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Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Історія та теорія міжнародних відносин 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 
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Опис навчальної дисципліни 

 

«Історія та теорія міжнародних відносин» є обов’язковою освітньою 

компонентою навчального плану, циклу дисциплін професійної та практичної 

підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та міжнародних 

відносин. 

Мета: ознайомлення з основами історії та теорії міжнародних відносин як 

науки, її основними положеннями, впливом на формування уявлень щодо основних 

систем міжнародних відносин, вивчення її форм, методів, інструментів та прийомів 

реалізації зовнішньої політики державами. 

Завдання: опанування навичок систематизації, дослідження та аналізу історії 

та теорії міжнародних відносин, формування системного підходу у вивченні 

основних тенденцій міжнародних відносин. 

Предмет: підходи до розуміння історичних процесів у розвитку міжнародних 

відносин на світовому рівні, визначення сутності історії та теорії міжнародних 

відносин; тенденції розвитку теорії міжнародних відносин; місце та специфіка 

історії та теорії міжнародних відносин в системі гуманітарних наук: взаємозв’язок 

та взаємозалежність; комплексний характер історії та теорії міжнародних відносин; 

структура навчальної дисципліни та її основні завдання. 

Студент повинен знати: закономірності міжнародних відносин; теоретичні 

досягнення сучасних теоретиків міжнародних відносин; джерела і літературу з теорії 

міжнародних відносин. 

Студент повинен вміти: використовувати системні принципи у вивченні 

історії та теорії міжнародних відносин; визначати суб’єкти і об’єкти в теорії 

міжнародних відносин; прослідковувати причинно-наслідкові зв’язки в історії та 

теорії міжнародних відносин; характеризувати історичні процеси розвитку 

міжнародних відносин. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ЕПОХИ ТРАДИЦІЙНИХ (АГРАРНИХ) 

ЦИВІЛІЗАЦІЙ 

Тема 1.1. Історія міжнародних відносин як наука. 

Тема 1.2. Міжнародні відносини на Стародавньому Сході. 

Тема 1.3. Міжнародні відносини держав Стародавньої Греції. 

Тема 1.4. Міжнародні відносини епохи Стародавнього Риму. 

Тема 1.5. Міжнародні відносини в ранньому Середньовіччі. 

Тема 1.6. Міжнародні відносини у класичному Середньовіччі. 

Тема 1.7. Міжнародні відносини у пізньому Середньовіччі. 

Розділ 2. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ЕПОХИ ІНДУСТРІАЛЬНИХ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙ 

Тема 2.1. Міжнародні відносини у середині ХVII ст. 

Тема 2.2. Міжнародні відносини у другій половині ХVІІ – на початку ХVIII ст. 

Тема 2.3. Міжнародні відносини у ХVІІІ – на початку ХІХ ст. 

Тема 2.4. Віденська система міжнародних відносин. 

Тема 2.5. Криза Віденської системи міжнародних відносин. 

Тема 2.6. Система міжнародних відносин наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Тема 2.7. Міжнародні відносини в роки Першої світової війни. 

Розділ 3. ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Тема 3.1. Міжнародні відносини як явище: поняття, структура, історична логіка 

розвитку. 

Тема 3.2. Теорія міжнародних відносин як наука. 

Тема 3.3. Теорії міжнародних відносин в античності і середньовіччі. 

Тема 3.4. Теорії міжнародних відносин в європейській традиції ХVІ-ХVIII ст. 

Тема 3.5. Теорії міжнародних відносин ХІХ – початку ХХ ст. 

Тема 3.6. Теорії міжнародних відносин у ХХ ст. 

Розділ 4. СТРУКТУРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Тема 4.1. Структурні особливості міжнародних відносин. 

Тема 4.2. Міжнародні системи. 

Тема 4.3. Учасники міжнародних відносин. 

Тема 4.4. Міжнародні конфлікти. 

Тема 4.5. Міжнародне співробітництво і міжнародна безпека. 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання завдань 

самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за 

погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час 

консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого 

терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в 

межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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