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Історія міжнародних відносин.  

 

1, 2, 2д семестри, 3 год/тижд., іспит, 10,5 кредитів, Д. Іщенко, кандидат історичних наук, старший викладач. 

 

Курс висвітлює стосунки між акторами на головних локальних і геополітичних аренах світу 

від найдавніших цивілізацій до кінця ХХ сторіччя. Завдяки конкретним історичним 

прикладам показано, як взаємодіяли й конкурували поміж собою  «політичні»,  

«етнополітичні» й  «національні»  утвори  в  різних  частинах  людської ойкумени. Розгляд 

їхніх контактів ув’язано, одночасно, з буттям відповідних цивілізаційних об’єднань, а також 

із зіткненнями на міжцивілізаційному рівні. В частині присвяченій модерності окремий 

наголос зроблено на явищі глобалізації й на інших процесах, які позначилися на системі 

міжнародних відносин у сьогоденні. 

 

Суспільні  комунікації.  

 

2д семестр, 3 год/тижд., залік 2 кредити, Д. Орлова, PhD in Political Science, старший викладач. 

 

Метою  курсу є  розвиток навичок  роботи  в інформаційній сфері в сучасному 

мультіцінностні суспільстві. Під час курсу слухачі ознайомляться з цивілізаційним і 

ціннісним підходами в сучасній науці, дізнаються про ціннісні основи сучасних цивілізацій, 

придбають базові навички роботи зі смисловими кодами цивілізацій, навчаться працювати з 

характерними стереотипами з базовими інформаційними повідомленнями, а також 

реконструювати інокультурні інформаційні масиви. У процесі викладання курсу буде 

використовуватися комплексна методологія на основі як класичних, так і інноваційних 

підходів і розробок, адаптованих для цільової аудиторії студентів спеціальності міжнародні 

відносини. 

 

Світові цивілізації.  

 
2, 2д семестри, 3 год/тижд., іспит,  7 кредитів, В.О. Кушніренко, кандидат політичних наук, доцент. 

 

Мета курсу – розгляд культурно-цивілізаційного контексту міжнародних відносин. Значне 

місце приділяється методології цивілізаційних досліджень, акцентується   увага   на   

навичках   роботи   дослідника.   Охоплення   основних   сучасних культурно-цивілізаційних 

ареалів формує широкий та комплексний підхід у вивченні міжнародних відносин та 

суспільно-політичних моделей, що, в свою чергу, надає студентам можливість подолання 

одновимірного погляду в традиційних суспільно-політичних науках. 

 

Вступ до спеціальності. 

 
1 семестр, 4 год/тижд., іспит, 5 кредитів, М.М. Гнатюк,  доктор політичних наук, доцент. 
 

 Курс ставить за завдання ознайомити студентів із майбутнім фахом та основами 

міжнародних відносин. 

 

 

 

 



Міжнародні організації та глобалізація. 

 
2, 2д семестри, 3 год/тижд., іспит, 6 кредитів, Андре Ернст Хертель, PhD in Political Science, доцент. 

  

В курсі розкриваються основні міжнародні організації сучасного світу, принципи їх побудови 

та функціонування, вплив на світову політику. 

 

Міжнародне право. 

 

2 семестр, 3 год/тижд., іспит, 4 кредита, Т. Бортко, кандидат юридичних наук, доцент. 

 

Курс розкриває особливості міжнародно-правового регулювання сфери міжнародних 

відносин. Він є коротким оглядом загальної та особливої частин міжнародного публічного 

права та базується на ознайомленні з особливостями, основними поняттями, категоріями, 

інститутами та галузями міжнародного права. 

Соціально-політичні історії сучасності та історія ідей. 

1, 2 семестри, 3 год/тижд., іспит, 8 кредитів, Н.А. Амельченко, кандидат філософських наук, доцент. 

Курс надає ґрунтовну базу теоретичної  спадщини  світової,  насамперед,  європейської  

політичної  теорії,  яка  лежить основі виникнення сучасних теорій міжнародних відносин. 

Курс спрямований на розвиток схильності до творчого мислення та самостійного прийняття 

відповідних рішень, до роботи з джерелами. В курсі роз’яснюються основні концептуальні 

підходи до визначення понять «суспільство», «держава», «суверенітет», «влада», «політика ( її 

суб’єкти у сучасному світі), «ідеологія» у їх історичній еволюції та сучасному наповненні. 

Сучасний зміст цих понять веріфікується на основі емпіричного матеріалу українських 

політичних реалій та міжнародних відносин, що передбачає застосування методу кейс-стаді, 

тобто аналізу конкретних прикладів суспільно- політичних подій і процесів для прояснення 

змісту засадничих понять. 

 


