
АНОТАЦІЯ 

Розв’язання проблем, які стоять перед Україною в світовому просторі у 

ХХІ столітті, вимагає реалізації важливого завдання – формування 

громадянина із сучасним рівнем знань, гуманною свідомістю та носія 

європейської політичної культури. Кожна держава, що намагається оволодіти 

суб’єктністю на міжнародній арені, вимушена глибоко досліджувати 

історичний досвід та теоретичні надбання у галузі міжнародних відносин. 

 Варто зауважити, що теорія міжнародних політичних відносин 

інституалізується паралельно із постанням проблем глобального, 

наднаціонального врегулювання, які виникли внаслідок Першої світової 

війни. Саме тому, символічним і логічним виглядає заснування першої 

кафедри міжнародної політики у Великій Британії у 1919р. Протягом 

наступних ста років, імпульс до системного аналізу і вивчення теорії 

міжнародних відносин лише наростає. Основними причинами високого 

інтересу до предмету є постійне ускладнення системи міжнародних відносин, 

а також посилення взаємозв’язку і взаємозалежності між усіма державами у 

світовій політиці. 

Неписане правило міжнародних відносин від Віденської системи до 

Версальсько-Вашингтонської стверджувало, що внутрішня політика 

повністю домінує на зовнішньою. Однак, починаючи з другої четверті ХХ 

ст., дана установка поступово трансформується на діаметрально протилежну 

– коли зовнішня політика, спочатку кволо, а потім повномасштабно починає 

визначати політику внутрішню. Таким чином, питання війни і миру, участі у 

міжнародних організаціях, транснаціональної співпраці держав, опиняється у 

фокусі теоретичного осмислення на рівні окремої науки. Природно, що 

теорія міжнародних відносин дозволяє нам інтерпретувати картину зв’язків 

між державами та іншими суб’єктами міжнародного процесу на основі 

широкого розмаїття теорій: традиціоналістів, модерністів, реалістів, 

ідеалістів. Безумовно, магістр міжнародних відносин має якісно оволодіти 

системою знань даної дисципліни та вміло застосовувати їх на практиці. 

Метою вивчення студентом теорії міжнародних політичних відносин є 

пізнання досвіду і уроків глобальних, регіональних та локальних зв’язків, 

засвоєння теорій міжнародних відносин. Опанування дисципліни має фахово-

формуючу, світоглядно-виховуючу, інтелектуально-розвиваючу функції.   

Завдання:  

 Проілюструвати і описати головні міжнародно-політичні теорії та 

тенденції, що були характерними для людської цивілізації у контексті 

дипломатичних стосунків та воєн; 

 Сформувати у магістрів уміння самостійно аналізувати теоретичні 

проблеми, історичні факти і явища на основі наукової методології, 

оцінювати варіанти аргументації в сучасній літературі, робити 

обґрунтовані висновки з історії міжнародних відносин; 



 Навчити магістрів 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; 

 Спонукати магістрів до вироблення рекомендацій тактичного й 

стратегічного змісту у сфері зовнішніх зносин; 

 Репрезентувати магістрам ключові проблеми теорії міжнародних відносин, 

осьові етапи міжнародних стосунків у їх ретроспективному розвитку. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають 

бути сформовані такі компетентності:  

Розуміти чому відбувається 

 глобалізація системи міжнародних відносин; 

 поглиблення взаємозалежності між суб’єктами та об’єктами сучасної 

світової політики; 

 зміна співвідношення між внутрішньою і зовнішньою політикою, між 

роллю традиційних акторів міжнародних відносин та новітніх учасників 

світової геополітичної гри. 

Пояснити, що таке 

 «міжнародні політичні відносини», «геополітика», «теорії міжнародної 

безпеки», «глобальні канали комунікації», «форми і методи впливу у 

міжнародних відносинах»;  

 «особливості сучасних зв’язків у сфері міжнародних відносин», «теорії і 

концепції міжнародних політичних відносин», «транснаціоналізацію 

міжнародних відносин». 

Обґрунтувати механізми 

 трансформації сучасної системи міжнародних політичних відносин на 

основі декількох сценаріїв; 

 посилення і послаблення впливу сучасної держави у рамках існуючої 

системи міжнародних відносин; 

 протистояння між різними акторами міжнародних відносин у процесі 

перерозподілу світових ресурсів; 

 забезпечення наднаціонального контролю та санкційного впливу на рівні 

міжнародних організації. 

Розрізняти типи міжнародних відносин: 

 за значенням; 

 за об’ємом ресурсного забезпечення; 

 за стилем організації та втілення. 

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати:  

 понятійно-категоріальний апарат теорії міжнародних політичних відносин; 

 предмет, методологію, функції теорії міжнародних політичних відносин; 

 особливості теоретичних напрацювань у галузі вивчення міжнародних 

політичних відносин; 



Студент повинен вміти:  

 фахово інтерпретувати міжнародні політичні відносини; 

 здійснювати аналіз проблем сучасних міжнародних відносин та 

застосовувати знання для розробки практичних рекомендацій у 

відповідних напрямках. 

 


