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Методичні вказівки мають на меті допомогти студентам у самостійні
роботі під час вивчення курсу «Основи галузевих знань». Наявність анотованих
планів лекцій, інструктивних матеріалів для семінарів, тем доповідей та
рефератів, переліку категорій, списку літератури сприятимуть поглибленому
вивченню тематичного матеріалу.
Усі рекомендації викладено відповідно до чинних нормативних актів
Міністерства освіти та науки України, що регламентують підготовку у системі
освіти в Україні за напрямом 6.030201 «Міжнародні відносини».
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 7/20
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою є сформувати у студентів розуміння їх майбутньої професійної
діяльності; розширити їхній загальний міжнародно-політичний кругозір та
інтерес до проблематики міжнародних відносин. Оскільки дана навчальна
дисципліна є вступною, вона покликана сформувати у студентів загальне
уявлення про предмет міжнародних відносин та основні проблеми світової
політики та міжнародної діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи галузевих знань»
є сформувати у студентів уявлення про теоретичні і практичні основи їх

майбутньої професії; надати студентам системні теоретичні знання з
міжнародних відносин, які необхідні для формування навичок професійної
роботи; ознайомити студентів з основними проблемами сучасних міжнародних
відносин та світової політики; вказати на можливі сфери застосування знань,
отриманих в ході навчання; навчити студентів використовувати здобуті знання
при аналізі поточних міжнародних подій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
про місце міжнародних відносин та світової політики у сучасному світі;
про взаємозв’язок різних дисциплін при аналізі міжнародних відносин;
основні поняття міжнародних відносин;
специфіку міжнародної системи і середовища;
різновиди учасників міжнародних відносин, їх цілі засоби і стратегії;
особливості сучасної системи міжнародних відносин і сучасного
світового порядку.
вміти:
знаходити необхідну літературу, документи, довідкові матеріали з
проблематики дисципліни;
орієнтуватися в поточних міжнародних подіях та використовувати
набуті знання при їх аналізі;
висловлювати власні судження стосовно тих чи інших тенденцій і
процесів у сфері міжнародних відносин;
вільно оперувати набутими фактами та поняттями для підтвердження
основних теоретичних узагальнень з міжнародної проблематики;
вести наукову дискусію, відстоювати й аргументувати свою точку зору;
готувати наукові доповіді та виступати з ними.
Методи контролю
Система оцінювання знань з дисципліни «Основи галузевих знань»
відповідає «Тимчасовому положенню про організацію навчального процесу в
кредитно-модульній системі підготовки фахівців» та «Порядку оцінювання
якості знань», що прийняті у СНУ ім. В.Даля.
Відповідь на семінарському занятті – це активна участь у обговоренні
всіх питань, що виносяться на семінар, підкріплення доповіді цитатами та
посиланнями на літературу, вільне володіння матеріалом доповіді, що дозволяє
задавати та відповідати на питання за темою.
Контрольна робота – це письмова робота з перевірки отриманих знань,
засвоєння студентом матеріалу курсу.
Поточний контроль для студентів очного відділення проводиться у
формі письмового контролю (короткі відповіді на короткі запитання) або

тестування на лекційних заняттях після викладання лекційного матеріалу
кожного змістового модуля або теми, опитувань при проведенні практичних
занять, виконання домашніх робіт. До поточного контролю відноситься і
контроль роботи з питань, що винесені на самостійне опанування, і виконується
у формі захисту рефератів, перевірки конспектів й опитування.
При поточному і підсумковому контролі оцінювання проводиться із
використанням 100-бальної шкали. Підсумкова оцінка виставляється за 4- і 100бальною
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Зміст дисципліни
Змістовий модуль 1
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Тема 1. Становлення та розвиток міжнародних відносин як
наукового напряму.
Становлення та розвиток міжнародних відносин як наукового напряму в
Україні. Кваліфікаційні вимоги фахівця-міжнародника. Специфіка роботи
політолога-міжнародника у державних структурах і міжнародних організаціях.
Особливості роботи фахівця-міжнародника у недержавних установах і бізнесструктурах. Аналітична, експертна діяльність фахівця з міжнародних відносин
у науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, аналітичних центрах.
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.
Поняття міжнародних відносин і зовнішньої політики. Предмет і об'єкт
дослідження. Критерії міжнародних відносин. Функції міжнародних відносин.
Тенденції вивчення міжнародних відносин. Світова політика і міжнародні
відносини. Політичні аспекти сучасних міжнародних відносин. Міжнародна
політична співпраця.
Тема 2. Історія розвитку міжнародних відносин та світової політики.
Формування і розвиток політичної думки з проблем зовнішньої політики і
міжнародних відносин. 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. Класичний або традиційний напрям розгляду
зовнішньої політики і міжнародних відносин. Теорія політичної рівноваги як
різновидність традиційної парадигми. Ідеалістичний напрям в історії розвитку
міжнародної проблематики. Погляди представників марксизму на міжнародні
відносини.
Тема 3. Учасники міжнародних відносин.
Сутність понять «актор», «учасник» міжнародних відносин. Держава як
центральний міжнародний актор. Класифікація держав як провідних суб’єктів

міжнародних відносин. Недержавні учасники міжнародних відносин. Роль і
значення міжнародних організацій у міжнародних відносинах. Людина як
головний актор міжнародних відносин.
У сучасній світовій політиці діє величезна кількість різних учасників.
Сьогодні переважаючим залишається погляд, що основними суб'єктами світової
політики є держави і групи (спілки) держав. Проте окреслилася об'єктивна
тенденція розширення учасників міжнародних відносин. Все більш важливими
суб'єктами в міжнародних відносинах стають міжнародні організації. Вони
зазвичай поділяються на міждержавні (міжурядові) і неурядові організації.
Змістовий модуль 2
СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Тема 4. Дипломатія в сучасних міжнародних відносинах.
Загальна характеристика дипломатії. Дипломатія як засіб регулювання
міжнародних відносин і інструмент зовнішньої політики. Основні функції
дипломатії: представництво, проведення переговорів, комунікація в області
міжнародних
відносин,
інформаційно-аналітична
робота,
розробка
рекомендацій в області зовнішньої політики. Поняття про дипломатію.
Дипломатичні відносини. Дипломат. Професійні вимоги до дипломата. Види
дипломатії: дипломатія держав, дипломатія міжнародних конференцій,
дипломатія міжнародних організацій, економічна дипломатія, «народна»
дипломатія, превентивна дипломатія. Консульська служба. Міжнародні
правила, регулюючі дипломатичні і консульські стосунки.
Тема 5. Міжнародні конфлікти.
Проблеми дефініціювання міжнародних конфліктів. Типи міжнародних
конфліктів. Фази міжнародних конфліктів. Динаміка сучасних міжнародних
конфліктів. Відкриті міжнародні конфлікти. Проблеми розв'язання воєнних
конфліктів. Національна та міжнародна безпека. Сучасні міжнародні конфлікти
та їхні наслідки в сфері міжнародних відносин.
Тема 6. Україна в міжнародних відносинах.
Ідейні
витоки
формування
зовнішньої
політики
України
(слов'янофільство, германофільство, чорноморсько-балканський напрям,
західноєвропейська школа).
Нормативно-правова база з зовнішньої політики України.
Пріоритети зовнішньополітичної діяльності України. Євроатлантична
інтеграція – стратегічний напрям сучасної зовнішньої політики України.

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське

заняття

представляє

собою

дискусію

з

попередньо

визначених тем і носить проблемно-пошуковий і практично-творчий характер.
Студенти готують тези виступів, доповіді на питання семінарського заняття.
Завданнями семінарських занять є поглиблення теоретичних знань, отриманих
на лекціях; заохочення студентів до аналізу політичних подій, активної творчої
роботи із самостійного опрацювання рекомендованої літератури; вироблення у
студентів умінь використовувати теоретичні знання в практичній діяльності.
На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені
студентами доповіді, їх виступи, активність у дискусії, вміння формувати свої
думки на основі вивченого матеріалу, критично його осмислювати.
Змістовий розділ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Семінарське заняття 1, 2
Тема 1. Становлення та розвиток міжнародних відносин як
наукового напряму
ПЛАН
1. Становлення та розвиток міжнародних відносин як наукового напряму в
Україні.
2. Кваліфікаційні вимоги фахівця-міжнародника.
3. Специфіка роботи політолога-міжнародника у державних структурах і
міжнародних організаціях.
4. Аналітична й експертна діяльність фахівця з міжнародних відносин у
науково-дослідних інститутах, навчальних закладах та аналітичних центрах.
5. Поняття міжнародних відносин і зовнішньої політики. Предмет і об'єкт
дослідження.
6. Критерії та функції міжнародних відносин.
Література: 6, 8, 10, 12.
Теми доповідей та рефератів:
• Сучасні наукові центри підготовки фахівців у сфері міжнародних
відносин.

• Спеціальності які входять до напряму освітньої підготовки «Міжнародні
відносини».
• Сфери професійної реалізації фахівця-міжнародника.
• Мовні компетенції як умова професійної реалізації політологаміжнародника.
• Державна та суспільна потреби в підготовці фахівців-міжнародників.
• Сутність понять «міжнародні відносини», «зовнішня політика» та
«світова політика».
• Фактори зовнішньої політики.
• Інститути зовнішніх відносин сучасних держав.
Семінарське заняття 3
Тема 2. Історія розвитку міжнародних відносин та світової політики
ПЛАН
1. Формування і розвиток політичної думки з проблем зовнішньої політики і
міжнародних відносин.
2. Класичний напрям розгляду зовнішньої політики і міжнародних відносин.
Теорія політичної рівноваги як різновидність традиційної парадигми.
3. Ідеалістичний напрям в історії розвитку міжнародної проблематики.
4. Погляди представників марксизму на міжнародні відносини.
Література: 1, 3-12.
•
•
•
•
•
•
•

Теми доповідей та рефератів:
Формування та розвиток теорій про міжнародні відносини.
Зовнішньополітичні концепції Стародавнього світу.
Класична парадигма міжнародних відносин у роботах Томаса Гоббса.
Сутність концепції «політичної рівноваги».
Погляди Емеріка де Ваттеля на проблеми міжнародних відносин.
Основні концептуальні позиції представників ідеалістичного напрямку в
теорії міжнародних відносин.
Погляди марксистів на міжнародний світовий порядок.
Семінарське заняття 4
Тема 3. Учасники міжнародних відносин

1.
2.
3.
4.

ПЛАН
Сутність понять «актор», «учасник» міжнародних відносин.
Держава – центральний міжнародний актор.
Недержавні учасники міжнародних відносин.
Людина як головний актор міжнародних відносин.

Література: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теми доповідей та рефератів:
Держава як основний суб’єкт міжнародних відносин.
Державні та недержавні суб’єкти міжнародних відносин.
Класифікації держав в теорії міжнародних відносин.
«Перший», «другий» і «третій» світи в системі сучасних міжнародних
відносин.
Специфіка людини як суб’єкта міжнародних відносин.
Характеристика найвпливовіших міжнародних організацій.
Історія формування та сучасна діяльність ООН.
Місце і роль НАТО в системі міжнародних організацій.
Основні сфери діяльності СНД.
Змістовий розділ 2
СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Семінарське заняття 5
Тема 4. Дипломатія в сучасних міжнародних відносинах

ПЛАН
1. Загальна характеристика дипломатії.
2. Основні функції дипломатії.
3. Дипломатичні відносини.
4. Види дипломатії.
Література: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
•
•
•
•
•
•
•

Теми доповідей та рефератів:
Дипломатія як механізм функціонування сфери міжнародних відносин.
Основні характеристики народної і превентивної дипломатії.
Дипломатичні структури та їхні повноваження в Україні.
Неофіційна дипломатія її роль у міжнародних відносинах.
Юридичний і соціальний статус дипломатів.
Характеристика персоналу дипломатичних представництв.
Церемоніал та етикет у дипломатичній діяльності.
Семінарське заняття 6
Тема 5. Міжнародні конфлікти

1.
2.
3.
4.

ПЛАН
Поняття «Міжнародний конфлікт» та його сутність.
Структура міжнародного конфлікту.
Функції міжнародних конфліктів.
Фази міжнародного конфлікту.

Література: 1, 2, 5, 6 – 10, 12.
Теми доповідей та рефератів:
• Міжнародні конфлікти та традиційні методи їх урегулювання.
• Співвідношення понять «озброєний конфлікт» та «війна».
• Типологія воєн і озброєних конфліктів.
• Зміна характеру учасників міжнародних конфліктів у ХХІ ст.
• Проблема «полярності» сучасних міжнародних відносин.
• Світові війни як глобальні міжнародні конфлікти.
• Міжнародні організації як посередники у врегулюванні міжнародних
конфліктів.
• Роль міжнародних переговорів у врегулюванні міжнародних конфліктів.
• Види та функції міжнародних переговорів.
Семінарське заняття 7
Тема 6. Україна в міжнародних відносинах
ПЛАН
Ідейні витоки формування зовнішньої політики України.
Нормативно-правова база з зовнішньої політики України.
Пріоритети зовнішньополітичної діяльності України.
Євроатлантична інтеграція – стратегічний напрям сучасної зовнішньої
політики України.

1.
2.
3.
4.

Література: 6 – 10, 13 – 17.
•
•
•
•
•
•
•
•

Теми доповідей та рефератів:
Національні інтереси як фундамент зовнішньої політики держави.
Україна як суб’єкт сучасних міжнародних процесів.
Зовнішньополітична доктрина і зовнішньополітичний курс держави.
Основні вектори зовнішньої політики України.
Західний напрям зовнішньої політики України на сучасному етапі.
Україна і Європейський союз в системі сучасних міжнародних відносин.
Російське питання зовнішньої політики України.
Діяльність України в міжнародних організаціях.

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Для ефективного вивчення навчальної дисципліни «Основи галузевих
знань»

надзвичайно

важлива

інтенсивна

самостійна

робота

студентів.

Самостійна робота над навчальним матеріалом є індивідуальним видом
підготовчої роботи до лекцій, семінарів, передбачає виконання практичних
завдань та контрольних робіт і здійснюється відповідно до навчального плану,
навчальної і робочої програм з курсу.
Метою самостійної роботи є:
– забезпечення фундаментальної, загальноосвітньої та практичної
підготовки студентів;
– засвоєння методів самостійного вивчення навчального матеріалу,
навичок пошуку більш глибоких знань;
–

підвищення

ефективності

навчального

процесу

за

допомогою

організації позааудиторного навчання відповідно до особистих здібностей
кожного студента;
– оволодіння культурою розумової праці, вмінням орієнтуватися у потоці
наукової інформації;
– розвиток незалежності мислення, формування власного погляду на
питання, що вивчаються.
Основними формами контролю самостійної роботи студентів є:
– усне опитування на семінарських заняттях;
– письмові контрольні роботи;
– тестові завдання;
– співбесіди;
– перевірка персональних опорних конспектів.
Самостійна робота студентів денної форми навчання починається
після вступної лекції.

Розширена тематика проблемних питань, що рекомендована до
самостійного опрацювання
1. Війна як наслідок неорганізованих міжнародних відносин.
2. Школа «політичного реалізму» та її вплив на розвиток міжнародної
політики.
3. Новий світовий порядок як система сучасних і майбутніх міжнародних
відносин.
4. Концепція ноосфери і глобальні політичні проблеми сучасності.
5. Людство на межі тисячоліть: кінець історії чи становлення нової
цивілізації?
6. Екологічні проблеми та політичні засоби їх розв’язання.
7. Нові проблеми цивілізації після закінчення “холодної війни”.
8. Україна та СНД: проблеми й перспективи.
9. Україна та ГУАМ: політичні підходи і дипломатичне закріплення.
10. Перспективи євразійської геополітичної стратегії сучасної України.
11. Україна і Росія: цивілізаційні, геополітичні та геокультурні
відмінності.
12. Україна і Росія: чинники відчуження і зближення на початку ХХІ ст.
13. Міжнародні організації в боротьбі за розв’язання глобальних проблем
людства.
14. Україна як член ООН: історія і сучасні проблеми.
15. Україна і військово-політичні структури НАТО.
16. Україна в загальноєвропейському контексті.
17. Україна в системі міжнародних політичних організацій.
18. Майбутнє України в нових геополітичних реаліях.
19. Європейська інтеграція: проблеми та перспективи.
20. Глобальні проблеми людства та складності їх вирішення.
21. Роль ООН у зміцненні міжнародного співробітництва та попередженні
військових конфліктів.
22. Україна та ЄС: до спільного європейського дому.
23. Сила як ціль і як засіб у системі міжнародних відносин.
24. ООН: статус, структура, принципи.
25. Світовий банк – провідна спеціалізована міжнародна організація.
26. ЮНЕСКО – історія утворення.
27. Європейське Співтовариство: структура та завдання.
28. НАТО: завдання та перспективи.
Перелік категорій для складання понятійного апарату
• Біловезька система міжнародних відносин;
• Версальська система міжнародних відносин;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вестфальська система міжнародних відносин;
Віденська система міжнародних відносин;
геополітика;
геостратегія;
глобалізація;
громадянське суспільство;
держава;
дипломатія;
євроінтеграція;
зовнішня політика;
імперія;
консульство.
міжнародний тероризм;
міжнародні відносини;
національна безпека;
національні інтереси;
посольство;
Потсдамська система міжнародних відносин;
революція;
регіоналізація;
сегрегація;
система міжнародних відносин;
унітарна держава;
федерація;

Рекомендована література
1.
Дорош Л. О. Вступ до спеціальності "Міжнародні відносини"
[Текст] : навч. посіб. / Л. О. Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин ; Нац. ун-т
"Львів. політехніка". — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 175 с.
2.
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[Текст] / Жан-Батіст. Дюрозель ; [пер. з фр. Є. Марічев та ін.]. — К. : Основи,
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політика" та "політологія" вищ. навч. закл. / Б. В. Зажигаєв ; Київ. міжнар. ун-т,
Каф. міжнар. відносин та зовніш. політики. — К. : [КиМУ], 2010. — 378 с.
5.
Макаренко Є. А. Віртуальна дипломатія [Текст] / Є. А. Макаренко,
Н. О. Піпченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка : підруч. для студ. вищ. навч.
закл., які навчаються за напрямом підготов. "Міжнародні відносини". — К. :
Центр вільної преси, 2010. — 301 с.
6.
Мальських М. З. Теорія міжнародних відносин : підручник /
М. З. Мальських, М. М. Мацях ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. — Львів : Знання, 2011. —
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7.
Міжнародні відносини і зовнішня політика України [Текст] : підруч.
для студ. вищ. навч. закл. / [Деменко О. Ф. та ін.] ; за заг. ред. канд. іст. наук,
доц. О. І. Пошедіна ; Нац. ун-т оборони України, Каф. міжнар. відносин. — К. :
НУОУ, 2011. — 364 с.
8.
Міжнародні відносини та світова політика [Текст] : підруч. для
студ. вищ. навч. закл. / [В. Ю. Крушинський та ін. ; за ред. В. А. Манжоли] ;
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Київський університет, 2010. – 863 с.
9.
Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Право [Текст] : навч. посіб. /
М. З. Мальський [та ін.] ; за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза ; Львів. нац.
ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. — К. : Знання, 2010. — 464 с.
10. Міжнародні організації : навч. посіб. / за ред. О.С. Кучика — К. :
Знання, 2010. — 497 с.
11. Третько В. В. Міжнародні відносини. Вступ до спеціальності
[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Третько. —
Хмельницький : ХНУ, 2013. — 322 с.
12. Шепєлєв М. А. Теорія міжнародних відносин / Шепєлєв
Максиміліан Альбертович : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямами
«Міжнар. відносини», «Політологія» / За ред. Д. В. Табачника. — К. : Вища шк.,
2004. — 621 с.
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1. Журнал теорії міжнародних відносин і світової політики
http://www.intertrends.ru/index.htm
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http://mfa.gov.ua/ua
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