
Плани семінарських занять 

 

ТЕМА 1 

Ознайомлення студентів із специфікою підготовки фахівців у галузі 

міжнародних відносин (2 год.) 

Державні стандарти підготовки фахівців-міжнародників. ОПП, ОКХ 

спеціальності "Міжнародні відносини" за кваліфікацією бакалавра. 

Навчальний план. Блоки навчальних курсів. Цикл професійно орієнтованих 

дисциплін. Знайомство із навчальними програмами дисциплін спеціалізації. 

Підготовка фахівців-міжнародників у вищих навчальних закладах України. 

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка - головний навчально-методичний центр з підготовки 

спеціалістів у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики України. 

Особливості підготовки політологів-міжнародників у Миколаївському 

державному гуманітарному університеті імені Петра Могили. Заснування кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики. Кадровий склад кафедри. Зв' язки 

університету з іншими навчальними закладами України. Співробітництво із 

науково-дослідними установами, аналітичними центрами. Міжнародні зв' язки 

Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. 

ТЕМА 2 

Сфери діяльності фахівця-міжнародника (2 год.) 

Специфіка роботи політолога-міжнародника у державних структурах і 

міжурядових організаціях. 

Особливості роботи спеціаліста з міжнародних відносин у недержавних 

установах і бізнес-структурах. 

Аналітична й експертна діяльність фахівця з міжнародних відносин у 

науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, аналітичних центрах. 

 

ТЕМА 3 

Методичні рекомендації до виконання письмових студентських робіт (2 

год.) 

Письмова робота як головна форма організації самостійної роботи студентів 

спеціальності "Міжнародні відносини". Класифікація письмових студентських 

робіт. Доповідь, тези, аналітична записка, реферат, курсова, кваліфікаційна, 

дипломна робота. 

Критерії оцінювання письмових робіт. 



Оформлення письмових робіт. Структура роботи: вступ, план (простий, 

складний), основна частина, висновки, список використаних джерел та літератури, 

додатки. Поняття "джерело", "література". Види джерел та літератури. Складання 

списку використаних джерел та літератури. Правила оформлення посилань. 

Робота із масивом статистичних даних. Використання додатків. Складання 

таблиць, схем, побудова графіків, діаграм. 

Процедура визначення змістовних характеристик письмових студентських 

робіт. Вибір тематики. Вимоги до формулювання теми. Структура вступу. 

Проблемна структуризація тексту. 

Наукове дослідження як логічно побудована структурна одиниця. 

Застосування дослідницької моделі <гіпотеза— аргументація—висновки>. 

Кореляція висновків із поставленими завданнями, відповідність результатів меті 

дослідження. 

Практичне впровадження результатів роботи. 

ТЕМА 4 

Міжнародні відносини як галузь знань про суспільство (2 год.) 

Поняття "міжнародні відносини". Предмет і об' єкт дослідження. Критерії 

міжнародних відносин. Функції міжнародних відносин. Тенденції вивчення 

міжнародних відносин. Зосередження в основному на дипломатичній історії, 

вивчення окремих деталей та застосування історичного методу, дослідження 

документів як одна з тенденцій у дослідженні міжнародних відносин. Тенденція 

до вивчення поточних подій, номінального використовування історичних 

документів. Звернення до проблематики міжнародного права і міжнародних 

організацій. Четверта тенденція - відновлення класичного підходу. 

Закони і закономірності міжнародних відносин, універсальні закономірності 

міжнародних відносин. 

Типологія міжнародних відносин. Політичні, економічні, гуманітарні типи 

міжнародних відносин. 

Міждисциплінарний характер міжнародних відносин, зв'язок із 

політологією, історією, соціологією, економікою, правом. 

Взаємозв'язок і взаємозалежність внутрішньої та зовнішньої політики. 

ТЕМА 5 

Понятійно-категоріальний апарат з курсу "Вступ до спеціальності" (4 

год.) 

Міжнародні відносини, світова політика, порівняльна політологія: специфіка 

предметних областей. Міжнародний порядок, світовий порядок. 

Зовнішня політика, міжнародна політика. Інструменти 

зовнішньої/міжнародної політики. 



Суб' єкт міжнародних відносин. Поняття "актор", "агент". Учасники 

міжнародних відносин. Їх характерні риси. 

Національний інтерес. 

Національна, регіональна, міжнародна безпека. Концепція національної 

безпеки (У. Ліппман). 

Міжнародне співробітництво: загальна характеристика. 

Міжнародний конфлікт. Форми прояву міжнародних конфліктів. Механізми 

врегулювання міжнародних конфліктів. 

Геополітика. Дипломатія. 

ТЕМА 6 

Формування і розвиток політичної думки з проблем міжнародних 

відносин і зовнішньої політики (2 год.) 

Погляди на зовнішні зносини народів на Стародавньому Сході. Історія 

розвитку наукового напряму в античні часи. Зовнішньополітична думка в епоху 

Ренесансу і Нового часу. Сучасні політичні теорії природи міжнародних відносин. 

ТЕМА 7 

Методи вивчення міжнародних відносин (2 год.) 

Методологія, метод, принцип. 

Класифікація методів. Кількісні та якісні методи. 

Загальнофілософські (абсолютні), загальнонаукові (емпіричні, теоретичні), 

міждисциплінарні, особливі методи. 

Системний метод дослідження міжнародних відносин. Історично послідовні 

міжнародні системи І. Луарда, Р. Роузкранца, абстрактні моделі міжнародних 

систем М. Каплана, М. Ніколсона. 

Біхевіористський метод. 

Метод моделювання. 

Міждисциплінарність методів вивчення міжнародних відносин, 

комплексний підхід до їх використання. 

ТЕМА 8 

Основні наукові напрями з вивчення міжнародних відносин (4 год.) 

Ідейні витоки реалістичної парадигми. Політичний реалізм (Ч. Бірду, Р. 

Нібур, Г. Моргентау, Р. Арон, Дж. Кеннан, Е. Карр, К. Уолтс, Г. Кіссінджер). 

Філософське підґрунтя ідеалістичної парадигми. Політичний ідеалізм (У. 

Ліппман, В. Вільсон, Р. Кларк, Л. Сон, Д. Перкінс, Т. Мюрей, Д. Фосдік, У. Еліот, 

З. Бжезінський). 

Марксизм - неомарксизм (І. Уолерстайн, А. Франк, Є. Амін, К. Полані, Р. 

Пребіш, Дж. Аррігі). 

Теорія взаємозалежності Й. Галтунга. 



Теорія поліваріантного розвитку світ-економіки У. Голдфранка. 

Транснаціоналізм (Р. Кеохейн, Дж. Най). Модернізм (К. Райт). 

Постпозитивістські дослідження міжнародних відносин: загальна 

характеристика. Критична теорія (Р. Кокс, М. Хоффман,); історична соціологія (М. 

Манн, Ч. Тіллі, Т. Скокпол); постмодернізм (Р. Ешлі, Дж. Дер-Деріан, К. 

Сйоландер); фемінізм (С. Еклоу, Д. Елштейн, В. Спайк Петерсон, К. Сільвестер). 

ТЕМА 9 

Головні етапи еволюції міжнародної системи (4 год.) 

Поняття "система", "міжнародна система". Структура міжнародної системи. 

Рівні міжнародної системи. Підходи до класифікації міжнародних систем. Теорія 

міжнародних систем. Структурні елементи теорії міжнародних систем. 

Довестфальський міжнародний порядок. 

Вестфальська система міжнародних відносин. 

Віденський Конгрес та його вплив на розвиток міжнародних відносин. 

Версальсько-Вашингтонська міжнародна система. Ялтинсько-Потсдамська 

система міжнародних відносин. Ерозія біполярної міжнародної системи та 

сценарії формування сучасної системи міжнародних відносин. 

ТЕМА 10 

Засади цивілізаційного підходу до аналізу міжнародних відносин (2 год.) 

Поняття "цивілізація". Теорія культурно-історичних типів М. 

Данилевського. 

Співвідношення понять "культура", "цивілізація" у працях О. Шпенглера. 

Теорія локальних цивілізацій А. Тойнбі. 

Концепція "зіткнення цивілізацій" С. Хантінгтона. 

Україна в контексті цивілізаційної теорії. 

ТЕМА 11 

Україна в міжнародних відносинах (2 год.) 

Ідейні витоки формування зовнішньої політики України (слов' янофільство, 

германофільство, чорноморсько-балкан-ський/балтійський напрям, 

західноєвропейська школа). 

Нормативно-правова база з зовнішньої політики України. 

Пріоритети зовнішньополітичної діяльності України. Євроатлантична 

інтеграція - стратегічний напрям сучасної зовнішньої політики України. 


