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Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, quan hệ quốc tế đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy
sự hợp tác cùng phát triển cũng như cùng giải quyết các vấn đề quốc tế đa dạng và phức tạp giữa các chủ
thể quan hệ quốc tế trên toàn thế giới.
Quan hệ quốc tế là một ngành nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các nước thông qua các hệ thống
quốc tế hay chủ thể quan hệ quốc tế. Đối với các quốc gia, hệ thống quốc tế chính là một trong những cơ sở hoạch định chính
sách đối ngoại. Đó cũng là điều kiện bên ngoài quy định thuận lợi và khó khăn cho các chủ thể tham gia vào quan hệ quốc tế.
Đối với Việt Nam - một chủ thể tham gia tích cực trong hệ thống quốc tế và có ảnh hưởng ngày càng tăng trong khu vực,
việc hiểu rõ hệ thống quốc tế và những tác động của nó giúp chúng ta trong hoạch định chính sách và quá trình hội nhập quốc tế
hiện nay.
Cuốn sách Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử của PGS.TS. Hoàng Khắc Nam cung cấp
những hiểu biết về quan hệ quốc tế, một số vấn đề lý luận về hệ thống quốc tế, đồng thời cũng đưa ra một số lý thuyết và khái
niệm mới như chính trị xanh, lý thuyết phụ thuộc, phân định khu vực… gợi mở cho độc giả suy ngẫm về sự biến đổi không
ngừng của thế giới toàn cầu hóa ngày nay.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

