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2. Анотація до курсу 

Міжнародні відносини з давніх здавен займали суттєве місце у житті будь-якої 
держави, суспільства і окремої людини. Походження націй, виникнення міждержавних 
кордонів, формування і зміни політичних режимів, становлення різних соціальних 
інститутів, збагачення культур, розвиток мистецтва, науки, технічного прогресу та 
ефективної економіки тісно пов’язані з торговельними, фінансовими, культурними та 
іншими обмінами, міждержавними союзами, дипломатичними контактами і воєнними 
конфліктами — або, іншими словами, з міжнародними відносинами. Їх значення зростає 
ще більше в наші дні, коли всі держави вплетені в щільну, розгалужену мережу 
багатоманітних взаємодій, котрі впливають на об’єми та характер виробництва, види 
створюваних товарів і ціни на них, на стандарти споживання, на цінності та ідеали людей. 
У даному випадку зростає потреба в придбанні юристами,– особливо тими, котрі задіяні в 
сфері забезпечення безпеки економічної і господарської діяльності,– відповідних 
теоретичних і прикладних знань з основних доктринальних положень теорії міжнародних 
відносин, міждисциплінарної наукової дисципліни, котра нині інтенсивно розвивається 
поряд з міжнародним публічним правом, особливо його галузями – правом міжнародних 
зносин, правом вирішення міжнародних спорів мирними засобами, правом застосування 
сили в міжнародних відносинах, міжнародним економічним правом, правом міжнародної 
безпеки та іншими, а також міжнародним приватним правом. 

3. Мета та цілі курсу 
Мета викладання дисципліни: формування знань основних концепцій міжнародних 

відносин, розроблених світовою наукою, тенденцій розвитку теорії та 
зовнішньополітичної практики в міжнародних відносинах, понятійного апарату, 
принципів формування теоретичної бази, розвиток практичних навичок використання 
відповідних знать під час вивчення міжнародно-правових і політологічних, особливо 
геополітичного спрямування, навчальних дисциплін. 

Завдання дисципліни: вивчення змісту та значення елементів предмету, 
теоретичних положень, понятійного апарату, системи навчальної дисципліни, її елементів, 
суб’єктів, учасників, мети, завдань, предмету (об’єкту спрямувань) міжнародних відносин, 
методології, стратегії і тактики реалізації зовнішньої політики, чинників та тенденцій 
розвитку процесів, виникнення проблем, шляхів їх розв’язання, місця і ролі у 
міжнародних відносинах, форм та методів дослідження процесів і тенденцій в 
міжнародній політиці учасників міжнародних відносин тощо. 

Предмет дисципліни: Процес становлення міжнародних відносин як соціально- 
політичного явища, теорії міжнародних відносин як самостійної галузі науки та 
навчальної дисципліни, її специфіка. Особливості сучасного етапу розвитку теорії 
міжнародних відносин. Методи досліджень. Міжнародні відносини як система. 
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4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності 
ЗК 1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 
Спеціальні компетентності 
СК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові 
матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних 
відносин 
СК 13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних 
економічних відносинах 

5. Результати навчання (компетентності) 
РН 6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність 
колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з 
урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. 
РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального 
розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових 
інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 
РН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків 
між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати 
комунікації між ними. 
РН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та 
світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 
природничими науками. 
РН 17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, 
обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх 
вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. 
РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи 
і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 
економічних відносин. 
РН 20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти 
міжнародних економічних відносин. 
РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування 
міжнародних економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
України. 

  



6. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна 
кількість годин 

лекції 16 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 
 
 

Семестр 

 
 

Спеціальність 

Курс (рік 
навчанн я) 

Норма 
тивний 

/ 
вибірк 
овий 

4 292 Міжнародні економічні відносини 2 Нормати 
вний 

Тематика курсу 
Тема, 
план 

Форм а 
занят 
тя 

Літератуа Завда 
ння, 
год 

Ваг
а 

оцін 
ки 

Термі 
н 

викон 
ання 

Тема 1. 
Теорія 
міжнарод 
них 
відносин: 
предмет, 
об’єкт, 
методи 
досліджен 
ня 

Лекці 
я, 
семін 
ар, 
самос 
тійна 
робот а 

Цыганков П.А. Международные отношения. - 
М., 1996. Гл.2,3. 
Волтц Кеннет. Человек, государство и война: 
теоретический анализ (гл.УІ) // Теория 
международных отношений: Хрестоматия/ 
Сост., научн.ред. и коммент. П.А.Цыганкова. –
М.: Гардарики, 2003. 
Булл Хедли. Теория международных отношений: 
пример классического похода// Теория 
международных отношений: Хрестоматия/ 
Сост., 
научн.ред. и коммент. П.А.Цыганкова. –М.: 

5 6 Згідно 
розкла 
ду 

  Гардарики, 2003.    
  Боришполец К. Методы, методики и процедуры    
  Прикладного анализа международных    
  отношений.-Международные отношения:    
  социологические подходы.- .,1998.    
  Хозин Г.С. Джеймс Розенау как теоретик    
  Международных отношений // // Теория    
  международных отношений: Хрестоматия/ 

Сост., 
   

  научн.ред. и коммент. П.А.Цыганкова. –М.:    
  Гардарики, 2003.    
  Смит Стив. Самоопределение дисциплины:    
  Происхождение теории международных    
  отношений.- Теория международных отношений    
  на рубеже столетий/ Под ред. К.Буса и 

С.Смита: 
   

  Пер. с англ..- М., 2002.    
  Раппопорт Анатоль. Могут ли исследования мира    
  быть прикладными. // Теория международных    
  отношений: Хрестоматия/ Сост., научн.ред. и    
  коммент. П.А.Цыганкова. –М.: Гардарики, 2003.    
  Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ,    
  2001. Гл. 2, 9.    
Тема 2.   Арон Реймон. Мир і війна між націями.- К., 

2000.-Р І, П, Ш. 
 Давыдов Ю. Понятие «жесткой» и «мягкой» 
силы в теории международных отношений// 

5 6 Згідно 
Учасники Лекція,   розкла 
міжнарод самос   ду 
них тійна    



відносин: робот http://www.intertrends.ru/four/006.htm 
 Моргентау Г. Политические отношения между 
нациями. Борьба за власть и мир // Социально- 
политический журнал. – М., 1997. – № 2. 
 Особенности силы как средства 
международных отношений// Цыганков П.А. 
Международные отношения. - М., 1996. - С.200 - 
207. 
 Баланс сил в мировой политике: теория и 
практика.- М., 1993. 
 Трофименко Г. К проблеме восстановления 
баланса сил на мировой арене// Вестник МГУ. 
Сер.18.- Социология и политология.- 2001.- № 4. 
 Най Дж. Взаимозависимость и изменяющаяся 
международная политика// МЭиМО.- 1989.- № 
12. 
 Най Дж. Мягкая сила и европейско- 
американские отношения//   Прогнозис. – 2006.  
№ 4 (8). http://journal.prognosis.ru/i/1/9.html 
 Райт К. Некоторые размышления о войне и 
мире. - Социально-гуманитарные знания.- 
2000.- № 3. 

   

проблема а    

суб’єктно     

сті.     

Тема 3. Лекці  Глобальні модерності/ За редє М.Фезерстоуна, 
С. Леша,. Р. Робертсона; Пер. з англ. Т.Цимбала. 
– К.: Ніка-Центр, 2008. 
 Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель// 
Смысл и назначение истории.- М., 1991. 
 Бек Ульрих. Что такое глобализация? Ошибки 
глобализма – ответы на глобализацию/ Пер. с 
нем.- М., 2001.- Ч.П. 
 Бауман Зигмунт. Глобализация. Последствия 
для человека и общества/Пер. с англ.- М.: Изд-
во 
―Весь Мир‖,- 2004.- Гл.2,3. 
 Гидденс Энтони. Ускользающий мир: как 
глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ.- 
М.: Изд-во ―Весь Мир‖,- 2004.- Гл.1,5. 
 Гелд Дейвід, Мак-Грю Ентоні. Глобалізація 
/анти глобалізація/ пер. с англ..- К.: К.І.С.- 2004. 
 Цыганков П.А. Проблема закономерностей 
международных отношений// Вестник Моск.ун- 
та. Сер.18. Социология и политология.- 1998.-№ 
3. 
 Иноземцев В.Л. Глобализация: иллюзии и 
реальность // Свободная мисль.- N 1.- 2000. 
 Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализация: 
истоки, тенденции, перспективы // Полис.- 
1999.- 
№ 5. 
 Камінський Є., Бассан А. Глобалізація, 
бідність і лівизна в сучасній зарубіжній 
футурoлогії// Політична думка. - 2000.- № 3. 
 Най Дж. Взаимозависимость и изменяющаяся 
международная политика// МЭиМО.- 1989.- № 
12. 

5 6 Згідно 
Сила в я,   розкла 
міжнарод семін   ду 
них ар,    

відносина самос    

х тійна    
 робот    

 а    

Тема 4. Лекці Глобальні модерності/ За редє М.Фезерстоуна, С. 5 6 Згідно 

http://www.intertrends.ru/four/006.htm
http://journal.prognosis.ru/i/1/9.html


Закономір 
ності та 
принципи 
міжнарод 
них 
відносин 

я, 
семін 
ар, 
самос 
тійна 
робот а 

Леша,. Р. Робертсона; Пер. з англ. Т.Цимбала. – 
К.: Ніка-Центр, 2008. 
Ясперс Карл. Истоки истории и ее цель// Смысл 
и назначение истории.- М., 1991. 
Бек Ульрих. Что такое глобализация? Ошибки 
глобализма – ответы на глобализацию/ Пер. с 
нем.- М., 2001.- Ч.П. 
Бауман Зигмунт. Глобализация. 

  розкла 
ду 

  Последствия для человека и общества/Пер. с    
  англ.- М.: Изд-во ―Весь Мир‖,- 2004.- Гл.2,3.    
  Гидденс Энтони. Ускользающий мир: как    
  глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с 

англ.- 
   

  М.: Изд-во ―Весь Мир‖,- 2004.- Гл.1,5.    
  Гелд Дейвід, Мак-Грю Ентоні.    
  Глобалізація /анти глобалізація/ пер. с англ..- К.:    
  К.І.С.- 2004.    
  Цыганков П.А. Проблема закономерностей    
  международных отношений// Вестник Моск.ун-    
  та. Сер.18. Социология и политология.- 1998.-№ 3.    
  Иноземцев В.Л. Глобализация: иллюзии и    
  реальность // Свободная мисль.- N 1.- 2000.    
  Володин А.Г., Широков Г.К.    
  Глобализация: истоки, тенденции, перспективы //    
  Полис.- 1999.- № 5.    
  Камінський Є., Бассан А. Глобалізація,    
  Бідність і лівизна в сучасній зарубіжній 

футурoлогії// Політична думка. - 2000.- № 3. 
 Най Дж. Взаимозависимость и изменяющаяся  
международная политика// МЭиМО.- 1989.- № 
12. 

   

Тема 5. Лекці  Гоббс Т. Левиафан. Сочинения в 2-х т. – М., 
1989. – т.2. 
 Гроций Г.О. О праве войны и мира. – М., 1956. 
 Гусев B.I.І. Кант: філософське обґрунтування 
ідеї миру // Наукові записки НаУКМА. Том 
18. Філософія та релігієзнавство// 
http://www.library.ukma.kiev.ua/e- 
lib/NZ/NZV18_2000_philos/02_guseyev_vi.pdf 
 Волков С.Ю. Развитие доктрины 
справедливой войны в эпоху раннего Нового 
времени// Вестник  Нижегородского 
университета  им.  Н.И. 
Лобачевского.Международные отношения. 
Политология. Регионоведение.– 2009.– № 3. – 
с. 227–233. 
 Кант И. К вечному миру. Сочинения: В 6-ти т. 
– М,, 1966. – Т.6. 
 Капітоненко М. «Баланс сил» та організація 
міжнародної системи// 
www.cirs.kiev.ua/.../kapitonenko_balans%20syl% 
20ta%20organizaziya%20mizhnarodnoy%20syste 
my.doc 
 Клаузевиц К. О войне. – М.: Госвоениздат, 
1934. – Р.1.1. 
(http://militera.lib.ru/science/clausewitz/index.ht ml) 
 Макіавеллі Н. Державець. – К.,1998. 

5  Згідно 
Ідейно- я,  розкла 
теоретичн самос  ду 
і тійна   

передумо робот   

ви а   

становлен    

ня    

основних    

парадигм    
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