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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 4,5  

Галузь знань 

29 Міжнародні відносини 

Нормативна 

 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

Немає  

Спеціальність: 291 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

 

Освітньо-професійна 

програма: Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії 

 

Рік підготовки: 1-й 

Семестр; 2-й 

Лекції: 

14 год. 8 год. 

Семінарські: 

6 год. 6 год. 

Лабораторні: 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота: 

85 год. 91 год. 

Вид контролю: залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Філософія міжнародних відносин» є 

виявлення суті категорії міжнародних відносин і специфіки міжнародної 

діяльності в умовах нового типу суспільства (інформаційного та знаннєвого), що 

формується.  

Завдання:  

 Показати, що сфера міжнародних відносин – одна з найдавніших сфер 

діяльності в історії людства, що вона виступає в сучасних умовах не лише 

особливою практикою, а і простором, в якому вирішуються гострі проблеми 

сучасності; 

 Сприяти розумінню того, що філософські та політичні знання є 

значущими як в побутовому житті, так і в усіх інших соціальних та професійних 

сферах, що вони сприяють рефлексії; 

 Спонукати магістрів до ґрунтовного аналізу, до вироблення чіткої 

особистісної позиції бачення міжнародного світу, до конструктивного сумніву та 

інакомислення;  

 Довести, що застосування досвіду та знань з філософії міжнародних 

відносин може допомогти кожній людині стати професіоналом у будь-якій сфері 

діяльності; 

 Виховати свідоме ставлення до політичної інформації, виробити цілісний 

підхід до її відбору, навчитися читати та аналізувати спеціальну літературу. 
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Після вивчення курсу студент повинен:  

Розуміти чому відбувається: 

 розширення масштабу діяльності політичних інститутів міжнародного 

співтовариства, становлення глобальних інститутів політичного управління; 

 поглиблення світових політичних процесів, що не завжди відповідають  

найважливішим регіональним і глобальним проектам; 

 стирання кордонів між внутрішньою і зовнішньою політикою, безпекою, 

економікою, активна роль мережевих спільнот різного типу. 

Пояснити, що таке: 

 «міжнародні відносини», «простір міжнародних відносин», 

«інтернаціоналізація політичної культури і політичної соціалізації людей», 

«глобалізація інформаційних потоків»; 

 «просторово-часовий континуум міжнародних відносин», «буття 

міжнародних відносин», «розширення міжнародної інтеракції», «підвищення 

активності транскордонних зв'язків» і «збільшення доступності національних 

кордонів», «регіоналізація міжнародних відносин». 

Обґрунтувати механізми: 

 створення великих єдиних економічних просторів з швидким і вільним 

переміщенням праці, ресурсів, капіталів, становлення глобальних інститутів 

економічного управління; 

 посилення політичної, економічної, соціальної та культурної 

взаємозалежності держав і регіонів світу; 

 Збільшення ролі наднаціональних і транснаціональних організацій, 

інститутів, технологій; 

 Трансформацію множинних систем міжнародних відносин; 

 відсутність загальних форм глобалізації, економічної, політичної та 

соціальної модернізації окремої країни та регіону. 

Розрізняти види: міжнародних відносин: 

 за сферами суспільного життя – економічні, політичні, стратегічні, 

культурні, ідеологічні, духовні; 

 на основі взаємодіючих суб’єктів – міждержавні, міжпартійні, 

відносини. 

Знати:  

 понятійно-категоріальний апарат філософії міжнародних відносин; 

 предмет, методологію, функції філософії міжнародних відносин; 

 особливості та ключові аспекти онтології, гносеології, епістемології, 

методології, логіки міжнародних відносин; 

Вміти:  

 грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат філософії 

міжнародних відносин; 

 поставити й аналізувати проблему, застосовувати методи наукового 

пізнання, розрізняти основні методологічні принципи й підходи. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають 

бути сформовані такі компетентності:  
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1. Інтегральні компетентності 

 Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і 

проблеми під час професійної діяльності в галузі міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, міжнародних комунікацій та регіональних студій 

або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та 

здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. 

2. Загальні компетентності 
 ЗК-1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 ЗК-3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 ЗК-5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 ЗК-6 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 ЗК-7 Здатність працювати в команді. 

 ЗК-8 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

 ЗК-9 Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

 ЗК-13 Здатність визначати чинники впливу на перебіг суспільно-

політичних і міжнародних явищ і процесів. 

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

 СК-1 Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи 

організації міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів,  

сучасні тенденції розвитку світової політики. 

 СК-2 Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на 

міжнародні відносини. 

 СК-3 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій, критично оцінювати отримані 

результати та обґрунтовувати прийняті рішення.  

 СК-4 Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні 

та суспільні відносини, політичні та суспільні системи.   

 СК-7 Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження проблем 

міжнародних відносин та світової політики,  суспільних комунікацій, 

регіональних студій, професійно готувати аналітичні матеріали та 

довідки. 

 СК-8 Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові 

дослідження проблем міжнародних відносин, визначати наукові 

проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати їх публічну 

апробацію. 

 СК-10 Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, 

готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї 

фаховості та рівня кваліфікації. 
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 СК-16 Здатність виявляти, спираючись на новітні підходи, що склались в 

сучасній науці, особливості національних процесів у різних країнах, 

враховувати їх вплив на сучасне суспільство, державну внутрішню, 

зовнішню та регіональну політику в умовах глобалізації. 

Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої програми: 

 РН-1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики 

держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової 

політики.  

 РН-2 Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх 

вплив на міжнародні відносини.  

 РН-3 Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики 

для дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

 РН-8 Визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, 

суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального 

розвитку. 

 РН-9 Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми і ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем. 

 РН-10 Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень 

міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.   

 РН-13 Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, 

поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого 

загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових 

проблем.  

 РН-19 Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реалізації 

прикладних та наукових проектів у сфері міжнародного співробітництва 

та дипломатії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

  

 

 

 

 

3. Тематичний план навчальної дисципліни 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ 

Тема 1. Міжнародні відносини як об’єкт дослідження сучасної філософії (4 

години). 

1. Зміст поняття «філософія міжнародних відносин». 

2. Формування об’єкта та предмета дослідження філософії міжнародних відносин. 

3. Цілі, задачі, функції філософії міжнародних відносин. 

 

Тема 2. Місце філософії міжнародних відносин в системі філософських та 

політичних знань   (4 години). 

1. Філософія міжнародних відносин в системі сучасних філософських знань. 

2. Філософія міжнародних відносин у структурі міждисциплінарних зв’язків.  

3. Особливості впливу філософії міжнародних відносин на світову геополітику. 

 

Тема 3. Людиновимірність філософії міжнародних відносин. Духовність і 

мораль у світовій геополітиці (4 години). 

1. Людина як суб’єкт міжнародних відносин: антропологічний вимір політичного 

світу. 

2. Етичне та естетичне, аксіологічне та праксеологічне в царині міжнародного буття. 

3. Роль духовності і моралі у просторі міжнародних відносин. 

 

Тема 4. Особливості древньої дипломатії. Зародження міжнародних відносин 

(4 години). 

1. Початки стародавньої дипломатії Індії та Китаю: аналіз філософських джерел.  

2. Філософія дипломатії Древньої Греції: Особливості міжполісної комунікації. 

3. Давній Рим – становлення імперії та поворот до філософії експансії. 

 

 Тема 5. Специфіка церковної дипломатії. Вплив християнської доктрини на 

міжнародний світ (4 години). 

1. Вплив Середньовічної філософії на формування міжнародних відносин. 

2. Особливості філософії міжнародних відносин Відродження: Монтень, Макіавеллі. 

3. Арабська філософія міжнародних відносин – східна манера дипломатії. 

 

Тема 6. Становлення філософії міжнародних відносин в періоди Нового та 

Новітнього часів (4 години). 

1. Філософія міжнародних відносин у період раціоцентризму Нового часу – 

еволюція дипломатії як ключового елемента практичної політики. 

2. Плюралізм теорій міжнародних відносин у політичній філософії  Новітнього часу. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. Міжнародні 

відносини як об’єкт 

дослідження 

сучасної філософії 

 2 1   20 3 2 1   20 

Тема 2. Місце 

філософії 

міжнародних 

відносин в системі 

філософських та 

політичних знань    

 2 1   20 3 2 1   20 

Тема 3. 

Людиновимірність 

філософії 

міжнародних 

відносин. Духовність 

і мораль у світовій 

геополітиці 

 2 1   5 3 1 1   11 

Тема 4. Особливості 

древньої дипломатії. 

Зародження 

міжнародних 

відносин 

 2 1   20 3 1 1   20 

Тема 5. Специфіка 

церковної 

дипломатії. Вплив 

християнської 

доктрини на 

міжнародний світ 

 2 1   10 3 1 1   10 

Тема 6. Становлення 

філософії 

міжнародних 

відносин в періоди 

Нового та 

Новітнього часів 

 4 1   10 5 1 1   10 

Усього годин   14 6   85 20 8 6   91 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основні категорії сучасної філософії  міжнародних відносин  

План 
1. Особливості виникнення нових філософських концепцій та їхній вплив 

на нові системи світового порядку.  

2. «Зовнішня політика» як категорія філософії міжнародних відносин. 

Основні цілі, принципи та напрямки зовнішньої політики. 

3. Поняття «Міжнародна інтеграція» та її вплив на сучасну геополітичну 

систему.  

2 год. 

2 Тема 2. Основні характеристики та тенденції розвитку сучасної 

філософії  міжнародних відносин 

План 
1. Філософія міжнародних відносин та тенденції демократизації, 

формування національних держав.  

2. Місце міжнародних організацій у сучасній політичній філософії. 

3. Філософія міжнародних відносин про суть глобалізації і 

транснаціоналізації. 

2 год. 

3 Тема 3. Плюралізм політичних теорій та загально-цивілізаційний 

контекст філософії міжнародних відносин  

 План 
1. Філос  Філософія міжнародних відносин та загально-цивілізаційний процес. 

2. Теорії політичного реалізму, неолібералізму та неомарксизму як 

інструменти аналізу міждержавних відносин. 

3. Закон нерівномірності економічного й політичного розвитку країн та 

цивілізацій. Роль ТНК та МНК у світовій політиці. 

2 год. 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 4. Роль політичної стратегії у філософії міжнародних 

відносин  

План 
1. Поняття «політична стратегія» у дискурсі філософії міжнародних 

відносин. 

2. Особливості та ключові механізми стратегічного прогнозування. Місце 

стратегічного прогнозування у сфері міжнародних відносин. Кореляція 

філософських концептів «стратегії» і «тактики». 

3. Проблема визначення векторів розвитку міжнародної системи у 

філософії міжнародних відносин. 

20 год. 

2 Тема 5. Перспективи розвитку глобальної міжнародної системи  

План 
1. Монополярність, біполярність та багатополярність у філософії 

міжнародних відносин.  

2. Суть суб’єкт-об’єктних зв’язків. Місце суб’єктів та об’єктів політики у 

30 год. 
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філософії міжнародних відносин.  

3. Особливості формування національної та глобальної зовнішньої, 

внутрішньої та оборонної політики. Фактор національної безпеки та 

оборони. 

3 Тема 6. Образ часово-просторового континууму у філософії 

міжнародних відносин (2 години). 

План 

1. Простір міжнародних відносин як особливий часово-просторовий 

континуум. 

2. Співвідношення можливого та дійсного у просторі міжнародних 

відносин. Взаємозв’язок минулого, теперішнього і майбутнього у 

просторовій конструкції міжнародних відносин 

3. Поняття «політичне прогнозування». Метод динамічного 

прогнозування. Комп’ютерне моделювання множинних сценаріїв 

міжнародної політики. Недоліки статичних прогнозів у галузі 

міжнародних відносин. Кількісні методи оцінки різних стратегічних 

матриць.  

4. Особливості конструювання сценаріїв-кластерів у просторі 

міжнародних відносин. Теорія ймовірності та результативність 

сценаріїв. 

35 год. 

 Разом  85 год 

 
7. Методи навчання 

Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни «Філософія 

міжнародних відносин»: 

 навчальні заняття; 

 самостійна робота студентів;  

 робота в науковій бібліотеці ЦДПУ імені В. Винниченка та мережі 

Інтернет;                        

 контрольні заходи. 

Види навчальної роботи студентів: 

 лекція з використанням структурно-логічних схем; 

 семінарське заняття; 

 консультація; 

 залік. 

У процесі вивчення дисципліни  «Філософія міжнародних відносин» 

застосовуються наступні методи навчання:   

За типом пізнавальної діяльності: 

 пояснювально-ілюстративний; 

 репродуктивний; 

 проблемного викладу; 

 дослідницький; 

 відповідно до логіки пізнання: 

 аналітичний; 

 індуктивний; 

 дедуктивний; 
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За основними етапами процесу: 

 формування знань; 

 формування умінь і навичок; 

 застосування знань; 

 узагальнення; 

 закріплення; 

 перевірка; 

За системним підходом: 

 стимулювання та мотивація; 

 контроль та самоконтроль. 

За джерелами знань: 

 словесні – розповідь, пояснення, лекція;  

 наочні – демонстрація, ілюстрація. 

За рівнем самостійної розумової діяльності:  

 проблемний;  

 частково-пошуковий; 

 дослідницький; 

 метод проблемного викладання. 

 

8. Методи контролю 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального 

процесу за кредитно-трансфертною накопичувальною системою здійснюється 

шляхом поточного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною 

шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання. 

 

9. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента  (рівень 

теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під 

час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на 

консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажання 

підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.  

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.  

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному 

контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

-  самостійне опрацювання тем; 

-  підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;  
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- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час 

обговорення питань. 

Критеріями оцінки є: 
усні відповіді: 

 повнота розкриття питання; 

 логіка викладання, культура мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 
виконання письмових завдань: 

 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

 акуратність оформлення письмової роботи. 

Максимальний бал за виступ з питань певної теми модуля на семінарському     

занятті – 5 балів:  

 5-4 б.   ставиться, коли студент повністю засвоїв теоретичний матеріал, 

логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, бачить 

міжпредметні зв’язки, наводить аргументи, робить покликання на 

потрібну літературу. Обов’язковим є ознайомлення з додатковою 

літературою, її опрацювання і використання під час розкриття питання. 

Студент робить висновки, висловлює гіпотези, дискутує. 

 2,5-3 б. ставиться, коли студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно 

викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з 

усвідомленням системних зв’язків, коментарем теоретичного 

матеріалу. Не завжди дотримується логіки викладу, припускається 

незначних  помилок чи неточностей. 

 1,5-2 б.  ставиться студентові, який засвоїв матеріал на рівні 

переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається 

помилок.  

 0,5-1 б. одержує студент, який невпевнено переказує матеріал, не 

завжди вправно ілюструючи його. Під час відповіді потребує допомоги, 

допускається  помилок. 

До 15-ти балів студент може отримати за виконані завдання самостійної 

роботи з певної теми модуля, з урахуванням якості, повноти виконання завдання. 

До 5-ти балів ставиться студентові, який робить вдалі доповнення 

протягом семінарських занять з певної теми модуля, виправляє неточності, однак 

при цьому індивідуально не виступає з окремих питань; 

 До 20-ти балів ставиться студентові, який підготував значний за обсягом 

та змістом конспект до семінарських занять з певної теми модуля; 

10 балів одержує студент, який старанно працював упродовж заняття, 

виконував вправи, залучався до  колективних обговорень тощо. 

Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме 

за відповідний поточний контроль 0 балів. 
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За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – 

роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці 

публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть нараховуватися 

додаткові бали: до 25 балів. 

 35 балів студент може отримати за плідну роботу на лекції та семінарі. 

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених 

документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти 

поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може 

відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити реферати, а також 

ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 

Дві контрольні роботи у формі чотирирівневих завдань передбачено за 

результатами вивчення тем модуля 1 і модуля 2.  

Тривалість виконання контрольних завдань не повинна перевищувати двох 

академічних годин. 

До контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від результатів 

поточного контролю. 

Для проведення контрольних робіт розроблено контрольні завдання двох 

варіантів, які є рівнозначні за трудомісткістю.  

За виконання контрольних робіт студент отримує бали, які враховуються в 

процесі розрахунків підсумкової семестрової оцінки: 

- максимальна кількість балів – 40 (1-ша робота), 30 (2-га робота). 

У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися 

лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові 

забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами 

та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови порушення студентом 

установлених правил виконання контрольних завдань викладач позбавляє 

можливості продовжувати виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу, 

робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати   контрольного   

заходу    студента,   який   не з’явився на нього, також оцінюються нулем балів 

незалежно від причини. 

Результати контрольних робіт доводяться до відома студентів не пізніше 

ніж через два робочі дні після їх виконання.  

Перескладання контрольних робіт допускається в терміни, визначені 

викладачем, під час поточних консультацій. 

10.  ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ 

З дисципліни «Філософія міжнародних відносин» передбачена така форма 

семестрового контролю, як залік, який проводиться наприкінці семестру.  

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як 

сума балів поточного контролю. Залік виставляється за результатами роботи студента 

впродовж усього семестру.  

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з 

цієї дисципліни (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат 

семестрового контролю в балах та дворівневою шкалою «зараховано», «не зараховано», 

за шкалою  EСTS заноситься у Відомість обліку успішності, Залікову книжку студента. 

Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у 
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визначений термін особисто викладачем. 

У випадку отримання менше 60 балів (FX,F) за результатами семестрового 

контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації 

академзаборгованості.                 

                                       

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Дисципліна «Філософія міжнародних відносин» 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

№ 1 № 2 № 3 

П
ід

су
м

к
о

в
а
 

се
м

ес
т

р
о
в
а

 

Т. 1 Т.2 Т. 3 

К
Р

 1
 

Т. 4 Т. 5 

К
Р

 2
 

Т. 6 

5 5 5 40 5 5 30 5 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми розділів. 

                                       

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Рекомендована література 

а) Основна література:  

1. Современные международные отношения. Учебник для студентов вузов. 

Под редакцией Торкунова А.В., Малыгина А.В. – М.: Аспект пресс, 2012. 

2. Хмылев В.Л. Современные международные отношения. Учебное пособие. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. 

3. Политология: Учебное пособие для вузов / под ред. Радугина А.А. – 2-е 

изд., перераб. и дополн. – М.: Центр, 2000. 

4. Лебедева М.М. Мировая политика: Учеб. Для студентов вузов. – М.: Аспект 

Пресс, 2004. – 352 с. – С. 32-368. 

5. Международное право. Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Отв. ред.          

Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. – М., 1998. 

б) Додаткова література:   
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Зміст поняття «філософія міжнародних відносин». Формування об’єкта та 

предмета дослідження філософії міжнародних відносин.  

2. Цілі, задачі, функції філософії міжнародних відносин. Філософія 

міжнародних відносин в системі сучасних філософських знань. 

3. Філософія міжнародних відносин у структурі міждисциплінарних 

зв’язків. 

4. Особливості впливу філософії міжнародних відносин на світову 

геополітику. Людина як суб’єкт міжнародних відносин: антропологічний вимір 

політичного світу.  

5. Етичне та естетичне, аксіологічне та праксеологічне в царині 

міжнародного буття. Роль духовності і моралі у просторі міжнародних відносин. 

6. Початки стародавньої дипломатії Індії та Китаю: аналіз філософських 

джерел. Філософія дипломатії Древньої Греції: Особливості міжполісної 

комунікації. Давній Рим – становлення імперії та поворот до філософії експансії. 

7. Вплив Середньовічної філософії на формування міжнародних відносин. 

Особливості філософії міжнародних відносин Відродження: Монтень, Макіавеллі. 

Арабська філософія міжнародних відносин – східна манера дипломатії.  

8. Філософія міжнародних відносин у період раціоцентризму Нового часу – 

еволюція дипломатії як ключового елемента практичної політики. 

9. Плюралізм теорій міжнародних відносин у політичній філософії  

Новітнього часу. 

10. Особливості виникнення нових філософських концепцій та їхній вплив на 

нові системи світового порядку. «Зовнішня політика» як категорія філософії 

міжнародних відносин. 

11. Основні цілі, принципи та напрямки зовнішньої політики. Поняття 

«Міжнародна інтеграція» та її вплив на сучасну геополітичну систему. 

12. Філософія міжнародних відносин та тенденції демократизації, 

формування національних держав. Місце міжнародних організацій у сучасній 

політичній філософії. 
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13. Філософія міжнародних відносин про суть глобалізації і 

транснаціоналізації. Філософія міжнародних відносин та загально-цивілізаційний 

процес. 

14. Теорії політичного реалізму, неолібералізму та неомарксизму як 

інструменти аналізу міждержавних відносин. Закон нерівномірності економічного 

й політичного розвитку країн та цивілізацій. 

15. Роль ТНК та МНК у світовій політиці. Поняття «політична стратегія» у 

дискурсі філософії міжнародних відносин. Особливості та ключові механізми 

стратегічного прогнозування. 

16. Місце стратегічного прогнозування у сфері міжнародних відносин. 

Кореляція філософських концептів «стратегії» і «тактики». Проблема визначення 

векторів розвитку міжнародної системи у філософії міжнародних відносин. 

17. Монополярність, біполярність та багатополярність у філософії 

міжнародних відносин. Суть суб’єкт-об’єктних зв’язків. Місце суб’єктів та 

об’єктів політики у філософії міжнародних відносин. 

18. Особливості формування національної та глобальної зовнішньої, 

внутрішньої та оборонної політики. Фактор національної безпеки та оборони. 

19. Простір міжнародних відносин як особливий часово-просторовий 

континуум. Співвідношення можливого та дійсного у просторі міжнародних 

відносин. Взаємозв’язок минулого, теперішнього і майбутнього у просторовій 

конструкції міжнародних відносин. 

20. Поняття «політичне прогнозування». Метод динамічного прогнозування. 

Комп’ютерне моделювання множинних сценаріїв міжнародної політики. 

21. Недоліки статичних прогнозів у галузі міжнародних відносин. Кількісні 

методи оцінки різних стратегічних матриць. 

22. Особливості конструювання сценаріїв-кластерів у просторі міжнародних 

відносин. Теорія ймовірності та результативність сценаріїв. 

 

 


