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відносин та Інтереси та міжнародних
П Р О Г Р А М А

      Тема 1. НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
                      ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.

          Наукова сутність теорії міжнародних відносин. Місце в системі наук та взаємозв'язки з суміжними науковими дисциплінами. Стадії та рівні теоретичного дослідження міжнародних відносин: проблема, гіпотеза, аргументація, парадигма. Структурні компоненти теорії та їх науковий зміст. Наукові да практичні функції теорії міжнародних відносин. Підходи та методи дослідження міжнародних відносин.

         Тема 2. ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНА СИСТЕМА 
                        ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.

Суть понятійно-категорійної системи науки про міжнародні відносини. Особливості застосування понять та категорій окремими напрямами теорії. Теоретичні, загальнонаукові та конкретні поняття та категорії.

Тема 3. сутність міжнародних відносин. 

Зміст поняття. Природа міжнародних відносин. Наукові підходи до їх дефініювання. Специфіка та характерні риси. Види міжнародних відносин: політичні, економічні, військові, культурні та ін. Типи міжнародних відносин: двосторонні, багатосторонні, колективні. Взаємозв'язок між типами і видами. Форми міжнародних відносин та їх   еволюція. Форми дипломатичної діяльності, їх специфіка та особливості.

Тема 4. учасники міжнародних  ВІДНОСИН.

Зміст поняття. Типи учасників міжнародних відносин та особливості їх діяльності у міжнародному середовищі. Інтереси та функціональні   мотивації. Типи інтересів учасників міжнародних відносин.


Тема 5. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ПОГЛЯДІВ
              У ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Експланаційні моделі міжнародних відносин як прогностична основа дослідження міжнародних явищ та процесів. Напрями теорії міжнародних відносин.

Тема 6. класична теорія.
Класичний напрям, його витоки та особливості. Основні підходи та принципові розбіжності між ними.
Ідеалізм та його основні концепції. Ідеї І.Канта, як теоретична основа ідеалізму. Розвиток ідеалізму в концепціях Г.Дікенсона та Н.Анджела. Специфіка ідеалістичної парадигми.          
 Реалізм та його основні концепції. Ідеї Н.Макіавеллі, як теоретична основа реалізму. Концепції Гоббса, Гегеля, Нібура, Волферса, Кісінджера та ін. Теорія "балансу сил". Класичні принципи Моргентау. Реалістична парадигма. Специфіка неореалізму та його  основні концепції. Концепції Арона, Волтца та Джилпіна.

Тема 7. біхевіоризм у теорії міжнародних  відносин        
    Визначальні методологічні принципи біхевіоризму та його принципові відмінності від класичних теорій. Системні теорії Каплана,  Гальтунга, Моделскі та ін. Теорії зв'язку Холсті та Хандрієдера. Факторні теорії. Теорія поля К.Райта. Загальна характеристика біхевіористичної парадигми. Обмеженість біхевіоризму та спроби її  подолання  в  постбіхевіористичних теоріях  Кнора,  Доггерті,  Перальцграфа та Розенау. Теоретична та методологічна близькість неореалізму та постбіхевіоризму.
Тема 8. детерміністичні теорії міжнародних   ВІДНОСИН.
Визначальна гіпотеза детермінізму та її принципова відмінність від інших парадигм.
Географічний детермінізм.  Геополітика та геостратегія. Теоретичні та методологічні зв'язки   геополітики з реалізмом. Концепції Спайкмена, Ратцеля, Гумпловича, Хаусгофера, Маккіндера та ін.
              Расові теорії Гобіно, Чемберлена, Амиона та Ляпужа.          
              Соціально-класові теорії Леніна та Троцького. Марксистська інтерпретація міжнародних відносин.
Тема 9. теорія міжнародних систем.
Поняття "міжнародна система" та особливості його наукового тлумачення. Елементи міжнародної системи. Підсистеми учасників та відносин, їх взаємозв'язок та взаємообумовленість.
Ієрархія міжнародних систем. Могутність як визначальний критерій.  Місце учасника в системі.  Складові могутності та її визначення за методикою Дж. Лі Рея. Індекс могутності. Ранги учасників (держав) міжнародних відносин та їх можливості. Закономірності ієрархії в міжнародній системі.
Типи міжнародних систем: моно, бі та мультиномерні системи та їх підтипи.
Еволюція міжнародних систем, її причини та характер. Цикли та фази еволюції. Стани міжнародної системи. Закономірності еволюційних процесів у міжнародній.
Тема 10. теорія міжнародних конфліктів.
Поняття "конфлікт" у міжнародних відносинах. Природа міжнародних суперечностей. Причини експансивності та агресивності держав у міжнародному середовищі. Фази конфлікту та закономірності його розвитку. Привід (саsus Ьеlli) до застосування сили та їх роль у еволюції конфлікту. Фактори ескалації та деескалації збройних конфліктів.Способи та варіанти врегулювання конфліктів. Проблеми національної та міжнародної безпеки. Системи колективної безпеки та умови їх ефективного функціонування.

Тема II. теорія мирного співіснування та міжнародної співпраці.

Мирне співіснування, його причини та особливості. Принципи мирного співіснування та їх дієвість у міжнародних відносинах. Мирне співіснування як необхідна умова розвитку міжнародного співробітництва.
Поняття і причини міжнародного співробітництва. Збіжність різнопланових інтересів, як основа співробітництва та розширення бази міжнародних відносин. Типи і форми міжнародного співробітництва.
  Тема 12. ПРОГНОСТИКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ 
           ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ.

Причинно-наслідкові зв'язки та логіка процесів і явищ у міжнародних явищах та процесах.
Методологічні  основи  прогнозування  та  моделювання міжнародних відносин. Теорія "ігор" та особливості її застосування. Прогностична гіпотеза та способи її верифікації. Імовірність міжнародних прогнозів.
Проблеми та особливості планування зовнішньої політики. Зовнішня політична стратегія та її складові. Напрями та пріоритети зовнішньої політики. Зовнішньополітичні рішення та їх імовірні наслідки.
Форми     дипломатичного     забезпечення     реалізації зовнішньополітичної стратегії. Моделі міжнародних переговорів.
1.	
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Тема 1. особливість теорії міжнародних відносин як
НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

1. Характер теорії міжнародних відносин та її наукової особливості.
2. Методологічні основи науки про міжнародні відносини.
3. Застосування окремих типів понять та категорій в теоретичних дослідженнях.
ЛІТЕРАТУРА:
1.	Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: курс лекцій.-  Львів: Світ, 1995.- 144с.
2.	Політологія. Під.ред. О.І.Семківа. Л., Світ. 1993.
3.	Цыганков П.А. Международные отношения.- Москва; Новая школа, 1996.- 291 с.
4.	Z.J.Pietraś. Zasady teorii stosunkow międzynarodowych. - Lublin: 1982.
5.	Mały słovnik stosunkow międzynarodowych. Pod red. G.Michałowskiej. - Warszawa: WSP, 1996.- 303s.

Тема 2.

1. Поняття міжнародних відносин та особливості його наукового трактування.
2. Особливості видів та типів міжнародних відносин.
3. Форми міжнародних відносин. Типологія та функціональні особливості.
4. Учасники   міжнародних   відносин.   Типологія   та функціональні особливості.
ЛІТЕРАТУРА:
1.	Політичний словник: Київ. Політвидав. - 1982.
2.	Цыганков П.А. Международные отношения,- Москва: Новая школа, 1996.-291с.
3.	Z.J.Pietraś. Zasady teorii stosunkow międzynarodowych. - Lublin: 1982.
4.	Mały słovnik stosunkow międzynarodowych. Pod red. G.Michałowskiej. - Warszawa: WSP, 1996.- 303s.


Тема 3.


1.	Аналіз розбіжностей наукових поглядів та сутність міжнародних відносин.
2.	Обгрунтування концепції міжнародних відносин з точки
зору різних наукових напрямків.

 Додається реферат, що добровільно захищається студентом на основі будь-якого з обраних напрямів.
ЛІТЕРАТУРА:
1.	1.Захарченко М.В. Погорілий 0.1. Історія соціології. - Київ: Либідь,1993.-144с.
2.	Цыганков П.А. Международные отношения,- Москва: Новая школа, 1996.-291с.
3.	.J.Dougerty, R.Pfaltsgraff. Contenting Theories of International Relations: third edition. - New York: 1990. -607p.
4.	Z.J.Pietraś. Zasady teorii stosunkow międzynarodowych. - Lublin: 1982.

Тема 4.
1.	Поняття “міжнародна система” та особливості.


2.	Типи міжнародних систем та закономірності їх виникнення. 
3.	Закономірності еволюції міжнародних систем.

ЛІТЕРАТУРА:
1.	І .Цыганков П.А. Международные отношения.- Москва: Новая школа, 1996.-291с.
2.	D. Russet, H.Starr. World Politiks. - New York: W.H.Freeman and company, 1992.- 565р.
3.	.Z.J.Pietraś. Zasady teorii stosunkow międzynarodowych. - Lublin: 1982.
4.	 J.L.Ray. Global Politics. - Boston: Houghton Mifflin company,  1987.- 525р.
внутрішньосистемні

Тема 5.

1. 	Міжнародні суперечності та способи їх розвязання.
2. 	Співвідношення конфронтації та співпраці як форм існування міжнародної системи.

ЛІТЕРАТУРА:

1.	І .Цыганков П.А. Международные отношения.- Москва: Новая школа, 1996.-291с.
2.	D.Russet, H.Starr. World Politiks. - New York: W.H.Freeman and company, 1992.- 565р.
3.	.Z.J.Pietraś. Zasady teorii stosunkow międzynarodowych. - Lublin: 1982.
4.	J.L.Ray. Global Politics. - Boston: Houghton Mifflin company,  1987.- 525р.
5.	Mały słovnik stosunkow międzynarodowych. Pod red. G.Michałowskiej. - Warszawa: WSP, 1996.- 303s.
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