичних типів. 

Співставляти 

цивілізаційний 

розвиток людства 

Захід-Росія та 

робити  критичний 

аналіз.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

25 

Тема 18 
Цивілізаційна 

теорія 

О.Шпенглера 

2/2 Знати сутність 

цивілізаційної теорії 

в означенні О. 

Шпенглера. 

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

25 



Вміти дискутувати 

дилему в розрізі 

«Присмерку 

Європи» О. 

Шпенглера та 

«Піднесення 

Заходу» М.Ніла.  

робота з 

першоджерелом, 

порівняльний 

аналіз 

Тема 19 
Цивілізаційна 

теорія А.Дж. 

Тойнбі 

2/2 Знати витоки та 

еволюцію теорії 

цивілізацій А. 

Тойнбі 

Вміти аналізувати 

вчення  про генезис 

та взаємодію 

цивілізацій. 

Дискутувати теорію 

цивілізацій Тойнбі 

як нове розуміння 

культурно-

історичного 

процесу.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом;

есе 

25 

  Модуль 4   

Тема 20 
Цивілізаційна 

теорія 

Ф.Фукуямі 

2/2 Знати концепцію 

«кінця історії» Ф. 

Фукуямі та бачення 

ним цивілізаційного 

діалогу. 

Вміти аналізувати 

управління та 

світовий порядок 

ХХІ століття за Ф. 

Фукуямі. 

Аналізувати  

критику ідей 

Ф.Фукуямі.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

25 

Тема 21 
Цивілізаційна 

теорія Ж. Атталі 

та К. Санторо 

2/2 Знати геополітичні 

та геоекономічні 

концепції  

мондіалізму та 

неомондіалізму Ж. 

Атталі та К. 

Санторо. 

Вміти аналізувати 

мондіалістські версії 

багатополярності. 

Розрізняти «центри 

сили» з точки зору 

мондіалістських 

концепцій.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

25 

Тема 22 
Цивілізаційна 

теорія С. 

Хантінгтона 

2/2 Знати основні 

концептуальні 

положення теорії 

цивілізацій С. 

Хантінгтона. 

Вміти аналізувати 

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом 

25 



причини і рівні 

конфліктів  між 

цивілізаціями. 

Застосовувати 

теорію Хантінгтона 

про конфлікт 

цивілізацій  при 

аналізі реалій 

сьогодення.  

Тема 23 
Цивілізаційна 

теорія 

Ю.Павленка 

2/2 Знати стадії 

розвитку цивілізації 

за Ю. Павленком та 

вміти їх 

характеризувати. 

Вміти 

виокремлювати 

цивілізаційні 

ойкумени та давати 

їм характеристику. 

Розрізняти 

східнослов’янські 

народи у 

цивілізаційному 

контексті. 

Застосовувати 

цивілізаційну теорію 

Ю. Павленка при 

аналізі процесів 

глобалізації та 

цивілізаційних 

зрушень сьогодення.  

Реферативне 

повідомлення; 

опрацювання 

наукової статті; 

робота з 

першоджерелом; 

порівняльний 

аналіз 

25 

Всього за 4 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за блок 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Індивідуальні 

творчі завдання, та виконані семінарські, самостійні роботи 

повинні мати коректні текстові посилання на використану 

літературу. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 



вищої освіти, бали екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

  


