
Програма курсу

Тема 1. Формування теорій міжнародних відносин (2 год.)

Наукова  природа  теорії  міжнародних  відносин.  Теорія  міжнародних  відносин  як

наука і  навчальна дисципліна. Структура, завдання та функції теорії  міжнародних

відносин.  Теорія міжнародних відносин у системі  суспільних наук.  Закономірності

міжнародних  відносин.  Методологічні  основи  й  методи  дослідження.  Проблема

методу  в  дослідженні  міжнародних  відносин.  Особливості  теоретичного  та

емпіричного  рівнів  дослідження.  Поняття  і  категорії  теорії  міжнародних  відносин.

Проблеми  формування  понятійно-категорійної  системи.  Загальнонаукові

(інструментальні)  поняття  і  категорії.  Співвідношення  категорій  “міжнародні

відносини”,  “міжнародна  політика”  і  “світова  політика”.Теоретичні  школи  в

дослідженнях  міжнародних  відносин:  реалізм  і  неореалізм,  лібералізм  і

неолібералізм,  неомарксистський  і  постмодерністський  підходи  тощо.  Шляхи

розвитку теорії міжнародних відносин у ХХІ столітті.

Тема 2. Учасники міжнародних відносин (4 год.)

Критерії та особливості участі в міжнародних відносинах. Найпоширеніші означення

суспільних  одиниць,  що  беруть  участь  у  міжнародних  відносинах:  суб’єкт

міжнародних  відноси,  сторона,  учасник,  актор,  фактор.  Класифікація  та

характеристика  суб’єктів  міжнародних  відносин.  Дилема  суб’єктності:  позиції

етатизму й транснаціоналізму. Ідея біфуркації міжнародних відносин у концепції Жд.

Розенау.  Найважливіші  ознаки  учасників  міжнародних відносин.  Місце  держави у

системі міжнародних відносин. Критерії державності. Урядові й неурядові організації

як учасниці міжнародних відносин.

Тема 3. Цілі, інтереси й засоби учасників міжнародних відносин (4 год.)

Інтереси, потреби, цілі та мотивація дій учасників міжнародних відносин. Суспільні

інтереси, інтереси нації  і  держави: зміст, структура, співвідношення. Національно-

державний  інтерес.  Безпека  і  виживання  як  основа  національно-державного

інтересу. Позиції Ґ. Морґентау та Р. Арона. Психологічний та операційний підходи до

розуміння  інтересів  учасників  міжнародних  відносин.  Типологія  інтересів.

Національні  та  універсальні  інтереси в  міжнародних відносинах.  Декларативні  та

реальні інтереси держав. Типологія інтересів за різними критеріями. Співвідношення

інтересів  і  цілей.  Типологія  цілей.  Особливості  ухвалення  рішень  учасниками

міжнародних  відносин.  Основні  засоби  досягнень  цілей  на  міжнародній  арені,  їх

характеристика: переконання, переговори, загроза, сила. Стратегія як встановлення

співвідношення між цілями і засобами в міжнародних відносинах.

Тема 4. Види та форми міжнародних відносин (4 год.)

Видова структура міжнародних відносин. Проблеми ієрархічного рангування видів.

Моделі  видової  структури  міжнародних  відносин.  Позиції  Я.  П’єтрася  та  Ґ.

Морґентау.  Поняття  “зовнішня  політика”.  Інтерпретації.  Зовнішньополітичні

відносини. Типи зовнішньої політики держави. Концептуальні схеми Й. Беллерса та

Дж. Розенау. Доктринальні основи зовнішньої політики. Дилема безпеки. Стратегії

зовнішньополітичної  діяльності.  Засоби  здійснення  політики  в  міжнародному

середовищі. Моделі зовнішньої політики. Математична інтерпретація П. Мак-Гоуена.

Фактори  зовнішньої  політики.  Поняття  “дипломатичні  відносини”.  Зміст  і  функції

дипломатії.  Форми  дипломатичної  діяльності:  спеціальні  місії,  постійні

представництва,  конференції,  міжнародні  організації.  Поняття  “міжнародні  еко-

номічні відносини”. Особливості суб’єктності в міжнародних економічних відносинах.

Світова економіка. Типи міжнародних економічних відносин: виробнича кооперація,
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торгівля,  валютно-фінансові  операції.  Специфічні  особливості  інтеракцій  в

міжнародному  середовищі.  Форми  міжнародних  відносин:  двостороння

(білатеральна), багатостороння (полілатеральна) і колективна.

Тема 5. МВ і зовнішня політика держави (4 год.)

Глобальна конструкція світової політичної системи: реальність і тенденції розвитку.

Світова сукупність країн (держав) за сучасних умов, їх геополітична диференціація

та ієрархія. Міжнародні політичні відносини в загальній системі міжнародних зв’язків:

структура, механізми формування і тенденції розвитку. Функціонування глобальних,

континентальних  і  регіональних  політичних  зв’язків:  способи,  форми,  вектори.

Зовнішньополітичні стратегії держав сучасного світу. Роль глобальних економічних і

соціальних  організацій  у  світовому  політичному  процесі.  Політичні  та

багатофункціональні  організації  різних  континентів  планети.  Неурядові  організації

політичної  спрямованості  та  їх  діяльність.  Функції  світової  політики  держави.

Поняття військової могутності. Відмінність між поняттями "міжнародний порядок" і

"світовий  порядок".  Доктринальні  основи  зовнішньої  політики.  Дилема  безпеки.

Моделі й фактори зовнішньої політики. Поняття дипломатичних відносин.

Тема 6-7. Міжнародна система: суб’єкти, відносини, норми. Види міжнародних

систем (6 год.)

Класифікація  й  характеристика  міжнародних  систем.  Історичний  розвиток

міжнародних систем. Основні характеристики Вестфальської системи. Особливості

Віденської міжнародної системи. Проблема перебудови міжнародних відносин після

першої світової війни Версальсько-Вашингтонська система. Ялтинсько-Потсдамська

міжнародна система. Формування сучасної міжнародної системи. Процес розвитку

міжнародних  систем.  Особливості  формування  сучасної  міжнародної  системи.

Сучасні міжнародні системи у мовах глобалізації. Глобальні і регіональні міжнародні

системи.  Підходи  до  дослідження  міжнародних  систем.  Глобальна  система  та

регіональні підсистеми міжнародних відносин.  Розпад колоніальних систем. Країни,

що визволилися, у світовій політиці.

Тема 8. Міжнародні політичні відносини (2 год.)

Глобальна конструкція світової політичної системи: реальність і тенденції розвитку.

Світова сукупність країн (держав) за сучасних умов, їх геополітична диференціація

та ієрархія. Міжнародні політичні відносини в загальній системі міжнародних зв’язків:

структура, механізми формування і тенденції розвитку. Функціонування глобальних,

континентальних  і  регіональних  політичних  зв’язків:  способи,  форми,  вектори.

Зовнішньополітичні  стратегії  держав  сучасного  світу.  Міжнародні  організації  як

суб’єкти  міжнародних  політичних  відносин:  міжурядові  та  неурядові.  Роль

глобальних економічних і соціальних організацій у світовому політичному процесі.

Політичні та багатофункціональні організації різних континентів планети. Неурядові

організації політичної спрямованості та їх діяльність.

Тема 9. Міжнародні відносини у сфері культури та інформації (2 год.)

Культура  як  суспільне  явище.  Міжнародне  культурне  середовище:  тенденції

розвитку. Вестернізація та її вплив на національну культуру. Крос-культурний аналіз

у  міжнародних  відносинах.  Урахування  особливостей  політичної  та  правової

культури в системі міжнародних відносин. Релігія як носій культурних цінностей та

одна  з  форм  культури.  Визначення  ролі  релігійного  фактора  в  сучасному  світі.

Зростання впливу церкви та релігії на суспільне життя в переломний момент історії

наприкінці  ХХ  –  початку  ХХІ  ст.  Вплив  світових  релігій  на  суспільну  свідомість.

Світовий  інформаційний  простір.  Процес  безперервного  зростання  інформації  в

соціальному  та  технічному  прогресі,  вирішенні  глобальних  проблем.  Міжнародні

інформаційні відносини на міжурядовому, неурядовому та міжособистісному рівнях.
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Інформаційний продукт та інформаційні послуги в контексті міжнародних відносин.

Світовий інформаційний ринок. Поняття та сутність інформаційної безпеки країни.

Тема 10. Регіон у системі міжнародних відносин (2 год.)

Регіональна  підсистема  міжнародних  відносин.  Зовнішня  регіональна  політика.

Поняття “регіон” у сучасній науці. Територіально-географічні, соціально-економічні,

військово-політичні, культурно-цивілізаційні, демографічні, історичні та інші критерії

регіону.  Значення  критерію  “віртуальність“  у  теоретичному осмисленні  феномена

“регіон”.  Географічний  детермінізм.  Поняття  “регіон”  за  Л.  Канторі  і  С.  Спігелом.

Регіон  як  район  світу,  що  включає  в  себе  географічно  близькі  держави,  які

створюють у міжнародних справах взаємопов’язані об’єднання. Комплексний підхід

до визначення поняття “регіон” і його ролі в зовнішній політиці держави. Регіон як

субнаціональна спільність і  його роль у міжнародних зв’язках держави. Регіон як

транснаціональна спільність. Макро- і мегарегіони. Класифікація регіону Г. Розмана:

макрорегіон,  микрорегіон,  регіональне ядро, силовий регіон,  регіон – плавильний

котел.

Тема 11. Міжнародні конфлікти в сучасній світовій політиці (2 год)

Типологія конфліктів.  Особивості й функції міжнародного конфлікту. Фази розвитку

конфлікту.

Підсумковий контроль: Екзамен
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