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1. Опис освітньої програми
Освітній ступінь

Бакалавр

Галузь знань

29 Міжнародні відносини

Спеціальність

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії

Спеціалізація
Кваліфікація
Тип диплома та обсяг програми
Вищий навчальний заклад
Акредитуюча організація
Період акредитації

Рівень програми

Бакалавр міжнародних відносин, суспільних
комунікацій та регіональних студій
Для ОС «бакалавр» – 240 кредитів /
3 роки 10 місяців
Київський національний університет культури і
мистецтв
Сертифікат
про
акредитацію
спеціальності
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії» галузі 29 «Міжнародні
відносини»
Серія
НД
1189395
до 1 липня 2022 року
Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть Особа має право здобувати ступінь бакалавра за
розпочати навчання
умови наявності в неї повної загальної середньої
освіти.

Мета освітньої програми
Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички для успішного виконання
професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин та суспільних комунікацій з
акцентомна розвитку компетентностей, необхідних для аналітичної, дипломатичної та
дослідницької роботи.Підготувати висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців,
здатних проводити комплексні дослідження та інновації в галузі міжнародних відносин,
культурної дипломатії та міжнародних комунікацій, здійснювати аналітичні, консультативні,
експертні функції, зокрема у практичній сфері діяльності, спрямованої на посилення
культурної присутності України в світі, діяльності культурно-інформаційних центрів та
закордонних дипломатичних установ України, аналізувати особливості розвитку країн та
регіонів, розв’язувати складні задачі та проблеми у цій сфері.

Характеристика програми

1.

Предметна область

Об’єкти вивчення — міжнародні відносини, транскордонні та
транснаціональні відносини, зовнішня політика держав,
міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та
міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному,
регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та
конфлікти.
Цілі навчання – здобуття поглиблених знань теорії та
практики міжнародних відносин, зовнішньої політики,
міжнародної безпеки, міжнародних комунікацій, розвитку
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2.

Орієнтація програми

3.

Особливості та
відмінності

міжнародних регіонів; отримання кваліфікації для політичного
аналізу міжнародних відносин та зовнішньої політики держав,
а також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики
та міжнародного співробітництва.
Теоретичний зміст предметної області – здобуття знань
теорії міжнародних відносин, форм та способів їх організації,
історії та сучасної практики міжнародного співробітництва,
взаємодії та конкуренції, природи та динаміки міжнародної
безпеки, міжнародних конфліктів, системи та джерел
зовнішньої політики держави, комплексних знань про країни та
регіони, природи та еволюції міжнародних комунікації та
міжнародного інформаційного простору.
Методи, методики та технології – збирати та аналізувати
інформацію у сфері міжнародних відносин, зовнішньої
політики, міжнародної безпеки, міжнародних комунікацій;
визначати джерела та напрями розвитку міжнародних відносин
у різноманітних сферах; професійно використовувати іноземні
мови у фаховій діяльності.
Загально-комбінована програма в галузі 29 «Міжнародні
відносини», спеціальності 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії». Акцент на
забезпеченні підготовки професійних здібностей щодо
самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне
мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати
оцінювання та забезпечення якості виконаних робіт разом з
вільним володінням іноземними мовами, вміння працювати в
міжнародному контексті, здатність працювати автономно,
розробляти та впроваджувати міжнародні проекти.
Ключові слова: міжнародні відносини, культурна
дипломатія, зовнішня політика країн, історія міжнародних
відносин, дипломатичний протокол, міжнародні політичні
комунікації, міжнародні організації, тенденції світової
політики, країнознавство, аналітика й прогнозування.
Орієнтована на підготовку сучасних кваліфікованих фахівців у
сфері міжнародних відносин та різного напряму комунікацій,
зокрема суспільно-політичного та культурного ґатунку,
ініціативних та здатних швидко адаптуватися до умов
міжнародного середовища, що постійно змінюються, та до
викликів глобалізованого світу. Програма враховує сучасні
вимоги до вирішення практичних питань і поєднує поглиблене
вивчення аспектів публічної дипломатії, зокрема культурної,
політологічних та інформаційно-комунікативних аспектів
міжнародних відносин, країнознавства, сучасних тенденцій
світової політики. Програма формує кваліфікованих експертів
зсуспільно-політичнихпитань,
які
вільно
володіють
кількомаіноземнимимовами (обов’язковою та вибірковою),
мають високу професійну обізнаність, насамперед щодо
питань, пов’язанихіз культурною дипломатією та здатних
використовувати міжнародні стратегічні комунікації задля
реалізації стратегії публічної дипломатії, зокрема культурної,
яка
є
особливоюсфероюдипломатичноїдіяльності,
щовикористовуєкультуруякінструментізасіб
досягнення
цілейзовнішньої політики, а в практичному рівні передбачає
встановленнябільшзмістовнихідинамічнихміжнароднихзв’язків:
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4.

налагодженнябагатовекторної плідноїспівпраці з іноземними
партнерамитареалізація
нарегулярній
основірізноманітнихкопродукційнихпроектів,
підвищенняконкурентоспроможностінаціональних
мистецькихта
культурнихпродуктівна
світовомукультурномуринку.
Загально-комбінована програма в галузі 29 «Міжнародні
відносини», спеціальності 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії». Акцент на
забезпеченні підготовки професійних здібностей щодо
самоорганізації, вміння самонавчатись, розвинути аналітичне
мислення, приймати обґрунтовані рішення, здійснювати
оцінювання та забезпечення якості виконаних робіт разом з
вільним володінням іноземними мовами, вміння працювати в
міжнародному контексті, здатність працювати автономно,
розробляти та впроваджувати міжнародні проекти.

Фокус програми

Працевлаштування та продовження освіти

1.

Професійні права

2.

Продовження освіти
(академічні права)

Особливості та методика викладання

1.

Підходи до викладання
та навчання

2.

Форми контролю

1.

Загальні
компетентності

Особа, що отримала ступінь бакалавра з міжнародних відносин,
може здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої
політики, міжнародного співробітництва та міжнародних
відносин, та обіймати первинні посади в органах державної
влади різних рівнів, в міжнародних та недержавних
організаціях, у комерційних структурах та науководослідницьких інституціях.
В разі успішного завершення навчання, бакалавр може
продовжити освіту на магістерському рівні.
Проблемно-орієнтоване навчання: інформаційно-рецептивний,
евристичний та дослідницький методи.
Самостійна робота з навчальною літературою та іншими
джерелами, навчальна та виробнича практика.
Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні
лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, лабораторні
роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо.
Оцінювання знань та досягнень студентів здійснюється за
100-бальною
(рейтинговою)
шкалою,
національною
чотирирівневою шкалою оцінювання («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно») та національною дворівневою
шкалою оцінювання («зараховано», «незараховано»).Форми та
види контролю: поточний (тестові завдання, практичнопошукові завдання; презентації) та семестровий контроль (усні
та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист
курсових робіт); захист кваліфікаційної (дипломної) роботи.

Програмні компетентності

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
застосовувати їх у практичній діяльності.
4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як
усно, так і письмово.
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
5

2.

Професійні
компетентності

різних
джерел,
зокрема
завдяки
використанню
інформаційних і комунікаційних технологій.
6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань
професійного характеру, критично оцінювати тримані
результати та обґрунтовувати прийняті рішення.
8. Здатність працювати як автономно, так і у команді.
9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в
міжнародному контексті.
10. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага
різноманітності та багатокультурності.
11. Здатність діяти суспільно відповідально, проявляти
громадянську свідомість, відповідати за якість виконаної
роботи.
1. Знання про природу, динаміку, принципи організації та
історичні тенденції розвитку міжнародних відносин.
2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних
контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому,
економічному,
суспільному,
культурному
та
інформаційному.
3. Знання про стан досліджень міжнародних відносин та
світової політики у політичній, економічній, юридичній
науках, у міждисциплінарних дослідженнях.
4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої
політики держави.
5. Здатність самостійно досліджувати проблеми міжнародних
відносин, готувати та здійснювати публічну апробацію
результатів досліджень.
6. Розуміння основ сучасного міжнародного права та його
впливу на структуру й динаміку міжнародних відносин та
зовнішньої політики держав.
7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та
структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу
на структуру й динаміку міжнародних відносин та
зовнішньої політики держав.
8. Знання засад дипломатичної та консульської служби,
дипломатичного протоколу та етикету,уміння вести
дипломатичне та ділове листування (українською та
іноземними мовами).
9. Розуміння міжнародних інтеграційних процесів, головно на
Європейському континенті, та місця в них України.
10. Знання та розуміння національних інтересів України на
міжнародній арені.
11. Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів,
особливостей та закономірностей глобальних процесів та
місця в них окремих держав.
12. Знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх
місця у системі міжнародних відносин, основних форм та
перспектив співпраці України з ними.
13. Здатність до здійснення комунікації та інформаційноаналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин
(українською та іноземними мовами).
14. Знання про міжнародних недержавних акторів та
транснаціональні відносини.
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Знання

Уміння

Застосування
знань

Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо
природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних
відносин та світової політики, а також про природу та джерела
зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників
міжнародних відносин.
2. Демонструвати знання про природу та механізми міжнародних
комунікацій.
3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій
окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та
локальному рівнях.
4. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації,
використання різних джерела інформації про міжнародні та
зовнішньополітичні події та процеси.
5. Розуміння принципів використання теоретичних знань з
міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки
та конфліктів, міжнародної регіоналістики при вирішенні
практичних завдань.
1. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації
про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та
інших держав.
2. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні,
юридичні, економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин
та глобальних процесів.
3. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних
відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових
методів та міждисциплінарних підходів.
4. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення
проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.
5. Володіти іноземними мовами на професійному рівні.
1. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин,
зовнішньої політики України та інших держав, готувати
інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та
правил їх оформлення.
2. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері
міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан
взаємодії та конфлікту в міжнародних системах.
3. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до
міжнародного співробітництва сферах.
5. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в
сфері
міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та
оприлюднювати звіти про результати досліджень.
7. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на
іноземну мову, зокрема, з фахової Тематики міжнародного
співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій,
дво- та багатосторонніх міжнародних проектів.
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Комунікація

1. Вести ділову бесіду у сфері міжнародних відносин і зовнішньої
політики.
2. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних
відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій,
поважати опонентів і їхню точки зору.
3.
Використовуватисучасні
інформаційні
такомунікаційні
технології у сфері міжнародних відносин.

1. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних
Автономія і
відповідальність відносин

1. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим
рівнем автономності.
2.
Оцінювати
результати
власної
роботи
і
нести
відповідальністьзаособистийпрофесійний розвиток.
3. Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести
відповідальність за командну роботу.
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2. Відповідність навчальних дисциплін
програмним компетентностям та результатам навчання
Компетентності,
якими повинен
оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

I. Цикл загальної підготовки
Здатність
до Демонструвати знання, набуті у процесі
абстрактного
навчання, щодо природи, еволюції, стану
мислення, аналізу та теоретичних досліджень міжнародних
синтезу.
відносин та світової політики, а також про
природу та джерела зовнішньої політики
держав і діяльність інших учасників
міжнародних відносин.
Розуміння
принципів
використання
теоретичних знань з міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
міжнародної безпеки та конфліктів,
міжнародної
регіоналістики
при
вирішенні практичних завдань.
Проводити
самостійні
дослідження
проблем
міжнародних
відносин
із
використанням наукових теорій та
концепцій,
наукових
методів
та
міждисциплінарних підходів.
Аналізувати та оцінювати концептуальні
підходи
до
вирішення
проблем
міжнародних відносин та зовнішньої
політики.
Знання та розуміння Розуміти процес опису та оцінювання
предметної області та міжнародної
ситуації,
використання
розуміння професійної різних джерел інформації про міжнародні
діяльності.
та зовнішньополітичні події та процеси.
Розуміння
принципів
використання
теоретичних знань з міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
міжнародної безпеки та конфліктів,
міжнародної
регіоналістики
при
вирішенні практичних завдань.
Збирати, обробляти й упорядковувати
великий обсяг інформації про стан
міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики України та інших держав.
Проводити
самостійні
дослідження
проблем
міжнародних
відносин
із
використанням наукових теорій та
концепцій,
наукових
методів
та
міждисциплінарних підходів.
Аналізувати та оцінювати концептуальні
підходи
до
вирішення
проблем
міжнародних відносин та зовнішньої
політики.
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Найменування
навчальних
дисциплін, практик
Філософія.
Етнографія.
Психологія.
Історія культури.
Політологія.
Історія
та
теорія
міжнародних відносин.
Ознайомча практика.
Навчальна практика.

Ознайомча практика.
Навчальна практика.
Вступ до фаху.
Історія
та
теорія
міжнародних відносин.
Основи
світової
політики.
Міжнародні відносини
та світова політика.

Здатність вчитися і
оволодівати сучасними
знаннями
та
застосовувати їх у
практичній діяльності.

Збирати, обробляти й упорядковувати
великий обсяг інформації про стан
міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики України та інших держав.
Проводити
самостійні
дослідження
проблем
міжнародних
відносин
із
використанням наукових теорій та
концепцій,
наукових
методів
та
міждисциплінарних підходів.
Аналізувати та оцінювати концептуальні
підходи
до
вирішення
проблем
міжнародних відносин та зовнішньої
політики.
Аналізувати
інформацію
про
стан
міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики України та інших держав,
готувати інформаційні та аналітичні
документи, із дотриманням норм та
правил їх оформлення.
Здійснювати самостійні індивідуальні та
групові дослідження в сфері міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
регіонознавства
та
міжнародних
комунікацій, готувати та оприлюднювати
звіти про результати досліджень.
Використовувати сучасні інформаційні та
комунікаційні
технології
у
сфері
міжнародних відносин.
Демонструвати здатність до подальшого
навчання з високим рівнем автономності.
Здатність спілкуватися Володіти
іноземними
мовами
на
державною
та професійному рівні.
іноземними мовами як Виконувати професійний усний та
письмовий переклад з/на іноземну мову,
усно, так і письмово.
зокрема,
з
фахової
Тематики
міжнародного
співробітництва,
зовнішньої
політики,
міжнародних
комунікацій, дво- та багатосторонніх
міжнародних проектів.
Вести ділову бесіду у сфері міжнародних
відносин і зовнішньої політики.
Брати участь у фахових дискусіях із
проблем
міжнародних
відносин,
зовнішньої політики та міжнародних
комунікацій, поважати опонентів і їхню
точки зору.

Ознайомча практика.
Навчальна практика.
Вступ до фаху.

Вміння
виявляти, Проводити
самостійні
дослідження
ставити та вирішувати проблем міжнародних
відносин
із
проблеми
використанням наукових теорій та
концепцій,
наукових
методів
та
міждисциплінарних підходів.
Аналізувати та оцінювати концептуальні
підходи
до
вирішення
проблем
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Філософія.
Політологія.
Історія
та
теорія
міжнародних відносин.

Іноземна мова перша.
Іноземна
мова
спеціальності.

Уміння аргументувати
вибір
шляхів
вирішення
завдань
професійного
характеру, критично
оцінювати
отримані
результати
та
обґрунтовувати
прийняті рішення.

Здатність працювати
як автономно, так і у
команді.

Здатність до адаптації
та дії в новій ситуації,
зокрема
в
міжнародному
контексті.

міжнародних відносин та зовнішньої
політики.
Розуміння
принципів
використання
теоретичних знань з міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
міжнародної безпеки та конфліктів,
міжнародної
регіоналістики
при
вирішенні практичних завдань.
Демонструвати знання, набуті у процесі
навчання, щодо природи, еволюції, стану
теоретичних досліджень міжнародних
відносин та світової політики, а також про
природу та джерела зовнішньої політики
держав і діяльність інших учасників
міжнародних відносин.
Виконувати професійний усний та
письмовий переклад з/на іноземну мову,
зокрема,
з
фахової
Тематики
міжнародного
співробітництва,
зовнішньої
політики,
міжнародних
комунікацій, дво- та багатосторонніх
міжнародних проектів.
Розуміти процес опису та оцінювання
міжнародної
ситуації,
використання
різних джерел інформації про міжнародні
та зовнішньополітичні події та процеси.
Демонструвати здатність до подальшого
навчання з високим рівнем автономності.
Оцінювати результати власної роботи і
нести
відповідальністьзаособистийпрофесійний
розвиток.
Самостійно приймати рішення, бути
лідером, нести відповідальність за
командну роботу.
Здійснювати самостійні індивідуальні та
групові дослідження в сфері міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
регіонознавства
та
міжнародних
комунікацій, готувати та оприлюднювати
звіти про результати досліджень.
Оцінювати події міжнародного життя,
процеси
в
сфері
міжнародного
співробітництва та міжнародної безпеки,
стан
взаємодії
та
конфлікту
в
міжнародних система х.
Розуміння
принципів
використання
теоретичних знань з міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
міжнародної безпеки та конфліктів,
міжнародної
регіоналістики
при
вирішенні практичних завдань.
Відстоювати інтереси України у різних
сферах міжнародних відносин
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Вступ до фаху.
Іноземна мова перша.
Іноземна
мова
спеціальності.
Історія
та
теорія
міжнародних відносин.

Основи
трудового
права
і
підприємницької
діяльності.
Ознайомча практика.
Навчальна практика.

Основи геополітики та
геостратегії.
Історія
та
теорія
міжнародних відносин.
Аналіз
та
прогнозування
зовнішньої політики.
Конфліктологія
та
теорія переговорів.
Сучасні
тенденції
світової політики.
Україна в світовій
політиці.

Навички
міжособистісної
взаємодії, цінування та
повага різноманітності
та багатокультурності.

Брати участь у фахових дискусіях із
проблем
міжнародних
відносин,
зовнішньої політики та міжнародних
комунікацій, поважати опонентів і їхню
точки зору.

Здатність
діяти
суспільно
відповідально,
проявляти
громадянську
свідомість, відповідати
за якість виконаної
роботи.

Збирати, обробляти й упорядковувати
великий обсяг інформації про стан
міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики України та інших держав.
Визначати
політичні,
дипломатичні,
безпекові,
суспільні,
юридичні,
економічні й інші ризики у сфері
міжнародних відносин та глобальних
процесів.

Знання про природу,
динаміку,
принципи
організації
та
історичні
тенденції
розвитку міжнародних
відносин.

Здатність
розуміти
міжнародні відносини
у різних контекстах,
зокрема політичному,
безпековому,
правовому,
економічному,

II. Цикл професійної підготовки
Демонструвати знання, набуті у процесі
навчання, щодо природи, еволюції, стану
теоретичних досліджень міжнародних
відносин та світової політики, а також про
природу та джерела зовнішньої політики
держав і діяльність інших учасників
міжнародних відносин.
Розуміння
принципів
використання
теоретичних знань з міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
міжнародної безпеки та конфліктів,
міжнародної
регіоналістики
при
вирішенні практичних завдань.
Аналізувати та оцінювати концептуальні
підходи
до
вирішення
проблем
міжнародних відносин та зовнішньої
політики.
Аналізувати
інформацію
про
стан
міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики України та інших держав,
готувати інформаційні та аналітичні
документи, із дотриманням норм та
правил їх оформлення.
Демонструвати знання про природу та
характер взаємодій окремих країн та
регіонів на глобальному, регіональному та
локальному рівнях.
Розуміти процес опису та оцінювання
міжнародної
ситуації,
використання
різних джерел інформації про міжнародні
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Історія культури.
Етнографія.
Психологія.
Міжнародні відносини
та світова політика.
Україна в світовій
політиці.
Сучасні
тенденції
світової політики.
Охорона
праці
і
екологічна безпека.
Основи
трудового
права
і
підприємницької
діяльності.
Україна в світовій
політиці
Зовнішня
політика
України
Сучасні
тенденції
світової політики
Основи геополітики та
геостратегії
Вступ до фаху.
Історія
та
теорія
міжнародних відносин
Міжнародні відносини
та світова політика.
Основи
світової
політики.
Основи геополітики та
геостратегії.
Історія дипломатії.

Історія культури.
Етнографія.
Історія дипломатії.
Основи
трудового
права
і
підприємницької
діяльності.

суспільному,
культурному
інформаційному.

та

Знання
про
стан
досліджень
міжнародних відносин
та світової політики у
політичній,
економічній,
юридичній науках, у
міждисциплінарних
дослідженнях.

Знання про природу,
джерела та інститути
зовнішньої політики
держави.

та зовнішньополітичні події та процеси.
Розуміння
принципів
використання
теоретичних знань з міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
міжнародної безпеки та конфліктів,
міжнародної
регіоналістики
при
вирішенні практичних завдань.
Аналізувати та оцінювати концептуальні
підходи
до
вирішення
проблем
міжнародних відносин та зовнішньої
політики.
Оцінювати події міжнародного життя,
процеси
в
сфері
міжнародного
співробітництва та міжнародної безпеки,
стан
взаємодії
та
конфлікту
в
міжнародних система х.
Здійснювати самостійні індивідуальні та
групові дослідження в сфері міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
регіонознавства
та
міжнародних
комунікацій, готувати та оприлюднювати
звіти про результати досліджень.
Демонструвати знання, набуті у процесі
навчання, щодо природи, еволюції, стану
теоретичних досліджень міжнародних
відносин та світової політики, а також про
природу та джерела зовнішньої політики
держав і діяльність інших учасників
міжнародних відносин.
Демонструвати знання про природу та
механізми міжнародних комунікацій.
Демонструвати знання про природу та
характер взаємодій окремих країн та
регіонів на глобальному, регіональному та
локальному рівнях.
Розуміння
принципів
використання
теоретичних знань з міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
міжнародної безпеки та конфліктів,
міжнародної
регіоналістики
при
вирішенні практичних завдань.
Аналізувати
інформацію
про
стан
міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики України та інших держав,
готувати інформаційні та аналітичні
документи, із дотриманням норм та
правил їх оформлення.
Демонструвати знання, набуті у процесі
навчання, щодо природи, еволюції, стану
теоретичних досліджень міжнародних
відносин та світової політики, а також про
природу та джерела зовнішньої політики
держав і діяльність інших учасників
міжнародних відносин.
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Політологія.
Основи
світової
політики.
Основи геополітики та
геостратегії.
Міжнародні відносини
та світова політика.

Політологія.
Основи
світової
політики.
Основи геополітики та
геостратегії.
Світова економіка та
міжнародні економічні
відносини.
Сучасні
тенденції
світової політики.
Теорія держави і права.

Основи
світової
політики.
Історія дипломатії.
Історія
та
теорія
міжнародних відносин
Теорія держави і права.
Дипломатична
та

Здатність самостійно
досліджувати
проблеми
міжнародних
відносин, готувати та
здійснювати публічну
апробацію результатів
досліджень.

Розуміння
сучасного

основ

Демонструвати знання про природу та
механізми міжнародних комунікацій.
Демонструвати знання про природу та
характер взаємодій окремих країн та
регіонів на глобальному, регіональному та
локальному рівнях.
Розуміння
принципів
використання
теоретичних знань з міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
міжнародної безпеки та конфліктів,
міжнародної
регіоналістики
при
вирішенні практичних завдань.
Аналізувати та оцінювати концептуальні
підходи
до
вирішення
проблем
міжнародних відносин та зовнішньої
політики.
Збирати, обробляти й упорядковувати
великий обсяг інформації про стан
міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики України та інших держав.
Проводити
самостійні
дослідження
проблем
міжнародних
відносин
із
використанням наукових теорій та
концепцій,
наукових
методів
та
міждисциплінарних підходів.
Аналізувати
інформацію
про
стан
міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики України та інших держав,
готувати інформаційні та аналітичні
документи, із дотриманням норм та
правил їх оформлення.
Здійснювати самостійні індивідуальні та
групові дослідження в сфері міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики,
регіонознавства
та
міжнародних
комунікацій, готувати та оприлюднювати
звіти про результати досліджень.
Вести ділову бесіду у сфері міжнародних
відносин і зовнішньої політики.
Брати участь у фахових дискусіях із
проблем
міжнародних
відносин,
зовнішньої політики та міжнародних
комунікацій, поважати опонентів і їхню
точки зору.
Використовувати сучасні інформаційні та
комунікаційні
технології
у
сфері
міжнародних відносин.
Демонструвати здатність до подальшого
навчання з високим рівнем автономності.
Самостійно приймати рішення, бути
лідером, нести відповідальність за
командну роботу.
Демонструвати знання, набуті у процесі
навчання, щодо природи, еволюції, стану
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консульська служба.
Міжнародні відносини
та світова політика.

Ознайомча практика.
Навчальна практика.

Основи
права

трудового
і

міжнародного права та
його
впливу
на
структуру й динаміку
міжнародних відносин
та зовнішньої політики
держав.

Розуміння
основ
сучасної
світової
економічної системи
та
структури
міжнародних
економічних відносин,
та їх впливу на
структуру й динаміку
міжнародних відносин
та зовнішньої політики
держав.

Знання
засад
дипломатичної
та
консульської служби,
дипломатичного
протоколу та етикету,
уміння
вести

теоретичних досліджень міжнародних
відносин та світової політики, а також про
природу та джерела зовнішньої політики
держав і діяльність інших учасників
міжнародних відносин.
Демонструвати знання про природу та
характер взаємодій окремих країн та
регіонів на глобальному, регіональному та
локальному рівнях.
Розуміти процес опису та оцінювання
міжнародної
ситуації,
використання
різних джерел інформації про міжнародні
та зовнішньополітичні події та процеси.
Визначати
політичні,
дипломатичні,
безпекові,
суспільні,
юридичні,
економічні й інші ризики у сфері
міжнародних відносин та глобальних
процесів.
Оцінювати події міжнародного життя,
процеси
в
сфері
міжнародного
співробітництва та міжнародної безпеки,
стан
взаємодії
та
конфлікту
в
міжнародних система х.
Демонструвати знання, набуті у процесі
навчання, щодо природи, еволюції, стану
теоретичних досліджень міжнародних
відносин та світової політики, а також про
природу та джерела зовнішньої політики
держав і діяльність інших учасників
міжнародних відносин.
Демонструвати знання про природу та
характер взаємодій окремих країн та
регіонів на глобальному, регіональному та
локальному рівнях.
Розуміти процес опису та оцінювання
міжнародної
ситуації,
використання
різних джерел інформації про міжнародні
та зовнішньополітичні події та процеси.
Визначати
політичні,
дипломатичні,
безпекові,
суспільні,
юридичні,
економічні й інші ризики у сфері
міжнародних відносин та глобальних
процесів.
Оцінювати події міжнародного життя,
процеси
в
сфері
міжнародного
співробітництва та міжнародної безпеки,
стан
взаємодії
та
конфлікту
в
міжнародних система х.
Вести ділову бесіду у сфері міжнародних
відносин і зовнішньої політики.
Аналізувати
інформацію
про
стан
міжнародних
відносин,
зовнішньої
політики України та інших держав,
готувати інформаційні та аналітичні
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підприємницької
діяльності.
Теорія держави і права.

Основи
трудового
права
і
підприємницької
діяльності.
Міжнародні відносини
та світова політика.
Світова економіка та
міжнародні економічні
відносини.

Дипломатичний
протокол та етикет.
Основи
світової
політики.
Вступ до фаху.
Іноземна
мова

дипломатичне
та
ділове
листування
(українською
та
іноземними мовами).
Розуміння
міжнародних
інтеграційних
процесів, головно на
Європейському
континенті, та місця в
них України.

документи, із дотриманням норм та спеціальності.
правил їх оформлення
Демонструвати знання про природу та
характер взаємодій окремих країн та
регіонів на глобальному, регіональному та
локальному рівнях.

Зовнішня
політика
України
Україна в світовій
політиці
Основи геополітики та
геостратегії
Зовнішня
політика
провідних країн світу

Знання та розуміння Відстоювати інтереси України у різних Україна в
національних інтересів сферах міжнародних відносин
політиці.
України
на
Зовнішня
України.
міжнародній арені.
Основи
політики.
Розуміння
характеристик
розвитку країн
та
регіонів, особливостей
та
закономірностей
глобальних процесів
та місця в них окремих
держав.
Знання природи та
еволюції міжнародних
організацій, їх місця у
системі міжнародних
відносин,
основних
форм та перспектив
співпраці України з
ними.
Здатність
до
здійснення комунікації
та
інформаційноаналітичної діяльності
у сфері міжнародних
відносин (українською
та
іноземними
мовами).
Здатність навчатися та
бути
сучасно
навченим.

Здатність

світовій
політика
світової

Демонструвати знання про природу та
характер взаємодій окремих країн та
регіонів на глобальному, регіональному та
локальному рівнях.
Оцінювати події міжнародного життя,
процеси
в
сфері
міжнародного
співробітництва та міжнародної безпеки,
стан
взаємодії
та
конфлікту
в
міжнародних система х.
Демонструвати знання про природу та
характер взаємодій окремих країн та
регіонів на глобальному, регіональному та
локальному рівнях.
Оцінювати події міжнародного життя,
процеси
в
сфері
міжнародного
співробітництва та міжнародної безпеки,
стан
взаємодії
та
конфлікту
в
міжнародних система х.
Демонструвати знання про природу та
механізми міжнародних комунікацій.
Використовувати сучасні інформаційні та
комунікаційні
технології
у
сфері
міжнародних відносин.
Володіти
іноземними
мовами
на
професійному рівні

Міжнародні відносини
і світова політика.
Суспільна географія.
Основи
світової
політики.
Аналіз
та
прогнозування
зовнішньої політики.
Країнознавство.
Основи
світової
політики.
Основи геополітики та
геостратегії.

Усвідомлювати необхідність навчання
впродовж усього життя, дотримуватися
принципів безперервного розвитку та
постійного самовдосконалення; прагнути
професійного
зростання,
проявляти
толерантність
та
готовність
до
інноваційних змін.
Усвідомлювати необхідність навчання
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Вступ до фаху.
Практика ознайомча.
Практика навчальна.

Іноземна мова перша.
Іноземна
мова
спеціальності.
Культурна дипломатія
міжнародних відносин

Основи

світової

підтримувати
належний рівень
економічних знань та
постійно підвищувати
свій професійний
рівень.

впродовж усього життя з метою політики.
поглиблення набутих та здобуття нових Світова економіка та
фахових знань.
міжнародні економічні
відносини.

Уміння
бути
критичним
та
самокритичним
до
розуміння чинників,
які чинять позитивний
чи негативний вплив
на
спілкування
з
представниками інших
бізнес-культур
та
професійних
груп
різного
рівня
(з
фахівцями з інших
галузей
знань/видів
діяльності) на засадах
цінування
різноманітності
та
мультикультурності та
поваги до них.

Володіти
навичками
самоаналізу Країнознавство.
(самоменеджменту), бути критичним і Культурна дипломатія
самокритичним, розуміти детермінанти міжнародних відносин
впливу на спілкування з представниками
інших бізнес-культур та професійних
груп різного рівня (з фахівцями з інших
галузей знань/видів діяльності) на засадах
цінування
різноманітності,
мультикультурності та поваги до них.

Здатність
використовувати
набуті
знання,
розуміти предметну
область та професію
на практиці, бути
відкритим
до
застосування знань з
урахуванням
конкретних ситуацій
Здатність ефективно
спілкуватися
на
професійному
та
соціальному рівнях з
використанням
фахової термінології,
включаючи усну і
письмову комунікацію
державною
та
іноземними мовами.

Застосовувати набуті знання, розуміти Практика виробнича.
предметну область та професію на Переддипломна
практиці, бути відкритим до застосування практика.
знань
з
урахуванням
конкретних
ситуацій.

Здатність брати участь
уділових міжнародних
організаційноправових відносинах,
обґрунтовувати власну
думку щодо
конкретних умов

Ідентифікувати, обговорювати та бути Світова економіка та
учасником
ділових
міжнародних міжнародні економічні
організаційно-правових
відносин, відносини.
обґрунтовувати власну думку щодо
конкретних умов реалізації форм МЕВ на
мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.

Демонструвати знання та навички з
ведення ділового протоколу та ділового
етикету
у
сфері
міжнародних
економічних
відносин,
враховуючи
особливості міжкультурного спілкування
на професійному та соціальному рівнях,
включаючи
усну
та
письмову
комунікацію державною та іноземними
мовами.
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Дипломатичний
протокол та етикет.
Іноземна мова перша.
Іноземна
мова
спеціальності.

реалізації форм МЕВ
на мега-, макро-, мезоі мікрорівнях.
Уміння
бути
критичним
та
самокритичним
до
розуміння чинників,
які чинять позитивний
чи негативний вплив
на
спілкування
з
представниками інших
бізнес-культур
та
професійних
груп
різного
рівня
(з
фахівцями з інших
галузей
знань/видів
діяльності) на засадах
цінування
різноманітності
та
мультикультурності та
поваги до них.

Володіти
навичками
самоаналізу
(самоменеджменту), бути критичним і
самокритичним, розуміти детермінанти
впливу на спілкування з представниками
інших бізнес-культур та професійних
груп різного рівня (з фахівцями з інших
галузей знань/видів діяльності) на засадах
цінування
різноманітності,
мультикультурності та поваги до них.
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Культурна дипломатія
міжнародних відносин.
Країнознавство.
Дипломатичний
протокол та етикет.

3. Перелік дисциплін освітньої програми
№ з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1.

Назва дисципліни
Нормативні навчальні дисципліни
Історія культури
Етнографія
Філософія
Психологія
Основи трудового права і підприємницької діяльності
Охорона праці і екологічна безпека
Практика ознайомча
Практика навчальна
Практика виробнича
Практика переддипломна
Дипломатичний протокол та етикет
Вступ до фаху
Теорія держави і права
Історія дипломатії
Культурна дипломатія міжнародних відносин
Іноземна мова перша
Основи світової політики
Країнознавство
Історія та теорія міжнародних відносин
Міжнародні відносини та світова політика
Суспільна географія
Політологія
Світова економіка та міжнародні економічні відносини
Зовнішня політика України
Основи геополітики та геостратегії
Україна в світовій політиці
Іноземна мова спеціальності
Сучасні тенденції світової політики
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
Загальний обсяг обов’язкових компонент
Вибіркові навчальні дисципліни

2.

Вибіркові навчальні дисципліни

3.

Вибіркові навчальні дисципліни

4.

1 курс

Вибіркові навчальні дисципліни

2 курс
3 курс
4 курс

Вибіркові навчальні дисципліни

Обсяг вибіркових компонент
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
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Кількість
кредитів
ЄКТС

Кількість
годин

4
4
4
3
3
4
9
18
21
24
3
3
3
3
3
19
3
3
6
3
3
3
5
3
4
3
10
3
3
180

120
120
120
90
90
120
270
540
630
720
90
90
90
90
90
570
90
90
180
90
90
90
150
90
120
90
300
90
90
5400

8

240

16

480

13

390

23

690

60
240

1800
7200

4. Результати навчання
та тематика навчальних дисциплін освітньої програми
Нормативні дисципліни:
ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ
Мета: ознайомлення з історією та сучасним станом української культури, як інтегральної
культурологічної дисципліни, досягти якої можливо з огляду на те, що складові частини курсу
органічно поєднують в собі як історичні аспекти української культури, так і окремі її
специфічні галузі та напрямки, зокрема, мистецтво, науку, освіту, релігію, політику,
економіку, культуру та інші сфери життя України в контексті європейської та світової
системи, як теоретичною основою духовної культури фахівця з вищою освітою.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• концептуальні засади історії та теорії української культури;
• історію культури України, її місце в сучасному світі та Європі;
• головні напрями розвитку духовної культури України;
• історію становлення та розвитку окремих галузей української культури: театру, музики,
образотворчого мистецтва, архітектури.
Розуміння:
• можливості культурних запозичень відповідно до національних інтересів України;
• міжкультурні зв’язки України з країнами Європи та світу;
• проблеми та перспективи розвитку української культури в сучасному цивілізаційному
процесі.
Навички:
• збирати, систематизувати інформацію, здійснювати порівняльний аналіз та використовувати
її у практичній діяльності;
• аналізувати на основі наукової методології суспільствознавчих дисциплін багатий
фактичний матеріал із історії української культури;
• визначати можливості культурних запозичень відповідно до національних інтересів
України;
• чітко окреслювати предмет і завдання історії української культури відповідно до інших
соціально-гуманітарних наук.
Зміст дисципліни (Тематика).
Розділ 1. Культура Стародавнього Світу та Доби Середньовіччя
Тема 1.1. Історія української культури як предмет дослідження
«Культура», «українська культура» та «історія української культури» в системі сучасного
пізнання і освіти. Походження терміну «культура» і його сучасне розуміння. Складові
елементи культури: поняття (концепти), відносини, цінності, правила. Структура культури.
Культура та цивілізація. Методи наукового дослідження культури.
Тема 1.2. Культура первісного суспільства
Культура збиральництва та полювання – найтриваліший етап розвитку людства. Кочовий
спосіб життя. Розселення первісної людини на території Землі. Рід, тотемна група, сім’я,
плем’я. Знаряддя праці і основні технічні досягнення. Первісні житла та поселення. Побут і
поведінка. Виникнення мистецтва. Витвори первісного мистецтва. Особливості культури епохи
палеоліту, мезоліту.
Тема 1.3. Витоки української культури. Язичницька культура
Феномен української національної культури. Проблема етногенезу українців. Мовні та
психологічні особливості українців. Українська ментальність. Етнографічні групи українців.
Етнічний склад населення України. Проблема періодизації історії української культури.
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Передслов’янське населення України і його культура. Скіфська доба на території України.
Тема 1.4. Культура в епоху Середньовіччя. Культура Київської Русі
Київська Русь і становлення української культури. Проблема генезису східнослов’янських
племен. Письмові джерела про слов’янські племена в І–ІІ ст. н.е. Венеди, склавини, анти.
Зарубинецька (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.) та Черняхівська (ІІ–V ст. н.е.) культури. Мистецтво
антської доби.
Розділ 2. Культура Нового Часу (ХV–ХІХ ст.)
Тема 2.1. Культура епохи Відродження і Реформації.
Українське культурне піднесення (кінець ХV- перша половина ХVІІ ст.)
Процес формування українського етносу в умовах польсько-литовського поневолення.
Виникнення козаччини. Політико-державний і суспільний лад. Відгуки епохи Ренесансу і
гуманізму в Україні.
Тема 2.2. Культура епохи абсолютизму та Просвітництва.
Українська культура другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. Соціально-економічні передумови
розвитку духовної культури в Україні в другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. Визвольна війна
1648–1654 рр. та поширення демократичних тенденцій в українській культурі. Культура
козацької держави (1648–1781 рр.). Ліквідація Гетьманщини і Запорізької Січі. Унія.
Тема 2.3. Культура в епоху промислового перевороту та соціальних зрушень
Національно-культурне відродження в Україні в ХІХ ст. Генеза українського Відродження.
Дворянський (1789–1840 рр.) та народницький (1840–1880 рр.) періоди Відродження.
Модерністичне відродження (1890–1914 рр.). Перші видання часів Відродження в
східноукраїнських землях. Початки галицького відродження. Народницький період
Відродження.
Розділ 3. Основні напрями європейської культури (ХІХ ст.)
Тема 3.1. Соціально-історичні особливості епохи. Романтизм
Модернізація: індустріалізація; промисловий переворот XIX ст. Розвиток національних
культур і виникнення культурних феноменів. Становлення громадянської свідомості. Доба
О.Шпенглера, Х. Ортеги-і-Гасета, Й. Гейзінги, Г. В. Ф. Гегеля. Романтизм – суспільнийі
культурний рух.
Тема 3.2. Реалістичні тенденції 30–40-х років ХlХ ст.
Історичні передумови виникнення реалізму. Ключові особливості доби реалізму. Критичний
реалізм. Філософська основа. Раціоцентричний психологізм.
Тема 3.3. Натуралізм в європейській культурі
Натуралізм як протест типізації, «офіційному» мистецтву. Основні принципи: об'єктивне,
точне і безпосереднє зображення реальності, людського характеру. Принцип « природного
детермінізму». Філософія позитивізму. Натуралістична школа: Т. де Мопассан, Е. Гонкур,
А. Доде. Французька література: Е. Золя, Е. і Ж. Гонкури. Натуралізм в живописі.
Тема 3.4. Імпресіонізм та постімпресіонізм в мистецтві
Протест проти натуралізму як виникнення нової форми – імпресіонізму. Колористична
революція імпресіоністів: О.Ренуар, К.Моне, Е.Мане, Е.Дега,К. Піссаро.
Розділ 4. Культура Новітнього Часу (ХХ–XXI ст.)
Тема 4.1. Модерністські тенденції в культурі ХХ ст. Епоха постмодерну
Особливості сучасного культурного розвитку на зламі ХХ–ХХІ століть. Криза гуманізму.
ХХ століття – «втрачена генерація»
Тема 4.2. Українська культура ХХ – початку ХХІ ст.
Перша світова війна – поворотний етап в історії українського народу. Революція в Росії і
спалах національно-політичного відродження в Україні. Центральна Рада від 22.01.1918 та
проголошення самостійності Української Народної Республіки. Культурний рух періоду
Центральної Ради. Гетьманат. Репресивні акції сталінізму та їх трагічний вплив на розвиток
української національної культури 20–50-х рр. Українська культура 50–70-х рр.
Тема 4.3. Тенденції розвитку української культури в сучасних умовах
Перспективи розвитку української культури в сучасних умовах. Проблеми розвитку
української культури в контексті глобалізації та ідеології глобалізму. Проблеми збереження
української культурної та національної ідентичності в умовах глобалізації та ідеології
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глобалізму. Секуляризаційні процеси і їх вплив на українську культуру. Українська культура в
ситуації постмодернізму. Специфічні риси українського постмодерну. Українська церква і
релігія в ситуації постмодернізму.
ЕТНОГРАФІЯ
Мета: викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів системного знання
про процеси антропогенезу й етногенезу, роль етнічного фактора в еволюції світової культури,
особливостей етнічної самосвідомості та сутності етнічної ідентичності; розгляд
закономірностей етнічних процесів та їх роль у суспільно-політичному житті. Опанування
дисципліною спрямоване на формування соціальної, громадянської та виробничої культури
майбутнього фахівця.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• предмет, методи та функції етнографії;
• всі основні етнографічні теорії і наукові напрямки;
• основні етнічні та міжетнічні спільності;
• види класифікації етносів (географічна, антропологічна, етнолінгвістичних, господарськокультурна класифікації);
• структури народонаселення світу.
Розуміння:
• основні етапи процесу етногенезу;
• терміни і поняття у сфері міжетнічних відносин (етнічна адаптація, етнічна акультурація,
етнічна асиміляція);
• основні поняття етнічної психології (етнічна самосвідомість, етнічна ідентичність,
національну свідомість, національний характер);
• етапи, природу і причини міжетнічних конфліктів;
• форми, динаміку і технології врегулювання міжетнічних конфліктів.
Навички:
• враховувати етнічні особливості як при історичних дослідженнях, так і практичної
діяльності;
• розпізнавати прояви расизму і нетерпимості;
• співвідносити соціокультурні процеси і окремі факти і події;
• виявляти справжні причини міжетнічних конфліктів;
• використовувати розроблені методи запобігання та припинення міжетнічних конфліктів.
Зміст дисципліни (Тематика).
Розділ 1. Основні поняття етнографії
Тема 1.1. Вступ до етнографії
Походження терміну «етнографія». Перші етнологічні об’єднання: Паризьке товариство
етнологів (1839). Американське етнологічне товариство (1842). Етнологічне товариство (1843)
в Англії. Товариство антропології, етнології і доісторії (1869) в Німеччині, Італійське
товариство антропології і етнології (1871) і т.д. Створення Міжнародного союзу
антропологічних і етнологічних наук 1934 р. Регулярне проведення Міжнародних конгресів.
Тема 1.2. Місце етнографії в системі гуманітарних наук
Етнографія як об’єкт. Вивчення етносів у всій складності їх господарського,культурнопобутового духовного життя та соціально-історичних процесів. Етнографія – єдина з
гуманітарних наук, що вивчає походження етносів.
Тема 1.3. Джерела етнографії, її зв’язок з суміжними дисциплінами
Найбільш важливі, повні і цінні етнографічні матеріали. Дані, зібрані в ході таких досліджень.
Проведення спостереження і дослідження в середовищі живих етносів. Первісні відомості про
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функціонування етнічних спільнот. Традиційно-побутова (народна) і сучасна господарськопобутова культура та етнічні процеси.
Тема 1.4. Методика і методи етнографічних досліджень
Цінність етнографічних матеріалів. Пряма участь дослідника в спостереженнях за життям
етнічних спільнот. Дані, зібрані в ході таких досліджень. Польові етнографічні матеріали.
Спостереження і дослідження в середовищі живих етносів. Можливість здобути необхідні
первісні відомості про функціонування етнічних спільнот.
Тема 1.5. Становлення етнографії та її напрямів
Господарсько-культурні та військово-політичні інтереси. Потреба в етнографічних знаннях.
Збір очевидцями (воїнами, купцями, мандрівниками, послами), узагальнюючих характеристик
окремих етносів чи населення окремих областей. Військові перемоги вавілонських,
ассирійських, єгипетських, персидських царів. Описування культурно-побутових
особливостей підкорених етносів.
Тема 1.6. Термінологічні основи етнографії
Соціальні спільноти – це сукупності людей, які характеризуються певними спільними
соціальними рисами і ознаками. До соціальних належать соціальні класи, касти, стани,
професійні групи,групи за освітою і прибутками, вертикальною соціальною стратифікацією
(адміністратори, технічні спеціалісти середнього рівня, комерційний клас, дрібна буржуазія,
технічні робітники, кваліфіковані робітники та ін.), соціально-політичні групи професійних
політиків, адміністраторів, партійних функціонерів та ін.
Розділ 2. Природа і сутність етносів
Тема 2.1. Етнічна (національна) психологія
Поняття « етнічність». Повернення вивчення «етнічності» в етнологію в 1953 р.
американським вченим Девідом Рісменом. Дискусії навколо поняття «етнічність».
Заплутаність концепцій до того, що термін ототожнюють як з поняттями «етнос» і «етнічна
група». Терміни «етнічна ідентичність», «етнічна самоідентифікація». Чимало західних і
окремих російських вчених названі поняття і терміни вважають за синоніми.
Тема 2.2. Концепції етносу
За формою етноси подібні до тваринних видів. Які можна описати як форми передачі
інформації (мовою, показом, наслідуванням і т.п.).
Тема 2.3. Класифікація етносів
Етноси як стійкі міжпоколінні людські спільноти (цілісні системи). Етноси пов’язані як зі
спадковими популяційно генетичними ознаками і природно-географічним середовищем.
Усування дублювання наукових уявлень. Визначення місця етнічних спільнот у природі і
суспільстві. Спирання на накопичену суму знань.
Тема 2.4. Мозаїчність етносів
Мозаїчна концепція етносу. Обґрунтування концепції англійським етнологом Ентоні Смітом.
Переніалізмова концепція. Ведення боротьби за створення чи відродження власних держав.
Тема 2.5. Етногенез і його чинники
Етнічність як сформоване за певних обставин почуття солідарності груп людей. Політики
використовують такі групи у боротьбі за владу і свій добробут. Етнічність як вияв
колективних устремлінь для досягнення матеріальних переваг на соціально-політичній арені.
Вона виконує ту соціальну роль, яку їй свідомо надала група чи людина, що вона має
виражений практичний характер.
ФІЛОСОФІЯ
Мета: ознайомлення студентів з філософськими пошуками людства, з наскрізними
філософськими Темами та проблемами, з різними підходами до їх тлумачення, а також
обґрунтування необхідності побудови власного світогляду, у якому мають місце власні
відповіді на філософські питання. Курс має також сформувати у студента уявлення про
проблематику та мову філософії, її методи, поняття та категорії; розвиток та вдосконалення у
студентів практичних навичок логічно правильно міркувати, критично мислити.
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Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• предмет, структуру та основні функції філософського знання;
• зміст основних філософських категорій і понять;
• історичні етапи розвитку філософії;
• особливості основних філософських шкіл історії та сучасності;
• головні філософські проблеми, способи їх вирішення на сучасному етапі;
• предмет та метод логіки;
• історичні етапи розвитку логічного знання;
• структуру, виміри та рівні знакового процесу;
• розділи логічної семіотики;
• структуру поняття і типи відношень між поняттями;
• логічні операції над поняттями;
• умови істинності логічних сполучників;
• головні закони логіки;
• схеми дедуктивних міркувань;
• види правдоподібних міркувань;
• види аргументації та критики.
Розуміння:
• визначати характерні особливості філософського мислення різних епох;
• формулювати основні філософські поняття та категорії, обґрунтовувати наскрізні
філософські проблеми;
• обґрунтовувати місце філософії в сучасному світі, аргументовувати її вплив на сучасну
культуру та мистецтво;
• розвивати критичні та аналітичні здібності мислення;
• визначати логічну форму міркування;
• встановлювати структуру, виміри та рівні знакового процесу;
• виявляти головні поняття у тексті, з’ясовувати їхню структуру, встановлювати відношення
між ними;
• логічно правильно поділяти, класифікувати, визначати поняття;
• знаходити помилки у поділах, класифікаціях, визначеннях і не допускати їх у своїх
міркуваннях;
• виявляти вид і структуру висловлювань;
• встановлювати вид міркування;
• конструювати коректну аргументацію;
• уникати типових помилок в аргументації та критиці.
Навички:
• набуття навичок сучасного ведення справ, аналізу міжособистісних взаємин у суспільстві та
людської поведінки, пов’язаної з національними особливостями, ментальністю та специфікою
державного устрою;
• коректне використання прав правил етикету професійного спілкування та формування
міжособистісних контактів на основі цих правил.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Історія філософії
Тема 1.1. Особливості філософського знання. Філософія як наука, як світогляд, як рефлексія
суб’єкта над першоосновами буття
Виникнення філософії. Відношення «людина – світ» – об'єкт філософського осмислення
дійсності. Співвідношення об'єкту і предмету філософії. Специфіка предмета філософії.
Функції філософії.
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Тема 1.2. Парадигми філософування. Захід та Схід
Філософська думка в Стародавній Індії. Головні підходи до причин формування філософії в
Стародавній Греції. Філософія епохи еллінізму (стоїцизм, епікуреїзм, неоплатонізм,
скептицизм).
Тема 1.3. Філософія Середньовіччя, Відродження та Нового часу
Особливості середньовічної філософії, напрями філософії епохи Відродження: гуманізм,
філософія природи, макіавелізм, утопії. Загальні риси філософії Нового часу у контексті
формування нею основних світоглядних засад класичного світобачення. Емпіризм та
раціоналізм як два напрямки та дві національні школи цього часу.
Тема 1.4. Німецька класична філософія
Філософське вчення І. Канта. Об’єктивний ідеалізм Геґеля. Об’єктивне мислення як
субстанція. Відношення між буттям і мисленням. Етапи розвитку абсолютної ідеї: логіка,
природа, дух. Система категорій. Концепція історії філософії.
Тема 1.5. Основні тенденції сучасної філософії, філософські школи та їх представники
Ірраціоналізм, філософія життя, віталізм, інтуїтивізм. Психоаналіз як спроба методологічного
подолання суб’єктивізму та ірраціоналізму (інтуїтивізму). Виявлення принципів
життєдіяльності особи та мотивів поведінки. Зміщення онтології в сферу психіки.
Тема 1.6. Українська філософія
Українська філософія як складова світового філософського процесу. Стародавній народний
світогляд прадавніх слов’ян як підґрунтя та чинник української філософії (світ наві, яві та
праві). Зародження і формування філософської думки Київської Русі та епохи Відродження на
Україні. Філософські пошуки професорів Києво-Могилянської академії.
Розділ 2. Основні розділи філософії
Тема 2.1. Головні онтологічні проблеми філософії
Основні онтологічні позиції у філософії. Місце онтології в системі філософського знання.
Проблема буття в історії філософії. Історичні етапи формування вчення про буття. Світ як
єдність об'єктивної дійсності і дійсності людських сутнісних сил. Класичні теорії буття.
Екзистенціальна онтологія. Специфіка міркувань про буття: буття як філософська категорія.
Основні форми буття. Категорії субстанції, матерії, руху, простору, часу.
Тема 2.2. Проблема людини у філософії: філософські аспекти антропології
Питання «Що таке людина?» як центральне у філософії. Феномен людини: виміри і аспекти
осмислення. Різноманіття інтерпретацій природи людини в історії світової філософії.
Проблема сутності та існування людини. Співвідношення біологічного і соціального в природі
людини. Людина як істота духовна. Дух, душа, духовність. Проблема життя і смерті в
духовному досвіді людини.
Тема 2.3. Філософський зміст проблеми свідомості
Проблема свідомості: світ суб'єктивної рефлексії і світ об'єктивної реальності. Сучасні
філософські концепції свідомості (феноменологів та представників аналітичної філософії).
Виникнення і природа свідомості. Біологічні і соціальні передумови виникнення свідомості.
Генезис свідомості. Структура свідомості й основні рівні. Свідомість і самосвідомість у
раціоналістичному й ірраціоналістичному тлумаченні.
Тема 2.4. Людина і суспільство. Філософія глобальних проблем
Суспільство як безпосередній світ буття людини. Типи суспільств у сучасній науці. Соціальна
структура. Соціальна система. Стратифікація суспільства. Елітарні та егалітарні суспільства.
Суспільство й особа. Людина в її суспільних відносинах.
Тема 2.5. Проблеми істини, пізнання, мислення. Наука, її будова та розвиток
Проблема предмету і джерел пізнання. Форми чуттєвого і раціонального пізнання. Роль
інтуїції в пізнанні. Поняття знання і його види. Особливості повсякденного знання. Істина і
фальш. Класична і некласичні теорії істини. Критерії істини. Наука як спеціалізована форма
пізнання і як сфера суспільної діяльності. Рівні наукового пізнання та критерії їх розрізнення.
Тема 2.6. Етика та естетика як філософські дисципліни
Етична спрямованість філософського знання. Етика як філософська дисципліна. Особливості
функціонування моралі. Проблема визначення добра і зла, щастя, сенсу життя. Категорії
обов’язку, совісті, справедливості. Свобода і відповідальність. Естетика в системі
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гуманітарних наук. Прекрасне як ідея та характеристика. Художні напрямки в мистецтві
ХХ ст. Модерн і постмодерн.
Розділ 3. Предмет логіки. Основи понятійного мислення
Тема 3.1. Предмет та метод науки логіки
Походження терміна «логіка», його багатозначність. Визначення логіки як науки. Історичні
етапи розвитку логічного знання. Міркування, його структура. Правильні та неправильні
міркування, їх характерні ознаки. Поняття про логічну помилку. Софізми та паралогізми.
Тема 3.2. Основні формально-логічні закони
Загальна характеристика основних формально-логічних законів. Природні, нормативні та
логічні закони у спілкуванні. Закон тотожності. Закон несуперечності. Закон виключеного
третього. Закон достатньої підстави.
Тема 3.3. Загальна характеристика імені та поняття.
Загальна характеристика імені. Структура значення імені: предметне значення (денотат,
екстенсіонал) і смислове значення (смисл, інтенсіонал). Ім'я та поняття. Загальна
характеристика поняття як одиниці інтелектуально-мовної комунікації.
Тема 3.4. Логічні операції над поняттями
Загальна характеристика логічних операцій над поняттями. Комунікативне значення логічних
операцій над поняттями. Поділ понять. Структура поділу. Види поділу. Правила поділу.
Типові помилки. Класифікація як багатоступінчастий поділ.
Розділ 4. Основи теорії аргументації
Тема 4.1. Комунікація, судження і висловлення
Загальна характеристика судження. Речення, судження, висловлювання. Роль судження і
висловлювання у сфері інтелектуально-мовного спілкування. Прості й складні судження.
Структура простого судження. Види простих суджень. Комунікативні функції атрибутивних
суджень (А, І, Е, О) та відношень між ними. Мова логіки висловлювань.
Тема 4.2. Дедуктивні міркування
Види умовиводів (класифікація умовиводів за ступенем обґрунтованості висновку, за
напрямком виведення висновку, за кількістю засновків). Поняття про дедуктивне міркування.
Види дедуктивних міркувань.
Тема 4.3. Правдоподібні міркування
Поняття про правдоподібне міркування. Види правдоподібних міркувань: індуктивні
міркування та міркування за аналогією. Комунікативна функція індуктивного міркування.
Помилки популярної та неповної індукції і непорозуміння. Види міркувань за аналогією:
аналогія властивостей та аналогія відношень.
Тема 4.4. Аргументація та критика в комунікації
Поняття аргументації та критики. Сутність, значення та місце аргументації і критики у
спілкуванні. Доведення як найсильніший вид аргументації. Види доведення. Розуміння і
переконання. Види критики. Спростування, його види. Можливості спростування як критики у
розв’язанні конфліктів.
Тема 4.5. Правила аргументації та критики
Правила, помилки, хитрощі в аргументації та критиці: правила, помилки, хитрощі щодо тези;
правила, помилки, хитрощі щодо аргументів; правила, помилки, хитрощі щодо форми.
Аргументація і суперечка. Класифікації суперечок.
ПСИХОЛОГІЯ
Мета: формування основ психологічної культури особистості студента шляхом засвоєння
базових науково-теоретичних та прикладних психологічних знань, набуття умінь їх
використовувати у життєвих реаліях.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• предмет та завдання психології;
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• основні поняття та категорії дисципліни, необхідні для професійної діяльності;
• структурні компоненти особистості та особливості їх формування;
• роль самооцінки людини в досягненні життєвого успіху;
• основні особливості фізичного, психічного і соціальногоздоров'я людини;
• підходи і методи зміцнення та формування здоров'я;
• різновиди психологічного захисту;
• складові саногенного потенціалу особистості;
• критерії і стадії розвитку групи;
• різновиди групового впливу, групові ефекти та їх особливості;
• особливості спілкування у малих групах;
• функціонально-рольову структуру сім’ї як малої соціальної групи;
• специфіку розвитку власних здібностей;
• ключові характеристики конкурентоспроможної особистості;
• методи профілактикиконфліктів в організації;
• психологічні особливості конфліктних ситуацій в ділових бесідах іпереговорах;
• технології створення позитивного іміджу; причини виникнення конфліктів;
• шляхи попередження та розв’язанняконфліктів;
Розуміння:
• категоріально-поняттєвий апарат дисципліни;
• бар’єри міжособистісної взаємодії та шляхи їх подолання;
• значущість та особливості використання підходів для формування установки бути здоровим;
• мотиви, стратегії поведінки партнерів по взаємодії;
• шляхи врегулювання конфліктних ситуацій та подолання труднощів у міжособистісній
взаємодії.
Навички:
• використовувати основні соціально-психологічні підходи до визначення Я-концепції і
самооцінки особистості;
• активізувати і регулювати власний саногенний потенціал;
• долати труднощі та бар’єри у міжособистісній взаємодії;
• виявляти і аналізувати чинники ризику здоров'я;
• проводити діагностику власного здоров'я;
• використовувати підходи для формування установки бути здоровим;
• реалізовувати стратегії збереження фізичного здоров’я;
• володіти навичкамисаморегуляції психічних станів;
• визначати статусно-рольові характеристики людини і групи в міжособистісній і міжгруповій
взаємодії;
• використовувати інтереси та здібності у власному професійному становленні;
• реалізовувати власні лідерські якості у міжособистісній і груповій взаємодії;
• володіти навичками консультативної і посередницької допомоги у профілактиці і розв’язанні
конфліктів;
• попереджати та вирішувати виробничіконфлікти;
• створювати особистий імідж;
• володіти механізмами впливу імідж-образу на масову свідомість;
• володіти навичками сучасного іміджмейкера зі створення іміджу фірми, корпорації крізь
призму людського фактора.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Психологія особистості. Соціальна взаємодія і психологія груп
Тема 1.1. Психологія як наука: предмет, завдання, методи
Предмет психології як науки, її завдання на сучасному етапі розвитку. Взаємозв’язок та
відмінності наукової та «життєвої» психології. Поняття про психічні процеси, стани та
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властивості. Основні етапи розвитку психологічних знань. Характеристика провідних
зарубіжних та вітчизняних психологічних теорій і концепцій.
Основні галузі й напрями психологічних знань, зв’язок психології з іншими науками. Зв'язок
психології з професійно-орієнтованими та загальноосвітніми дисциплінами. Методологічну
основа психології. Основні принципи: принцип детермінізму (причинної зумовленості)
психічних явищ матеріальної дійсністю; принцип розвитку, або генетичний принцип, який
розглядає всі психічні явища в їх розвитку; принцип нерозривному взаємозв'язку психіки і
діяльності; принцип системності, який описує і пояснює основні види зв'язку між різними
сторонами психіки, сферами психічного.
Методи науково-психологічних досліджень.
Психічна активність людини. Психічне явище – власність людини. Почуття, думки, образи,
сприйняття, прагнення, бажання, міркування і погляди так чи інакше пов’язані з тим, що
розташоване поза людиною, що нею відображене.
Тема 1.2. Особистість в соціально-психологічній науці
Категорія особистості у психології, її зв’язок з поняттями «людина», «індивід»,
«індивідуальність». Особливості сучасних теорій особистості.
Сутнісні властивості особистості. Фактори формування особистості. Структура особистості:
спрямованість, індивідуально-психологічні властивості особистості, соціально-психологічна
характеристика, соціально-генетичні аспекти.
Свідоме і несвідоме в особистості. Самосвідомість, «Я-концепція» та її компоненти
(когнітивний, емоційно-оцінний, поведінковий). Самооцінка, її види за рівнем (висока,
середня, низька), співвіднесенням з реаліями (адекватна, неадекватна), особливістю
функціонування (конфліктна, безконфліктна). Самоповага та рівень домагань.
Самоактуалізація та самореалізація особистості.
Соціально-психологічний тип особистості. Поняття про темперамент. Історичні аспекти
розвитку вчення про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту. Типи темпераменту
залежно від типу вищої нервової діяльності: меланхолік, холерик, сангвінік, флегматик.
Властивості темпераменту. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності.
Поняття про характер, його фізіологічні основи. Природні та соціальні чинники формування
характеру людини. Провідні риси характеру – морально-ціннісні, емоційно-вольові,
когнітивно-пізнавальні. Акцентуації рис характеру, питання їх класифікації.
Поняття про здібності людини. Природні та соціальні фактори формування здібностей. Види
здібностей (загальні та спеціальні). Творчі здібності та рівні їх розвитку (обдарованість,
талановитість, геніальність).
Когнітивна сфера особистості. Особливості відчуттів, сприймань, пам’яті, уваги, мислення,
уяви.
Тема 1.3. Соціальні відносини і міжособистісні стосунки людей
Взаємодія особистості із соціумом як провідна передумова її продуктивної соціалізації.
Ієрархія рівнів соціуму – мезорівень, макросоціум, мікросоціум та їх вплив на соціальнопсихологічний розвиток особистості.
Загальні соціально-психологічні основи міжособистісних взаємин людей, їх зв’язок із
суспільними відносинами. Основні функції міжособистісних взаємин – комунікативна,
перцептивна, інтерактивна.
Психологічні основи міжособистісного сприйняття та пізнання людьми одне одного.
Характеристика основних механізмів соціальної перцепції – ідентифікації, емпатії, рефлексії.
Проблема адекватності розуміння та оцінювання партнерів зі спілкування, роль у цих
процесах сформованих психологічних установок, ефектів «ореолу», атракцій (механізмів
утворення емоційного контакту).
Види спілкування: за результативністю спільної взаємодії та досягнутим ефектом
виокремлюють такі види спілкування (необхідне, бажане, нейтральне, небажане); за
безпосередністю контактів розрізняють (міжособистісне, масове); за типом зв’язків між
учасниками взаємодії виокремлюють (монологічне, діалогічне); за тривалістю взаємодії
(довготривале, короткочасне), конфліктне спілкування.
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Вербальне спілкування: розмовна, літературна, штучна, письмова, усна мова. Невербальне
спілкування як мова жестів і почуттів. Невербальна поведінка. Співвідношення вербальних та
невербальних засобів спілкування.
Психологія міжособистісної взаємодії як інтерактивна функція людських взаємин.
Реклама і паблік рилейшнз як засоби формування соціальної реальності.
Імідж як предмет інформаційно-психологічної пропаганди.
Маніпуляція суспільною свідомістю. Протидія негативному психологічному впливу.
Тема 1.4. Психологія груп і сімейних взаємин
Соціальні ролі людини у загальній структурі суспільства та проблема готовності особистості
до їх виконання.
Поняття про великі соціальні групи, їх різновиди та особливості. Приналежність людини до
великих соціальних груп як основа набуття відповідної ментальності – національної,
професійної, релігійної, культурної тощо. Студентство як специфічна соціальна група молоді,
особливості її субкультури та соціального портрету.
Поняття про малі соціальні групи, їх види та особливості. Міжособистісний характер взаємодії
людей у малих соціальних групах. Проблема лідерства у малих соціальних групах та
керівництва ними, їх стилі. Рівні розвитку малих соціальних групах від формальних і
стихійних до формування колективу та команди.
Психологія сімейних взаємин. Життєві цикли сім’ї. Функціонально-рольова структура сім’ї як
малої соціальної групи. Внутрішні і зовнішні межі сім’ї. Різновиди сімейних ролей:
формальні, функціональні, неформальні.
Тема 1.5. Конструктивні і деструктивні форми взаємодії. Конфліктна взаємодія
Поняття про конфлікт, причини його виникнення. Функції конфлікту. Типи конфліктної
взаємодії. Структура та динаміка конфлікту.
Конструктивні і деструктивні форми соціальної взаємодії як причини конфліктів. Конфліктні
типи особистості та прийоми спілкування з ними.Стратегії поведінки в конфлікті:
суперництво, співробітництво, поступливість, приниження, пристосування, пасивність.
Основні тактики поведінки в конфлікті. Міжособистісні стилі вирішення конфліктів:
співробітництво, компроміс, конкуренція, уникнення, пристосування. Конфліктні ситуації в
ділових бесідах і переговорах.
Сучасні психотехнології вирішення конфліктів: «Я-повідомлення», «Картографія».
Медіація – метод ви рішення таурегулюванняконфліктів. Медіація – посередництвоз
урегулювання конфліктів. Медіація як процедура посередництва, альтернативний метод
вирішення конфліктів. Медіація –це професійна діяльність у сфері організації комунікації.
Правила, процедура, техніки та стратегії медіації. Вимоги до професійного посередника –
медіатора.
Розділ 2. Психологічне здоров’я і професійна діяльність особистості. Психологія
кар’єрного успіху
Тема 2.1. Психологія здоров’я
Міждисциплінарне визначення поняття «здоров’я». Компоненти здоров’я людини. Здорова
особистість в психологічному просторі. Розуміння психологічного здоров’я особистості.
Групи психологічних факторів здоров’я. Незалежні фактори: обумовлюючі, когнітивні,
фактори соціального середовища, демографічні змінні. Психічна стійкість особистості. Стиль
життяі залежність людини. Стрес і здоров’я людини. Вчення Г. Сельє: фактори і фази стресу.
Види та функції психологічного захисту особистості, їх характеристика. Використання
психологічного захисту в процесі життєдіяльності людини.
Психогігієна розумової праці та режиму дня. Психічна саморегуляція та здоров’я. Методики
дослідження психічного здоров’я, визначення нервово-психічної адаптації. Методика
психоемоційної релаксації.
Процесс самоуправління та саморегуляції особистості. Саногенний потенціал особистості,
його активізація та саморегулювання.
Концепція психологічного забезпечення професійного здоров’я. Професійне самовизначення.
Фактори впливу на процес професійного самовизначення. Професійна підготовка. Психологопедагогічні принципи успішності професійної підготовки. Професійна адаптація. Напрямки
29

адаптації. Критерії успішності первинної професійної адаптації. Емоційне вигорання і
професійна деформація особистості, копінг-стратегії,психологічний супровід.
Тема 2.2. Стиль життя і залежності особистості
Поняття стилю життя людини. Роль професійної діяльності і дозвілля у формуванні стилю
життя. Тенденції щодо розуміння стилів життя та проведення дозвілля: дозвіллєва поведінка
як індивідуальний прояв; вибір дозвілля під впливом соціальної групи. Прояви самоорганізації
тіла людини як біологічної системи: самооновлення, саморегуляція, самовідновлення.
Ставлення до здоров’я, його компоненти. Внутрішня картина здоров’я. Роль сім’ї у
формуванні ставлення до здоров’я.
Здоровий спосіб життя. Компоненти здорового способу життя. Мотиви дотримання здорового
способу життя.
Нехімічні види залежностей. Класифікація, соціально прийнятні та неприйнятні форми
залежностей. Критерії діагностики нехімічних залежностей. Гемблінг, технологічні залежності
(комп'ютерні ігри та Інтернет), харчова, релігійна. Залежність від стосунків.
Теорії залежності. Різновиди хімічної і психологічної залежностей. Характеристика хімічних
залежностей: алкоголізм, паління, наркоманія. Особливості їх негативного впливу на здоров’я
людини. Характеристика психологічних видів залежності людини: шопоголізм, медіазалежність, харчова, сексуальна, ігрова, емоційна тощо. Профілактика адиктивної поведінки
особистості.
Тема 2.3. Психотехнологія створення іміджу. Типологія лідерів
Психотехнологія створення іміджу. Ключові іміджеві характеристики об’єкта. Проблема
об’єкта і суб’єкта іміджу. Особистість як реципієнт іміджу.
Мала, середня, велика соціальна група як аудиторія іміджу. Масова аудиторія іміджу. Види
об’єктів іміджу; особистість, організація, група, товар (торгова марка).
Види іміджу. Індивідуальний (персональний) імідж. Професійний імідж: поняття, сутність.
Груповий і організаційний (корпоративний) імідж. Імідж товару і послуги.
Типологія іміджу за сферою застосування: бізнес, реклама, організація, політика, управління,
шоу-бізнес тощо.
Вплив особливостей суб’єкта на створення і зміну іміджу. Типологія особистості як основа
для оцінки іміджевоїсхильності споживача. Зовнішня привабливість як складова іміджу.
Складові особистісного іміджу. Навички презентації та самопрезентації. Мода та етикет у
структурі іміджу. Імідж-стратегії впливу на масову аудиторію. Корпоративний імідж. Коучинг
як глибинний інструментарій іміджмейкерства.
Поняття «лідер» і «лідерство» у психології. Типологія лідерів. Типи актуалізаторів і
маніпуляторів. Лідерські якості. Імідж лідера. Відмінності лідера і керівника. Стилі лідерства і
керівництва. Конформізм.
Тема 2.4. Етапи розвитку конкурентоспроможності фахівця на сучасному ринку праці
Вибір успішної професії. Інтереси та здібності людини у професійному визначенні та
розвитку. Самореалізація в професійній діяльності. Поняття про кар’єру. Роль мотивації і
вольових якостей людини у досягненні кар’єрного успіху. Корпоративна культура фахівця.
Розвиток мотиву діяльності та оволодіння діяльністю. Спонукальна та регуляційна функції
поведінки людини. Мотиваційна сфера особистості як система факторів, що детермінують
поведінку. Потреба як джерело активності людини.
Етапи розвитку конкурентоспроможності фахівця на сучасному ринку праці. Ключові
характеристики конкурентоспроможної особистості рефлексивність, спрямованість,
компетентність, гнучкість. Професійна придатність та професіоналізм.
Принципи визначення професійної придатності та процес її формування. Професійно важливі
якості та здібності. Професії типу «людина-людина». Професіоналізм та моделі фахівця.
Прогнозування успішності діяльності.
Суб’єктивне проектування професійної кар’єри.
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ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета: формування у студентів послідовної системи знань у сфері регулювання трудових
відносин, засвоєння теоретичних положень науки трудового права, вивчення основних
принципів і напрямів регулювання трудових та тісно пов'язаних з ними інших відносин,
поглиблення знань і засвоєння норм чинного трудового законодавства.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• понятійний апарат трудового права, його систему й сутність, основні інститути та
субінститути;
• поняття предмету, методів та системи трудового права;
• особливості локального регулювання соціально-трудових відносин;
• поняття «суб'єкт трудового права», його складові елементи, види та зміст правового статусу
суб'єктів трудового права;
• порядок та особливості укладення колективного договору, його сторони та зміст;
• основні принципи державної політики зайнятості населення;
• особливості укладення трудового договору, його сторони та їх правовий статус;
• порядок здійснення переведення, переміщення та зміни істотних умов праці працівника;
• підстави припинення трудового договору; поняття «робочий час» та «час відпочинку»;
• особливості правового регулювання оплати праці;
• порядок та умови притягнення до дисциплінарної відповідальності;
• підстави застосування матеріальної відповідальності;
• особливості організації охорони праці на підприємстві.
Розуміння:
• працювати з національними та міжнародними нормативними актами України у сфері праці;
• застосувати набуті знання у вирішенні практичних питань;
• знаходити недоліки та порушення міжнародного законодавства та законодавства України в
галузі правового регулювання відносин у сфері праці;
• аналізувати існуючу судову практику в галузі розв'язання спорів між учасниками трудових
правовідносин;
• використовувати наукові праці вчених в галузі трудового права з метою поглиблення набутих
знань.
Навички:
• набути навичок роботи з нормативними актами;
• застосовувати набуті знання у вирішенні практичних питань та конкретних практичних
ситуацій в сфері правового регулювання трудових відносин;
• аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, готувати інформаційні та
аналітичні документи, із дотриманням норм та правил їх оформлення;
• оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та
міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних система х;
• здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних відносин
та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень;
• правильно тлумачити та застосовувати норми трудового законодавства в процесі роботи за
спеціальністю, аргументувати власну точку зору та прийняті рішення з конкретних питань
регулювання трудових відносин, давати їм правову оцінку.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1.Основні положення трудового права
Тема 1.1. Поняття, предмет, метод і система трудового права
Поняття трудового права як галузі права. Місце трудового права у системі права. Роль і функції
трудового права. Предмет трудового права. Особливості правовідносин, які складають предмет
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трудового права.
Метод правового регулювання трудових відносин. Державний метод регулювання трудових
відносин. Договірний метод регулювання трудових відносин. Система галузі трудового права і
система науки трудового права. Тенденції розвитку трудового права.
Тема 1.2. Трудовий договір
Поняття трудового договору та його особливості. Сторони та строки трудового договору.
Укладення трудового договору. Документи, необхідні для укладення трудового договору.
Зміст трудового договору. Припинення трудового договору (ст.36 КЗпП України). Розірвання
трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи
роботодавця. Оформлення звільнення та проведення розрахунку з працівником.
Тема 1.3. Робочий час
Поняття та види робочого часу. Режим робочого часу. Ненормований робочий день,
особливості застосування. Поняття надурочних робіт. Обмеження надурочних робіт і заборона
залучення до них окремих категорій працівників.
Тема 1.4. Час відпочинку
Поняття і види часу відпочинку. Відпустки: види та порядок надання. Щорічні відпустки.
Відпустки, пов’язані з навчанням. Творчі відпустки. Підстави для надання та тривалість
соціальних відпусток. Відпустки без збереження заробітної плати. Порядок оплати відпусток.
Грошова компенсація за невикористані відпустки.
Тема 1.5. Оплата праці
Поняття заробітної плати та її структура. Додаткова заробітна плата: поняття, види. Тарифна
система оплати праці та її елементи. Єдина тарифна сітка (ЄТС) в оплаті праці працівників.
Державне регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата: поняття, порядок
встановлення, розміри. Оплата надурочних робіт та роботи в нічний час.
Тема 1.6. Дисципліна праці. Дисциплінарна відповідальність
Поняття дисципліни праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку як метод
забезпечення порядку на підприємстві, в установі, в організації. Поняття заохочень. Види та
порядок застосування, заохочень за успіхи в роботі. Поняття дисциплінарного проступку.
Поняття і види дисциплінарної відповідальності. Порядок і строки застосування
дисциплінарних стягнень.
Тема 1.7. Матеріальна відповідальність
Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності. Підстави та умови
настання матеріальної відповідальності. Види матеріальної відповідальності. Порядок
відшкодування заподіяної шкоди.
Тема 1.8. Трудові спори
Поняття та причини виникнення трудових спорів. Індивідуальні трудові спори: поняття та
порядок їх вирішення. Колективні трудові спори: поняття та порядок їх вирішення. Правовий
статус Національної служби посередництва і примирення. Примирна комісія: порядок
створення та повноваження. Трудовий арбітраж: порядок створення та повноваження.
Розділ 2.Загальні засади підприємницької діяльності
Тема 2.1. Поняття, ознаки, види підприємницької діяльності
Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності. Особливості
підприємницької діяльності. Принципи здійснення підприємницької діяльності.
Тема 2.2. Правове становище підприємств
Поняття та особливості правового статусу підприємств. Види підприємств. Особливості
функціонування державних підприємств. Види державних підприємств. Особливості
правового становища комунальних підприємств. Приватні підприємства. Фермерські
господарства. Підприємства, що засновані на колективної і змішаної формі власності.
Тема 2.3. Правовий статус господарських товариств
Поняття і ознаки господарських товариств. Правовий статус повних товариств. Командитні
товариства. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю. Товариство з
додатковою відповідальністю. Особливості правового статусу акціонерних товариств.
Тема 2.4. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів господарювання
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Поняття та ознаки індивідуальних підприємців. Права і обов’язки індивідуальних підприємців.
Поняття та характерні риси кредитної спілки. Правове становище благодійних та інших
неприбуткових організацій. Відокремлені підрозділи (структурні одиниці) господарських
організації.
Тема 2.5. Господарські зобов’язання
Поняття господарських зобов’язань. Особливості та сторони господарських зобов’язань.
Суб’єкти, об’єкти та зміст господарських зобов’язань. Підстави виникнення господарських
зобов’язань. Види господарських зобов’язань.
Тема 2.6. Господарсько-правова відповідальність
Поняття й ознаки господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правових
санкцій. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності. Форми господарськоправової відповідальності.
Тема 2.7. Правове регулювання банкрутства
Загальна характеристика банкрутства. Заходи щодо запобігання банкрутству. Судові
процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Ліквідаційна процедура у
справі про банкрутство.
ОХОРОНА ПРАЦІ І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Мета: засвоєння і формування знань про основні закономірності взаємодії людини,
суспільства і природи, особливості впливу антропогенних чинників на природне середовище
та його зворотну дію, методи управління процесами природокористування, у тому числі
економічні. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного
використання методів екологічного менеджменту і маркетингу.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• теоретичні основи раціонального природокористування й охорони навколишнього
середовища;
• методи проведення екологічних досліджень і організації природозахисної діяльності;
• методологію і методику розрахунків і збирання платежів за використання природних
ресурсів, відшкодування збитків від забруднення та інших порушень стану навколишнього
середовища.
Розуміння:
• Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних
відносин, зовнішньої політики України та інших держав.
• Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із використанням
наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів.
• Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних
відносин та зовнішньої політики. організувати екологічний менеджмент і аудит у діяльності
підприємств і організацій.
Навички:
• Практично використовувати методи екологічного менеджменту і маркетингу.
• Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та
інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та правил
їх оформлення.
• Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та
міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних система х.
• Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних відносин,
зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та
оприлюднювати звіти про результати досліджень.
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Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1.Екологічна безпека в системі природничих, соціальних та технічних наук
Тема 1.1. Екологія проблеми сьогодення
Головні завдання сучасної екології. Визначення поняття «екологія». Предмет і завдання.
Фундаментальні і прикладні розділи екології. Закон України «Про екологічну діяльність».
Загальні поняття навантаження на природне середовище. Антропогенна діяльність – основні
поняття, розділи. Природні ресурси та їх класифікація. Перші екологічно-небезпечні здобутки
людини. Методи екологічних досліджень.
Тема 1.2.Науково-технічний прогрес, розвиток та безпека цивілізації
Історія розвитку екології як науки.Структура сучасної екології. Сучасний стан і принципи
екології. Науково-технічний прогрес, хімізація та їх наслідки. Стан природних ресурсів і
довкілля. Екологічні закономірності та їх зміст. Історичний нарис та головні аспекти розвитку
екологічних знань. Причини зростання зацікавленості до екології за останні роки.
Тема 1.3. Поняття небезпеки, небезпечних ситуацій
Джерела природного забруднення атмосферного повітря: газоподібного, аерозольного,
радіоактивного. Поняття про забруднення атмосфери. Джерела антропогенного забруднення:
теплоенергетика (теплові й атомні електростанції), чорна і кольорова металургія, вугільна,
нафтовидобувна, нафтопереробна, хімічна промисловість; промисловість будівельних
матеріалів; транспорт, сільське господарство; побутове забруднення. Класифікація
антропогенних забруднювачів. Інгредієнтне забруднення: механічне, хімічне, біологічне;
параметричне; теплове, шумове, світлове, електромагнітне, радіоактивне.
Тема 1.4. Фактори ризику для здоров’я людини (і частина)
Техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з гідросферою України. Водні ресурси планети, їх
запас і розподіл. Ресурси води України, області. Проблеми від зростання споживання води.
Збільшення споживання води промисловістю, для побутових потреб і в сільському
господарстві. Проблеми водних ресурсів і заходи, спрямовані на поліпшення джерел води.
Значення підземних вод. Економія прісної води. Забруднення внутрішніх водойм, підземних
вод, радіоактивне забруднення води. Екологічний стан водойм України. Заходи щодо
зменшення ступеня забруднення води: методи очищення побутових стічних вод, використання
стічних вод для зрошення, замкнуті технології водозабезпечення. Нормативні вимоги до якості
води.
Тема 1.5.Фактори ризику для здоров’я людини (іі частина)
Природні і техногенні екологічні катастрофи, пов’язані з літосферою. Антропогенні впливи
на грунти в Україні. Законодавство з охорони літосфери в цілому та родючих земель зокрема.
Грунт - основний засіб виробництва в господарстві. Охорона грунту від виснаження. Ерозія
грунтів і шкода, що завдається нею. Охорона грунтів від водної ерозії. Захист грунтів від
вітрової ерозії. Забруднення та засмічення грунтів. Меліорація земель та її екологічні наслідки.
Сучасний стан грунтів України та шляхи його поліпшення. Контроль і управління якістю
грунтів. Охорона і раціональне використання земних надр. Рекультивація порушення земель.
Тема 1.6. Середовище життєдіяльності людини: можливі екологічні ризики
Модель життєдіяльності людини. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека,
надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Культура
безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. Аксіоми
безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у
безпеці життєдіяльності. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек.
Тема 1.7. Небезпеки глобального характеру та надзвичайні ситуації
Зміна клімату на планеті: причини та наслідки цього явища. Можливість використання
геофізичної зброї. Отруйні речовини. Історія виникнення та використання отрут. Бойові
отруйні речовини різного механізму дії. Тероризм з використанням отруйних речовин.
Тема 1.8.Життєдіяльність людини
Вплив на людину фізичних чинників біосфери. Шумове забруднення довкілля та його вплив
на здоров’я та самопочуття. Ультрафіолетове опромінення та механізми захисту від нього.
Вплив хімічних забруднень на організм людини та біосферу. Вплив на людину важких
металів. Пестициди, ПАВи, діоксини як небезпечні забруднювачі довкілля. Побутова хімія і
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здоров’я людей (миючі засоби, будівельні матеріали, синтетичний одяг, посуд з полімерних
матеріалів та ін.). Наркотичні засоби та їхній вплив на здоров’я людини. Алкоголь та паління
як фактори впливу на нервову систему. Харчові домішки та їх вплив на організм: консерванти;
барвники; підсилювачі смаку та ін. Проблема ГМО. Екологічне маркування. Біотичні впливи
як потенційно небезпечні фактори довкілля. Природні отрути тварин, рослин та
мікроорганізмів. Отруйні рослини. Допомога при отруєнні рослинами. Мікотоксини як
продукти вторинного метаболізму мікроміцетів. Антибіотики та проблеми виникнення
резистентності до них.
Розділ 2. Основні положення охорони праці
Тема 2.1. Організація праці, загальні положення. Правові та організаційні основи охорони
праці
Поняття, предмет, значення, характеристика нормативно-правової бази охорони праці.
Поняття і предмет охорони праці, охорона праці як суспільний чинник. Стан охорони праці,
виробничого травматизму, професійної захворюваності, невиробничого травматизму в
Україні. Основні поняття у галузі охорони праці, терміни визначення. 8 9 Основні законодавчі
акти України, що стосуються проблем охорони праці: Конституція України, Закони України
«Про охорону праці», «Про охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку», «Про використання
ядерної енергії та радіаційний захист», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», Кодекс Законів про працю України. Правове поле цих актів
законодавства і коло питань, на які поширюється їх дія щодо охорони праці.
Тема 2.2. Реєстрація, повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування і облік
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та заходи щодо
їх профілактики. Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо розслідування та обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Розслідування, облік та аналіз
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій як основа для розробки профілактичних
заходів щодо їх запобігання та вирішення соціальних питань, пов’язаних з нещасними
випадками, професійними захворюваннями та аваріями. «Положення про розслідування та
облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і
організаціях». Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Положенням.
Тема 2.3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
Поняття «фізіологія», «гігієна праці» та «виробнича санітарія». Фізіологія праці, вплив
процесу праці на функціонування організму і його систем. Біохімічні процеси в організмі —
основа підтримки життєдіяльності організму та його окремих систем. Фізіологія ручної,
механізованої, конвеєрної, розумової праці, праці з використанням засобів обчислювальної
техніки. Роль центральної нервової системи у трудовій діяльності людини. Втома. Вплив
факторів виробничого середовища (повітря робочої зони, шумового клімату, освітлення,
вібрації, промислових випромінювань) на функціонування організму і його систем у процесі
праці — поле компетенції гігієни праці як науки.
Тема 2.4. Освітлення виробничих приміщень
Виробниче освітлення, значення, види. Природне освітлення. Нормативні документи,
значення виробничого освітлення, види виробничого освітлення, вимоги санітарних норм
активів щодо їх застосування. Основні поняття системи світлотехнічних величин: сила світла,
світловий потік, освітленість, якість, контрастність, видимість, фон.
Тема 2.5. Основи виробничої безпеки. Електробезпека. Виробничий шум і вібрація, ультразвук
і інфразвук
Загальні поняття з електротравматизму; фактори, що впливають на характер ураження
електричним струмом. Поняття «електробезпека», «електротравма» та «електротравматизм».
Електротравматизм в Україні. Особливості електротравматизму. Для електричного струму на
людину. Електричні травми місцеві та загальні (електричні удари). Причини летальних
наслідків від дії електричного струму. Загальні поняття щодо шуму; дія шуму на організм
людини. Визначення поняття «шум» — фізичного та фізіологічного. Параметри звукового
поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Звукова потужність
джерела звуку. Діапазон частот та звукового тиску, що сприймаються органами слуху людини,
нижній поріг сприймання, поріг больового відчуття. Спектральна чутливість органів слуху
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людини. Рівні на чутливість органів слуху людини. Рівні звукового тиску та рівні звуку. Рівні
звукової потужності джерела звуку. Класифікація шумів за походженням (механічні, гідро-,
газо-, електродинамічні, транспортні, транспортно-технологічні, технологічні), за характером
спектра та часовими характеристиками.
Тема 2.6. Психологія ризику та трудові відносини. Управління ризиками. Методи оцінки
ризику
Поняття про психологію ризику. Статистичні дані при прогнозуванні нещасних випадків.
Виробничий травматизм. Людина і його безпека на виробництві. Вплив на людину зовнішніх
факторів. Управління ризиками. Методи оцінки ризику. Страховий ризик і страховий випадок.
Психологія безпеки праці. Методика визначення втрат (матеріальних, середовища, людських,
продукції).
ПРАКТИКА ОЗНАЙОМЧА
Мета: ознайомлення з діяльністю органів державного управління та місцевого
самоврядування, підприємств всіх форм власності, установ та організацій у сфері міжнародних
відносин.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• нормативно-правові документи, які регламентують діяльність установи, де проходитиме
практика;
• порядок і зміст виконання основних видів діяльності організації;
• форми, зміст і методи діяльності бази практики;
Розуміння:
• проводити інформаційно-аналітичне дослідження міжнародних відносин України з іншими
країнами світу;
• вивчити особливості професійної діяльності в організаціях різного типу у галузі
міжнародних відносин;
• збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних
відносин, зовнішньої політики України та інших держав;
• аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних
відносин та зовнішньої політики;
• вільно орієнтуватися у процесах пошуку, підготовки і систематизації інформаційноаналітичних матеріалів і документів;
• отримувати необхідну інформацію з використанням сучасних інформаційних і
комунікаційних технологій;
• здійснювати аналіз предметної галузі наукових досліджень з використанням інформаційних
технологій і систем, застосовувати набуті знання у фаховій діяльності.
Навички:
• формувати навички аналітично-управлінської та науково-дослідницької роботи в галузях
міжнародних відносин, міжнародних інформаційних технологій, плануванні зовнішньої
політики, прогнозуванні та моделюванні міжнародних відносин, прийнятті
зовнішньополітичних рішень, а також міжнародних політичних комунікаціях;
• закріпити практичні навички, необхідні для самостійного здійснення професійної діяльності,
формування та вдосконалення навичок міжнародної аналітики;
• застосовувати на практиці знання, здобуті під час теоретичного навчання;
• розвинути творчі здібності та уміння самостійно приймати рішення;
• навчитись плануванню та організації робочого часу, а також уміння працювати в колективі;
• аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та
інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та
правил їх оформлення;
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• оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та
міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних система х;
• здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних відносин,
зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та
оприлюднювати звіти про результати досліджень;
• навчитися використовувати сучасні інформаційні технології, в тому числі індустрії засобів
інформатизації, телекомунікації і зв’язку в міжнародній діяльності.
Зміст практики:
Ознайомча практика проводиться у формі екскурсійного відвідування на підприємство, заклад
чи установу галузі, за якою навчається студент, або суміжної галузі, якщо це обґрунтовано
програмою практики. Метою є ознайомлення студентів з історією підприємства, організації,
закладу, його структурою і основними видами діяльності. Результатом ознайомчої практики є
усвідомлення студентами майбутньої сфери діяльності, змісту вищої освіти та фахової
підготовки.
Ознайомчапрактика включає:
– вивчення структури відомства (установи), що здійснює міжнародну діяльність;
– вивчення функціональних обов’язків осіб, що відповідають за діяльність на міжнародному
рівні;
– вивчення режиму роботи установи;
– виконання індивідуальних завдань керівника практики;
– ведення щоденника проходження практики;
– виконання індивідуального завдання;
– підготовка звіту про проходження практики;
– захист звіту на кафедрі.
ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНА
Мета: закріплення та поглиблення знань, здобутих при вивченні навчальних дисциплін,
оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої
професії, формування навичок практичної роботи, необхідних для самостійного здійснення
професійної діяльності, прийняття виважених рішень під час виконання конкретної роботи у
реальних умовах.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• нормативно-правові документи, які регламентують діяльність установи, де проходитиме
практика;
• порядок і зміст виконання основних видів діяльності організації;
• форми, зміст і методи діяльності бази практики;
Розуміння:
• проводити інформаційно-аналітичне дослідження міжнародних відносин України з іншими
країнами світу;
• вивчити особливості професійної діяльності в організаціях різного типу у галузі
міжнародних відносин;
• збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних
відносин, зовнішньої політики України та інших держав;
• аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних
відносин та зовнішньої політики;
• вільно орієнтуватися у процесах пошуку, підготовки і систематизації інформаційноаналітичних матеріалів і документів;
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отримувати необхідну інформацію з використанням сучасних інформаційних і
комунікаційних технологій;
• здійснювати аналіз предметної галузі наукових досліджень з використанням
інформаційних технологій і систем, застосовувати набуті знання у фаховій діяльності.
Навички:
• формувати навички аналітично-управлінської та науково-дослідницької роботи в галузях
міжнародних відносин, міжнародних інформаційних технологій, плануванні зовнішньої
політики, прогнозуванні та моделюванні міжнародних відносин, прийнятті
зовнішньополітичних рішень, а також міжнародних політичних комунікаціях;
• закріпити практичні навички, необхідні для самостійного здійснення професійної
діяльності, формування та вдосконалення навичок міжнародної аналітики;
• застосовувати на практиці знання, здобуті під час теоретичного навчання;
• розвинути творчі здібності та уміння самостійно приймати рішення;
• навчитись плануванню та організації робочого часу, а також уміння працювати в
колективі;
• аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та
інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та
правил їх оформлення;
• оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та
міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних система х;
• здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних
відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та
оприлюднювати звіти про результати досліджень;
• навчитися використовувати сучасні інформаційні технології, в тому числі індустрії засобів
інформатизації, телекомунікації і зв’язку в міжнародній діяльності.
•

Зміст практики:
Навчальна практика має на меті узагальнити і систематизувати набуті студентами теоретичні
знання, виробити вміння та навички застосування їх на практиці. Навчальна практика
здійснюється шляхом ознайомлення зі змістом і формами роботи на базі практики та
виконання конкретних завдань, передбачених програмою практики. Випусковими кафедрами
формуються комплексні завдання для студентів у процесі виконання яких студенти
оволодівають первинними професійними уміннями і навичками.
Навчальнапрактика включає:
– вивчення структури відомства (установи), що здійснює міжнародну діяльність;
– вивчення функціональних обов’язків осіб, що відповідають за діяльність на міжнародному
рівні;
– ознайомлення з робочим місцем;
– вивчення режиму роботи установи;
– ознайомлення з документами і матеріалами, що стосуються діяльності установи;
– вивчення нормативних та інструктивних документів, які стосуються діяльності установи
та конкретної посадової особи;
– виконання окремих посадових функцій наставника практики та його професійних
доручень;
– самостійна розробка практикантом відповідних ділових паперів;
– виконання індивідуальних завдань керівника практики;
– розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи підрозділу;
– ведення щоденника проходження практики;
– виконання індивідуального завдання;
– підготовка звіту про проходження практики;
– захист звіту на кафедрі.
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ПРАКТИКА ВИРОБНИЧА
Мета: оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їхньої
майбутньої професії, формування на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань,
професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в
реальних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх
застосовувати у практичній діяльності.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• нормативно-правові документи, які регламентують діяльність установи, де проходитиме
практика;
• порядок і зміст виконання основних видів діяльності організації;
• форми, зміст і методи діяльності бази практики
Розуміння:
• проводити інформаційно-аналітичне дослідження міжнародних відносин України з іншими
країнами світу;
• вивчити особливості професійної діяльності в організаціях різного типу у галузі
міжнародних відносин;
• збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних
відносин, зовнішньої політики України та інших держав;
• аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних
відносин та зовнішньої політики;
• вільно орієнтуватися у процесах пошуку, підготовки і систематизації інформаційноаналітичних матеріалів і документів;
• отримувати необхідну інформацію з використанням сучасних інформаційних і
комунікаційних технологій;
• здійснювати аналіз предметної галузі наукових досліджень з використанням
інформаційних технологій і систем, застосовувати набуті знання у фаховій діяльності.
Навички:
• формувати навички аналітично-управлінської та науково-дослідницької роботи в галузях
міжнародних відносин, міжнародних інформаційних технологій, плануванні зовнішньої
політики, прогнозуванні та моделюванні міжнародних відносин, прийнятті
зовнішньополітичних рішень, а також міжнародних політичних комунікаціях;
• закріпити практичні навички, необхідні для самостійного здійснення професійної
діяльності, формування та вдосконалення навичок міжнародної аналітики;
• застосовувати на практиці знання, здобуті під час теоретичного навчання;
• розвинути творчі здібності та уміння самостійно приймати рішення;
• навчитись плануванню та організації робочого часу, а також уміння працювати в
колективі;
• аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та
інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та
правил їх оформлення;
• оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та
міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних система х;
• здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних
відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та
оприлюднювати звіти про результати досліджень;
• навчитися використовувати сучасні інформаційні технології, в тому числі індустрії засобів
інформатизації, телекомунікації і зв’язку в міжнародній діяльності.
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Зміст практики:
Виробнича практика має на меті узагальнити і систематизувати набуті студентами теоретичні
знання, виробити вміння та навички застосування їх на практиці. Виробнича практика
здійснюється шляхом ознайомлення зі змістом і формами роботи на базі практики та
виконання конкретних завдань, передбачених програмою практики. Випусковими кафедрами
формуються комплексні завдання для студентів у процесі виконання яких студенти
оволодівають професійними уміннями і навичками.
Виробнича практика включає:
– вивчення структури відомства (установи), що здійснює міжнародну діяльність;
– вивчення функціональних обов’язків осіб, що відповідають за діяльність на міжнародному
рівні;
– ознайомлення з робочим місцем;
– вивчення режиму роботи установи;
– ознайомлення з документами і матеріалами, що стосуються діяльності установи;
– вивчення нормативних та інструктивних документів, які стосуються діяльності установи
та конкретної посадової особи;
– виконання окремих посадових функцій наставника практики та його професійних
доручень;
– самостійна розробка практикантом відповідних ділових паперів;
– виконання індивідуальних завдань керівника практики;
– розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи підрозділу;
– ведення щоденника проходження практики;
– виконання індивідуального завдання;
– підготовка звіту про проходження практики;
– захист звіту на кафедрі.
ПРАКТИКА ПЕРЕДДИПЛОМНА
Мета: оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їхньої
майбутньої професії, формування на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань,
професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в
реальних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх
застосовувати у практичній діяльності. Переддипломна практика студентів проводиться в
умовах, максимально наближених до умов реальної професійної діяльності у сфері
міжнародних відносин.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• нормативно-правові документи, які регламентують діяльність установи, де проходитиме
практика;
• порядок і зміст виконання основних видів діяльності організації;
• форми, зміст і методи діяльності бази практики;
Розуміння:
• проводити інформаційно-аналітичне дослідження міжнародних відносин України з іншими
країнами світу;
• вивчити особливості професійної діяльності в організаціях різного типу у галузі
міжнародних відносин;
• збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних
відносин, зовнішньої політики України та інших держав;
• аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних
відносин та зовнішньої політики;
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вільно орієнтуватися у процесах пошуку, підготовки і систематизації інформаційноаналітичних матеріалів і документів;
• отримувати необхідну інформацію з використанням сучасних інформаційних і
комунікаційних технологій;
• здійснювати аналіз предметної галузі наукових досліджень з використанням
інформаційних технологій і систем, застосовувати набуті знання у фаховій діяльності.
Навички:
• формувати навички аналітично-управлінської та науково-дослідницької роботи в галузях
міжнародних відносин, міжнародних інформаційних технологій, плануванні зовнішньої
політики, прогнозуванні та моделюванні міжнародних відносин, прийнятті
зовнішньополітичних рішень, а також міжнародних політичних комунікаціях;
• закріпити практичні навички, необхідні для самостійного здійснення професійної
діяльності, формування та вдосконалення навичок міжнародної аналітики;
• застосовувати на практиці знання, здобуті під час теоретичного навчання;
• розвинути творчі здібності та уміння самостійно приймати рішення;
• навчитись плануванню та організації робочого часу, а також уміння працювати в
колективі;
• аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та
інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та
правил їх оформлення;
• оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та
міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних система х;
• здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних
відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та
оприлюднювати звіти про результати досліджень;
• навчитися використовувати сучасні інформаційні технології, в тому числі індустрії засобів
інформатизації, телекомунікації і зв’язку в міжнародній діяльності.
•

Зміст практики:
Переддипломнапрактика має на меті реалізувати і систематизувати набуті студентами
теоретичні знання, виробити вміння та навички застосування їх на практиці. Переддипломна
практика здійснюється шляхом ознайомлення зі змістом і формами роботи на базі практики та
виконання конкретних завдань, передбачених програмою практики. Випусковими кафедрами
формуються комплексні завдання для студентів у процесі виконання яких студенти
оволодівають професійними уміннями і навичками.
Переддипломна практика включає:
– вивчення структури відомства (установи), що здійснює міжнародну діяльність;
– вивчення функціональних обов’язків осіб, що відповідають за діяльність на міжнародному
рівні;
– ознайомлення з робочим місцем;
– вивчення режиму роботи установи;
– ознайомлення з документами і матеріалами, що стосуються діяльності установи;
– вивчення нормативних та інструктивних документів, які стосуються діяльності установи
та конкретної посадової особи;
– виконання окремих посадових функцій наставника практики та його професійних
доручень;
– самостійна розробка практикантом відповідних ділових паперів;
– виконання індивідуальних завдань керівника практики;
– розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи підрозділу;
– ведення щоденника проходження практики;
– виконання індивідуального завдання;
– підготовка звіту про проходження практики;
– захист звіту на кафедрі.
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ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ
Мета: ознайомлення з основними поняттями дипломатичного протоколу, етикету і
церемоніалу, а також сукупністю специфічних норм, правил і умовностей здійснення
дипломатичних взаємодій між офіційними представниками держав і міжнародних організацій
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• основні поняття і терміни дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету;
• базові принципи дипломатичного протоколу;
• нормативно-правову міжнародну та національну базу дипломатичного протоколу;
• основні норми дипломатичного та ділового етикету в зовнішньому вигляді та поведінці
сучасного дипломата і ділової людини;
• особливості протокольного забезпечення діяльності дипломатичних представництв;
• специфіку протокольного забезпечення міждержавних контактів на дво- та
багатосторонньому рівнях;
• основні церемоніальні норми у протокольній практиці України.
Розуміння:
• моделювати схеми проведення різного роду представницьких заходів;
• готувати та оформлювати дипломатичні документи протокольного характеру (візитні
картки, запрошення на дипломатичні прийняття і відповіді на них тощо);
• розробляти програми візитів делегацій іноземних партнерів;
• моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, офіційних та неофіційних заходів.
Навички:
• аналізувати основні норми дипломатичного та ділового етикету в зовнішньому вигляді та
поведінці сучасного дипломата і ділової людини;
• оцінювати нормативно-правову міжнародну та національну базу дипломатичного
протоколу;
• Здійснювати самостійно індивідуальні та групові дослідження в моделювані схеми
розсадки під час нарад, переговорів, офіційних та неофіційних заходів.
• міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій,
готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень.
• Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного
співробітництва сферах.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Поняття дипломатії та дипломатичного протоколу та етикету.
Тема 1.1. Поняття дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету
Історіографія дисципліни. Поняття «протокол», «дипломатичний протокол», «державний
протокол», етимологія термінів. Предмет, значення, принципи дипломатичного протоколу.
Поняття міжнародної увічливості, взаємності, реторсії. Дипломатичний протокол – політичний
інструмент дипломатії. Протокольна демонстрація. Складові дипломатичного протоколу.
Особливості дипломатичного протоколу. Поняття дипломатичний церемоніал. Спільне і
відмінне між дипломатичним протоколом і дипломатичним церемоніалом. Поняття етикет.
Різновиди етикету, спільне й відмінне між ними. Дипломатичний етикет.
Тема 1.2. Історія дипломатичного протоколу. Формування міжнародно-правової бази
дипломатичного протоколу.
Історія дипломатичного протоколу. Вплив Візантії, Венеції, Святого Престолу і Франції у
добу середньовіччя і у новий час на формування правил і норм дипломатичного протоколу.
Конфронтація й міждержавні конфлікти через питання протокольного старшинства і права
переваги. Формування міжнародно-правової бази дипломатичного протоколу. Віденський
конгрес 1815 р. Віденський регламент «Положення щодо дипломатичних агентів». Аахенський
протокол 1818 р. Дипломатичний протокол в СРСР. Конвенція про привілеї та імунітети ООН
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(1946 р.). Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи (1949 р.). Протокол про
привілеї та імунітети Європейських співтовариств (1965 р.). Віденська конвенція про
дипломатичні зносини 1961 р. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р. Конвенція
про спеціальні 5 місії, прийнята ГА ООН у 1969 р. Віденська конвенція про представництво
держав у їх відносинах із міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р.
Міжнародні звичаї як джерело, що формує протокольні норми. Державно-правові документи,
національні традиції та особливості окремих країн як джерело норм і правил офіційного
протоколу. Становлення дипломатичного протоколу і церемоніалу України. Положення про
Державний Протокол і Церемоніал України як джерело норм вітчизняного протоколу.
Тема 1.3. Норми і традиції дипломатичного протоколу в діяльності дипломатичних
представників.
Дипломатичний корпус. Дуаєн. Дипломатичний список. Старшинство в дипломатичному
корпусі. Класи глав дипломатичних представництв та дипломатичні ранги. Місце
дипломатичного корпусу на офіційних державних церемоніях. Дипломатичний протокол і
оформлення актів про встановлення дипломатичних зносин. Розірвання або призупинення
дипломатичних відносин і протокольна процедура. Зносини дипломатичних представництв з
МЗС і зовнішньополітичними відомствами, урядовими установами. Протокольні особливості
процедури акредитації нового посла в країні перебування. Згода (агреман) на призначення
глави дипломатичного представництва. Прибуття нового глави представництва. Вірчі грамоти.
Відкличні грамоти. Протокольні традиції, пов’язані з початком і завершенням діяльності
дипломатичного представника в країні перебування. Церемоніал вручення вірчих і відкличних
грамот.
Тема 1.4. Етикет і культура ділового спілкування.
Лінгвоетикет (мовний, мовленнєвий етикети). Невербальний комунікативний етикет, його
складові. Етикетна проксеміка. Ідіоетнічність як ознака комунікативного етикету. Правила
вітань за нормами дипломатичного етикету. Класифікація вітань. Потискання рук. Уклін.
Поцілунок. Поцілунок руки. Обійми. Правила вітання між подружжями. Вітання чоловіка і
жінки. Вітання між жінками. Вітання з монархом, вищим духовенством. Ініціатива вітання.
Вітання під час ходи, з групою осіб, на представницьких заходах. Офіційні і протокольні
форми рекомендування, представлення. Представлення та рекомендування третьою особою,
особисто, «заочно», жінці, високій особі, члену королівської родини, вищому духовенству.
Етикет телефонної розмови. Місце та значення телефонної розмови у виконанні службових
обов'язків. Правила етикету телефонної розмови того, хто телефонує, і того, до кого
телефонують. Представлення, вітання по телефону. Телефонна розмова в присутності
відвідувача. Тривалість розмови. Закінчення 6 розмови. Планування телефонної розмови.
Ініціатива припинення телефонної розмови. Культура мовлення під час телефонної розмови.
Проведення переговорів по телефону. Етикет дарування та прийняття подарунків, квітів.
Класифікація подарунків. Етикет дарування квітів. кольорової гами, виду квітів, кількості
квіток в букеті в деяких регіонах та країнах світу. Надсилання квітів через кур'єра. Дарування
квітів чоловікам. Речові подарунки. Вартість подарунку. Пам'ятний подарунок главі делегації,
членам делегації. Сувеніри. Оформлення подарунку, сувеніра. Правила особистого вручення,
протокольного вручення та прийняття подарунку. Подяка за отриманий подарунок.
Протокольні подарунки під час візитів державних діячів. Зовнішній вигляд дипломата,
офіційної особи, ділової людини. Поняття зовнішнього вигляду та його складові. Діловий
чоловічий та жіночий одяг. Зачіска, аксесуари, парфуми, макіяж. Коштовності, функціональні
коштовності чоловіків і жінок. Осанка, хода. Етикет носіння державних нагород та відзнак.
Тема 1.5. Етикет службових відносин.
Етика службових відносин та її значення. Манери й поведінка. Правила етикету й
встановлення ділових контактів. Службове старшинство. Етикет відносин керівника і
підлеглого. Етикет відносин між колегами. Службова етика дипломата. Службовий кабінет,
робоче місце. Етикет користувача Інтернету, роботи на комп'ютері в локальній мережі, при
використанні факсу. Етика поведінки й імідж дипломата. Специфіка етикету співробітників
дипломатичної місії та членів родини дипломата. Особливості спілкування з зарубіжними
колегами, партнерами та делегаціями.
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Розділ 2. Протокол у двосторонній та багатосторонній дипломатії.
Тема 2.1. Дипломатичні візити і бесіди. Етикет ділової зустрічі.
Значення дипломатичних візитів і бесід. Класифікація дипломатичних візитів. Протокольні
візити або візити ввічливості, правила їхнього проведення. Ділові візити. Приватні візити.
Протокольні характеристики різних видів дипломатичних візитів. Тривалість візитів, ініціатор
їхнього проведення, структура проведення. Класифікація особистих бесід дипломатів.
Підготовка й техніка проведення особистих бесід дипломатів. Етикет особистої бесіди
дипломата. Документи, які укладаються за результатами дипломатичної бесіди. Невербальні
засоби спілкування. Етикет звернень при офіційних контактах. Слова-індекси і словарегулятиви, які вживаються для називання або звернення. Офіційне титулування. Правила
дворянського титулування. Звертання до духовних осіб. Підготовка й проведення ділової
зустрічі. Домовленість про ділову зустріч. Місце проведення і часові рамки ділової зустрічі.
Мистецтво бесіди під час ділової зустрічі. Візитна картка при дипломатичних і ділових
контактах. Класифікація візитних карток. Стандарти, розміри та друк візитних карток
дипломата, членів його родини. Правила оформлення візитних карток. Умовності та написи на
візитних картках. Етикет візитної картки
Тема 2.2. Протокол міжнародних організацій та конференцій.
Дипломатичний протокол в ООН та в інших міжнародних міжурядових організаціях.
Найважливіші функції протоколу ООН та інших міжнародних організацій. Протокольний
відділ Секретаріату ООН. Порядок протокольного старшинства в міжнародних організаціях,
під час міжнародних конференцій. Представницька робота постійних представництв країнчленів при МО. Протокол візиту в ООН глави держави або уряду країн-членів ООН.
Розміщення делегацій в залах засідань. Символіка МО. Офіційні і робочі мови МО.
Особливості протокольного забезпечення діяльності неурядових міжнародних організацій.
Міжнародна посадова особа. Привілеї та імунітети міжнародних посадових осіб, делегацій
держав, постійних представників в МО. Протокольні заходи на міжнародних конференціях,
нарадах, самітах. Ініціатива скликання та вибір місця проведення конференції. Організаційнопротокольні функції секретаріату (оргкомітету) конференції. Правила процедури проведення
конференції. Протокол зустрічі іноземних делегацій, перевірка повноважень учасників
конференції. Функції головуючого на міжнародних конференціях.
Тема 2.3. Протокольні функції дипломатичного представництва.
Практика організації служб державного протоколу різних країн. Централізована та
розосереджена моделі протокольних служб різних країн. Протокольні особливості
акредитуючої країни. Протокольній відділ або особа, відповідальна за питання протоколу в
дипломатичному представництві. Реагування на події в країні перебування на рівні посла,
міністра закордонних справ, Глави держави (направляючої). Календар дат та подій в країні
перебування. Збір та узагальнення відкритої інформації про офіційних осіб, глав
дипломатичних місій в країні перебування. Прибуття новопризначеного посла та від'їзд
попередника з країни. Підготовка та участь у церемонії вручення вірчих і відкличних грамот.
Протокольні візити. Облік особистих візитів, бесід, інших форм контактів. Ведення записів
бесід у дипломатичному представництві, аналітична обробка, використання у подальшій
роботі дипломатичного представництва. Підготовка та забезпечення візитів на високому та
найвищому рівнях. Національні свята держав світу. Реагування на святкові події в іноземній
країні. Святкові листи, телеграми, їх надсилання та вручення. Виступ по ТБ з нагоди
національного свята. Обмін поздоровленнями з нагоди Нового року, Різдва Христового та
деяких інших свят. Протокольне реагування на події у житті вищих державних осіб зарубіжної
держави. Участь в урочистостях з цієї нагоди. Реагування у випадку трауру в країні, смерті
високої особи, акредитованого посла.
Тема 2.4. Етикет державної символіки.
Державний Герб, Державний Гімн та Державний Прапор - символи суверенітету держави.
Протокольні норми використання державної символіки. Етикет державного прапора.
Протокольні норми використання іноземного державного прапора. Державна символіка та
законодавчі норми її використання в іноземних державах. Етикет особистого прапора
(штандарта). Символіка в дипломатичних представництвах і консульських установах. Історія
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символів Української державності. Державні символи України. Законодавчі норми
використання державної символіки в Україні. Знаки президентської влади. Геральдика.
Державна геральдична служба України.
Тема 2.5. Становлення дипломатичного протоколу і церемоніалу України.
Указ Президента України та «Положення про Державний Протокол та Церемоніал в Україні»
від 22.08.2002 року за № 746/2002. Управління Державного Протоколу та Церемоніалу
Президента України, історія становлення, його функції та призначення, структура Управління,
кадровий потенціал. Департамент Державного протоколу (ДДП) МЗС України. Положення
про ДДП МЗС України. Структура ДДП МЗС України. Забезпечення єдиної протокольної
практики в країні. Видавнича та інформаційна роль ДДП МЗС України. Положення про
дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні,
затверджене указом президента України від 10 червня 1993 р. Положення про порядок
розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і
представництв МО в Україні,затверджене постановою КМ Україні від 27 лютого 1995 р. Інші
правові акти, які регулюють перебування іноземних дипломатичних представництв на
території України. Дипломатичні, консульські, службові картки та картки персоналу
представництва міжнародних організацій. Робота з дипломатичним корпусом. Деякі інші
протокольні підрозділи органів державної влади України.
ВСТУП ДО ФАХУ
Мета: розуміння студентами специфіки організації навчального процесу у вищому
навчальному закладі (ВНЗ); усвідомлення засадничих вимог до організації навчальновиховного процесу у ВНЗ, кураторства тощо; характеристика форм та методів навчального
процесу у ВНЗ: лекцій, семінарів, практикумів, самостійної роботи; ознайомлення зі
структурою й базовим понятійно-категоріальним апаратом основних навчальних дисциплін
циклу «міжнародні відносини»; окреслення кола знань та джерел інформації, якими повинні
оволодіти студенти-міжнародники; розуміння студентами характеру їх майбутньої
професійної діяльності; характеристика типології, теоретико-практичних проблем сучасних
«міжнародних відносин»; усвідомлення провідних тенденцій (трендів) світового розвитку;
розуміння еволюції міжнародних систем й закономірностей формування сучасної міжнародної
системи; формування попередніх уявлень про геополітику та геостратегію; формування
попередніх уявлень про вивчення регіонів і окремих держав.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• організація навчального процесу у вищій школі;
• сфера майбутньої професійної діяльності фахівця;
• проблеми та перспективи розвитку професійної діяльності в Україні та світі.
Розуміння:
• орієнтуватися у характері та змісті вищої освіти в Україні напряму «міжнародні
відносини»;
• розуміти шляхи реформування системи вищої освіти Україні відповідно до умов соціально
орієнтованої економіки;
• розуміти шляхи та напрями адаптації системи вищої освіти Україні до Європейського
простору вищої освіти;
• розумітися у засадничих концептах наук про «міжнародні відносини», «зовнішню
політику» та «дипломатію»;
• орієнтуватися у самостійних пошуках відповіді на запитання, на які як серед вітчизняних,
так і зарубіжних науковців й практиків немає єдності у поглядах на те, що вважати
«міжнародними відносинами» та кого саме вважати «міжнародними акторами».
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Навички:
• аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та
інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та
правил їх оформлення.
• оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва на
міжнародній арені.
• здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних
відносин, зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та
оприлюднювати звіти про результати досліджень.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Концептуально-понятійні засади міжнародних відносин
Тема 1.1.Міжнародні відносини як предмет освітньоїдіяльності
Поняття «освіта». Мета освіти. Основні принципи освіти. Структура системи освіти України.
Визначення «вища освіта». Вища освіти України та Болонський процес. Особливості
університетської освіти. Типи університетів. Основні характеристики університетської освіти.
Професійно-практична підготовкастудентів кафедри міжнародних відносин. Інформація про
кафедру міжнародних відносин КНУКіМ. Про професію дипломата. Кар’єра спеціалістів у
сфері міжнародних відносин. Особливості навчання та подальшого працевлаштування.
Тема 1.2.Міжнародні відносини як предмет суспільно-політичної практики
Визначення «міжнародних відносин». Головні суб’єкти міжнародних відносин. Поділ
міжнародних відносин за сферами суспільної діяльності. Основні форми міжнародної
взаємодії. Співпраця, суперництво, конфлікти. Принципи міжнародних відносин. Термін
«геополітика». Національні інтереси: визначення та головні аспекти. Поняття «національні
інтереси».Міжнародні організації. ООН, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ),
Всесвітня організація торгівлі (ВТО), Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури (ЮНЕСКО), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Принципи СОТ.
Регіональні міжнародні організації. Органи Європейського Союзу. Модернізаційні і
геополітичні концепції. Етапита моделі модернізації. Україна як суб'єкт міжнародних
відносин. Досягненнями міжнародної політики України
Тема 1.3.Міжнародні відносини як предмет наукових досліджень
Науки, що вивчають міжнародні відносини. Поняття «теорія міжнародних відносин». Місце і
роль теорії міжнародних відносин. Етапи становлення науки про міжнародні відносини.
Підходи до вивчення міжнародних відносин. Відмінність понять «міжнародні відносини» та
«міжнародна політика». Місце теорії міжнародних відносин серед суспільних наук. Зв'язок
міжнародних відносин з іншими науками. Методика, методологія і методи дослідження
міжнародних відносин. Формальні й неформальні методи дослідження. Інтуїтивно-логічний,
формально-логічний,операційно-прикладний і аналітико-прогностичний методи дослідження
міжнародних відносин.
Розділ 2. Дипломатія та зовнішня політика України
Тема 2.1.Дипломатія як фахова діяльність у сфері зовнішньої політики
Поняття «дипломатія». Походження дипломатії. Ознаки та роль дипломатії. Дипломатія як
діяльність спеціалізованої урядової установи зі здійснення зовнішньої, міжнародної політики
держави. Класифікація державних органівзовнішніх зносин. Державні конституційні органи та
посадові особи зовнішніх зносин. Конституція України щодо здійснення зовнішньої політики
України. Повноваження Президента України в галузі здійснення дипломатичної діяльності та
реалізації зовнішніх зносин. Відомство закордонних справ. Дипломат як посадова особа.
Спеціальні знання, професійні навики та особисті якості дипломата. Поняття «дипломатичний
протокол», «дипломатичний етикет» та «дипломатичний церемоніал». Відмінність між
поняттями дипломатичного протоколу і церемоніалу.
Тема 2.2. Основні поняття міжнародної інформації. Джерела отримання міжнародної
інформації.
Поняття «міжнародна інформація». Основні поняття міжнародної інформації. Функції
міжнародної інформації. Поняття «міжнародний інформаційний простір». Показники
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міжнародної інформації. Визначення «інформаційний простір». Інформаційні ресурси.
Інформаційний
потенціал.
Національний
інформаційний
продукт.
Національний
інформаційний потік. Джерела отримання міжнародної інформації. Типи інформації.
Міжособистісні і опосередковані джерела. Відкриті, закриті і конфіденційні джерела.
Інформаційна політика держави. Основна мета політики інформаційної безпеки держави.
Завдання державної політики для розвитку інформаційного простору.
Тема 2.3.Українська дипломатія:традиції, сучасний стан та перспективи розвитку
Дипломатичні традиції на українських землях, пов’язані зі становленням та розвитком
Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Зовнішньополітична служба Козацької
Держави Богдана Хмельницького. Зовнішньополітична служба УНР та їїочільники.
Зовнішньополітична служба Гетьманського уряду Павла Скоропадського. Зовнішньополітична
служба ІІ Республіканського уряду України (Директорії). Зовнішньополітичне відомство
Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР). Зовнішньополітичне відомство Радянської
України та його еволюція.УРСР як співзасновниця ООН. Виняткові прерогативи Президента
України у здійсненні зовнішньополітичного курсу держави. Роль Верховної ради України у
здійсненні зовнішньополітичного курсу держави. Новий етап у розвитку вітчизняного
зовнішньополітичного відомства (МЗС) після здобуття Україною незалежності. Зовнішня
політика України на сучасному етапі глобалізації й формування «поствестфальскої» системи
міжнародних відносин. Синдром геостратегічної невизначеності («багатовекторності») в
сучасній українські зовнішній політиці.
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Мета: опанування методології дослідження державно-правових явищ, вивчення загальноправових теоретичних понять і категорій, змісту і форм держави і права, прав людини і
громадянина, поняття правової держави, структури права і законодавства, правових форм
діяльності держави і регулювання суспільних відносин, системи права, правозастосування,
правопорушення і юридичної відповідальності, правосвідомості, місця законності і
правопорядку в правовій і політичній система х.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• предмет загальної теорії держави і права, основні методи дослідження держави і права;
• поняття і ознаки держави, її форми;
• функції, механізми, поняття права.
Розуміння:
• форми та соціальну цінність, особливості правової держави та її ознаки;
• систему права і законодавства, правотворчість і правозастосування;
• як правильнообґрунтовувати законність і доцільність правових рішень.
Навички:
• володіти загальнотеоретичними поняттями і категоріями, добирати необхідну правову
літературу для поповнення своїх знань;
• давати тлумачення та аналіз правовим нормам, використовувати правові процедури захисту
прав і свобод людини і громадянина;
• обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень.
Зміст дисципліни (Тематика).
Розділ 1.Система теорії держави і права
Тема 1.1.Предмет теорії держави і права
Поняття і предмет теорії держави і права. Ознаки теорії держави і права. Методологія
загальної теорії держави і права. Загальні методи. Логічний метод. Метод єдності логічного та
історичного. Системно-структурний метод. Конкретні методи. Формально-догматичний
метод. Соціологічний метод. Статистичний метод. Конкретно-історичний метод. Порівняльно47

правовий метод. Спеціальні методи. Філософія і теорія держави і права. Економічна теорія і
теорія держави і права. Соціологія і теорія держави і права. Політологія і теорія держави і
права. Соціальна психологія і теорія держави і права. Теорія держави і права та історія
держави і права, історія вчень про державу і право. Теорія держави і права та спеціальні
правові науки. Функції теорії держави і права: онтологічна, евристична, прогностична,
методологічна, ідеологічна, політична, науково-прикладна.
Виникнення і розвиток загальнотеоретичної юридичної науки в Україні.
Тема 1.2. Поняття, сутність і походження держави
Поняття суспільства. Суспільство як складне соціальне утворення. Елементи-ознаки
суспільства. Первіснообщинний лад. Організація соціальної влади у первісному суспільстві.
Рід. Родові зібрання. Старійшини (вожді). Воєначальники-вожді. Жерці (шамани). Плем’я.
Союз племен. Звичай як правило поведінки у первісному суспільстві. Ознаки первісних
звичаїв. «Неолітична революція». Перехід від привласнюючої до виробничої економіки.
Суспільний розподіл праці. Відділення ремесла. Відділення купців. Виникнення держави.
Основні ознаки держави, її сутність. Історичні типи держави: рабовласницький, феодальний,
буржуазний, сучасний (демократичний). Формаційний підхід до питання виникнення держави.
Цивілізаційний підхід до питання виникнення держави. Сучасна оцінка проблеми виникнення
держави.
Тема 1.3. Теорії походження держави
Різноманітність теорій походження держави. Міфологічні уявлення про походження держави.
Патріархальна (антропологічна) теорія. Теологічна теорія. Договірна теорія. Психологічна
теорія. Органічна теорія. Насильницька теорія. Класова теорія. Інші концепції походження
держави.
Тема 1.4. Форма держави
Проблема типології держави. Поняття форми держави. Структура форми держави. Вплив на
форму держави культурного рівня народу. Специфіка форм держави. Форма державного
правління. Монархія, її різновиди. Ознаки монархії. Давньосхідна монархія. Давньоримська
монархія. Феодальна монархія. Конституційна монархія. Республіка, її види. Ознаки
республіки. Афінська республіка. Спартанська республіка. Римська республіка. Феодальна
республіка. Парламентарна республіка. Президентська республіка. Соціалістична республіка.
Форма державного устрою. Унітарна держава. Ознаки унітарної держави. Федерація. Ознаки
федерації. Конфедерація. Ознаки конфедерації. Державний (політичний) режим.
Демократичний режим. Ознаки демократичного режиму. Антидемократичний режим. Ознаки
антидемократичного режиму.
Тема 1.5. Механізм і функції держави
Поняття механізму держави, принципи його діяльності. Механізм держави як система
державних організацій. Державні підприємства і установи. Державний органі його ознаки.
Державний апарат. Місце у державному апараті суду, прокуратури, армії, органів внутрішніх
справ і безпеки.Поняття і види функцій держави. Об’єктивна спрямованість функцій держави.
Внутрішня і зовнішня функції держави. Форми і методи здійснення функцій держави.
Поєднання державних, суспільних та самоуправлінських засад у здійсненні функцій держави.
Державний механізм і функції держави.
Тема 1.6. Правова держава та інші сучасні концепції держави
Правова держава – новий етап державності. Ідеї правової держави в історії політико-правової
думки. Поняття правової держави. Економічна основа правової держави. Соціальна основа
правової держави. Моральна основа правової держави. Політична основа правової держави.
Основні ознаки правової держави. Зверхність закону. Реальність прав особистості. Взаємна
відповідальність держави і особистості. Розподіл влади. Формування правової держави в
Україні. Інші сучасні концепції держави. Концепція держави «загального процвітання». Теорія
конвергенції. Концепція національної держави.
Тема 1.7. Громадянське суспільство
Поняття громадянського суспільства. Ідеї громадянського суспільства в історії політикоправової думки. Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства. Ознаки
громадянського суспільства. Рольцивілізованої держави у функціонуванні громадянського
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суспільства. Громадянин як головна діюча особа громадянського суспільства. Основні
інститути громадянського суспільства. Інститути громадянського суспільства у сфері
економічних відносин. Інститути громадянського суспільства у сфері соціокультурних
відносин.
Тема 1.8. Поняття, сутність і походження права
Право як продукт суспільного розвитку. Поняття права. Основні його ознаки права. Ідеї права
в історії політико-правової думки. Сутність права. Походження права. Павила поведінки у
первіснообщинному суспільстві. Особливості норм поведінки у родовій общині. Шляхи
виникнення права в процесі переходу від первіснообщинного ладу до державної організації
суспільства. Принципи права: загальні, галузеві, міжгалузеві. Принцип соціальної свободи.
Принцип соціальної справедливості. Принцип демократизму. Принцип гуманізму. Принцип
рівноправності. Принцип єдності політичних прав і обов’язків. Принцип відповідальності.
Принцип законності. Функції права. Регулятивна функція права. Охоронна функція права.
Право і суспільство. Право і економіка. Право і політика.
Тема 1.9. Норми права та інші соціальні регулятори
Поняття соціальних норм. Види соціальних норм. Норми права. Норми моралі (моральності).
Норми звичаїв. Норм традицій. Норми ритуалів. Основні ознаки соціальних норм. Місце права
в системі соціальних норм. Взаємодія норм права і соціальних норм. Поняття, ознаки норм
права, їх види. Структура норм права. Гіпотеза. Диспозиція. Санкція. Особливості викладення
правових норм. Прямий спосіб викладення правової норми. Відсилочний спосіб викладення
правової норми. Бланкетний спосіб викладення правової норми.
Тема 1.10. Правова свідомість і правова культура
Поняття світогляду. Світогляд і право. Поняття правосвідомості, її зміст і види.Особливості
правосвідомості. Елементи правосвідомості. Правова ідеологія. Правова психологія. Правова
поведінка. Професійна правосвідомість. Непрофесійна правосвідомість. Формування правових
та моральних поглядів. Поняття правової культури, її зміст. Правова культура суспільства.
Правова культура особистості. Професійна правова культура. Правове виховання, фактори, що
впливають на нього. Ознаки правового виховання. Сутність правового виховання. Зміст
правового виховання. Функції правового виховання. Правова пропаганда, її форми.
Тема 1.11. Джерела права
Поняття джерел права. Відмінності в підходах до розуміння поняття джерел права. Види
джерел права. Нормативно-правовий акт. Правовий звичай. Правовий прецедент. Нормативноправовий договір. Релігійний текст як джерело права. Правова доктрина. Правові принципи як
джерела права. Кодифікація джерел права.
Джерела права в різних правових система х світу.
Розділ 2.Сучасні проблеми теорії держави і права
Тема 2.1. Порівняльне правознавство
Порівняльне правознавство як метод. Виникнення порівняльного правознавства. Етапи
розвитку порівняльного правознавства. Специфічність предмету порівняльного правознавства.
Методологія порівняльного правознавства. Мета, завдання і структура порівняльного
правознавства. Об’єкти порівняльного правознавства. Правова дійсність. Правова сім’я.
Правові системи. Правові вчення. Національне законодавство. Функції порівняльного
правознавства. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук. Порівняльне
правознавство і теоретик-історичні науки. Порівняльне правознавство і галузеві юридичні
науки. Порівняльне правознавство і наука міжнародного права. Значення порівняльного
правознавства. Види досліджень у порівняльному правознавстві.
Тема 2.2. Правові системи сучасності
Поняття правової системи. Структура правової системи. Поняття «правова сім’я».
Різноманітність правових систем. Критерії класифікації правових систем. Класифікація
правових систем за Р. Давидом. Класифікація правових систем за К. Цвайгеротом.
Особливості романо-германської правової сім'ї. Особливості англо-американськоїправової
сім'ї. Загальна характеристика правових систем релігійного типу. Загальна характеристика
правових систем традиційного типу. Місце правової системи України серед правових систем
світу.
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Тема 2.3. Романо-германська система права
Основні етапи розвитку романо-германськоі правової сім’ї. Роль науки (університетів) у
розвитку романо-германського права. Зв’язок романо-германської правової сім’ї з римським
правом. Вплив канонічного права на формування романо-германського права. Поділ романогерманського на публічне і приватне право. Норми права в романо-германській сім’ї. Джерела
права в романо-германській сім’ї, їх види. Нормативно-правові акти в романо-германській
сім’ї. Закон як джерело права в романо-германській сім’ї. Загальні принципи в романогерманській правовій сім’ї. Доктрина в романо-германській правовій сім’ї. Звичай у системі
джерел романо-германського права. Судова практика в романо-германській правовій сім’ї.
Тема 2.4. Англо-саксонська система права
Основні етапи розвитку англійської правової системи. Виникнення та реформування
загального права. Загальне право: поняття та особливості. Право справедливості і його
співвідношення з загальним правом. Поняття та види джерел права в англо-американській
сім’ї. Прецедент як джерело права в англо-американській сім’ї. Закон як джерело права в
англо-американській сім’ї. Делеговане законодавство в англо-американській правовій сім’ї.
Звичай в англо-американській правовій сім’ї. Інші джерела англо-американського права.
Тема 2.5. Мусульманське (ісламське) право
Загальна характеристика мусульманського права. Ознаки мусульманського права.
Нерозривний зв’язок права й ісламу. Регулювання суспільних відносин між мусульманами.
Обов’язки і санкції у мусульманському праві. Архаїчний, казуальний і формальний характер
мусульманського права. Несистематизований характер мусульманського права. Течії і школи
мусульманського права. Джерела мусульманського права. Коран як основне джерело
мусульманського права. Суна. Іджма. Кійас. Право сучасних мусульманських держав.
Тема 2.6. Індуське та іудейське право
Загальна характеристика індуського права. Індуське право як складова частина індуїзму.
Особливості індуського права. Джерела індуського права. Правові школи в індуському праві.
Сучасне право Індії. Вплив на індуське право мусульманського та англійського права.
Загальна характеристика іудейського права. Іудейське право як частина іудаїзму.
Мононаціональний характер правової системи. Джерела іудейського права. Каббала. Старий
Завіт. Талмуд. Сучасне право Ізраїлю.
Тема 2.7. Традиційні правові системи
Зародження правової системи Китаю. Розвиток правової системи Китаю. Вплив філософських
течій на розвиток права у Китаї. Зв’язок права із державою.Зародження правової системи
Японії. Розвиток правової системи Японії. Особливості правової системи Японії. Вплив інших
систем права на розвиток правових ідей і права в Японії.Правові системи держав Африки:
етапи, запозичення.
Тема 2.8. Канонічне і церковне право
Поняття канонічного права. Зв’язок канонічного права із християнством. Загальна
характеристика канонічного права. Характерні особливості канонічного права.
Систематизований характер канонічного права. Вплив римського права на канонічне право.
Складність внутрішньої структури канонічного права. Джерела канонічного права. Біблія як
головне джерело канонічного права. Рішення церковних соборів.Застосування канонічного
права в сучасному світі. Відображення норм канонічного права у міжнародному та
національному законодавстві.Поняття церковного права. Співвідношення канонічного і
церковного права.
Тема 2.9. Звичаєве право
Поняття звичаєвого права. Звичаєве право в наукових дослідженнях. Особливості розвитку
звичаєвого права. Форми санкціонування державою звичаєвих норм. Джерела звичаєвого
права. Звичаєве право в історичному минулому України.
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ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ
Мета: засвоєння студентами на підставі кола історичних джерел поняття «дипломатії» як
науки і мистецтва або науки про мистецтво переговорів; засіб здійснення зовнішньої політики
держави невійськовими практичними заходами, прийомами і методами; діяльність глав
держав і урядів, міністрів закордонних справ, дипломатичних представництв за кордоном,
делегацій на міжнародних конференціях по здійсненню цілей і завдань зовнішньої політики;
народну дипломатію. Особлива увага приділяється вивченнюособливостей та обставин
зародження та еволюції форм і методів, засад таспособів ведення дипломатичних зносин між
державами.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• знати періодизацію міждержавних відносин у найвизначніші моменти історії людства;
• знати процеси соціально-політичної історії України та зарубіжних країн, правові засади та
етичні норми у дипломатичному спілкуванні та аналізі подій історії дипломатії;
• знати походження дипломатії, поняття системи дипломатичного права;
• вивчення еволюції форм і установ ведення дипломатичних зносин, таких як місії,
посольства, консульства, міжнародні конференції, дипломатичне листування тощо, а також
церемоніалу, протоколу, теоретичних засад розвитку дипломатичної діяльності;
• бути обізнаними про державні органи зовнішніх зносин.
Розуміння :
• основних понять та термінів, що є визначальними угалузі дипломатії і дипломатичної
служби у контексті їх історичного розвитку;
• особливостей виникнення і становлення дипломатії, закономірності її розвитку у різні
історичні періоди;
• історичних тенденцій розвитку дипломатії.
Навички:
• працювати з історичними джерелами, аналізувати зміст дипломатичних документів, логічно
викладати матеріал, аргументовано максимально об'єктивно коректно висловлювати свою
думку, щодо проблемних дискусійних питань, розкривати взаємозв'язок з іншими
дисциплінами;
• аналізувати ті чи інші тенденції і процесив історії розвитку дипломатії;
• орієнтуватися в історичних тенденціях розвитку дипломатії та використовувати набуті
теоретичні знання при їх аналізі;
• кваліфіковано застосовувати отримані знання під час виконання службових обов’язків після
закінчення навчального закладу.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Дипломатія Давнього Сходу, Античності, Середньовіччя
Тема 1.1. Дипломатія Давнього Сходу
Предмет, об'єкт, структура і методологія вивчення курсу «Історія дипломатії та основи
світової політики». Історія дипломатії як наука. Філософія історії і дипломатія як наука і
мистецтво: зв'язок часів і соціального досвіду. Структура і періодизація курсу. Предмет історії
дипломатії як з'єднання конкретно-історичного контексту з теорією суспільного розвитку.
Дипломатія і міжнародні відносини: спільне та відмінне. Місце історії дипломатії в системі
історичних і політичних наук. Методологічні проблеми історії дипломатії. Теорія історичного
процесу. Цивілізаційний підхід до вивчення історії та дипломатії. Цивілізації: поняття та
структура. Механізми зміни цивілізацій. Витки спіралі історичного прогресу і історія
дипломатії. Роль і значення даної дисципліни в підготовці фахівців з міжнародних відносин.
Давня Месопотамія (сер. III – кінець II тис. до н.е.). Давньоєгипетська дипломатія. Ельамарнська переписка. Договір Рамзеса ІІ із Хатушилем ІІІ 1296 р. до н.е. Міжнародна політика
та дипломатія Ассирії в період її могутності у VIII–VII ст. до н.е. Дипломатія Стародавньої
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Індії. «Закони Ману» як джерело до вивчення давньоіндійського дипломатичного мистецтва.
Міжнародні відносини і дипломатія в давньому Китаї.
Тема 1.2. Дипломатія Давньої Греції та Риму
Форми міжнародних зв’язків у Давній Греції. Проксенія. Амфіктіонії. Договори і союзи.
Посли і посольства. Зародження дипломатії в гомерівський період. Грецька дипломатія
класичного періоду. Дипломатія в часи греко-перських війн та Пелопонеської війни.
Дипломатія і міжнародні відносини в елліністичному світі.
Основні риси римської дипломатії. Форми міжнародних зв’язків у Римі. Дипломатичні органи.
Зародження римської дипломатії в царський період. Дипломатія у період республіки.
Дипломатія під час «пунічних війн». Організація дипломатичного апарату в епоху імперії.
Внутрішня дипломатія. Риторсько-дипломатичні школи.
Тема 1.3. Дипломатія Візантії
Дипломатія часів «великого переселення народів». Римська імперія і «варвари». Дипломатія
«варварських королівств». Особливості візантійської дипломатії. Її прийоми та методи.
Дипломатія Юстиніана І (527–565). Посольська справа у Візантії. Дипломатія римських пап.
Відносини пап із Франкською державою. Особливості європейської дипломатії періоду
феодальної роздробленості. Священна римська імперія і папство. Хрестові походи і
дипломатія.
Тема 1. 4. Дипломатія раннього Середньовіччя
Зовнішня політика в часи раннього Середньовіччя. Велике переселення народів та розселення
варварів на території колишньої римської імперії. Франкська держава та її зовнішня політика.
Карл Мартел та його реформа. Карл Великий та його зовнішня політика. Утворення арабської
держави та її перші завоювання. Зовнішня політика Арабського халіфату в VІІ–Х ст.
Зовнішньополітична діяльність норманів. Вільгельм Нормандський та завоювання Англії.
Зовнішня політика італійських держав у період середньовіччя. Хрестові походи на Святу
землю в ХІ–ХІІ століттях: причини, хід і наслідки. Особливості Четвертого хрестового походу.
Зовнішньополітична діяльність чернечо-лицарських орденів: тамплієри, Мальтійський,
Тевтонський, Лівонський ордени.
Тема 1.5. Дипломатія періоду феодальної роздробленості
Міжнародні відносини в пізньому середньовіччі. Столітня війна. Монгольські завоювання в
Азії та Європі. Золота Орда. Чингісхан. Турки-османи та їхні завоювання. Зовнішня політика
Мехмеда ІІ. Наслідки турецьких завоювань. Грюнвальдська битва та її роль в розвитку
Польської держави. Гуситські війни (1419–1434). Реконкіста: хід та наслідки.
Розділ 2. Дипломатія Нового часу
Тема 2.1. Дипломатія Вестфальскої системи міжнародних відносин
Міжнародні відносини в період початку Нового часу. Нові погляди на політику і міждержавні
відносини в працях Н. Макіавеллі, Т. Гобса, Дж. Локка, Б. Спінози, Г. Гроція. Завойовницькі
війни Османської імперії за правління Сулеймана Кануні. Зовнішня політика Російської
держави в кінці XV ст. Іван ІІІ. Лівонська війна. Великі географічні відкриття: причини і
передумови. Наслідки Великих географічних відкриттів, «революція цін». Перші колоніальні
імперії. Особливості колоніальної політики португальців та іспанців. Тордесільяський мир.
Зовнішня політика Іспанії: Карл ІІ та його наступники. Італійські війни. Нідерландська
революція. Зовнішня політика Рішельє. Піднесення Франції. Тридцятилітня війн.: Передумови
та причини Тридцятилітньої війни. Періодизація Тридцятилітньої війни. Перший чеський
період: основні події та підсумки. Другий – датський період. Діяльність Альбрехта
Валленштейна, його тактика ведення війни. Завершення датського періоду – мир у Любеку.
Піднесення Валленштейна та його відставка. Основні підсумки другого періоду. Едикт
Реституції та його наслідки. Шведський період. Густав ІІ Адольф, його реформи та наслідки.
Загальна характеристика шведської армії. Четвертий – франко-шведський період.
Вестфальська конференція. Тактика сторін на переговорах. Вестфальський мир та його
основні наслідки. Міжнародні конфлікти після завершення Тридцятилітньої війни.
Піренейський мир між Францією та Іспанією: умови та наслідки. Деволюційна війна.
Аахенський конгрес. Війна за іспанську спадщину. Основні умови Утрехтського та
Раштатського мирних договорів. Асьєнто. Основні підсумки Війни за іспанську спадщину.
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Тема 2.2. Дипломатія Утрехтсько-ніштадської системи міжнародних відносин
Тринадцятого липня 1713 року Англія і Франція змусили Іспанію підписати Утрехтський
договір і Іспанія передала Гібралтар та острів Мінорки. Утрехтський договір змусив Францію
поступитися частиною Канади, зайняту в період війни англійськими колоністами; Іспанія –
Гібралтар і острів Мінорки. Крім того, Англії надавалося так зване «асіенто» – монополія на
ввезення рабів в іспанські колонії в Південній Америці. В 1643 р. королем Франції став
п’ятирічний Людовік ХІV (1643–1715).Фактично влада опинилася в руках першого
міністраДжуліо Мазаріні.Орлеанська війна(1688–1697), війні за Іспанську спадщину
(1702–1713). Зовнішня політика Росії за ПетраІ. Росія вПівнічній війні (1700–1721). Епоха
Катерини ІІ.
Тема 2.3. Базові параметри, характерні ознаки та основні актори Віденської системи
Заключний (Генеральний) акт Віденського конгресу підписали 28 травня (9 червня) 1815 р.
представники Австрії, Великої Британії, Росії, Франції, Пруссії, Швеції, Іспанії та Португалії.
Надалі до нього приєднались ще 53 країни. Останньою була Баварія (травень
1820 p.). Кардинальні зміни відбулись у сфері політико-ідеологічних підходів до влаштування
майбутнього порядку в Європі. Необхідність створення нової моделі соціально-політичної
лібералізації стала очевидною. Першим свою готовність зважати на імперативи часу
продемонстрував Олександр І, який звернувся до своїх «братів» з пропозицією пригальмувати
тенденцію відновлення абсолютистських порядків. Таку ініціативу підтримав Людовік XVIII.
Він «дарував» своїм підданим конституцію – Хартію, яка закріплювала громадянську рівність,
базові соціально-економічні і політичні свободи. Аж до середини XIX ст. Хартія слугувала
зразком ліберальних конституцій багатьох країн Європи.
Тема 2.4. Дипломатія «Кримського контракту» в зародженні «Кримської системи»
міжнародних відносин в контексті «параду» локальних національних війн та занепаду
Віденської системи
Для «Кримського контракту» була характерна насамперед нестабільність і непередбачуваність
у міждержавних стосунках між провідними державамиЄвропи,що виникли після завершення
Кримської війни. Основним їх вектором був відхід від партнерства до непримиренних
протиріч. Антиросійська коаліція спершу складалась із Великої Британії, Австрії, Пруссії,
Сардинського королівства, Османської імперії. Очолювала її Франція в особі Наполеона III.
Усі ці суб'єкти міжнародних відносин реалізували свої зовнішньополітичні функціїщодо Росії.
І тільки після кількох років настав час, коли системна сукупність різнохарактерних зв'язків і
взаємовідносин між основними суб'єктами європейського політикуму прийшла до такого
стану, в якому фактори впливу – європейська і міжнародна політична і економічна ситуація,
військово-стратегічна ситуація та вплив певних держав – досягли рівня непримиренних
протиріч.
Уряд Великої Британії був буквально у розпачі від успішних колоніальних «реприманів»
Наполеона III. Пруссія перебувала у стані занепокоєння константними французькими
зазіханнями на лівобережжя річки Рейн. Крім того, Франція була постійним об'єктом скарг і
невдоволення для монархічного дому Габсбургів, вже не кажучи про італійське «димінуендо»
у стосунках з Парижем, яке «червоною ниткою» пролягло через зовнішньополітичні «рулади»
нащадків Римської імперії.
Тема 2.5. Система союзів Бісмарка: політика балансу сил
Бісмарк взявся формувати нову систему союзів у Європі із залученням інших держав. З
системного погляду основною його метою було забезпечити стратегічний (довготривалий)
національний інтерес Німеччини, що виник у нових історичних умовах. Йдеться про захист
фізичної, політичної цілісності групи держав, тому інтереси всіх держав тут збігаються. Треба
було вийти на інший рівень продуктивного пошуку міждержавного союзу, принципово
наповненого альтернативним змістом, і утвердити замість морально застарілого Союзу трьох
імператорів нове національне об'єднання, здатне вирішувати конкретні стратегічні завдання.
Італія як суб'єкт міжнародних відносин була найкраще налаштована на загальну тотальність
функціонування нової системи, її протиріччя з Францією щодо колоніального переділу
територій Північної Африки були загрозою дезінтегруючого фактора для стабільності в
Європі.
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Тема 2.6. Поява троїстої Антанти – завершальний етап дії системи «Європейського
еквілібріуму»
Специфічний характер самої системи «Європейського еквілібріуму», що визначав суть таких її
концептуальних засобів, як ідеологія, еліта, мотивація, а також ступінь її стабільності, які
описували відносини між акторами та їх поведінку, визначили магістральний напрям
принципів взаємодії горизонтального виміру між основними суб'єктами міжнародних
відносин. Саме це визначило реальне підґрунтя угод, підписаних між Великою Британією і
Францією 8 квітня 1904 р. у формі конвенції про Ньюфаундленд та Західну Африку, а також
двох декларацій про Сіам і про Єгипет – Марокко.
Різке зростання англо-німецьких протиріч змусило британський уряд серйозно замислитись
над терміновим пошуком нових союзників. Це значне англо-французьке зближення увійшло в
історію під назвою «Сердечна згода» (Entente cordiale), або англо-французька «Антанта».
Історичним фоном цієї угоди був аналог їх союзу ще в 40-х роках XIX ст., коли дві ліберальне
налаштовані монархії об'єднали свої зусилля проти консервативного союзу російського,
австрійського і прусського дворів. Проте в історичному плані саме цей системний принцип
взаємодії двох визначальних акторів міжнародних відносин виявився більше значущим, ніж
чергова «згода» між провідними європейськими метрополіями. Це був реальний епілог
майбутнього створення могутнього альянсу Великої Британії, Франції і Росії, що знаменував
собою укладання системи балансу сил, де кілька провідних держав досягли приблизно
однакового впливу на міжнародні події. Але остаточно це визначилось лише у Першій світовій
війні.
Тема 2.7. Дипломатія в складанні системи транзиту до першого глобального конфлікту
початку XX ст.
Боснійська криза стала своєрідним каталізатором вибору Європейськими країнами своїх
преференцій – дотримуватись рівноважної «системи балансу сил», коли кілька сильних держав
досягають приблизно однакового впливу на перебіг подій, або продовжувати небезпечну
практику постійного підвищення ставок та військового шантажу. Напруженість на
міжнародній арені почала швидко наростати. 1911 р. був ознаменований низкою серйозних
інцидентів. Знову спалахнув конфлікт навколо Марокко, який одержав назву Другої марокканської кризи. Франція, яка давно прагнула включити цю країну у сферу свого впливу,
перейшла до рішучих дій: під приводом захисту своїх громадян від заворушень та безпорядку
у столиці Марокко вона ввела в місто Фес війська і встановила над країною фактичний
протекторат. Пам'ятаючи, що Німеччина мала свій інтерес у цій країні, Франція з
превентивних міркувань запропонувала їй частину своїх володінь у Конго. Однак, залишивши
цей жест поза увагою, в марокканський порт Агадир на узбережжі Атлантичного океану
німецький уряд відрядив канонерський човен «Пантера», який прибув туди 1 липня 1911 р. Ця
акція відбулася в межах системних специфічних принципів взаємодії, де перевагу віддавали
жорстким методам психологічного впливу на свого опонента. Такий німецький
дипломатичний демарш одержав широку пресу під назвою «стрибок Пантери».
КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Мета: ознайомлення з культурними характеристиками дипломатичної діяльності, державного
протоколу, етикету та ділового спілкування іноземних держав.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• культурні особливості ділового спілкування, етикету й протокольної практики провідних
держав різних регіонів світу;
• культурні особливості менталітету та релігійно-філософських уявлень різних народів в
контексті їхнього впливу на дипломатичні та ділові контакти;
• специфіку невербальних засобів спілкування у різних народів;
• порядок звернень і титулів у деяких державах світу;
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• особливості дипломатичних служб і кадрової політики в зовнішньополітичних відомствах
іноземних держав;
• специфіку пропагандистсько-культурної дипломатії різних держав.
Розуміння :
• ключових напрямів і форм культурної дипломатії;
• ролі культурних чинників в сучасному глобалізованому світі та вплив на дипломатичні
виклики;
• діяльності міжнародних інституцій та організацій у сфері культурної дипломатичної
співпраці;
• світових стандартів та принципи реалізації культурної дипломатії в провідних країнах
світу.
Навички:
• здійснювати порівняльний аналіз дипломатичних служб різних держав;
• виявляти чинники формування особливостей менталітету й поведінки різних народів;
• готувати аналітичні довідки щодо культурних особливостей народів світу.
• встановлювати ефективну комунікацію з представниками різних регіонів.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Концептуалізація ключових напрямів і форм культурної дипломатії
Тема 1.1. Поняття культурної дипломатії та історія виникнення
Інструменти зовнішньої політики держави. Дипломатія як мирний інструмент зовнішньої
політики. Цілі і задача, структура курсу «Культурна дипломатія міжнародних відносин».
Важливість розуміння особливостей культурних традицій різних країн і народів для
ефективної реалізації дипломатичних і ділових контактів.
Поняття культурної дипломатії. Історія виникнення терміну. Співвідношення понять
культурна дипломатія та зовнішня політика. Підходи до формування сучасної моделі
культурної дипломатії. Особливості наукового дослідження культурних особливостей різних
народів.
Тема 1.2. Мета та інструменти культурної дипломатії. Визначення ключових категорій та
науково-методологічних підходів у дослідженні культурної дипломатії
Мета культурної дипломатії. Ключові завдання сучасної культурної дипломатії (формування
іміджу держави; розвиток зовнішньої політики; реформування внутрішньої культурної
політики держави, її модернізація та актуалізація). Угоди про співробітництво, двосторонні
угоди про роки культури чи окремі спільні заходи (форуми, фестивалі, дні культури) як головні
інструменти культурної дипломатії державного рівня. Роль держави як координатора, який
об’єднує уже наявні культурні ініціативи, створює умови для розвитку співпраці.
Роль та методи психологічної антропології, крос-культурної психології, етнічної психології в
дослідженні культурних і психологічних особливостей різних етносів. Фактори формування
культурних особливостей етносів: екологія, історія, релігія. Концепції та моделі здійснення
культурної дипломатії.
Тема 1.3. Культурна дипломатія в системі міжнародних зв’язків
Мережі культурних інституцій та їх роль у розвитку міждержавних відносин, забезпеченні
міжкультурних комунікацій, продукуванні цінностей у різних соціально-культурних
контекстах та лобіюванні зовнішньополітичних інтересів держави (на прикладі Британської
Ради, Французького Інституту, Польського Інституту, Ґете Інституту, Альянсу Франсез,
Чеського Центру).
Комунікація культур в умовах глобалізації та соціально-культурної диференціації. Глобалізація
сучасного світу: позитивні та негативні тенденції. Важливість використання культурного
потенціалу країни в умовах глобалізації та розвитку цифрових технологій як
найефективнішого засобу просування державних інтересів у світі. Глобалізація та спричинені
нею наслідки як ключовий виклик для сучасних національних культур.
Тема 1.4. «Народна дипломатія» та роль української діаспори у просуванні та захисті
пріоритетних напрямів та цілей на світовій дипломатичній арені
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«Народна дипломатія» як міжнародний рух рядових громадян, спрямований на оздоровлення
міжнародної обстановки і покращення взаєморозуміння між державами заради розумного
розв’язання глобальних проблем. Форми активностей «народних дипломатів» України (дні
культури, покази фільмів, театральні вистави, культурні обміни та виставки, конференції,
виступи дитячих колективів, фестивалі, форуми, книжкові ярмарки, тижні моди).
Роль представників української діаспори у розвитку української культурної дипломатії.
Науково-освітні, академічні, молодіжні, релігійні, культурні організації, створені українською
діаспорою. Вплив українців за кордоном на формуванню позитивного іміджу української
держави.
Українські центри як ключовий механізм розвитку міждержавної співпраці (Український
національно-культурний центр (м. Прага), Український інституту в Швеції). Ідея створення
Українського інституту (або Інституту Тараса Шевченка) як головного провідника культурної
дипломатії.
Тема 1.5. Аспекти культурної дипломатії України в рамках регіонального співробітництва з
країнами-сусідами
Проблеми міжрегіонального та транскордонного співробітництва в умовах здійснення
культурної дипломатії. Рестарт відносин із країнами-сусідами. Прийняття нової концепції
зовнішньої політики України. Розробка нової політики добросусідства. Деполітизація
гуманітарних питань.
Культурна політика країн Вишеградської групи (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія) щодо
України як складова їх співпраці у справі підтримки й розвитку Східного партнерства ЄС.
Культурна співпраця між Україною та країнами В-4 в рамках програм регіонального та
транскордонного співробітництва.
Європейська політика культурного співробітництва, що реалізується через стратегії, програми
й проекти міжурядових регіональних організацій (РЄ, ЄС, ОБСЄ, ЦЄІ), а також інших
регіональних об’єднань, які розглядають і розв’язують проблеми політики у сфері культурних
відносин. Створення і зміцнення єдиного культурного простору як найважливіша стратегічна
мета Євросоюзу.
Розділ 2. Роль культурних чинників в сучасному глобалізованому світі та вплив на
дипломатичні виклики
Тема 2.1. Суперечності мультикультурних стратегій та співіснування різних етносів
Толерантність і рівність культур, множинна ідентичність, плюралізм думок та способів життя
як основні принципи, що закладені в категорії «мультикультуралізм». Питання співіснування
декількох етнічних груп у межах одного соціального організму. Проблема становлення та
функціонування мультикультурної політики в сучасних умовах розвитку людства.
Значимість мультикультуралізму в рамках суперечностей між прихильниками лібералізму та
комунітаризму. Вільна конкуренція різних культурних традицій як реакція на нові виклики
сучасного світу. Явище «культурного повороту». Роль культурних відмінностей у соціальному
житті. Взаємозаміна категорій «культура» та «етнос», «етнічність», «національність», як
найважливіша специфіка мультикультуралізму.
Теорія «модернізованого расизму». Основні моделі мультикультуралізму: жорстка, м'яка,
домінантна, егалітарна. Мультикультуралізм як феномен, у якому перетинаються питання
прав і свобод різного роду (насамперед, етнічних) меншин з питаннями індивідуальних свобод
особи та прагненням держав зберегти свою цілісність.
Тема 2.2. «М’яка сила» та культурна дипломатія у XXI столітті
Концепція «м'якої сили» як найбільш сучасне та комплексне обґрунтування
зовнішньополітичної діяльності держави у сфері культури. Культурна і публічна дипломатія
як основні засоби здійснення м'якої сили держави.
Концепція «зовнішньої культурної політики» і «культурної дипломатії» як механізм аналізу
проектів у галузі культури, освіти, інформації та спорту різних держав на міжнародній арені.
Використання політичного та економічного потенціалу задля поширення культурних
цінностей однієї держави у іншій як основний механізм концепції «культурного імперіалізму»,
зокрема концепції «американізації». Концепція «взаємного культурного обміну» як
протиставлення концепції «культурного імперіалізму» і «американізації» з огляду на наявність
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взаємного культурного обміну, обумовленого процесами глобалізації та розвитком мережі
Інтернет.
Європейська модель культурної дипломатії. Американська модель культурної дипломатії.
Переваги та недоліки кожної із моделей.
Тема 2.3. Культурно-інформаційна дипломатія та здатність протистояти спільному
зовнішньому ворогу та викликам
Особливості діяльності культурно-інформаційних центрів у контексті реалізації культурної
дипломатії держав та забезпечення їхніх національних інтересів. Аналіз пріоритетних
напрямів
діяльності
культурно-інформаційних
центрів:
надання
інформаційних,
координаційних, освітніх послуг.
Діяльність культурно-інформаційних центрів в тісній взаємодії та координації з
дипломатичними представництвами як запорука реалізації узгодженої та послідовної стратегії
зовнішньополітичного співробітництва. Створення мережі культурно-інформаційних центрів
за рахунок об’єднання інтересів та зусиль державних установ і приватних інституцій, навіть
окремих відомих постатей, які мають вплив далеко за межами своєї власної держави.
Пропаганда як інструмент культурно-інформаційного впливу (через розповсюдження
кінопродукції, новин, радіопередач тощо) задля нав’язування інтересів зовнішньої політики
тієї чи іншої країни.
Тема 2.4. Огляд культурної дипломатичної політики України
Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи. Діяльність інститутів
української культурної дипломатії. Популяризація мови та надання послуг з її вивчення як
один із найважливіших напрямів діяльності інституцій культурної дипломатії. Ретрансляція
цінностей – як українських, так і загальноєвропейських. Налагодження довготривалих зв’язків
та розвиток продуктивного партнерства, сприяння розвитку різноманітних напрямів культури і
мистецтва (кінематограф, театр, візуальне мистецтво, музика, архітектура та урбанізм,
музейна справа, підтримка літературних проектів і книговидання).
Необхідність підготовки фахівців, які здатні в усій повноті розуміти цілі та завдання
культурної дипломатії, організовувати роботу відповідних установ, формувати їхню
стратегічну політику та розуміти роль культурної дипломатії у загальній системі стратегічних
комунікацій держави. Міністерство культури і туризму, Міністерство закордонних справ,
Міністерство освіти і науки, Державний комітет телебачення і радіомовлення України,
неурядові громадські організації і приватні особи як головні інститути культурної дипломатії в
Україні.
Тема 2.5. Переформатування культурної дипломатії на дієвий фактор зміцнення української
держави
Культурний чинник, як один із засобів м’якого впливу, що сприяє формуванню позитивного
іміджу держави та поширенню неупередженої та об’єктивної інформації про неї, що, зрештою,
призводить до розвитку конструктивних та довготривалих відносин і в інших сферах
міждержавного співробітництва. Презентація, маніпуляція та конвенція як ключові форми
комунікаційних стратегій у культурній дипломатії України.
Хвиля активізації культурних ініціатив України, що прокотилася після Майдану. Управління
публічної дипломатії в складі українського МЗС. «GlobalUkrainians» як мережа системної та
скоординованої співпраці між українськими лідерами волонтерських рухів, громадських
організацій всередині країни та за кордоном, та державними структурами, відповідальними за
зовнішню інформаційну політику.
Розділ 3.Діяльність міжнародних інституцій та організацій у сфері української
культурної дипломатичної співпраці
Тема 3.1. ЮНЕСКО та його вплив на формування демократичних засад міждержавного
спілкуванняУкраїни через культурно-дипломатичний вимір
Поширення культурних, освітніх, наукових зв’язків між країнами, заохочування діалогів між
народами, сприяння обміну досвідом між країнами як мета діяльності ЮНЕСКО. «Конвенція
про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту» як перший документ
ЮНЕСКО в галузі збереження культурної спадщини. Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Семінари, симпозіуми, конференції з приводу охорони культурної матеріальної і
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нематеріальної спадщини людства, заохочення міжкультурного діалогу тощо. Конвенції
ЮНЕСКО про захист і розвиток різноманітності культур.
Постійне представництво України при ЮНЕСКО. Взаємодія на принципах толерантності,
поваги, неупередженості до інших, незважаючи на расову, релігійну чи мовну особливість як
результат співпраці України з ЮНЕСКО в галузі культури, долучення до основних конвенцій
останньої.
Тема 3.2. Міжнародні інститути культурної дипломатії та культурне дипломатичне
співробітництво України в рамках міжнародних заходів
Сприяння з боку культурної дипломатії розширенню участі України в європейському та
світовому культурному співробітництві, інтеграція української культури до світового
культурного простору. Удосконалення системи культурного співробітництва України із
зарубіжними країнами шляхом укладання міжнародних договорів та прямих зв'язків між
культурно-мистецькими установами інших країн.
Надання матеріальної підтримки з боку міжнародних інститутів з метою реалізації найбільш
значущих культурних ініціатив міжнародного характеру, що дасть змогу підвищити авторитет
України у світі та сприятиме налагодженню порозуміння між народами. Сприяння
міжнародних інститутів участі представників України у міжнародних виставках і конкурсах,
проведення культурно-мистецьких заходів у місцях компактного проживання українців заради
задоволення їх культурних потреб; сприяння роботі культурно-інформаційних центрів у складі
закордонних дипломатичних установ України; поглиблення співпраці у сфері культури з
міжнародними організаціями; завершення створення бази даних про втрачені та незаконно
переміщені з України культурні цінності, роботу по їх поверненню.
Проведення за підтримки міжнародних інститутів, за кордоном культурних заходів за участю
українських мистецьких колективів з метою ознайомлення населення зарубіжних країн з
культурним надбанням українського народу (виставки українського мистецтва, фестивалі
українського кіно, «круглі столи»).
Тема 3.3. Досвід функціонування європейських інститутів культурної дипломатії та
стратегічні пріоритети інтеграції до європейських інституцій для України
Специфічні ознаки європейського суспільства, як багатогранність внеску інших культур і
цивілізацій, локалізація та націоналізація культур, мовний та етнокультурний плюралізм як
наслідок історичного формування європейських держав-націй, поглиблення нинішньої
присутності інших культур у країнах Європи, культурне розмаїття європейського суспільства.
Ефект «гігантського музею» як основна проблема побудови бренду «Європа». Проблеми
розвитку та впровадженням спільної культурної дипломатії у межах Європейського Союзу
(недостатнє фінансування сфери культури в межах ЄС; слабке правове забезпечення
регулювання культурного сектора ЄС; брак спільної європейської культурної ідентичності).
Європейський вибір як стратегічний напрям культурного співробітництва для України.
Розділ 4. Порівняльний аналіз світових стандартів та принципи реалізації культурної
дипломатії в провідних країнах світу
Тема 4.1. Моделі культурної дипломатії країн світу, їх міжнародна інтеграція та змішані
типи
Традиційні моделі міжкультурного співробітництва (Британська, Французька, Німецька
моделі культурної дипломатії). Культурна дипломатія Франції як приклад жорсткої
централізації та прямого державного контролю.
Британська культурна дипломатія як принцип опосередкованого контролю («принцип
витягнутої руки»), коли міжкультурне співробітництво фінансується цілковито або частково
урядом, як правило, через Форін офіс, тоді як адміністративна та координуюча функція
делегована неурядовим інститутам (наприклад, Британській раді).
Німецька децентралізована організаційна модель як принцип дистанціювання від влади
(«Staatsferne»), характерному для федеративного державного устрою Німеччини, що полягає в
певному контролі з боку держави та частковій централізації міжнародної культурної
діяльності.
Іспанія як приклад ефективного розвитку культурної дипломатії. Формування та просування
бренду «Культурна Іспанія» через її національну специфіку та індустрію культури, поширення
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та сприяння вивченню іспанської мови, систематичну присутність та участь у найбільш
важливих світових культурних подіях, сприяння культурному співробітництву, а також
розвиток культурного туризму, як наслідок широкої мережі інституцій та механізмів, що
здійснюють зовнішню культурну політику країни, зберігаючи при цьому велику кількість
зовнішніх зв’язків.
Тема 4.2. Особливості культурної дипломатії держав англомовного світу
Культурний чинник в формуванні особливостей становлення дипломатії та
розвиткудипломатичної діяльності. Головні етапи етнічної історії Сполученого Королівства,
формуваннякультурних рис британської нації. Британська дипломатія як історично
обґрунтований еталондіяльності для світових держав.
Формування культурно поєднаного англомовного світу. Імперія як засіб згуртуваннянародів,
що входили до складу Британії. Психологічний вимір «британської культури». Концепція
Малої Англії та її застосування для політизації «культури». Традиційні національні
характеристики англійців і їх соціологічна необґрунтованість.
Роль англійської мовияк єднального чинника в розвитку культури домініонів та підлеглих
територій Імперії. Дипломатія Співдружності якпрактичний приклад сучасного розвитку
багатосторонньої дипломатії.
Культурна дипломатія Індії. Культурна дипломатія Австралії, Нової Зеландії. Особливості
австралійського менталітету, характерні національні риси австралійських дипломатів,
особливості ведення переговорів. Культурна дипломатія Канади.
Тема 4.3. Характерні риси американської моделі культурної дипломатії
Американська модель культурної дипломатіїяк похідна (дочірня) модель британського
світового домінування.Сучасна дипломатична служба США. Державний департамент США,
особливості йогоеволюції та функціонування. Особливості американського дипломатичного
протоколу те етикету. Роль дипломатії в розвитку «особливих відносин».
Джерела формування та загальні особливості норм етикету і ділового спілкування в
країнахЛатинської Америки. Специфіка протокольної практики латиноамериканських держав.
Історичнікорені культурної дипломатії держав Латинської Америки. Роль діяльності у сфері
культури в дипломатичній службілатиноамериканських країн.
Тема 4.4. Особливості європейської моделі культурної дипломатії
Джерела формування та загальні особливості норм етикету і ділового спілкування в
країнахЄвропи. Складова ідіоетнічності в комунікативному етикеті народів Європи.
Особливостіневербального етикету та етикетної проксеміки європейських народів.
Особливості етикетноїатрибутики в різних європейських країнах.
Порядок звернень йтитулів в деяких державах регіону. Особливості визначення державного і
протокольного старшинства в країнах регіону. Етикет державної символіки і державних
нагород в європейських державах. Особливості церемоніальної практики в країнах регіону.
Релігійні церемонії.
Історичні корені культурної дипломатії європейських держав. Роль діяльності у сфері
культури в дипломатичній службі європейських країн.
Культурна дипломатія Франції. Французька Республіка як мультикультурне суспільство, в
якому забезпечуються культурна самобутність та різноманіття різних етнічних спільнот.
Активна зовнішня культурна політика як ефективний засібконсолідації французької нації,
зміцнення міжнародних офіційних і неформальних зв’язків з іншими державами світу та
засобом формування привабливого образу Франції наміжнародній арені.
Культурна дипломатія Німеччини. Зовнішня культурна діяльність як складова німецької
зовнішньої політики. «Європейсько-ісламський міжкультурний діалог» як механізм
покращення розуміння ісламських культурних і релігійних традицій та цінностей в Європі,
налагодження політичного діалогу між двома культурно-цивілізаційними об’єднаннями,
формування позитивного образу європейської культури в ісламських країнах.
Тема 4.5. Специфіка азійських моделей культурної дипломатії
Особливості китайського, японського та корейського національного менталітету та релігійнофілософські уявлення китайців, японців та корейців (в контексті впливу на дипломатичні та
ділові контакти). Особливості японського суспільства. Система
моральних установок й
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ієрархіяцінностей народів Сходу. Джерела формування та особливості китайського етикету та
діловогоспілкування. Особливості японського національного менталітету в контексті
формуваннятрадиційного бізнес-етикету.
Специфіка комунікативного етикету в країнах регіону. Етикетнаатрибутика в країнах Азії.
Специфіка ділової комунікації держав та етикету Південної і Східної Азії.Особливості
протоколу тацеремоніалу країн регіону.
Роль діяльності у сфері культури в дипломатичнійслужбі держав регіону. Культурна
дипломатія КНР. Культурна дипломатія Японії. Національні особливості корейців і культурна
дипломатія КНДР і РК.
Тема 4.6. Вектор спрямованості культурної дипломатії в Україні
Культурна політика як змістовна основа процесу реформування українського суспільства.
Визнання культури основою суспільного життя, ключовим чинником вирішення суспільних
конфліктів, підґрунтям консолідації суспільства та фундаментом модернізації України.
Потреба розбудови відносини з іншими культурами на засадах рівності і партнерства.
Визнання необхідності збереження та актуалізації культурної спадщини в якості підґрунтя
культурної ідентичності суспільства і особистості.
Впровадження нової концепції освіти в культурі і мистецтві. Забезпечення рівного доступу
українців до культурно-мистецької освіти впродовж всього життя.
Створення умов для належного урядування культурою. Впровадження нових підходів до
фінансування та стимулювання культурних процесів. Формулювання та втілення культурної
візії України у світі.
ІНОЗЕМНА МОВА ПЕРША
Мета: засвоєння студентами граматичного і лексичного матеріалу запропонованої Тематики,
формування практичних навичок письма, читання, говоріння, аудіювання, удосконалення
навичок іншомовної комунікативної компетенції.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• основних граматичних конструкцій зворотів,часових форм;
• правил структурної оформленості речення в письмовомуі усному ( монологічному і
діалогічному ) мовленні;
• лексичного матеріалу із запропонованої Тематики;
• правил орфографії, інтонування і вимови.
• культури країни, мова якої вивчається;
• правил застосування перекладу і скорочень.
Розуміння :
• ролі і місця іноземних мов в розвитку демократичного суспільства;
• ролі і знання іноземних мов в подальшій професійній діяльності і кар`єрному зростанні;
• ролі і знання іноземних мов і успішного спілкування (письмового і усного ) в процесах
глобалізації і входження України до Європейської спільноти;
• особливостей лексичного складу іноземної мови (літературні, сленгові, діалектні лексичні
одиниці).
Навички:
• осмисленого сприйняття інформації із письмового та усного джерела;
• передачі інформації письмово та усно;
• літературного перекладу письмових та усних текстів з іноземної мови на рідну та навпаки;
• іншомовного спілкування, підготовки презентацій власних проектів.
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Зміст дисципліни (Тематика) :
І курс
Розділ 1. Higher education
International Issues.Colleges and Universities.Courses of Study.Technologies in Education.Higher
Education in Context.
Розділ 2. Personal and professional success
The road to success.Personal and Professional Growth.Unemployment.Living Powerfully.The Real
Road to Growth.
Розділ 3. Culture and society
Culture.Cultural Diversity.Language.Ideological Culture.
Розділ 4. Environmental issues
Environmental Pollution.Global Warming.Environmental Disasters. Take Tolls but Raise Awareness.
Розділ 5. Science and technology
Technology 20th Centry.Nanotechnology.Assessing Technology and Its Effects on Society.
Розділ 6. Public speaking as a vital means of communication
The power of Public Speaking.Public Speaking and You.How to be an Effective Communicator.
ІІкурс
Розділ 1. Higher education
International Issues. Colleges and Universities. Courses of Study. Technologies in Education. Higher
Education in Context.
Розділ 2. Personal and professional success
The road to success. Personal and Professional Growth. Unemployment. Living Powerfully. The Real
Road to Growth.
Розділ 3. Culture and society
Culture. Cultural Diversity. Language. Ideological Culture.
Розділ 4. Environmental issues
Environmental Pollution.Global Warming. Environmental Disasters Take Tolls but Raise Awareness.
Розділ 5. Science and technology
Technology 20th Centry. Nanotechnology. Assessing Technology and Its Effects on Society.
Розділ 6. Public speaking as a vital means of communication
The power of Public Speaking.Public Speaking and You. How to be an Effective Communicator.
Розділ 7. Democracy
Human Rights. Freedom of Speech. The Mass Media.
Розділ 8. Public relations
Shaping of Public Opinion. Spin. Merchandasing. Marketing.
Розділ 9. Law and crime
Categories of International Crime. Organized Crime. The Effectiveness of punishment. Morality and
Crime.
Розділ 10. Warfare and peace
Warfare. Terrorism. Arms Control. Collective Security.
Розділ 11. Global society
Globalization. The Debate over Globalization. Economic Integration.Foreign Trade.Travel and
Tourism.
Розділ 12. International relations
International Relations. International Organization.United Nation. European Union. NATO.
Розділ 13. Diplomacy
The Functions of Diplomacy. Diplomatic Personnel.Diplomatic Missions. Credentials. Role of the
Ambassador. Diplomatic Agreements.
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ОСНОВИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ
Мета: оволодіння навичками аналізу природи сучасної світової політики, коректного
використання теорії міжнародних відносин, а також підготовки текстів(аналітичних записок,
есе, наукових статей)та усних презентацій у сфері аналізу міжнародних відносин і зовнішньої
політики окремих держав.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• основні тенденціїсучасних міжнародних відносинах тазмістсвітової політикивXXI столітті;
• теоретико-методологічну основу пізнання зовнішньої політики держави;
• основні та пріоритетні напрямки зовнішньої політики України;
• комплекс зовнішньополітичних понять і категорій;
• особливості сучасного геополітичного становища України;
• основні виміри зовнішньої політики в епоху глобалізації.
Розуміння:
• ставити аналітичні завдання, формулювати дослідні питання і основні гіпотези,
здійснювати операціоналізацію основних понять;
• проводити самостійну роботу з пошуку і збору емпіричних даних, професійної оцінки
джерел інформації та підготовки даних до обробки;
• адекватно відбирати і застосовувати якісні та кількісні методи аналізу інформації;
• використовувати методи дослідження та аналізу щодо міжнародних відносин і зовнішньої
політики.
Навички:
• аналізувати інформацію про виміри зовнішньої політики в епоху глобалізації.
• оцінювати події сучасного геополітичного становища України.
• здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних
відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати
звіти про результати досліджень.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Сутність і принципи світової політики
Тема 1.1.Світова політика: сутність і зміст
Об'єкт і предмет світової політики. Зміст і структура світової політики. Поняття «світова
політика», «міжнародні відносини» і «зовнішня політика». Загальне та особливе в цих
поняттях.
Суб'єкти світової політики, їх аналіз та класифікація. Основні суб'єкти світової спільноти та
міжнародного права – держави і міжнародні організації. Нетипові державні суб'єкти
міжнародних відносин – Ватикан , вільне місто та ін.
Провідні суб'єкти міжнародних відносин, які створені державами – Організація Об'єднаних
Націй (ООН), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) , Європейський Союз (ЄС) ,
Ліга арабських країн (ЛАД), Шанхайська організація співпраці (ШОС), Організація
американських держав (ОАД), Організація африканської єдності (ОАЄ), Організація
Північноатлантичного договору (Н АТО), Організація з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ) і ін.
Важливі суб'єкти міжнародних відносин – авторитетні міжнародні громадські та професійні
організації : Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Всесвітня федерація профспілок
(ВФП) , Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародний валютний фонд (МВФ). Видатні
політичні діячі міжнародного масштабу; соціально-етнічні групи; організації та їх лідери що
відіграють помітну роль у міжнародних відносинах, як суб'єкти світової політики. Об'єктивна
тенденція розширення учасників міжнародних відносин.
Складові сили суб'єктів світової політики (держав): їх характер, промисловий і науковий
потенціал, військова підготовка і організація, географічне положення, природні ресурси,
чисельність населення, якість дипломатії і розвідки , стан моралі, національний характер.
Основні пріоритети світової політики – загальні проблеми людського співтовариства і
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національні інтереси її різних суб'єктів.
Двоїстий характер світової політики. Протиріччя між інтересами світової спільноти та
інтересами суб'єктів зовнішньої політики.
Провідна роль світової політики в міжнародних відносинах. Політичні рішення та угоди
міжнародного характеру як основа для світового порядку; орієнтири для розвитку всього
комплексу відносин між державами. Фактори, що забезпечують провідну роль світової
політики в людській спільноті.
Зростання ролі суб'єктів світової політики в умовах ускладнення і розширення міжнародних
відносин в умовах глобалізму, в силу зростання значення питань безпеки всього людства ,
проблем його виживання. Зростання значення діяльності суб'єктів світової політики по
вирішенню протиріч сучасного світового розвитку.
Тема 1.2.Світова політична думка в історичному контексті
Світова політична думка Стародавньої Індії. Виникнення перших уявлень про світову
політику.Першим найбільш ґрунтовним викладенням теорії міжнародної політики –
давньоіндійський трактат «Артхашастра». VІІ «Про шість методів (зовнішньої) політики»; ІX
«Дії того, хто прагне напасти»; XІІ «Про становище найсильнішого (царя)». Каутілья виділяє
чотири засоби політики – «це мирні переговори, підкуп, сіяння розбрату та відкритий напад».
Світова політична думка Стародавнього Китаю. У Стародавньому Китаї розвиток
теоретичних уявлень про світову політику, – конфуціанства та легізму, що тривала понад 500
років та завершилась у епоху Хань (ІІІ – І ст. до н. е.). В основі зовнішньополітичної концепції
Конфуція міститься ідея протиставлення «хуа ся» (усіх китайців – ся) варварам.
Основоположники легізму дотримувались по відношенню до «варварі» тих же поглядів, що й
ранні конфуціанці. Родоначальник легізму Гуан Чжун (VІІ ст. до н. е).
Світова політична думка Античної Греції. Розвиток політичної думки Античної Греції
відбувався в особливій історичній атмосфері наявності двох протилежних типів держави–
поліса, найбільш повно представлених Спартою та Афінами, котрі були разом з тим
втіленнями двох політичних ідей – ідеї панування над іншими полісами та ідеї пацифізму та
правового універсалізму. У міжнародно-політичній думці формуються два основні напрямки
теорії та практики зовнішньої політики – ізоляціоністський та імперіалістичний.
Світова політична думка Середньовіччя. Занепад античності та величезні успіхи християнства
суттєво вплинули на зміни в уявленнях про міжнародні відносини в епоху Середньовіччя.
Християнська середньовічна думка розгортає ідею космополітичної єдності людського роду,
яка ґрунтується на ідеї рівності усіх людей перед Богом. Аврелій Августин у своїй головній
праці «Про Град Божий» розглядає всю історія людства як боротьбу між двома ворожими
царствами – Божим царством як царством світла, земним втіленням якого є Церква, та
царством диявола, царством темряви, яке знаходить втілення у державі, «великій
розбійницькій організації».
Світова політична думка епохи Відродження. Формування централізованих держав у Європі
було суттєвим фактором розвитку світової політики, який у цей період був пов’язаний
насамперед з ім’ям французького державного діяча та історика XV ст. Філіпа де Коміна, який у
своїх «Мемуарах» суттєво переосмислює з прагматичного погляду міжнародні відносини.
Тема 1.3.Основні теоретичні напрямки світової політики
Політичний ідеалізм. Політичний ідеалізм – це напрямок науки про міжнародні відносини,
який розглядає міжнародні феномени з точки зору абстрактних морально-етичних ідеалів та
правових норм. Біля джерел політичного ідеалізму стоять видатні постаті І. Канта й багатьох
інших авторів концепцій «вічного миру», соціалісти-утопісти і пацифісти ХІХ століття. Його
представники (Д. Перкінс, У. Ліппман, Ф. Таненбаум, Т. Мюрей, Д. Фосдік, П. Лайнбарджер, Ч.
Маршалл, У. Еліот та ін.) вважають, що їх концепції відбивають сутність західної
християнської цивілізації. Вони декларують, що совість та розум мають бути присутні у
міжнародних відносинах та здійснювати стримуючий вплив на національний егоізм.
Провідним представником політичного ідеалізму є Декстер Перкінс, професор Рочестерського
університету, президент Американської асоціації істориків. Серед його праць – «Америка та
дві війни» (1944), «Зовнішня політика та американський дух» (1957), «Американський шлях»
(1957).
63

Політичний реалізм. На зміну політичному ідеалізму наприкінці 40-х років у якості провідного
напрямку світової політики приходить політичний реалізм, – за словами К. Грея, «єдина течія,
яка відповідає завданням управління зовнішньополітичними відносинами». Політичний
реалізм – це напрямок науки про міжнародні відносини, що спирається на філософію
позитивізму та прагматизму і визначається «силовим» підходом до оцінки міжнародних
відносин. Погляди реалістів сформувалися під впливом політичних і філософських концепцій
Ж. Бодена, Н. Макіавеллі, Т. Гоббса, Б. Спінози, Г. Гегеля, Л. Ранке, А. Тойнбі. Своїми
попередниками політичні реалісти вважають філософа Рейнхольда Нібура, який запропонував
відокремити мораль та політику, історика Чарльза Бірда, який розглядав історію зовнішньої
політики скрізь призму національних інтересів, а також геополітика Ніколаса Спайкмена, який
називав міжнародні відносини «полем битви за владу».
Школа стратегічного аналізу. З політичним реалізмом значною мірою пов’язана школа
стратегічного аналізу, яка знаходиться на стику міжнародно-політичних та військовостратегічних досліджень. «Стратегічні аналітики» виходять з того, що в сучасних умовах різко
зросла роль стратегії у зовнішній політиці, оскільки з’явилися такі засоби збройної боротьби,
які за своєю ударною силою здатні вирішувати насамперед стратегічні завдання.
Модерністські теорії міжнародних відносин. Спір традиціоналістів та модерністів.
Політичний ідеалізм, політичний реалізм та стратегічний аналіз –класичні напрямки у
науковій структурі світової політики, зіткнулись у 60-і роки з гострою критикою з боку нових,
модерністських напрямків у науці. Найбільш відомим провозвісником модернізму був
англійський вчений Льюіс Річардсон. Однак справжній розвиток модернізм отримав у США,
де одним з його основоположників вважають Куінсі Райта, який у 1942 р. виступив з
фундаментальною працею «Дослідження війни».
Тема 1.4.Теоретичні аспекти вивчення світової політики
Основні теорії та принципи вивчення світової політики. Теорії «класичного реалізму». Школа
«політичного реалізму» (Г. Моргентау, З. Бжезинський, Дж. Кеннан, Г. Кіссінджер, У.
Ліппман, У. Ростоу та ін.). Світ-системна теорія і її значення для світової політики і
міжнародних відносин (І. Валлерстайн). Індивідуалістичний і неоліберальний підходи до
аналізу світової політики. Системний підхід до світової політики і його основні варіації:
Переваги і слабкі місця кожного з цих підходів.
Теоретичні аспекти вивчення глобальних проблем сучасності. Поняття аналізу в світовій
політиці. Елементи аналізу (система, підсистема, елемент) та джерела пояснення (здатність до
взаємодії, структура, процес). Контент-аналіз у світовій політиці. Моделювання світової
політики.
Теоретичні школи вивчення світової політики. Роль доповідей «Римського клубу» для
розвитку глобалістики (Д. Медоуз, Е. Пестель). Значення робіт В. І. Вернадського,
Н. Н. Моїсеєва, Тейяра де Шардена, Дж. Оруелла , Г. Соренсена, О. Сункеля, К. Уолца,
І. Валлерстайна, Ф. А. Хайєка, С. Хантінгтона, Б. Хедлі, Х. Холма, М. Цорна та інших
дослідників для аналізу глобальних проблем людства.
Цивілізаційна парадигма у вивченні світової політики. Цивілізаційна модель світу.
Тема 1.5.Загальні та неокласичні напрямки світової політики
Загальні теорії зовнішньої політики. Спробу створити систематизовану теорію зовнішньої
політики держави здійснив професор політичних наук Вашингтонського університету
Джордж Модельскі («Теорія зовнішньої політики», 1962). Зовнішньополітичний процес, на
думку Модельскі, складається з чотирьох основних етапів: 1. Формулювання інтересів.
Модельскі рішуче відкидає поняття «національного інтересу» та ставить на його місце
інтереси т. зв. «співтовариства», межі якого водночас вужче і ширше кордонів держави 2.
Набуття «сили на вході». Під силою Модельскі розуміє «теперішні засоби співтовариства для
досягнення майбутньої бажаної поведінки інших держав». «Сила на вході» – це засоби, що
надаються «співтовариством» у розпорядження політичного діяча. 3. Визначення цілей.
Політичний діяч як центральна фігура зовнішньополітичного процесу перетворює інтереси
свого «співтовариства» на цілі зовнішньої політики. 4. Розподіл «сили на виході» у
відповідності з поставленими перед собою та «співтовариством» цілями. «Сила на виході» –
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це сила, яка витрачається державою при здійсненні зовнішньої політики (військові операції,
допомога іноземним державам, міжнародна пропаганда та ін.).
Теорії міжнародних систем. Гносеологічною основою цих теорій є загальна теорія систем, яка
виникла у 30-і роки. Питання про застосування загальної теорії систем до міжнародних
відносин вперше було поставлено у 1955 р. Чарльзом Маклеландом, який стверджував, що
світова політика необхідно розглядати як систему, що складається з взаємопов’язаних частин,
та що структура міжнародної системи значною мірою визначає поведінку держав.
Неокласичні теорії у світовій політиці. Методологічною особливістю неореалізму є
абстрагування політичної сфери від інших сфер міжнародних відносин, що дає можливість
зосередитися на вивченні її специфічних детермінант і закономірностей. З точки зору
неореалістів (Кеннет Уолтц, Баррі Бузан, Роберт Гілпін, Джон Міршаймер, Стівен Уолт)
вирішальний вплив на еволюцію міжнародних відносин залишається за державами. При
аналізі цих закономірностей неореалісти застосовують системний підхід і підходи
макроекономічного аналізу. За словами К.Н. Уолца, «міжнародні політичні системи являють
собою, подібно до економічних ринків, рівнодіючу поведінки її складових елементів, кожен з
яких керується при цьому власною вигодою».
Тема 1.6.Теорії міжнародних систем у світовій політиці
Виникнення та сутність системного підходу у світовій політиці. Теорія систем веде свій
родовід з 1932 року, коли сам цей термін був запропонований біологом Людвігом фон
Берталанфі. У 1951 р. ця ідея була підтримана вченими Чикагського університету, зокрема
Анатолем Рапопортом. У 1954 році роботи з загальної теорії систем велись вже спеціальним
товариством досліджень в цій галузі. Загальна теорія систем розглядається як сукупність
загальних ідей, принципів та понять, а також інваріантних форм, абстрактних моделей, що
дозволяють використовувати методи формалізованого дослідження у будь-якій галузі
наукового знання.
Системний підхід у міжнародних дослідженнях. Системний підхід використовується при
вивченні різноманітних міжнародних явищ і процесів, зокрема міжнародної інтеграції,
прийняття зовнішньополітичних рішень, міжнародних конфліктів.
Теорія міжнародних систем Мортона Каплана. Одним з перших теоретиків міжнародних
систем був американський вчений Мортон Каплан, який виклав основні положення своєї
теорії у працях «Система та процес у міжнародній політиці» (1957) та «Макрополітика»
(1969). Міжнародні відносини, за М. Капланом, – це єдина ультрастабільна система, що має
своє «Я», не залежне від часу. У різні історичні періоди ця система проходить через ряд
послідовних станів, опис яких означає фактично опис перемінних величин систем (до них
належить численність, тип, поведінка держав, їх військовий та економічний потенціали,
інформаційні процеси).
Теорія міжнародних систем С. Хоффмана. Серед провідних теоретичних концепцій
міжнародних систем виділяється також теорія іншого американського вченого Стенлі
Хоффмана, найбільш повно викладена у його книзі «Труднощі Гулівера або контекст
американської зовнішньої політики» (1968). Він ділить усі міжнародні системи на два типи –
помірковані та революційні, розглядаючи їх як інтелектуальні конструкції або ідеальні типи,
що дозволяють зрозуміти дійсні конкретні системи.
Теорія міжнародних систем Р. Роузкранца. Спроби розробити теоретичний підхід, націлений
на певну ступінь загальності, була здійснена у теорії міжнародних систем ще одного
американського дослідника Ричарда Роузкранца, сутність якої полягає у порівняльноісторичному аналізі міжнародних систем. Вона викладена ним у працях «Дія та взаємодія у
світовій політиці. Міжнародні системи у перспективі», «Біполярність, мультиполярність та
майбутнє» та інших.
Інші теорії міжнародних систем. Не претендуючи на універсалізм, властивий попереднім
теоріям, ряд американських спеціалістів намагались зосередити увагу на більш поодиноких
аспектах міжнародних систем, зокрема на моделях їх стабільності. Так, Кеннет Уолц,
фундатор школи неореалізму, доводив, що саме біполярна система більш стабільна, ніж
мультиполярна, оскільки у біполярній системі нерівність між наддержавами та малими
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державами дуже велика. Біполярна система полягає у спільному контролі двох найсильніших
держав та їх взаємному антагонізмі.
Розділ 2. Новий світовий порядок в епоху глобалізації
Тема 2.1.Зовнішня політика та її взаємодія з світовою політикою
Поняття «зовнішньої політики». Зовнішня політика як різновид світової політики, що регулює
взаємини між державами і народами. Відображення національних інтересів у
зовнішньополітичних цілях. Цілі зовнішньої політики. Форми, методи та засоби реалізації
світової політики. Функції зовнішньої політики.
Зростання ролі зовнішньої політики держав в умовах розширення міжнародних зв'язків і
зростаючої взаємозалежності світу.
Держава– головний суб'єкт і об'єкт зовнішньої політики. Взаємозв'язок між внутрішньою та
зовнішньою політикою. Відносна самостійність зовнішньої політики. Основні цілі зовнішньої
політики держави: забезпечення безпеки держави; прагнення до збільшення матеріального,
політичного, військового , інтелектуального й т. ін. потенціалу країни; зростання її престижу в
міжнародних відносинах.
Основні засоби реалізації зовнішньої політики: дипломатичні, військові, інформаційні,
торговельні, фінансово-економічні, гуманітарні та ін. Конституційно-правовий механізм
організації зовнішньої політики.
Дипломатія як головний засіб зовнішньої політики, її значення в сучасних умовах. Дипломатія
як сукупність невійськових практичних заходів, прийомів і методів, що застосовуються з
урахуванням конкретних умов і поставлених завдань. Дипломат як посадова особа держави,
який представляє її інтереси за кордоном, на міжнародних конференціях із зовнішньої
політики - щодо захисту прав людини, майна та громадян своєї держави. Роль дипломатів в
науці і мистецтві ведення переговорів, пошуку консенсусу (згоди), компромісів і
взаємоприйнятних рішень, розширенні і поглибленні взаємовигідного співробітництва в усіх
напрямках.
Зовнішня політика України як об'єкт вивчення. Зовнішня політика України – складова частина
світової політики, міжнародних відносин.
Методологічні підходи до вивчення зовнішньої політики України: радикально-ліберальний,
національно-патріотичний та ін. Основні категорії, базові поняття та цінності української
зовнішньої політики. Основні терміни: зовнішня політика, геополітика, глобалізація, держава,
національний суверенітет, нейтралітет, транснаціональна корпорація (ТНК). Джерела
вивчення зовнішньої політики України, їх характеристика, теоретична і практична значимість
вивчення сучасної зовнішньої політики.
Тема 2.2.Провідні актори світової політики
Держава як міжнародний актор у світовій політиці. Держава – це головний двигун і творець
історії, яка є пам’ятником народам, створивши власні держави. Без держави Чжунго не було б
Великої китайської стіни, без Римської імперії не було б Колізею і римського права, а без
Київської Русі ми сьогодні не мали б можливості пишатися величчю Києва як духовного
центру слов’ян. Держави є головними міжнародними акторами - діючими особами
міжнародних відносин. Держава є єдиною універсальною організацією в людському
суспільстві, яка виступає у формах інституту по виконанню «спільних справ», соціального
арбітру та організації легалізованого і легітимного примушення.
Світове лідерство і гегемонія. Для відносин між державами характерна ієрархічність, що
зумовлює висування серед них міжнародних лідерів. Міжнародне лідерство є одним з
механізмів взаємодії та інтеграції держав, коли лідер об’єднує, спрямовує дії держав, як
чинник структурування світової системи, як феномен влади, що полягає у здатності
змушувати інших робити те, що вони не зробили б самі. Світове лідерство необхідно
відрізняти від світового панування – такого функціонування держав, при якому вони
контролюють характер відправлень влади в інших державних утворень і тим самим ставлять у
залежність від себе положення в них. Інтереси суб’єктів світового панування,
універсалізуючись, розглядаються в якості інтересів його об’єктів. Функція світового
панування полягає у перетворенні інтересів великих держав у інтереси всього світового
співтовариства та привласненні собі всіх вигод від монополії на встановлення режиму
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світового порядку.
Світова політика та сучасні імперії актори. Імперія – це вища форма традиційної
державності. Як наддержавне утворення, яке об’єднує декілька народів та країн під егідою
універсальної ідеї релігійно-етичного характеру, імперія є вищою, головною та найбільш
ефективною формою інтеграції, доступної традиційній державності. Імперія – це держава, яка
бачить себе організатором і інтегратором ойкумени, яка декларує свою особливу цивілізаційну
місію, яка об’єднує світ на основі імперської ідеї. В політичній системі імперії центр, втілений
як у особі імператора, так і у центральних політичних інститутах, утворює автономну
одиницю. Імперська система зберігає свою ідентичність та існує до тих пір, доки існує
системний імперський центр, який задає смисловий горизонт несиметричних соціальних
інтеракцій.
Тема 2.3.Держави-нації як провідні актори світової політики
Сучасна держава-нація. На зміну імперському універсалізму, який домінував у
середньовічному християнському світі, у ХVІ столітті прийшла європейська система державнацій. Її утвердженню сприяло протистояння імператорів Священної Римської імперії та
римських пап, яке зумовило ідею поділу влади як одну з засад сучасної демократії.
Вестфальська міжнародна система вперше в історії була заснована на принципі суверенної
рівності всіх держав, що входять до її складу. Кожна з них самостійно визначає свою форму
правління і не визнає над собою ніякої іншої верховної влади.
Система держав-націй створила міжнародний порядок, але не створила порядок світовий.
Відносини взаємної поваги між державами існували при повному ігноруванні внутрішніх
справ одна одної, і навіть конфлікти між державами виникали і закінчувалися без будь-якого
впливу на внутрисуспільний порядок кожної зі сторін. Як зазначає Г. Кіссінджер, “принцип
raison d’єtat давав раціональну основу поведінці окремих країн, але не ніс у собі відповіді на
наполегливі вимоги створення світового порядку. Концепція вищих інтересів держави могла
привести до претензій на першість або до встановлення рівноваги сил.
Міжнародні організації та їхня роль у світовій політиці. Сучасною формою відносин між
державами та вираженням їх взаємозалежності є міжнародні (міждержавні) організації.
«Міжнародна організація – це засноване на договорі співтовариство держав, що має
установчий акт і колективні органи, має правоздатність, відмінну від правоздатності державчленів, є суб’єктом міжнародного права та має здатність заключати міжнародні угоди», – таке
визначення з міжнародно-правової точки зору дає Г. Фітцморис. У міжнародно-політичному
аспекті міжнародну (міждержавну) організацію можна визначити як об’єднання держав,
засноване міжнародним договором для досягнення спільних цілей на основі співробітництва
та спільних дій при повазі до суверенітету держав-членів, що має компетенцію діяльності та
постійні органи, а також інші специфічні організаційні інституції (статут, процедура роботи і
прийняття рішень).
Суб’єктивний фактор у світовій політиці. Міжнародні відносини персоніфікуються у
вчинках і заявах індивідів, діючих від імені та на основі повноважень, отриманих від
міжнародних акторів, що накладає на відносини між останніми відбиток особистих якостей
людей. Все це робить можливим та реальним значний вплив особистого, суб’єктивного
фактору на міжнародні відносини. Суб’єктивний фактор у міжнародних відносинах
представляє собою вплив людей, їх формальних та неформальних об’єднань та створених
ними інститутів, з метою досягнення певних цілей, реалізації своїх інтересів та потреб.
Врахування конкретних проявів суб’єктивного фактору має займати тому важливе місце в усіх
теоретичних та практичних дослідженнях міжнародних відносин.
Тема 2.4.Виникнення та моделі сучасної світової політичної системи
Сутність та вектори розвитку сучасної світової політичної системи. Поняття «сучасна
світова система» дозволяє розглядати світ як сукупність взаємодіючих структурних елементів
– міжнародних акторів, що діють у геополітичному просторі різних рівнів. Ця система має
поліструктурний характер: так як зв’язки між компонентами та елементами у системах
реалізуються через різні відносини, то системи вміщують в себе деяку численність тих чи
інших структур.
Поняття «світова система» активно використовується у світ-системному аналізі. Намітилось
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два підходи світосистемників до історії людства. Згідно першого підходу, світ в цілому завжди
представляв собою єдину світосистему, глибу, в якій не було тріщин. Чейз-Данн назвав його
прибічників «глибниками» (lumpers).
Функціонування сучасної світової політичної системи та її циклічність. Сучасна світова
політична система функціонувала в рамках трьох основних геополітичних моделей –
однополярної, біполярної та мультиполярної.
Багатополярний світ – це геополітична модель сучасної світової системи, що
характеризується наявністю декількох (не менше п’яти) глобальних центрів сили, конкуренція
та співробітництво яких визначає характер світового порядку.
Біполярний світ – це геополітична модель сучасної світової системи, що характеризується
наявністю двох глобальних центрів сили, конкуренція та співробітництво яких визначає
характер світового порядку.Біполярна система відповідає міжнародній ситуації періоду
«холодної війни», але біполярність є фундаментальним принципом розвитку світової системи
на всіх його попередніх етапах.
Однополярний світ – це геополітична модель сучасної світової системи, що характеризується
наявністю одного глобального центру сили, який визначає характер світового порядку. В
глобальному масштабі однополярна модель ніколи не знаходила свого втілення, але
прикладами її реалізації в доглобальну еру можуть слугувати недовговічна імперія Олександра
Македонського, Pax Romana (після Пунічних війн) або держава Карла Великого. Завжди
однополярний світ прагнув до відновлення біполярності або мультиполярності.
Тема 2.5.Сутність міжнародного та світового порядку в світовій політиці
Сутність і типологія міжнародного порядку в світовій політиці Функціонування та розвиток
світової політичної системи передбачає певну організацію, впорядкованість міжнародного
життя, що ставить питання про співвідношення у сфері міжнародного життя понять «система»
і «порядок».
Міжнародне життя – це сукупна діяльність міжнародних акторів з метою реалізації своїх
інтересів і спільного рішення загальних (у тому числі глобальних) проблем, за допомогою якої
відбувається формування, функціонування і розвиток міжнародних інститутів і відносин.
Особливості цілевстановлення виступають визначальним фактором при виділенні можливих
форм організації (облаштування) міжнародного життя, дозволяючи виділити дві їхні найбільш
загальні категорії: міжнародна анархія і міжнародний порядок.
Pax Americana. На підставі визначення «політичної форми правління в західній цивілізації» як
демократії C. Хантінгтон вважає, що універсальна держава, що зароджується, є не імперією, а
скоріше цілісністю федерацій, конфедерацій, міжнародних установ і організацій. Однак Pax
Romana теж становив складну конфігурацію прямих і непрямих зв’язків, які забезпечували
імперську владу Риму. Тому можна казати лише про ті чи інші особливості імперського
порядку Pax Americana, до яких належать в тому числі квазідемократичні механізми
глобального управління.
Інституційна підсистема системи глобального управління містить, окрім системи ООН, яка
залишилася як спадщина від минулого порядку кондомініуму, також трансрегіональні системи
колективної безпеки (НАТО та Американо-японський договір безпеки), інститути світової
фінансової системи (МВФ, Світовий банк), інститути глобальної системи «вільної торгівлі»
(ВТО, ОЕСР), інститути світової юрисдикції (Міжнародний спеціальний трибунал),
континентальну політико-економічну систему, яка забезпечує вирішальну неоімперську владу
США над Північною та Латинською Америкою (НАФТА і Панамериканський союз).
Тема 2.6.Особливості формування нового світового порядку в епоху глобалізації
Поняття «світового порядку». Необхідність формування нового світового порядку в епоху
глобалізації. Фактори, що сприяють створенню нового світового порядку: усвідомлення
неможливості перемоги в ядерній війні; зростання гуманізму і культури у світі; збільшення
числа і створення своєрідної зони однорідних, демократичних держав; широке використання
концепції балансу сил та національних інтересів в нових умовах; зростання ролі міжнародного
права .
Дилеми «однополярного», біполярного і багатополярного світів. Проблеми «Північ-Південь»,
«Схід-Захід» в контексті сучасних глобальних процесів.
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Духовні цінності та моральні засади сучасної світової політики. Загальні та вищі інтереси
людства, як морально-правова основа зовнішньої політики в епоху глобалізації. Новий
світовий порядок як морально-політичний зразок взаємозв'язків суб'єктів політики
структурується духовними цінностями двоякого роду: «національні цінності» і
«загальнолюдські цінності». Тлумачення «загальнолюдських цінностей» крізь призму
інтересів окремих суб'єктів світової політики.
Проблема культурної ідентичності в світовій політиці як провідна проблема нового
тисячоліття. Культурна ідентичність і гуманізація зовнішньої політики. Образи глобального
світу в діалозі культур. Сучасні концепції та образи глобального світу. Основні положення
нового демократичного світового порядку. «Демократичний транзит» та «Вашингтонський
консенсус».
Мирне співіснування як універсальна норма міжнародних відносин. Право кожної держави на
політичну та економічну незалежність. Досягнення та проблеми і шляхи формування нового
міжнародного демократичного порядку. Проблема координації дій суб'єктів зовнішньої
політики, досягненні постійного зваженого балансу їх інтересів і сил в інтересах усього
світового співтовариства та у відповідності до зростаючого спектру діяльності.
Основні способи забезпечення міжнародної безпеки: стримування можливої агресії за
допомогою різних форм тиску (економічних, політичних, психологічних); покарання агресора
шляхом застосування проти нього конкретних практичних дій; політичний процес як спосіб
досягнення мирних цілей без силового рішення.
Проблеми і перспективи світового співробітництва та світової політики в нових умовах
третього тисячоліття.
Тема 2.7.Зовнішньополітичне рішення у світовій політиці та його інформаційна база
Процес прийняття зовнішньополітичних рішень. Зовнішньополітичне планування у світовій
політиці.
Зміст зовнішньополітичного рішення. Доктринальні засади зовнішньополітичної діяльності.
Роль політичної ідеології в її формуванні. Зовнішньополітична програма і
зовнішньополітичний курс. Зовнішньополітична позиція і зовнішньополітичні заходи (акції та
операції). Зовнішньополітична стратегія і тактика. Маскування і дезінформація в
зовнішньополітичній діяльності.
Механізм прийняття зовнішньополітичних рішень. Державний апарат - ключовий суб'єкт
прийняття зовнішньополітичних рішень. Роль виконавчої та законодавчої влади.
Функціональна диференціація державного апарату, зовнішньополітичні відомства (МЗС, МО,
органи розвідки). Баланс впливу зовнішньополітичних відомств при прийнятті
зовнішньополітичних рішень. Відомчі інтереси і відомчий стиль мислення. Рівні прийняття
зовнішньополітичних рішень.
Внутрішній «фон» прийняття зовнішньополітичного рішення. Сукупність внутрішніх
факторів, які опосередковують або впливають на вироблення зовнішньої політики держави:
економічний, науково-технічний, військовий та інші потенціали цієї країни; природногеографічні, демографічні, матеріальні ресурси; розстановка внутрішніх соціально-політичних
сил, внутрішня політика; духовно-моральні цінності держави, традиції зовнішньої політики;
національні інтереси країни, значення і способи їх забезпечення; необхідність збереження
територіальної цілісності країни; необхідність захисту громадян даної держави від зовнішньої
загрози; важливість створення умов для активного і повноправної участі даної держави у
формуванні всієї системи міжнародних відносин; значення суб'єктивних чинників, при
виробленні зовнішньої політики та ін.
Ступінь «публічності» зовнішньої політики глобального періоду і можливості впливу на неї з
боку громадської думки. Характер і рівень лобізму. Вплив загальної соціально-політичної та
економічної ситуації на прийняття зовнішньополітичного рішення. Політико-психологічний
клімат і його вплив на процес прийняття зовнішньополітичного рішення.
Планування зовнішньої політики і його стадії: розробка загального прогнозу ймовірного
розвитку зовнішньої політики; визначення розмірів ресурсів і засобів, які будуть потрібні для
вирішення висунутих зовнішньополітичних завдань; встановлення першочергових цілей
зовнішньої
політики
даної
держави;
розробка
комплексної
програми
всіх
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зовнішньополітичних заходів , які затверджуються державними органами.
Структура інформаційної бази. Міжнародна і внутрішня інформація. Повнота і достовірність
інформаційної бази. Дезінформація і самодезінформація в державному апараті (об'єктивні і
суб'єктивні аспекти). Необхідна і надлишкова інформація, механізм відомчої інформаційної
селекції. Відкрита, службова (конфіденційна) і секретна інформація. Розвідувальна інформація
та її вплив на прийняття зовнішньополітичних рішень.
Тема 2.8.Зовнішня політика України в глобальному світі
Необхідність формування зовнішньої політики України, що адекватна новим світовим реаліям.
Сутність зовнішньої політики України. Вплив на формування зовнішньої політики України
зовнішніх і внутрішніх факторів. Вплив внутрішнього суспільного життя, особливо з питання
вибору шляху соціально-економічного розвитку країни і проведення реформ на формування
зовнішньої політики сучасної України. Вплив на зовнішню політику України системи сучасних
міжнародних відносин, тенденцій глобального розвитку людства.
Пошук і розробка зовнішньополітичної концепції України. Цілі і завдання сучасної зовнішньої
політики України. Принципи і пріоритети (глобальні, регіональні) української зовнішньої
політики. Захист інтересів особистості, суспільства і держави – вищий пріоритет
зовнішньополітичного курсу України. Основні принципи зовнішньої політики України:
забезпечення її національних інтересів, територіальної цілісності країни; захист громадян
України від зовнішньої загрози; формування необхідних передумов для активного та
ефективного участі України у міжнародному співробітництві, підвищення її
конкурентоспроможності в глобальному світі.
Особливості сучасного становища України у світі. Дискусія про місце і роль України в
сучасному світі: Україна – міст між Європою і Азією чи самостійний геополітичний простір,
Україна – регіональна держава. Нові виклики національним інтересам України. Пріоритетні
завдання української зовнішньої політики в сучасному світі.
Україна і держави «близького зарубіжжя». Пріоритети політики України в «ближньому
зарубіжжі». Конфлікти на території держав і позиція України.
Пріоритети політики України в «далекому зарубіжжі». Відносини України з країнами Заходу.
Міжнародні договори, спрямовані на обмеження і скорочення озброєнь, розрядку міжнародної
напруженості. Українські підходи до європейської безпеки. Розширення НАТО на схід і дилеми
безпеки України.
Україна та Азійсько-Тихоокеанський регіон. Зростання значущості АТР для України.
Геополітичні інтереси України в АТР. Китай як перспективний партнер України. Проблеми та
перспективи співпраці України з АТР.
КРАЇНОЗНАВСТВО
Мета: формування комплексного підходу до вивчення країн і регіонів світу; розуміння
тенденцій світового розвитку і закономірностей формування сучасної політичної карти Землі;
уявлення про цивілізаційний підхід до вивчення регіонів і окремих держав; розуміння
глобальних і регіональних тенденцій світового розвитку, а також ознайомлення із
найважливішими питаннями проблемного та культурно-образного країнознавства світового
простору.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• предмет, об’єкт і зміст країнознавства, а також його місце в системі наукових дисциплін;
• загальногеографічні методи, які застосовуються у даній дисципліні і власне країнознавчі
методи досліджень;
• політичну карту світу.
Розуміння:
• типові схеми країнознавчих досліджень;
• основні країнознавчі характеристики регіонів та країн світу;
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• фактори, які мають визначальний вплив на розвиток окремого регіону або окремої країни.
Навички:
• орієнтуватися на політичній карті світу;
• здійснювати порівняльний аналіз соціального та економічного рівня розвитку різних країн
світу;
• практично використовувати типові схеми країнознавчих досліджень для характеристики
конкретних країн;
• правильно визначати фактори, які мають визначальний вплив на розвиток окремого регіону
або окремої країни.
Зміст дисципліни (Тематика).
Розділ 1. Теоретичні засади країнознавства
Тема 1.1.Закономірності й принципи країнознавства
Країнознавство як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт і предмет країнознавства.
Закономірності на яких базується вироблення відповідних принципів у країнознавстві.
Виникнення, існування та взаємодія країн на політичній карті світу і окремих їхніх частин як
наслідок дії (впливу, реалізації) як об'єктивних (незалежних від волі людини) законів і
закономірностей, так і суб'єктивної волі людських спільнот.
Тема 1.2. Типологія і класифікація країн світу. Населення світу
Сутність наукової систематизації та її інструменти. Типологія країн світу у країнознавстві.
Регіональний та типологічний підходи до класифікації країн світу. Природний рух та
відтворення населення.
Розділ 2. Характеристика ключових країн Євразії
Тема 2.1. Великобританія, Італія
Великобританія.Географічне положення і склад території Сполученого Королівства
Великобританії та Північної Ірландії. Залежні території. Природні умови та ресурси.Італія.
Географічне положення і склад території, острови. Адміністративної територіальний поділ.
Природні умови та ресурси.
Тема 2.2. Німеччина, Франція
Німеччина.Географічне положення. Склад території. Політико-територіальний устрій – землі;
адміністративно-територіальний поділ земель. Природні умови і ресурси. Чисельність
населення, динаміка, розміщення; природний рух. Історія Німеччини. ФРН – парламентська
республіка. Франція.Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ.
Регіони. Сучасні залежні території. Природні умови та ресурси.Чисельність населення,
динаміка. Франція – парламентсько-президентська республіка. Франція у світовому
господарстві.
Тема 2.3. Індія, Китай
Індія.Географічне положення. Склад території. Політико-територіальний устрій: штати і
союзні території. Природні умови та ресурси.Чисельність населення Індії, динаміка.
Розміщення населення.Основні релігії. Етноконфесійні проблеми. Традиційна індійська
культура. Китай. Географічне положення. Склад території. Особливості сучасного
геополітичного та геоекономічного положення Китаю. Адміністративно-територіальний поділ:
провінції, автономні райони, спеціальні (особливі) автономні райони, міста центрального
підпорядкування.
Тема 2.4. Росія, Японія
Російська Федерація. Сучасне географічне та геополітичне положення Росії. Склад території.
Суб’єкти федерації. Рельєф: основні гори та рівнини. Головні види корисних копалин, їх
розміщення.. Взаємовідносини Росії та США. Відносини Росії з іншими країнами світу.
Японія. Географічне положення Японії. Склад території. Чисельність і розміщення населення.
Державний устрій. Роль Японії в сучасному світовому господарстві; один з трьох центрів
економічної могутності.
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Розділ 3. Характеристика ключових країн Африки
Тема 3.1. Алжир, Єгипет
Алжирська Народна Демократична Республіка, держава в Північній Африці. АНДР –
парламентська президентська республіка з дуже широкими повноваженнями президента.
Сучасне географічне та геополітичне положення. Сучасні тенденції розвитку господарства.
Єгипет. Глава держави – президент. Законодавчий орган – однопалатні Національні збори.
Сучасне географічне та геополітичне положення. Сучасні тенденції розвитку господарства.
Тема 3.2. Конго, Нігерія
Конго. Склад території. Політико-територіальний устрій. Природні умови та
ресурси.Чисельність населення. Розміщення населення. Зовнішні політика.
Нігерія. Географічне положення. Склад території. Політико-територіальний устрій. Природні
умови та ресурси. Чисельність населення. Розміщення населення. Зовнішні політика.
Нігерія. Загальні відомості.
Розділ 4. Характеристика ключових країн Південної Америки
Тема 4.1. Аргентина, Бразилія, Венесуела.
Аргентина, Бразилія, Венесуела. Географічне положення. Склад території. Політикотериторіальний устрій. Природні умови та ресурси.Чисельність населення. Розміщення
населення.Зовнішні політика.
Розділ 5. Характеристика ключових країн Північної Америки
Тема 5.1. Мексика, США, Канада.
Мексика, США, Канада. Географічне положення. Склад території. Політико-територіальний
устрій. Природні умови та ресурси.Чисельність населення. Розміщення населення.Зовнішні
політика.
Розділ 6. Австралія
Тема 6.1. Австралія
Географічне положення. Склад території. Сучасне геополітичне положення Австралійського
Союзу. Володіння Австралії. Федеративний державний устрій – штати; дві території. Природні
умови та ресурси
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Мета: ознайомлення з історичними процесами (закономірностями і перебігом) у розвитку
міжнародних відносин від найдавніших часів, їх впливом на формування основних систем
міжнародних відносин, вивчення форм дипломатії, методів, інструментів та прийомів
реалізації зовнішньої політики державам, а також вивчення основних понять науки про
міжнародні відносини, теоретичних підходів та напрямків дослідження міжнародної політики,
а також принципів функціонування, головних тенденцій і закономірностей розвитку
міжнародних відносин.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• закономірності розвитку міжнародних відносин;
• основні етапи і події історії міжнародних відносин;
• джерела і літературу з історії міжнародних відносин;
• знати основні поняття, об’єкт та предмет науки про міжнародні відносини, основні підходи
до вивчення міжнародної політики;
• розуміти особливості середовища міжнародних відносин, цілі, засоби і стратегії їх учасників,
особливості правового регулювання міжнародних відносин, основні шляхи вирішення
міжнародних конфліктів;
• демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану
теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також про природу
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та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних
відносин;
• розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерела
інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.
Розуміння:
• використовувати системні принципи у вивченні історії та теорії міжнародних відносин;
• визначати суб’єкти і об’єкти в історії та теорії міжнародних відносин;
• прослідковувати причинно-наслідкові зв’язки в історії міжнародних відносин;
• характеризувати історичні процеси розвитку міжнародних відносин;
• орієнтуватися в міжнародно-політичних процесах, критично осмислювати і аналізувати події
сучасного міжнародного життя; збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг
інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав;
• аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних
відносин та зовнішньої політики.
Навички:
• аналізувати інформацію про стан розвитку міжнародних відносин;
• оцінювати події історичних процесів розвитку міжнародних відносин;
• охарактеризовувати історичні процеси розвитку міжнародних відносин;
• здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в історичній сфері подальшого
розвитку міжнародних відносин в Україні та світі.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Міжнародні відносини стародавнього світу і середньовіччя
Тема 1.1. Історія міжнародних відносин як наука. Міжнародні відносини на Стародавньому
Сході.
Предмет історії міжнародних відносин. Поняття міжнародних відносин і його співвідношення
з історією міжнародних відносин. Методологія науки і курсу історії міжнародних відносин.
Діалектичний метод. Порівняльно-історичний метод. Джерела історії міжнародних відносин.
Періодизація історії міжнародних відносин. Історіографія історії міжнародних відносин.
Перші державні утворення на Стародавньому Сході. Основні засоби зовнішньої політики на
Стародавньому Сході. Розвиток міжнародних відносин на Близькому Сході. Міжнародні
відносини Міжріччя. Зовнішня політика Хаммураппі. Міжнародна політика Єгипту.
Міжнародна політика Ассирії. Міжнародна політика Персії. Міжнародні відносини у
Південній Азії. Хараппська цивілізація. Ведичний період. Міжнародна політика держави
Нандів. Міжнародна політика держави Маур’їв. Міждержавні відносини в Індії періоду
політичної роздробленості. Міжнародні відносини у Східній Азії. Ранньодержавний період на
території Китаю. Міжнародна політика Західного Чжоу. Міжнародна політика Східного Чжоу.
Міжнародна політика імперії Цинь. Міжнародна політика імперії Хань.
Тема 1.2. Міжнародні відносини Стародавньої Греції
Міжнародні відносини у Середземноморському регіоні: особливості та характерні риси.
Полісний устрій як особливість розвитку державн х утворень на території Стародавньої Греції.
Вплив на розвиток міжнародних відносин грецької колонізації. Греко-персидські війни як
фактор розвитку міжнародних відносин. Міжнародні відносини доелліністичного періоду.
Форми міжнародних відносин грецьких держав. Проксенія. Амфіктіонія. Значення
Дельфійсько-Фермопільської амфіктонії. Сіммахія. Пелопонеська (Лакедемонська) сіммахія.
Делоська (Афінська) сіммахія (Перший Афінський морський союз).
Міжнародні відносини елліністичного періоду. Міжнародна політика Македонії. Міжнародна
діяльність Філіпа Македонського. Міжнародна політика Олександра Македонського.
Міжнародна політика елліністичних держав. Боротьба діадохів. Зовнішня політика держав
балканської Греції. Ахейський та Етолійський союзи. Дипломатія елліністичного періоду:
основні риси.
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Тема 1.3. Міжнародні відносини Стародавнього Риму
Періодизація історії Риму. Значення Риму у розвитку міжнародних відносин. Міжнародні
відносини республіканського періоду. Латинський союз (федерація). 1-а латинська війна.
Аріційська федерація. Управління зовнішньою політикою в Римі. 1-а Самнітська війна.
2-а Латинська війна. 2-а Самнітська війна. 3-я Самнітська війна. Завоювання Південної Італії.
Римсько-італійський союз. Пунічні війни і їх значення. 1-а Пунічна війна. 2-а Пунічна війна.
1-а Македонська війна. Встановлення панування Риму у Середземноморському регіоні. 2-а
Македонська війна. 3-я Македонська війна. 4-а Македонська війна. 3-я Пунічна війна.
Міжнародна політика Риму в період кризи Республіки. 1-а, 2-а, 3-я Мітрідатові війни.
Авантюризм у зовнішній політиці Риму. Вплив Риму на розвиток міжнародного права.
Міжнародні відносини імператорського періоду. Політика Риму в епоху принципату.
Управління зовнішньою політикою. Оновлення концепції Pax Romana і трансформація курсу
зовнішньої політики Риму. Маркоманська війна. Міжнародна політика епохи домінанту. Поділ
Римської імперії. Зовнішня політика Східної Римської імперії. Зовнішня політика Західної
Римської імперії.
Тема 1.4. Міжнародні відносини в ранньому Середньовіччі
Основні особливості та хронологія міжнародних відносин середньовіччя. Дискретність
природного середовища як чинник міжнародних відносин. Субсистеми міжнародних відносин.
Великі переселення народів. Розбіжності історичного розвитку Західного і Східного
суспільств. Конфесійний чинник у міжнародних відносинах. Поліетнічний фактор державних
утворень Середньовіччя. Імперії та варварські королівства. Методи ведення міжнародних
справ. Ідея рівноправної співпраці у міждержавних відносинах. Приницп рівності глав держав.
Відступ ідеї універсалізму перед політикою державного інтересу.
Міжнародні відносини у період раннього середньовіччя. Розпад Сердземноморської
макрорегіональної системи міжнародних відносин. Умови формування нової системи
міжнародних відносин у Європі. Міжнародна політика Франкської імперії. Діяльність Карла
Великого. Верденський мирний договір. Міжнародна політика Візантії у ранньому
Серредньовіччі. Правління Юстинінана І. Політика Візантії щодо окраїн імперії. Македонська
династія і її міжнародна політика. Міжнародна політика Священної Римської імперії.
Діяльність Оттона І, Оттона ІІ, Оттона ІІІ. Період «німецьких пап».
Тема 1.5. Європейські країни в міжнародних відносинах у середні віки
Країни Західної Європи у міжнародних відносинах XI–XIII ст. Експансія вікінгів. «Велика
язичницька армія». Імперія Кнута Великого. Хрестові походи і їх значення для міжнародних
відносин. 1-й хрестовий похід. 4-й хрестовий похід. Священна Римська імперія в класичний
період Середньовіччя.
Візантія у міжнародних відносинах XI–XIII ст. Міжнародна політика династії комнінів.
Розгром Константинополя (1204). Відновлення візантійської імперії. Династія Палеологів.
Церковні унії у зовнішній політиці Візантії. Ліонська унія (1274). Ферраро-флорентійська унія
(1439). Утворення Османської імперії. Падіння Константинополя (1453).
Міжнародні відносини XIV–XVIІ ст. Англо-французькі протиріччя. Столітня війна
(1337–1453). Союзники Англії і Франції та їх інтереси. Реформація (1517) та її вплив на
міжнародні відносини. Тридентський собор і його рішення (1545-1563). Аугсбургський мир
(1555). Тридцятирічна війна (1618–1648).
Розділ 2. Міжнародні відносини періоду Вестфальської та Віденської системи
Тема 2.1. Міжнародні відносини у ХVII – на початку ХVIII ст.
Основні учасники міжнародних відносин XVII–XVIII ст. і специфіка їх поведінки на світовій
арені. Вестфальский мир (1648). Діяльність кардинала Рішельє (Армана-Жана дю Плессі).
Концепція «балансу сил». Державний інтерес в міжнародних відносинах європейських держав.
Колонії як новий фактор міжнародних відносин. Політика меркантилізму в міжнародних
відносинах. Торгівельні війни.
Міжнародні відносини у Європі другої половини XVII – початку XVIII ст. Французькоіспанські протиріччя. Англо-французькі протиріччя. Англо-голандські протиріччя. Англоголандські війни. Експансіоністська політика Людовика ХIV. Створення антифранцузької
коаліції. Відносини Франції та Османської імперії. «Східна політика». Аугсбургська ліга.
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Проблема «іспанського спадку» (1701–1714). Утрехтський (1713) та Раштадтський (1714)
мирні договори. Північна війна (1700–1721). Ніштадтський мир (1721).
Тема 2.2. Міжнародні відносини у ХVІІІ – на початку ХІХ ст.
Міжнародні відносини у Європі в XVIII ст. Коаліційний характер війн. Боротьба за колонії.
«Прагматична санкція» Карла VI (1719). Проблема «австрійського спадку». Англо-французьке
протистояння. Колоніальні війни у північній Америці та Індії. Австро-пруське суперництво.
Міжнародна політика Фрідріха ІІ. Семлітня війна (1756–1761). Війна американських колоній
за незалежність. Ліга озброєного нейтралітету. Незалежність США.
Революційні і наполеонівські війни (1792–1815 рр.). Велика Французька революція (1789).
Війна з Австрією і Прусією. 1-а антифранцузька коаліція (1793). 2-а антифранцузька коаліція
(1798). Наполеонівські війни. 3-я антифранцузька коаліція (1805). 4-а антифранцузька коаліція
(1806). 5-а антифранцузька коаліція (1808). 6-а антифранцузька коаліція (1813).
7-а антифранцузька коаліція (1815).
Особливості взаємодії провідних країн світу в ХIX ст. Політичний принцип суверенітету
народу. Націоналізм як політичний і міжнародний чинник у ХІХ ст.
Тема 2.3. Віденська система міжнародних відносин
Створення Віденської системи. Віденський конгрес (1814–1815). Рішення Віденського
конгресу. Німецьке питання на Віденському конгресі. Польське питання на Віденському
конгресі. Утворення Священного Союзу (1815).
Міжнародні відносини у Європі в період Віденської системи. 1-й конгрес Священного Союзу
(1818). ). 2-й конгрес Священного Союзу (1820). ). 3-й конгрес Священного Союзу (1821). ).
4-й конгрес Священного Союзу (1822). Революції у Польщі та Бельгії. Утворення
Бельгійського королівства. Митний союз між німецькими державами. «Східне питання» у
ХІХ ст. Турецько-єгипетська криза. Англо-французькі протиріччя на Близькому Сході.
Лондонські конвенції (1840–1841). Революційні процеси у Європі (1848). Рисорждименто в
Італії.
Криза Віденської системи. Кримська війна (1853–1856). Паризький мирний договір (1856).
Утворення Італійського королівства (1861). Громадянська війна в США (1861–1865). Військові
конфлікти в Індокитаї, Китаю, Сирії, Мексиці. Міжнародна політична діяльність Отто фон
Бісмарка. Прусько-австрійська війна (1866). Прусько-французька війна (1870). Завершення
об’єднання Німеччини. Зміна розстановки сил на міжнародній арені.
Тема 2.4. Система міжнародних відносин наприкінці ХІХ –початку ХХ ст.
Союз трьох імператорів (1872). Австро-германський оборонний договір (1879). Договір
перстраховки Росії і Німеччини (1887). Потрійний (Четвертний) союз. Англо-германські
протиріччя. Англо-французькі протиріччя і їх подолання. Італійський нейтралітет (1902).
Розвиток англо-німецьких протиріч у період 1904–1907 рр. Утворення Антанти. Відкрита і
закрита частини договору. 1-а Марокканська криза. Англо-російська угода (1907).
2-а Марокканська криза. Турецько-італійська війна (1911). Балканські війни: причини.
1-а Балканська війна (1912). 2-а Балканська війна (1913). Політика ворожих блоків на
Балканах. Міжнародні відносини напередодні та в період Першої світової війни. Початок
Першої світової війни. Позиція Італії. Болгарія і Туреччина у війні. Вступ США у війну (1917).
Версальський мирний договір (1918).
Розділ 3.Предмет теорії міжнародних відносин
Тема 3.1.Міжнародні відносини як явище: поняття, структура, історична логіка розвитку
Проблема поняття міжнародних відносин. Поява терміну «міжнародні відносини» (І. Бентам).
Етапи розвитку процесів в міжнародних відносинах. Умови визнання суспільних відносин
міжнародними. Проблема війни і миру у вивченні міжнародних відносин. Засоби вивчення
міжнародних відносин. Сила як ключовий фактор розвитку міжнародних відносин. Стійкі
риси суспільного розвитку країн світу. Розпад «біполярної системи» і вплив на міжнародні
відносини НТР, інтернаціоналізації виробництва та планетарних небезпек. Вузьке і широке
розуміння поняття «міжнародні відносни». Співвідношення понять «міжнародні відносини»,
«світова політика», «зовнішня політика». Структура і види міжнародних відносин. Економічні,
політичні, культурні, воєнно-стратегічні ідеологічні міжнародні відносини. Міждержавні,
міжпартійні, між міжнародними організаціями, транснаціональні міжнародні відносини.
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Глобальні, регіональні, субрегіональні міжнародні відносини. Умови існування міжнародних
відносин. Історична логіка розвитку міжнародних відносин. Література з теорії міжнародних
відносин.
Тема 3.2. Теорія міжнародних відносин як наука
Предмет теорії міжнародних відносин. Об’єкт теорії міжнародних відносин. Закономірності в
теорії міжнародних відносин. Функції теорії міжнародних відносин. Методологія теорії
міжнародних відносин. Методи аналізу ситуації. Експлікативні методи. Експеримент.
Прогностичні методи. Моделювання. Парадигми теорії міжнародних відносин. Парадигма
політичного реалізму. Парадигма політичного неореалізму. Ліберально-ідеалістична
парадигма. Парадигма політичного неолібералізму. Марксистська парадигма. Парадигма
неомарксизму. Теорія міжнародних відносин як навчальна дисципліна.
Тема 3.3. Теорії міжнародних відносин в античності і середньовіччі
Міфи як перші уявлення про міжнародні відносини, війну і мир. Ставлення до проблеми війни
і миру мислителів Стародавнього Сходу. Античні витоки ідей війни і миру. Погляди
Геракліта, Платона, Аристотеля, Сократа. «Історія» Фукідіда як перше відображення ідеї
«політичного реалізму». Ідея космополітизму у творчості Зенона із Кітіона, Цицерона та ін.
Вплив християнства на формування ідей світового порядку. Ідеї війни і миру у Новому завіті.
Аврелій Августин і його праця «Про град Божий». Теорія «двох мечів» Бернара Клервоського.
Фома Аквінський про народний суверенітет і визнання прав держав на автономне існування.
Ідеї християнства у творчості Володимира Мономаха. Ідеї міжнародного порядку в епоху
Відродження. Погляди Данте Аліг’єрі і його «вселенська монархія». Вчення Н. Макіавеллі в
його «реалістичній теорії». Фактор сили в працях Н. Макіавеллі. Його погляди на проблему
війни.
Тема 3.4. Теорії міжнародних відносин в європейській традиції ХVІ–ХVIII ст.
Особливості гуманізму ХV–ХVII ст. Трактати Еразма Роттердамського «Похвала глупоті» та
«Скарга світу» та ідеї миру. Ф. де Віторіа і його праця «Про індіанців і право війни»; ідея
«громадянина світу». Ідея взаємозалежності у творчості Франсіско Суареса. Гуго Гроцій і його
вплив на розвиток міжнародного права. Ідея універсальної міжнародної організації (Е. Крюсе).
Теорія державного суверенітету Ж. Бодена. Погляди Дж. Локка і Т. Гоббса в питаннях війни і
миру. Праця Вільяма Пенна «Досвід про нинішній і майбутній мир у Європі». Практична
діяльність і теоретична спадщина лорда Генрі Сент-Джон Болінгброка. Обґрунтування
концепції «балансу сил». Емер де Ваттель і його праця «Про право народів». Праця Девід Юма
«Про рівновагу сил». Проекти Вічного миру. Ідеї абата Шарля-Ірине де Сен-Пьєра. Жан-Жак
Руссо про вічний мир. Європейський мир у І. Бентама. Праця І. Канта «Про вічний мир».
Вплив на розвиток міжнародних теорій американської та французької революцій. «Декларація
незалежності» США та погляди її автора Т. Джефферсона. Ідеї Т. Пейна. Принципи
«Декларації прав людини і громадянина» (1789). Принципи «Декларації прав народів» (1795).
Тема 3.5. Теорії міжнародних відносин ХІХ – початку ХХ ст.
Вплив на німецьку філософську ідей французької революції. Теорії прав людини і
національного суверенітету у філософії Й. Фіхте та Г.В.Ф. Гегеля. Ідея вищого духу і
варварської субстанції. Карл фон Клаузевіц про природу війни і миру у праці «Про війну».
Його психологічні аспекти війни. Погляди К. Маркса та Ф. Енгельса на міжнародну політику,
колоніалізм, історію війн, російський царизм. «Маніфест Комуністичної партії». Праця
К. Маркса «Викриття дипломатичної історії ХVIII століття». Розвиток геополітичних
концепцій.»Політична географія» Ф. Ратцеля. «Серцевинна земля» Х. Маккіндера. Роль
морської могутності у світовій гегемонії в ідеях А. Мехена. «Геополітика» в ідеях Рудольфа
Челлена. Німецька геополітика у працях Карла Хаусхофера. Розвиток марксистських ідей в
соціал-демократичній течії. «Фінансовий капітал» Р. Гільфердінга. Погляди Р. Люксембург та
К. Каутського. Поняття імперіалізму у В. Леніна. Світове господарство в поглядах
М. Бухаріна. Теорія зовнішньої політики В. Леніна. Принципи Вудро Вільсона (1918).
Тема 3.6. Теорії міжнародних відносин у ХХ ст.
Англо-американська школа «політичного реалізму»: причини формування і розвиток.
Концепція Г. Моргентау у праці «Політика націй» (1948). Елементи могутності за
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Г. Моргентау. Дипломатично-стратегічний підхід Р. Арона, його праця «Мир і війна між
націями». Поняття «цивілізація». Критерії цивілізації за Б. Єрасовим. Цивілізаційні теорії.
А. Тойнбі і його «Дослідження історії». Виклик-відповідь в ідеях А. Тойнбі, стадії розвитку
цивілізації. «Зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона. «Кінець історії» Ф. Фукуями.
Розділ 4. Структура міжнародних відносин
Тема 4.1. Структурні особливості міжнародних відносин
Видова структура міжнародних відносин. Зовнішньополітичні відносини.Зовнішня політика
держави та її інтерпретації. Концепції Л. фон Брталанфі та П. Мак-Гоуена. Типи зовнішньої
політики за Й. Беллерсом. Ідеї Дж.Розенау. Міжнародні економічні відносини. Розвиток
міжнародних економічних відносин. Міжнародний поділ праці. Світове господарство. Торгові
відносини. Виробничі відносини. Фінансові відносини. Міжнародні відносини у сфері
культури. Міжнародні відносини у сфері інформації. Форми міжнародних відносин.
Білатеральні та багатосторонні відносини.
Тема 4.2. Міжнародні системи
Системний підхід в науці. Системна теорія Д. Істона. Основні поняття системної теорії.
Елементи системи. Структура системи. Середовище системи. Системна межа (кордон).
Функція системи. Особливості системного підходу у вивченні міжнародних систем.
Традиційно-історичний підхід. Історико-соціологічний підхід. Абстрактно-теоретичний
підхід. Синтез історико-соціологічного і евристичного підходів. Емпіричний підхід. Поняття і
структура міжнародних систем. Планетарна, регіональна, субрегіональна системи. Відкрита,
закрита, автономна і хаотична системи. Погляди М. Ніколсона на міжнародні системи.Погляди
М. Каплана на міжнародні системи. Ієрархія і закономірності міжнародних систем. Структурні
виміри міжнародних систем Р. Арона. Закони міжнародних систем. Типи міжнародних систем.
Еволюція міжнародних систем.
Тема 4.3. Учасники міжнародних відносин
Поняття «соціальний суб’єкт». Поняття «соціальний актор». Соціальна спільнота як
міжнародний актор. Суб’єкти міжнародних відносин. Актори міжнародних відносин, їх типи.
Типові міжнародні актори: держава, міжнародні організації, системи. Актори політичного
реалізму. Актори модерністського напряму. Актори транснаціоналізму. Актори
глобалістського напряму. Актори неомарксистських концепцій. Держава як основний суб’єкт
міжнародних відносин. Функції, історичні форми держави. Нація як вид соціальної спільноти.
Основні фактори генези нації. Міжнародна стратифікація держав. Наддержава. Великі
держави. Середні держави. Малі держави. Мікродержави. Міжурядові організації.
Наднаціональні інститути в ЄС. Неурядові учасники міжнародних відносин. Транснаціональні
корпорації. Зміна кількості і якості учасників міжнародних відносин.
Тема 4.4. Міжнародні конфлікти
Міжнародні конфлікти як теоретична і практична проблема. Причини міжнародних
конфліктів. Конфлікти в поглядах З. Фрейда. Характер їх розвитку. Структура і типологія
міжнародних конфліктів. Конфлікти і кризи. Фази міжнародних конфліктів. Проблема
розв’язання воєнних конфліктів. Конфлікти і міжнародно-політична криза. Воєнні конфлікти в
міжнародних відносинах. Традиційні методи урегулювання конфліктів. Інституційні
процедури урегулювання конфліктів. Дослідження конфліктів (К. Уолц, Ф. Брайар, М.-Р.
Джалілі та ін.). Дослідження миру (Й. Галтунг, Д. Сінгер та ін.). Переговорна стратегія.
Особливості конфліктів нового покоління.
Тема 4.5. Міжнародне співробітництво і міжнародна безпека
Зміст понять «мирне співіснування» та «мирна співпраця». Принципи мирного співіснування в
міжнародних документах. Принцип суверенної рівності держав. Принцип незастосування
сили. Принцип мирного розв’язання спорів. Принцип невтручання у внутрішні справи.
Принципи територіальної цілісності. Принцип непорушності кордонів. Принцип поваги до
прав людини. Принцип рівноправності і самовизначення народів. Принцип співробітництва.
Принцип добросовісного виконання зобов’язань згідно з міжнародним правом. Форми
міжнародної співпраці. Харитативні відносини. Міжнародна співпраця у боротьбі із
злочинністю. Поняття міжнародної безпеки. Концепції міжнародної безпеки. Співвідношення
національної і міжнародної безпеки.
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА
Мета: дослідити еволюцію світової політики та міжнародних відносин в період з 1945 по
1991 рр., навчити основним доктринам і концепціям світової політики, ознайомити із
загальними тенденціями міжнародної проблематики, регіональною специфікою, положеннями
міжнародно-правових актів та особливостями діяльності міжнародних організацій в означений
період.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• основних доктрин і концепцій світової політики періоду біполярності;
• причин, передумов, особливостей, перебігу, наслідків та результатів основних міжнародних
конфліктів і криз в означений період;
• особливостей поведінки акторів на міжнародній арені, ґенези і трансформації їхніх
зовнішньополітичних доктрин періоду біполярності.
• політичних портретів ключових персоналій, які вплинули на світовий політичний процес в
період з 1945 по 1991 рр. – М. Ганді, Ф.Кастро, Ш. де Голля, Мао Цзедуна, М. Тетчер,
М. Горбачова та ін.
• основ попередження та вирішення конфліктів.
Розуміння:
• системноїдихотомії Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин, її сильних і
слабких місць, причин її невідворотної трансформації після колапсу одного з центрів сили та
наслідків цього процесу;
• концепції гарантованого взаємного знищення та її впливу на процес ядерного роззброєння в
цілому і на систему стримувань і противаг у світовій політиці сьогодення зокрема;
• природи і сутності «холодної війни» і непрямого протистояння між США та СРСР як
моделі вірогідних взаємодій на міжнародній арені впродовж 2017–2020 рр.,
• витоки і детермінанти геополітичних констант, домінант, пріоритетів і стратегій США та
СРСР, які сформувалися (чи трансформувалися) в означений період і актуалізуються сьогодні
в контексті глобального протистояння, що назріває.
Навички:
• ефективного теоретичного і практичного інструментарію для врегулювання конфліктів
• екстраполяції академічного вміння на повсякденну практику (наприклад, перенесення
ефективного методу врегулювання міждержавного конфлікту в площину міжособистісної чи
між групової конфліктної взаємодії)
• брати на себе відповідальність за власну освіченість, компетентність та професійну
підготовку, безкомпромісно із сумлінням і неухильно розвиватися як в академічній площині,
так і в культурно-ціннісній.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин.
Розгортання холодної війни (1945 – початок 1960-х рр.)
Тема 1.1. Становлення Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин та
біполярність повоєнного світу.
Основні геополітичні наслідки Другої світової війни. Передумови виникнення ЯлтинськоПотсдамської системи та її характерні особливості. Біполярність Ялтинсько-Потсдамської
системи. Роль ядерного чинника у становленні Ялтинсько-Потсдамської системи. Концепція
гарантованого взаємного знищення як основа конфронтаційної стабільності ЯлтинськоПотсдамської системи.
Тема 1.2. Особливості повоєнного врегулювання у Європі та на Далекому Сході
Мирне врегулювання з колишніми союзниками Німеччини у Європі. Дунайська конференція
1948 р. Проблема Австрії в повоєнних міжнародних відносинах. Японія після Другої світової
війни. Сан-Франциська мирна угода 1951 р.
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Тема 1.3. Початок холодної війни і становлення біполярної системи міжнародних відносин
Феномен «холодної війни» в міжнародних відносинах та передумови її виникнення.
Розгортання «холодної війни» впродовж 1945–1949 рр. Концептуальні засади глобального
протистояння наддержав. Закріплення впливу США та СРСР у світі та перші кризи «холодної
війни». Становлення блокового протистояння. Перегляд концептуальних засад радянської та
американської політики. Загострення протистояння в холодній війні на початку 1960-х рр.
Тема 1.4. Німецька проблема у міжнародних відносинах
Боротьба навколо німецького врегулювання після Потсдамської конференції. Створення двох
німецьких держав. Німецька проблема в 1949–1955 рр. Вступ ФРН до НАТО. Німецьке
врегулювання у другій половині 1950-х рр.. Берлінська криза 1958-1961 рр.
Тема 1.5. Початок деколонізації. Вихід країн, що визволилися на міжнародну арену
Світова колоніальна система після Другої світової війни. Міжнародно-політичні чинники
процесу деколонізації. Особливості перебудови Британської імперії. Від Французького Союзу
до Французького Співтовариства. Формування доктрини й практики нейтралізму і
неприєднання. Бандунзька конференція 1955 р.
Тема 1.6. Діяльність ООН в умовах розгортання холодної війни
Утворення ООН. Започаткування операцій з підтримки миру. Операція ООН у Конго. ООН і
перші кроки в галузі роззброєння. Декларація про надання незалежності країнам і народам.
Проблема захисту прав людини.
Розділ 2. Розрядка міжнародної напруженості та стабілізація міжнародної системи
(1960–1970-ті рр.)
Тема 2.1. СРСР та США в процесі трансформування глобальної системи міжнародних
відносин
Зміни в зовнішньополітичних концепціях СРСР та США. Особливості протистояння між
наддержавами в різних регіонах світу впродовж 1945–1980 рр.Карибська ракетна криза 1962 р.
Основні напрямки радянсько-американської співпраці під час розрядки міжнародної
напруженості. Відхід СРСР та США від політики розрядки в кінці 1970-х рр.
Тема 2.2. Становлення політики розрядки в Європі та зміцнення європейської безпеки
Підготовка Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Перший (гельсінський) та другий
(женевський) етапи Наради. Третій етап Наради. Ухвалення Заключного акта НБСЄ та його
значення. Подальший розвиток гельсінського процесу. Проведення Белградської зустрічі
представників країн-учасниць НБСЄ. Проблема розрядки міжнародної напруженості у
відносинах країн Заходу і Сходу. Проблема скорочення звичайних озброєнь у Центральній
Європі.
Тема 2.3. Проблема контролю над озброєнням та роззброєння (1960–70-ті рр.)
Мілітаризація повоєнного світоустрою та початок гонки озброєнь. Проблема ядерного
паритету у стосунках між наддержавами. Американські і радянські концепції ядерного
стримування і ядерної переваги. Перші успіхи в процесі контролю над озброєннями. Боротьба
проти розповсюдження зброї масового знищення. Договір про нерозповсюдження ядерної
зброї 1968 р. Проблема контролю над стратегічними озброєннями у 1970-ті рр.
Тема 2.4. Розпад колоніальних систем. Країни, що визволилися, у світовій політиці
1960–70-х рр.
Друга хвиля деколонізації. Третій світ: світогосподарський та міжнародно-політичний виміри.
Становлення руху афро-азіатської солідарності. Третя хвиля деколонізації. Становлення
ідеології і практики Руху неприєднання. Еволюція Руху неприєднання у 1960-70-х рр.
Створення осі Північ-Південь. Проблема нового міжнародного економічного порядку.
Тема 2.5. Активізація діяльності ООН у період розрядки міжнародної напруженості
Миротворча діяльність ООН: операції на Кіпрі та Близькому Сході. Боротьба ООН проти
режиму апартеїду у Південній Африці. ООН і проголошення незалежності Намібії. Діяльність
ООН у галузі прав людини. Стратегія ООН у сфері економічного й соціального розвитку.
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Розділ 3. Завершення епохи біполярності у міжнародних відносинах. Розпад ЯлтинськоПотсдамської системи (1980–1991 рр.)
Тема 3.1. Криза політики розрядки і відновлення біполярної конфронтації
Підходи Сходу і Заходу до розуміння розрядки. Криза політики розрядки. Спроби СРСР
використати розрядку для поширення свого впливу у регіонах світу і дестабілізації ситуації на
Африканському Розі, Близькому Сході, у Центральній Америці та в низці країн Азії. Згортання
політики розрядки. Причини гальмування процесу співпраці у військовій, безпековій та
космічній сферах. Вплив ВПК СРСР та США на політику наддержав. Початок «афганської
авантюри» СРСР та її вплив на геополітичну ситуацію в світі. Друга холодна війна початку
1980-х рр. Невідворотність розпаду СРСР в історичній ретроспективі.
Тема 3.2. Нова зовнішньополітична стратегія Радянського Союзу
Зміни в радянському керівництві і «нове політичне мислення» в зовнішньополітичному курсі
СРСР. Радянська програма ядерного роззброєння. Нові підходи СРСР до розв’язання
регіональних і локальних проблем. Відмова СРСР від доктрини Брежнєва. Концепція
спільного європейського дому.
Тема 3.3. Радянсько-американські відносини у 1980-х роках
Причини загострення радянсько-американських відносин. Посилення конфронтації між СРСР
та США у 1981–1983 рр. Радянсько-американські саміти у Женеві та Рейк’явіку. Радянськоамериканські відносини за президентства Дж. Буша (ст.) Зустрічі на вищому рівні у
Вашингтоні, Нью Йорку, Москві та на Мальті. Міжнародно-політичне значення виводу
«обмеженого контингенту» СРСР з Афганістану.
Питання роззброєння у 1980-х – на початку 1990-х рр. Радянсько-американські переговори зі
стратегічних та космічних озброєнь. Проблема ракет середньої дальності в Європі. Договір
про ліквідацію ракет середньої та короткої дальності. Переговори щодо заборони ядерних
випробувань. Договір СНО-1 (СТАРТ-1). Проблема скорочення звичайних збройних сил в
Європі. Переговори щодо заборони хімічної зброї.
Тема 3.4. Загальноєвропейський інтеграційний процес і його роль у завершенні епохи блокового
протистояння
Гельсінський процес на рубежі 1970-х– 1980-х рр. Мадридська зустрічкраїн-учасниць НБСЄ
(1980–1983 рр.) Стокгольмська конференція про заходи зі зміцнення довіри й безпеки та
роззброєння в Європі (1984–1986 рр.) Віденська зустріч країн-учасниць НБСЄ (1986–1989 рр.)
Договір про звичайні збройні сили в Європі. Паризька нарада країн-учасниць НБСЄ (1990 р.)
Паризька хартія для нової Європи.
«Німецьке питання» в історичній ретроспективі світової політики повоєнного періоду.
«Особливі відносини» між НДР і ФРН у 1980-ті рр. Перебудова у СРСР і криза в НДР. Падіння
Берлінського муру. Внутрішні аспекти об’єднання Німеччини. Зовнішні аспекти об’єднання
Німеччини. Договір «два плюс чотири» і остаточне вирішення німецької проблеми.
Об’єднання Німеччини: випадковість чи закономірність?
Тема 3.5. Країни третього світу у світовій політиці
Країни третього світу в умовах завершення епохи біполярності. Завершення процесу
деколонізації. Основні напрями діяльності руху неприєднання у 1980-х рр. Сутнісна
трансформація ідеології неприєднання по завершенню холодної війни. Особливості розвитку
відносин Південь-Північ.
Тема 3.6. Глобальні інститути міжнародної співпраці у світовій політиці
Підвищення ефективності діяльності ООН. Розвиток миротворчості і превентивної дипломатії.
Підтримання миру: сутність, правові основи та особливості. Еволюція теорії і практики
операцій з підтримання миру. Сутність стратегічного миротворення. Проблема роззброєння у
діяльності ООН. Проблема реформування ООН у пост-біполярний період. «Велика сімка».
Міжнародні фінансові організації. Недержавні інституції глобальної співпраці. Організація
економічного співробітництва та розвитку. Транснаціональні корпорації та поява нових
акторів у світовій політиці.
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Розділ 4. Особливості розвитку регіональних систем міжнародних відносин
(1945–1991 рр.)
Тема 4.1. Країни Східної Європи у міжнародних відносинах
Країни Центральної та Південно-Східної Європи у міжнародних відносинах повоєнних років.
Інтеграційні проекти радянського блоку: Рада економічної взаємодопомоги (1949 р.) та
Організація Варшавського договору (1955 р.) Конфронтація між СРСР та СФРЮ в кінці
1940-х рр. та зниження напруги у відносинах після 1953 р. Події 1956 р. в Угорщині. Операція
«Вихор». Особливості зовнішньополітичного курсу Албанії та Румунії. «Празька весна»
1968 року. Доктрина Брежнєва. Особливості відносин у соціалістичному таборі у 1970-х –
1980-х рр. Вплив перебудови у СРСР на міжнародні відносини у регіоні.
Тема 4.2. Інтеграційні процеси у Західній Європі: від Європейських співтовариств до
Європейського Союзу
Федералістський рух у Західній Європі. Створення Ради Європи. План Шумана. Створення
ЄОВС. Утворення ЄЕС та ЄАВТ. Особливості європейської інтеграції у 1960-х рр. План
Ж.Помпіду та розвиток ЄЕС у 1970-х рр. Проблеми реформування ЄЕС у 1980-х рр.
Пожвавлення інтеграційних процесів та посилення взаємозалежності між країнами регіону.
Шенгенська угода 1985 р. та її значення. Єдиний Європейський акт. Маастрихтський договір
та утворення Європейського Союзу.
Тема 4.3. Близький та Середній Схід у системі міжнародних відносин
Особливості Близького та Середнього Сходу як регіональної підсистеми міжнародних
відносин. Створення держави Ізраїль. Ескалація арабо-ізраїльського конфлікту. «Шестиденна
війна» 1967 року та її вплив на геополітичну ситуацію у світі, співвідношення сил у регіоні і
на подальший розвиток конфлікту. «Війна Судного дня» (1973 р.) та її геополітичні наслідки.
Міжнародні відносини на Близькому і Середньому Сході у 1980-х рр. Ліванська проблема.
Проблема арабо-ізраїльського врегулювання. Курдська проблема: історія і сучасність.
Ісламський фактор у міжнародних відносинах регіону і у світовій політиці. Проблема безпеки
Перської затоки. Ірано-іракська війна 1980–1987 рр. Кувейтська криза (1990 р.) Операція «Буря
в пустелі» та війна у Перській затоці (1991 р.) Конфліктний потенціал регіону.
Тема 4.4. Міжнародні відносини у Східній Азії
Східна Азія після Другої Світової війни. Завершення громадянської війни у Китаї та
перенесення блокової структури відносин у Східну Азію. Корейська війна і утвердження
конфронтації у міжнародних відносинах регіону. Радянсько-японський діалог та невдачі
перших спроб розрядки в регіоні. Тайванська криза 1958 р. Загострення радянсько-китайських
протиріч. «Китайська карта» в американській геостратегії. «Пінг-понгова дипломатія».
Нормалізація відносин між КНР і США як геополітична поразка СРСР. Початок плюралізації
регіональної міжнародної системи та збільшення ваги КНР у розстановці сил на світовій арені.
Проблема Тайваню в повоєнних міжнародних відносинах регіону. Трансформація
міжнародних відносин у регіоні впродовж 1980-х рр.
Тема 4.5. Міжнародні відносини у Південно-Східній Азії
Міжнародно-політичні аспекти деколонізації країн регіону. Женевські угоди щодо Індокитаю
(1954 р.) та зрив їхнього виконання. Індонезія у міжнародних відносинах. Успішні економічні
моделі Японії та «молодих азійських тигрів» (Сінгапуру, Малайзії, Філіппін, Таїланду,
Південної Кореї) та їхнє значення для політичної стабільності у регіоні. В’єтнамська війна
(1965–1973 рр.) та її міжнародно-політичні наслідки. Зовнішня політика СРВ і камбоджійська
проблема. Протистояння між КНР та СРВ внаслідок Камбоджійської кризи (1979 р.).
Створення АСЕАН і формування регіональної системи безпеки.
Тема 4.6. Міжнародні відносини у Південній Азії
Особливості регіону Південної Азії та її місце у світовій політиці періоду біполярності.
Міжнародна позиція Індії та засади її зовнішньополітичної стратегії. Китайсько-індійський
збройний конфлікт 1962 р. та його вплив на міжнародні відносини у Південній Азії. Індійськопакистанські відносини. Кашмірська проблема. Бангладешська криза (1971 р.). Міжнародні
відносини у регіоні впродовж 1970-х – 1980-х рр.
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Тема 4.7. Латинська Америка у міжнародних відносинах
Особливості зовнішньої політики країн Латинської Америки. Кубинська революція.
Становлення та розвиток міжамериканської системи. Політика США у Латинській Америці
періоду біполярності: основні етапи та особливості. Врегулювання центральноамериканської
кризи. Контадорський процес. Латиноамериканська інтеграція: основні віхи та характерні
особливості.
Тема 4.8. Міжнародні відносини на Африканському континенті
Суспільно-політичні процеси в державах Африки. Вузлові проблеми континенту, шляхи
їхнього вирішеннята причини їхньої невирішеності до сьогодні. Відсутність досвіду
державотворення та політичної культури як причини економічної відсталості та політичної
нестабільності країн регіону. Становлення та розвиток системи міжафриканських відносин.
Субрегіональні інтеграційні утворення в Африці. Способи і методи подолання економічної
відсталості. Міжнародні програми підтримки африканським країнам. Конфлікти в Африці:
способи і методи врегулювання.
СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ
Мета: надання основоположних знань про предмет, зміст і методи суспільної географії, про
сутність суспільних територіальних систем і характер їх функціонування у сучасний період,
територіальну організацію життєдіяльності суспільства, а також територіальні поєднання
природи – населення – господарства у вигляді природно-господарських (природно-соціальноекономічних) комплексів і систем; вивчення територіальної організації життєдіяльності
суспільства з позицій основних методологічних принципів географічної науки; опанування
студентами навичок здійснення просторово-територіального аналізу суспільних явищ і
процесів, виділення ієрархічно структурованих підрозділів просторової організації
суспільства, виділення чинників і пояснювання процесів самоорганізації й саморозвитку
суспільних систем.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• систему географічних наук, предмет і метод географії;
• сутність хорологічного методу;
• підходи до визначення місця суспільної географії в системі географічних наук;
• проблематику й основні теорії та концепції суспільної географії;
• методологічні засади та предметну область суспільної географії;
• методологічні
принципи
суспільної
географії
(системності,
територіальності,
комплексності, історизму, перспективності, картографування, інтеграції тощо);
• поняття суспільно-географічного комплексу та його основні складові;
• поняття про суспільство і географічне середовище, природно-ресурсний потенціал і
суспільне виробництво;
• основи географії населення.
Розуміння:
• розуміти проблеми регіонального розвитку і аналізувати програми розвитку;
• розуміти й аналізувати соціально-економічне становище та культурний розвиток країн
світу;
• з’ясовувати зміни в економічному розвитку та соціальній структурі, особливості
урбанізаційних процесів, зовнішньоекономічні процеси у контексті формування геополітичної
карти світу;
• синтезувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних ситуацій;
• бути обізнаним щодо різних підходів й методів розв’язання завдань у сфері професійної
діяльності;
• знати основні поняття і категорії гуманітарних наук, що сприяють розвитку загальної
культури та розуміти причинно-наслідкові зв'язки розвитку суспільства;
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• розуміти їх взаємозв’язок з професійною сферою діяльності.
Навички:
• вміти оцінити соціально-економічну динаміку і інвестиційну привабливість регіону, міста,
району;
• давати комплексну суспільно-географічну характеристику світу, окремих регіонів, країн,
галузей тощо;
• характеризувати демографічні показники – природний рух, статевовікову структуру,
динаміку, міграції;
• аналізувати світові цивілізації, расовий, етнічний, мовний склад населення світу;
• виділяти форми суспільної організації господарства;
• визначати сучасні підходи до політико-географічного устрою світу, геополітичні тенденції;
• характеризувати гостроту проявів глобальних проблем людства;
• використовувати методологічний інструментарій для проведення самостійної науковопошукової роботи;
• вільно володіти понятійним та термінологічним апаратом, притаманним навчальній
дисципліні;
• формувати і відстоювати власну наукову позицію;
• вміти адекватно оцінювати всю складність здійснення професійної діяльності на
міжнародній арені;
• вміти перетворювати засвоєну інформацію в знання та використовувати їх в професійній
практичній діяльності;
• аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин;
• оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та
міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних система х;
• здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних
відносин, зовнішньої політики, регіонознавства.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Теоретичні та практичні засади суспільної географії
Тема 1.1. Предмет економічної і соціальної географії
Антропосфера, як об’єкт дослідження суспільної географії. Географічне середовище, як
частина географічної оболонки, що освоєна людиною та втягнута в суспільне виробництво.
Техносфера, як частина біосфери. Суспільство, як відокремлена від природи частина світу.
Територіально- виробничі комплекси, економічні райони системи розселення, урбанізовані
ареали, територіальні міжгалузеві комплекси, як спеціальні об’єкти дослідження суспільної
географії.
Просторова організація суспільства, як предмет дослідження суспільної географії.
Територіальний поділ праці, розміщення продуктивних сил, регіональна політика,
територіальна організація суспільства, геополітика та геостратегія країн і регіонів світу,
просторові соціально-економічні пропорції, як предмет дослідження економічної та соціальної
географії.
Суспільна географія, як самостійна географічна наука, що входить до системи географічних
наук. Загальногеографічні підходи й методи, які використовуються в дослідженнях суспільної
географії. Економічні та соціологічні підходи та методи, що діють у тісному контакті з
суспільними науками.
Господарство ринкових відносин в просторовому аспекті, як економічна царина суспільної
географії, але в просторовому аспекті. Категорії ефективності, продуктивності, оптимальності,
пов’язані із простором. Регіональні відмінності. Причини цих відмінностей. Механізми
просторових економічних процесів.
Зв’язок суспільної географії з регіональною економікою, демографією, статистикою. Тісний
зв’язок суспільної географії з економічною історією. Місце технологічних процесів ,
технічних наук у дослідженнях суспільної географії.
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Тема 1.2. Географічна карта. Форма і рух землі
Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від плану місцевості.
Типи карт. Вимірювання відстаней по карті за допомогою масштабу. Вміння по карті виміряти
довжину річки, визначити висоту гір, глибину океанів і морів. Особливості картографічного
зображення. Неминучість спотворення на картах внаслідок кривизни Землі. Градусна сітка на
карті та її елементи. Географічна широта і довгота. Окомірна зйомка місцевості. Значення
карти в житті та господарській діяльності людини.
Сонячна система та її будова. Розвиток уявлень про форму Землі. Фізико-географічне
значення форми Землі. Розміри земної кулі. Добове обертання Землі та його наслідки.
Місцевий, поясний і декретний час, ліня зміни дат. Річний рух Землі та його наслідки. Тропіки
і полярні кола.
Тема 1.3. Складові географічної оболонки
Поняття про географічну оболонку. Зональні риси географічної оболонки. Літосфера.
Атмосфера. Гідросфера. Біосфера. Поняття про природний комплекс. Взаємодія рельєфу і
клімату та їхній вплив на ґрунти, рослинність, тваринний світ.
Тема 1.4. Фізико-географічний огляд частин світу та материків. Сучасна політична карта
світу
Європа. Азія. Африка. Америка. Північна Америка. Південна Америка. Австралія.
Антарктида. Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Типи країн світу за
рівнем економічного розвитку. Форми правління і адміністративно-територіального устрою
країн. Сучасна політична карта. Європа. Азія. Африка. Америка
Розділ 2. Населення, господарство і соціальна сфера України та світу
Тема 2.1. Міжнародні організації на початку ххі століття
Історія виникнення, суть та мета діяльності міжнародних організацій: ООН; РЄ; СНД;
АСЕАН; МБРКОСУР; ОАЄ; ЄС; НАТО; ФАО; ВОЗ; ЮНЕСКО; ІКАО.
Тема 2.2. Географія населення світу
Природний рух населення та його відтворення. Чисельність населення і його динаміка.
Демографічна політика. Статевий склад населення. Віковий склад населення. Етнічний
(національний) склад населення. Найчисленніші народи світу. Нерівномірність розміщення
населення на землі. Урбанізація та її проблеми. Міське та сільське населення світу. Міграційні
процеси. Трудові ресурси. Зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів
світу.
Тема 2.3. Глобальні проблеми людства
Виникнення глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності. Соціальнополітична та соціально-економічна проблема сучасності. Демографічна проблема. Екологічна
проблема. Енергетична проблема. Продовольча проблема. Проблема війни і миру. Проблема
освоєння ресурсів океану та способи їх вирішення
Тема 2.4. Населення і трудові ресурси України
Територіальні відмінності і чинники розміщення й густоти населення. Природні й екологічні
умови життя населення та їхній вплив на основні показники його розміщення. Природний рух
населення. Вікова і статева структура. Погіршення демографічної ситуації та шляхи подолання
цієї проблеми. Міграція населення, види і причини. Національний та етнічний склад
населення. Українська діаспора та причини її виникнення. Урбанізація та регіональні
відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Сільське розселення та його територіальні
відмінності. Демографічні проблеми сільського населення України, шляхи їх вирішення.
Трудові ресурси та їх розподіл за галузями господарства і в регіонах. Раціональне
використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні аспекти.
Тема 2.5. Формування господарського комплексу України та його структура
Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Історія формування
господарського комплексу. Основні риси галузевої структури господарства. Сучасні проблеми
розвитку територіальної організації. Промисловість. Паливо-енергетичний комплекс.
Металургійний
комплекс.
Машинобудівельний
комплекс.
Хімічний
комплекс.
Лісопромисловий комплекс.
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Будівельний комплекс. Соціальний комплекс. АПК. Транспортний комплекс та міжнародні
зв’язки.
Тема 2.6. Україна і світове господарство
Суть ідеології українського міжнародного економічного співробітництва.
Стабільність галузевого напрямку українських зовнішньо - торгівельних операцій
Українська експортна продукція. Основні країни імпортери, що постачають свою продукцію в
Україну. Значення статусу стратегічного партнера та його практична суть щодо місця України
у світовому господарстві. Найбільші країни – інвестори в економіку України на сучасному
етапі.
ПОЛІТОЛОГІЯ
Мета: сформувати у студентів наукове уявлення про основні проблеми політики як реального
суспільного явища, а також про історичний розвиток політичної думки, новітні підходи до
розв’язання нагальних питань сьогодення.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• систему інститутів державної влади;
• історію розвитку українських та зарубіжних політичних ідей;
• сучасні концепції політики (основні ідейно-політичні доктрини сучасності).
Розуміння:
• основні закономірності та тенденції розвитку політичного життя,
• відмінні ознаки державної влади від політичної влади.
Навички:
• визначатитеоретичні, духовні, прикладнітаінструментальнікомпонентиполітичногознання,
їхрольіфункціївпідготовціполітичнихрішень,
забезпеченнібезпечногойсталогорозвиткуособистості, суспільстватадержави;
• політичного аналізу та політичного прогнозування (зокрема, конфліктних та кризових
ситуацій у політичних процесах);
• різними механізмами (різним інструментарієм) застосування набутих політичних знань у
своїй професійній, суспільно-політичній діяльності.
Зміст дисципліни (Тематика).
Розділ 1. Базові засади політології
Тема 1.1.Політика і політична наука. Історія світової політичної думки
Політика як суспільний феномен і наукове поняття. її структура та функції. Багатоманітність
підходів до розуміння предмета політології. Предмет, категорії, методи та функції політології.
Основні поняття політології: політика, політична влада, політична система, держава,
громадянське суспільство, демократія, авторитаризм, політичні права, свободи та обов’язки
громадянина. Основні методи дослідження політики. Система
політичних наук, її
становлення і розвиток у світі та Україні.
Тема 1.2. Розвиток політичної думки в Україні
Зародження та розвиток політичної думки в княжу добу історії України. Політична думка в
Україні епохи європейського Відродження. Вплив гуманістичних і реформаторських ідей.
Політична думка в Україні.
Тема 1.3. Політична влада. Політична система суспільств
Сутність і типологія політичної влади. Ресурси і легітимність політичної влади. Політологічні
концепції влади.Поняття політичної системи суспільства, її структура та функції.
Тема 1.4. Групи інтересів. Політичні партії і партійні системи
Концепція групової природи політики Артура Бентлі. Різновиди груп інтересів. Партія як
політичний інститут: ознаки, структура та функції. Партія як різновидність політичних сил.
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Ознаки політичної партії. Причини виникнення сучасних партій та їх природа. Критерії
класифікації політичних партії. Походження і формування партій, протопартії. Місце партії в
політичному процесі. Політичні партії і суспільно-політичні рухи: спільні риси та відмінності.
Поняття і типи партійних систем. Становлення української партійної системи. Класифікація
сучасних українських політичних партій. Тенденції розвитку партійної системи сучасної
України. Громадські організації та рухи, їх роль у політичному житті.
Розділ 2. Політичні процеси та світова політика
Тема 2.1. Політичні процеси та політична модернізація. Політичні режими
Поняття політичного процесу. Політична реформа та революція. Етапи, форми і типи
політичних процесів. Політичний процес як сукупність дій інституційних та стихійнопозаінституційних суб’єктів політики. Структура і характер, фази і режими політичного
процесу. Розподіл і перерозподіл ресурсів влади, політична мобілізація громадян, контроль
над елітами, інші форми політичної діяльності. Політичний процес в умовах еволюції та
кризи. Правові, нормативні, етичні фактори впливу на політичний процес.
Тема 2.2. Демократія в політичному житті сучасного суспільства. Громадянське суспільство
Етапи становлення та розвитку демократії. Соціальна база демократії. Демократія як
визначеність процедур і невизначеність результатів. Традиційна ліберальна теорія демократії.
Проблема переходу до демократії і закономірності демократизації тоталітарних та
авторитарних режимів. «Хвилі демократизації».
Тема 2.3. Політична свідомість і політична культура
Політична свідомість та її роль в політичній системі. Поняття політичної свідомості. її
структура, функції, типи. Політична свідомість і політичні відносини. Політична свідомість та
громадська думка. Динаміка політичної свідомості та політичних орієнтацій в Україні.
Поняття, структура та функції політичної культури.
Тема 2.4. Політична еліта і політичне лідерство
Поняття політичної еліти. Правляча еліта та контреліта. Характерні риси і функції політичної
еліти. Місце еліти в соціально-політичній стратифікації суспільства. Функціональне
призначення елітарних груп. Діяльність еліти в умовах кризових ситуацій. Класичні та сучасні
концепції еліт. Природа, концепції та типологія політологічного лідерства.
Тема2.5. Світова політична система
Світові політико-ідеологічні доктрини: поняття, типологія, інституціоналізація. Лібералізм і
неолібералізм. Політична ідеологія та механізми владних відносин. Критерії класифікації
політичних ідеологій. Роль держави в суспільному житті та проблеми побудови ідейнополітичного спектру. Соціалізм, комунізм, анархізм, екстремізм. Світова політика: поняття,
зміст, цілі.
СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Мета: формування системи спеціальних знань з проблем розвитку та сучасного стану
міжнародних економічних відносин для фундаментальної та спеціальної економічної освіти та
для практичної діяльності у сфері національного і світового господарства; вивчення основних
закономірностей розвитку сучасних міжнародних економічних відносин, шляхів та
особливостей їх реалізації як загалом, так і на прикладі країн, інтеграційних об’єднань,
регіонів світової економіки; визначення місця і ролі України в системі міжнародних
економічних відносин.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• загальні закономірності розвитку міжнародних економічних відносин, форми прояву цих
закономірностей у різних секторах і регіонах, інтеграційних об’єднаннях, економічних союзах
та окремих країнах світового господарства;
• основні механізми регулювання і управління розвитком міжнародних економічних відносин
на національному та інтернаціональному рівнях;
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• особливості участі України в міжнародних економічних відносинах.
Розуміння:
• аналізувати динамічні якісні зміни у розвитку міжнародних економічних відносин;
• давати оцінку поточним міжнародним економічним подіям;
• характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи участі України в міжнародних
господарських зв’язках.
• розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел
інформації про міжнародні економічні відносини.
• збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан міжнародних
відносин, зовнішньої політики України та інших держав.
• аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення проблем міжнародних
економічних відносин.
Навички:
• аналізувати інформацію про стан міжнародних економічних відносин, готувати
інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та правил їх оформлення.
• оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародних економічних відносин.
• здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних
економічних відносин, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень.
• вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Теоретичні засади формування та розвитку світового господарства. Економічно
розвинуті країни
Тема 1.1. Світова економічна система: етапи формування та показники розвитку
Предмет і завдання курсу. Світова економіка (СЕ) як теоретична категорія. Визначення
світового господарства як економічної системи. Особливості і фактори формування світової
економіки. Сучасна структура світового виробництва.
Етапи формування єдиного економічного простору. Основні риси та структура сучасної
світової економіки. Ресурсний потенціал світової економіки. Основні показники розвитку
світової економіки.
Тема 1.2. Національні економіки та їх взаємодія
Поняття національної економіки. Інтеграція національних економік в умовах глобалізації.
Сутність та основні етапи глобалізації. Рівні економічної глобалізації. Головні форми
економічної глобалізації. Особливості сучасної економічної глобалізації. Вплив
глобалізаційних процесів на розвиток економічної інтеграції між країнами.
Тема 1.3. Сучасний розвиток постіндустріальних країн
Загальна характеристика країн з розвинутою ринковою економікою. Роль держави в
економічному розвитку. Технологічний уклад розвинутих країн. Фінансова і банківська
системи розвинутих країн. Зовнішньоекономічна політика і зовнішньоекономічні зв’язки.
Тема 1.4. Особливості інтеграційного розвитку ЄС
Принципи формування ЄС. Органи управління та інституції. Валютний союз і нова
європейська валюта. Економіка основних країн ЄС. Україна та ЄС.
Розділ 2. Економічні системи транзитивних країн
Тема 2.1. Особливості економічної системи КНР, Росії та країн Азії
Зовнішньоекономічні зв’язки та інтегративні процеси в Росії. Економічні відносини України
та Росії. Характеристика економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи.
Місце КНР в світовому господарстві. Вільні економічні зони, їх роль у реформуванні
економіки КНР. «Азіатські тигри» (країн з швидкими темпами розвитку економіки).
Особливості розвитку економіки країн Африки.
Тема 2.2 економічні реформи країн ЦСЄ
Основні моделі переходу до ринкової економіки. Особливості економічного розвитку країн
Центральної і Східної Європи. Польський варіант «шокової терапії». Характерні особливості
угорського досвіду. Суть реформ в Чеській Республіці.
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Тема 2.3. Країни Латинської Америки в системі світового господарства
Становлення і розвиток економічної системи в країнах Латинської Америки. Інтеграційні
процеси між країнами континенту. Особливості економічного розвитку Чилі, Бразилії,
Аргентини, Уругваю, Парагваю, Перу та інших провідних країн регіону. Характер економічної
спеціалізації та кооперації між країнами.
Тема 2.4. Економічний розвиток країн Африки
Регіональні особливості і проблеми розвитку країн. Місце країн Африки в світовому
господарстві. Інтеграційні угрупування на території Африки. Модель економічного розвитку
Південно-Африканської Республіки.
Розділ 3. Міжнародні економічні відносини в системі світового господарства
Тема 3.1. Міжнародна економічна система. Еволюція МЕВ
Поняття та сутність міжнародної економічної системи. Зміст міжнародної економіки. Складна
структура міжнародної економіки. Міжнародній поділ праці, його ознаки. Рух міжнародної
економіки: форми, напрямки, чинники.
Матеріальні основи розвитку міжнародної економіки. Передумови розвитку та еволюція МЕВ
як структурного елементу світового господарства. Характеристика суб’єктів на мікро, макро
та мезорівнях управління МЕВ. Соціально-економічне середовище. Політичне середовище.
Інфраструктурне середовище. Культурне середовище.
Роль міжнародних економічних відносин у вирішенні глобальної демографічної, екологічної
та інших проблем.
Тема 3.2.Закони і принципи розвитку світового господарства і МЕВ
Економічні закони вартості, попиту і пропозиції, накопичення та пропорційного розвитку.
Закономірності, яким підпорядковуються МЕВ – тенденція до інтернаціоналізації,
нерівномірність розвитку, безперервна конкуренція. Теорія абсолютних переваг А. Сміта та
порівняльних переваг Д. Рікардо. Теорія факторів виробництва Хекшера-Оліна-Самуельсона.
Парадокс Леонтьєва. Теорія Столпера-Самуельсона. Теорія життєвого циклу товару. Теорія
конкурентних переваг М. Портера.
Тема 3.3. Глобалізація як об’єктивний процес розвитку МЕВ
Сутність поняття глобалізація та еволюція процесу світової глобалізації економіки. Якісні та
кількісні ознаки глобалізації. Рівні економічної глобалізації. Головні форми економічної
глобалізації та наслідки для національних економік.
Особливості економічної глобалізації на сучасному етапі економічних відносин.
Тема 3.4. Міжнародна регіональна інтеграція
Сутність і фактори розвитку міжнародної регіональної інтеграції. Передумови міжнародної
регіональної інтеграції. Рівні, форми і типи міжнародної регіональної інтеграції. Ефекти
регіональних торговельних угод, позитивні та негативні наслідки. Динамічні та статичні
ефекти економічної інтеграції.
Основні інтеграційні угрупування: проблеми формування ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АЕС,
ЄврАзЕС, ШОС, та ін.
Тема 3.5. Транснаціоналізація світового господарства
Сутність та значення ТНК на сучасному етапі розвитку світового господарства. Головні
ознаки,
переваги
та
недоліки
транснаціоналізації.
Горизонтальноінтегровані,
вертикальноінтегровані та роздільні ТНК. Особливості сучасних ТНБ. Основні теоретичні
концепції діяльності ТНК – теорія ринкової влади, ухилення від податків, інтернаціоналізації
тощо.
Особливості транснаціоналізаційних процесів в Україні та національні ТНК.
Тема 3.6. Міжнародні економічні організації в системі МЕВ
Функції, принципи і методи діяльності міжнародних організацій. Основні ознаки міжнародних
організацій. Цілі, функції та основні напрями діяльності. Класифікація міжнародних
організацій. Економічна діяльність ООН, ЕКОСОР, ЮНКТАД, СЕК та ін.
Створення та основні функції СОТ у міжнародних відносинах, механізми впливу. Міжнародні
фінансово-валютні організації – МВФ, МБРР, МАР, МФК, БАГІ. Україна і міжнародні
економічні організації.
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Розділ 4. Форми міжнародних економічних відносин
Тема 4.1. Міжнародна торгівля товарами та послугами
Суть, види міжнародної торгівлі товарами та послугами. Поняття експорту та імпорту. Обсяги
та сальдо міжнародної торгівлі. Товарно-географічна структура. Квоти.
Сучасні тенденції міжнародної торгівлі. Прямий та непрямий методи міжнародної торгівлі.
Організовані міжнародні ринки. Види посередників. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.
Види цін та фактори ціноутворення.
Особливості міжнародної торгівлі послугами.
Тема 4.2. Міжнародна торгова політика
Торгова політика: сутність, напрямки, інструменти. Тарифне регулювання. Мито, його види та
функції. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування, види
ліцензій. Квотування, види квот.
Демпінг. Види демпінгу. Експортні субсидії. Сучасна міжнародна торгова політика.
Тема 4.3. Міжнародна трудова міграція та світовий ринок праці
Поняття міжнародної міграції трудових ресурсів. Міграційний потік, внутрішня та зовнішня
міграція. Міжнародна організація праці, функції та завдання. Міжнародна трудова політика.
Види міжнародної міграції.
Масштаби, форми і тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. Сучасні центри
трудової міграції. Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні.
Тема 4.4. Світова валютна система
Еволюція світової валютної системи. Сутність, структура та функції світового валютного
ринку. Валютні операції та їх основні види. Світові центри торгівлі валютою.
Фінансові ринки та фондові біржі. Інновації на світовому фінансовому ринку. Ринки похідних
фінансових інструментів. Кризи новітньої світової фінансової системи.
Тема 4.5. Міжнародний рух капіталу та міжнародні кредитні відносини
Світовий фінансовий ринок, його структура і функції. Сутність та причини міжнародного руху
капіталу. Показники руху капіталу. Причини міжнародної міграції капіталу. Характерні риси
сучасного етапу руху капіталу. Рух підприємницького капіталу, прямі іноземні інвестиції та
об’єкти портфельного інвестування.
Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Принципи та форми міжнародного
кредитування. Проблема зовнішньоекономічної заборгованості та шляхи її вирішення.
Тема 4.6. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс
Поняття, суб’єкти та особливості міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків
та фактори їх вибору у міжнародних комерційних відносинах. Сучасні платіжні системи та
засоби зв’язку суб’єктів міжнародних розрахунків.
Сутність та структура платіжного балансу. Економічна рівновага платіжного балансу. Фактори
впливу на стан платіжного балансу. Регулювання платіжного балансу. Платіжний баланс
України, його стан та структура.
Тема 4.7. Обмін технологіями в міжнародному економічному середовищі
Міжнародна передача технологій: поняття та місце в сучасних міжнародних економічних
відносинах. Основні форми і канали передачі технологій. Правовий захис інтелектуальної
власності.
Тема 4.8. Місце України у світовому економічному просторі
Ринкові трансформації в Україні у геостратегічному контексті. Глобальна та цивілізаційна
специфіка ринкових трансформацій. Вашингтонський консенсус: проблеми і наслідки.
Україна у процесах європейської інтеграції. Участь України у регіональних інтеграційних
угрупуваннях. Проблеми формування стратегії економічного розвитку України.
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Мета: розкриття формування та реалізації зовнішньої політики України від 1991 р. до наших
днів, а також визначення концептуально-теоретичних та практичних аспектів
зовнішньополітичної діяльності України.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• документи, що визначають національні інтереси України в сфері зовнішньої політики,
напрямки та методи її реалізації;
• механізм формування та реалізації зовнішньої політики України;
• основні вектори зовнішньої політики України;
• основні етапи у формуванні та реалізації зовнішньої політики сучасної України;
• етапи відносин України з Російською Федерацією, США, ЄС, країнами ЦСЄ, Азії, Африки
та Латинської Америки;
• міжнародно-правову базу відносин України з Російською Федерацією, США, ЄС, країнами
ЦСЄ, Азії, Африки та Латинської Америки;
• проблеми у відносинах України Російською Федерацією, США, ЄС, країнами ЦСЄ, Азії,
Африки та Латинської Америки;
• питання політики безпеки й роззброєння України на регіональному та глобальному рівнях.
Розуміння:
• змісту геополітичного становища України, її місця в системі міжнародних відносин;
• процесу формування й основних положень зовнішньополітичної концепції сучасної
незалежної України;
• характеру взаємовідносин України зі світовим співтовариством і окремими його
суб’єктами;
• необхідності формування активної національно свідомої громадської позиції студентів.
Навички:
• аналізувати вплив історичного досвіду розбудови відносин України з державами світу на
сучасний стан відносин;
• зіставляти концептуально-теоретичний та практичний рівні зовнішньої політики України.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1.Концептуально-теоретичні засади зовнішньої політики України. Східний та
західний вектори зовнішньої політики України
Тема 1.1. Зовнішньополітична діяльність незалежної України
Основні фактори формування зовнішньополітичного курсу України. Дилема Схід-Захід у
концепціях зовнішньополітичного курсу України. Цілі зовнішньої політики України.
Україна як суверенна європейська держава спрямовує свою зовнішню політику, що базується
на загальновизнаних принципах міжнародного права, на зміцнення миру і стабільності у світі
через захист національних інтересів і безпеку держави. Зовнішньополітична діяльність
Української держави спирається на засади рівноправності, суверенної рівності, невтручання у
внутрішні справи інших держав, визнання територіальної цілісності та непорушності існуючих
кордонів.
Тема 1.2. Концептуально-теоретичні основи зовнішньої політики незалежної України
Теоретичні засади зовнішньої політики України. Основні конституційні засади
зовнішньополітичної концепції України. «Декларація про державний суверенітет України»,
«Основні напрямки зовнішньої політики України» та Конституція України – правова основа
зовнішньої політики України.
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Особливості становлення зовнішньої політики України, її характерні риси. Постанова ВР
України «Про Основні напрямки зовнішньої політики України». Інституційна структура
зовнішньополітичної служби України.
Гарантування національної безпеки. Мета та основні завдання зовнішньополітичних
інституцій України. Напрямки діяльності української зовнішньої і політики.Засади та
напрямки зовнішньої політики України. Національні інтереси України (зовнішній аспект).
Механізм реалізації зовнішньої політики України. Концепції «стратегічного партнерства» та
«багатовекторності», «нейтралітету» та «позаблоковості».
Тема 1. 3. Відносини України з Росією та з країнами пострадянського простору
Створення Співдружності Незалежних Держав (СНД), основні етапи та проблеми його
розвитку. Позиція України щодо структур СНД та її стратегія рівноправного партнерства з
країнами Співдружності.
Основні етапи розвитку та формування договірно-правової бази українсько-російських
відносин. Місце України та Росії в європейському міжнародно-політичному регіоні та їхня
роль в євразійських інтеграційних процесах.
Проблемні питання в українсько-російських відносинах та їх розв’язання: розподіл
Чорноморського флоту, територіальні питання (проблеми Криму та Севастополя, режиму
Азовського моря та Керченської протоки, делімітації українсько-російського кордону),
торговельно-економічні проблеми (щодо розподілу власності колишнього СРСР,
взаєморозрахунків, експортно-імпортних операцій та поставок й транзиту російської нафти і
газу тощо), становище української національної меншини в РФ і російської – в Україні та
державна політика в цьому питанні. Загострення стосунків між Україною та РФ (2014 – 2015
рр.). Анексія РФ Криму. Реакція світової спільноти на загарбницьку політику Кремля.
Українсько-російська війна.
Особливості розвитку міждержавних відносин України з іншими країнами СНД. Участь
України в регіональних об’єднаннях країн СНД. Створення Єдиного економічного простору
(СЕП) та Україна.Українсько-російські відносини: інтереси, етапи, проблеми. Інтереси
України та основні форми співпраці на пострадянському просторі: СНД, ЄврАзЕС, ЄЕП тощо.
Інтереси України в ГУАМ.
Тема 1.4. Відносини України з Європейським Союзом
Європейська інтеграція – закономірний історичний процес, провідна тенденція розвитку
постмодерної системи міжнародних відносин.
Стратегічний курс України на європейську інтеграцію – природний наслідок здобуття
Україною державної незалежності. Закон України від 1 липня 2010 року «Про засади
внутрішньої і зовнішньої політики» щодо розбудови відносин з Європейським Союзом.
Етапи розбудови відносини України з ЄС на принципах інтеграції. Постанова Верховної Ради
України від 2 липня 1993 року «Про основні напрями зовнішньої політики України», Стратегія
інтеграції України до ЄС, схвалена Указом Президента України 11 червня 1998 року,
Програма інтеграції України до ЄС, схвалена Указом Президента України 14 вересня 2000
року. Постанова Верховної Ради України з приводу рекомендацій парламентських слухань про
співробітництво України та ЄС, ухвалена 28 листопада 2002 року, Заяв Верховної Ради
України від 22 лютого 2007 року з приводу підготовки до початку переговорів щодо нової
угоди між Україною та ЄС. Вільнюський саміт ЄС. Асоціація з Україною. Підписання
політичної частини угоди про Асоціацію (21 березня 2014 року), а також
підписанняекономічної частини цієї Угоди (27 червня 2014 року). Перспективи розвитку
відносин України з країнами Європейського Союзу.
Тема 1.5. Відносини України з США
Провідна роль США в становленні нового світового порядку. Еволюція політики США щодо
незалежної України: основні етапи та проблеми розвитку українсько-американських відносин.
Особливості стратегічного партнерства між Україною і США. Становлення, розвиток та
перспективи українсько-американського економічного, політичного й військового
співробітництва.
Українсько-американські відносини: етапи, інтереси сторін, перспективи співробітництва.
Україна в геополітичних планах СШ
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Українсько-канадське особливе партнерство.
Роль української діаспори в США і Канаді у становленні та розвитку стосунків
північноамериканських держав з Україною.
Розділ 2. Проблеми безпеки й роззброєння у зовнішній політиці України
Тема 2.1. Регіональна політика України
Євроінтеграція окремих регіонів України, як ефективний інструмент процесу приєднання до
ЄС. Роль єврореґіонів – «Карпатський», «Верхній Прут», «Буг», «Нижній Дунай» в
субрегіональному співробітництві України в регіоні ЦСЄ . Зміна сутності євробезпеки: хоча
військова сила є невід`ємною складовою рівноваги, проте вона вже не займає найважливішої і
єдиної позиції. Зростання ваги політичного, економічного, екологічного та етнічного аспектів
безпеки.
Вплив інтеграції країн ЦСЄ у європейські структури на стан субрегіонального співробітництва
в регіоні ЦСЄ. Роль Польщі та Угорської республіки у допомозі України у її прагненні до
євроінтеграції.
Проблема регіонального лідерства в зовнішній політиці України. Чорноморський,
Чорноморсько-Каспійський, Балтійський простори в зовнішній політиці України.
Тема 2.2. Проблеми безпеки та роззброєння у зовнішній політиці України
Роззброєння як глобальна проблема сучасності. Позиція України щодо заборони випробувань
ядерної зброї, повної ліквідації ядерної та іншої зброї масового знищення. Реалізація курсу на
без’ядерний статус. Україна – без’ядерна та позаблокова й нейтральна держава.
Національні інтереси та національна безпека України: визначення їх напрямів, структури та
змісту. Основні напрямки політики та системареалізації національної безпеки України, її
зовнішньополітичні аспекти. Взаємозв’язок національної безпеки з міжнародними система ми
колективної і регіональної безпеки. Військово-політичне партнерство.
Воєнна доктрина як складова частина національної безпеки. Проблеми будівництва та
реформування Збройних сил України.
Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи — планетарна проблема. Питання
екологічної безпеки в співпраці України з світовим співтовариством.
Основні проблеми безпеки України (зовнішній аспект) та механізми її гарантування.
Відносини Україна – НАТО.Відносини Україна – ОБСЄ. Миротворча діяльність України.
Тема 2.3. Енергетична проблематика в зовнішній політиці України
Забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадливого
використання і споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.
Енергетична галузь України у 2020р. – економічна запорука державного суверенітету, елемент
належного врядування, надійний базис сталого розвитку конкурентної економіки та
невід’ємна частина європейського енергетичного простору.
Інтереси України в газовому трикутнику ЄС – Росія – Україна.Нафтові транзитні проекти:
формування (ЄАНТК).
Тема 2.4. Відносини України з країнамиЦентральної, Північно-Східної Європи та Туреччиною
Європейський вибір України. Об’єктивні і суб’єктивні чинники, які визначають
євроінтеграційні можливості України. Розширення ЄС і наслідки для України. Участь України
в роботі європейських структур (Рада Європи). Угода про партнерство і співробітництво з ЄС
від 1994 р. Політика сусідства у взаємовідносинах України та ЄС. Шлях України до НАТО:
проблеми і перспективи.
Відносини України з державами Центральної і Східної Європи. Становлення і розвиток
двосторонніх відносин з Польщею. Українсько-угорські відносини. Незалежна Україна в
зовнішній політиці Чехії і Словаччини. Суперечності розвитку сучасних українськорумунських відносин. Роль країн Центральної Європи — членів ЄС у реалізації
євроінтеграційної стратегії України. Місце країн ЦСЄ в зовнішній політиці України, фактори,
що його визначають.Участь України в субрегіональному співробітництві.Українсько-турецькі
відносини та ОЧЕС.Україна та конфлікти на Балканах.
Тема 2.5. Країни Азії, Африки та Латинської Америки у зовнішній політиці України та
діяльність незалежної України в ООН
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Основні передумови й інтереси України в розвитку відносин з країнами Азії, Африки і
Латинської Америки.
Південно-Східний вектор. Пошук шляхів співробітництва з країнами Близького і Середнього
Сходу, країнами – членами ОПЕК. Характер взаємовідносин з Ізраїлем.
Чорноморський регіон. Розвиток українсько-турецьких відносин. Участь України в створенні і
роботі організації Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС).
Азійсько-Тихоокеанський регіон. Динаміка відносин України з Японією, Республікою Корея.
Відносини України з Китаєм.
Членство України в ООН та її спеціалізованих установах. Участь України в діяльності ООН у
90-ті роки. Проблема реформування ООН і Україна. Проблеми ефективності діяльності ООН.
Участь України у миротворчій діяльності ООН. Україна і ЮНЕСКО. Україна і МАГАТЕ.
Участь України в діяльності ЮНЕСКО. Розширення участі України у багатосторонньому та
двосторонньому співробітництві.
ОСНОВИ ГЕОПОЛІТИКИ І ГЕОСТРАТЕГІЇ
Мета: ознайомлення студентів із тенденціями розвитку сучасного світового порядку через
усвідомлення теоретичних основ геополітики, розкриття класичних та сучасних концепцій
геополітики, особливостей геостратегій провідних держав світу, набуття ними навичок
критичного осмислення подій міжнародного характеру, здатності геостратегічного аналізу та
прогнозування з урахуванням особливостей української геополітики.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• категорії та закони геополітики;
• методи та функції, за допомогою яких здійснюється аналіз геополітичних процесів;
• парадигми й концепції геополітики;
• сучасні геостратегії країн світу та України.
Розуміння:
• визначати тенденції розвитку геополітичної ситуації в окремих регіонах та у світі в цілому;
• використовувати закони геополітики для пояснення сучасних регіональних процесів;
• виявляти фактори, що впливають на формування геополітичних пріоритетів країн;
• визначати головні напрями геостратегії держав на міжнародній арені;
• прогнозувати перспективи розвитку геостратегічних векторів зовнішньої політики України.
Навички:
• аналізуватитенденції розвитку геополітичної ситуації в окремих регіонах та у світі в цілому;
• оцінювати фактори, що впливають на формування геополітичних пріоритетів країн;
• здійснювати прогнозування перспектив розвитку геостратегічних векторів зовнішньої
політики України.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Концептуальні засади становлення геополітики
Тема 1.1. Визначення, етапи становлення та основні категорії геополітики
Об’єкт, предмет, завдання геополітики. Основні поняття і категорії геополітики. Історичний
розвиток геополітики. Парадигми геополітики. Закони геополітики. Геополітика та
геостратегія. Геополітика та політична географія.
Тема 1.2. Геостратегія у структурі сучасного геополітичного знання
Поняття геостратегії. Порівняльний аспект геостратегії та геополітики як складових
політичної науки. Рівні геостратегії держави у земному геопросторі. Структурні питання та
концептуальні відповіді, які формують імперативи геостратегії. Типи геостратегій держав на
міжнародній арені.
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Тема 1.3. Основні ідеї та представники класичної геополітики
Німецька школа: Ф. Ратцель, Р. Челлен, К. Хаусхофер, К. Шмітт. Британська школа:
Х. Маккіндер, П. Тейлор, А. Тойнбі. Концепція морської могутності А. Мехена. Геополітична
концепція Рімленду М. Спайкмена.
Тема 1.4. Геополітична концепція євразійства
Поняття євразійства та його культурні, історичні та соціально-політичні особливості.
Російська школа геополітики: В. Семенов-Тян-Шанський, П. Савицький, Л. Гумільов,
О. Дугін. Трансформація внутрішньої та зовнішньої політики Росії «по-євразійськи».
Розділ 2. Основні підходигеополітики
Тема 2.1. Неоєвразійство та сучасна геостратегія Росії
Підходи до геополітичної стратегії сучасної Росії. Неоєвразійство. Росія –Євразія. Росія та
Захід. Росія та Схід. Інтеграційні процеси, перешкоди та переваги становлення Російської
Федерації як домінуючої держави на євразійському континенті.
Тема 2.2. Геополітична думка американських та європейських вчених
Американська школа геополітики: А. Меген, Н. Спікмен, С. Коен, І. Валлерстайн,
С. Хантінгтон, З. Бжезинський. Основні течії геополітики: «органіцизм», атлантизм,
континенталізм тощо. Концепції мондіалізму та неомондіалізму.
Тема 2.3. Геополітика і проблема нового світового порядку
Геополітична ситуація у Європі після Другої світової війни. Місце об’єднаної Європи на
сучасній політичній карті світу. Європа в геоекономічному та геополітичному вимірі.
Концепція глобальних проблем Римського клубу. Поліполярна геостратегія. «Розколота
цивілізація» та феномен уніполярного світу А. Страуса.
Розділ 3. Геостратегія сучасних держав та регіонів
Тема 3.1.Постбіполярний розвиток провідних країн світу. геостратегія європейського союзу
Питання постбіполярного розвитку світу. Сучасний світовий порядок: проблеми, підходи.
Глобалізація та її наслідки. Формування нових геополітичних центрів та геостратегічних
акторів на карті світу. Європейський Союз та його геостратегія розвитку у ХХІ ст.
Геостратегія в основі зовнішньої політики країн БРІК, «Великої двадцятки» (G20) та «Великої
Сімки» (G7) тощо. Можливість нових геополітичних об’єднань: причини, переваги та загрози.
Тема 3.2.Формування нової геостратегії країн Азії, Африки та Південної Америки
Нові виклики та загрози розвитку незалежних геополітичних акторів в Азії. Передумови
становлення та наслідки сучасної геостратегії Китаю. Територіальні претензії та конфлікти у
Південно-Східній Азії та Африці. Перспективи та тенденції становлення нових геополітичних
об’єднань в регіоні. Геостратегія сучасних КНДР та Південної Кореї, Індії, Ірану та Іраку,
ЮАР тощо. Південна Америка на орбіті геополітичних інтересів США.
Тема 3.3. Українська геополітика: історична ретроспектива та сучасні реалії
Українська школа геополітики: Ю. Липа, С. Рудницький, В. Дергачов, М. Багров. М. Гончар
«Структура геополітичних інтересів України». Розширення ЄС – можливості та перспективи
для України. Проблеми взаємодії України й Російської Федерації у сучасних умовах. Фактори
геополітичної регіоналізації України.
Тема 3.4.Головні вектори сучасної української геостратегії
Основні
геостратегічні
вектори
України.
Євроінтеграційні
прагнення
та
тенденції. Євразійський та південно-причорноморський вектори сучасної геополітики
України. Фактори та механізми геостратегічних пріоритетів України. Регіональні конфлікти та
загрози територіальної цілісності. Нормативно-правове закріплення геостратегії сучасної
України. Українська геополітики в умовах постбіполярного світового порядку.
УКРАЇНА В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ
Мета: ознайомлення студентів із тенденціями розвитку світової політики та місця України в
ній, набуття ними навичок критичного осмислення міжнародних подій, здатності аналізувати
процеси, які відбуваються у сучасній міжнародній системі та прогнозувати їхній вплив на
внутрішньо та зовнішньополітичне становище України
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Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• особливості сучасного середовища міжнародних відносин, місце України в системі
міжнародних відносин;
• ознаки глобальних загроз, інформаційних війн, міжнародного тероризму та інших глобальних
соціальних явищ;
• основних суб’єктів та форми взаємин у міжнародних відносинах.
Розуміння:
• системний підхід до аналізу актуальних фактів і явищ у різних сферах взаємин України та
інших акторів міжнародних відносин;
• закономірності розвитку міжнародних систем;
• основні парадигми і методи, які використовуються в теорії міжнародних відносин.
Навички:
• використовувати системні принципи до вивчення процесів у сфері міжнародних відносин;
• володіти теоретичними поняттями і категоріями;
• знаходити необхідну літературу для поповнення знань;
• творчо аналізувати стан України в системі міжнародних відносин, виявляти проблеми й
тенденції їх розвитку.
Зміст дисципліни (Тематика).
Розділ1. Зовнішньополітична діяльність України (історичний ракурс).
Тема 1.1. Зовнішня політика України (історичний ракурс)
Зовнішня політика Київської Русі. Участь українських земель у зовнішній політиці Литви.
Українське козацтво в міжнародних відносинах. Участь України в міжнародних подіях
періоду Національної революції (1648 – 1676 рр.). Україна та Північна війна. Україна в планах
Наполеона. «Українське питання» в міжнародних відносинах в роки Першої світової війни.
Зовнішня політика Української Центральної Ради. Війна з Радянською Росією. Брестський мир
(1918 р.) та його наслідки для України. Зовнішня політика Гетьманату. Приєднання Криму до
України (1918 р.). Зовнішня політика Директорії УНР та ЗУНР. Становлення зовнішньої
політики уряду УССР в 1920-х рр. «Українське питання» в міжнародних відносинах
напередодні Другої світової війни.
Тема 1.2. Історія становленнята вироблення політики і політик державами, що виникали на
території сучасної України
Історія становлення української державності. Участь українських земель у зовнішній політиці
провідних держав Європи. Україна в складі Росії та Австро-Угорщини. Участь України у
міжнародних організаціях. Новітня історія політичної діяльності на території України.
Становлення дипломатичних зв’язків УРСР у складі СРСР. Створення ООН. Амбіції України у
складі СРСР. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991. Референдум 1 грудня 1991
року. Міжнародне визнання України.
Тема 1.3. Історичний процес і становлення сучасної української політики. Економічні, збройні,
воєнні, торгівельні, шлюбні союзи, блоки та об’єднання
Вільнюс і Київ у протистоянні з Москвою і Ордою-поєдинок між західними і східними
слов’янами.Литовські статути, як політичне втілення ідеї цивільного кодексу.Політичні
інститути та їх зв’язок з середньовічним суспільством. Галицькі Роман і Данило, як
європейські політики. Литовські Вітовт, Мендовг, Свидригайло, як провідники західної
політичної традиції в литовсько-руській-бєларуські державі. Грюнвальдська битва приклад
протиобороного воєнного союзу
Тема 1.4. Завершення процесу набуття державності державою Б.Хмельницького та
продовження становлення політики.
Від Берестейської битви до Переяслівського договору. Політика Б.Хмельницького. Держава
Б.Хмельницького в міжнародних стосунках. Політичні кроки Гетьманів Правобережної та
Лівобережної України – спроба вгамувати імнерські зазіхання Московії. Пошуки І.Мазепою
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європейських союзників. Тогочасний європейськи погляд на Україну. Г.Л. Де Боплан «Опис
України». Проспер Меріме «Богдан Хмельницький» та «Українські козаки»
Тема 1.5. Україна в європейській політиці від початку першої світової війни до завершення
другої світової війни
Поєдинок за Україну між Сердечним та Четвертним союзами. Доктрина «Апельсинової
дольки». Україна в системі Брестського миру. Центральна рада та Гетьманат в дипломатичних
стосунках. Україна в планах А.Гітлера та Й.Сталіна. Ідея створення єврейської держави на
території сучасної АР Крим. Фултон. Виступ У. Черчел – крапка в долі повоєнної України.
Розділ 2. Україна і сучасний світовий політичний процес
Тема 2.1. Україна в європейській політиці
Тісний зв’язок формування і розвитку геополітичних ідей в Україні з пошуками визначення
цілей української держави, її місця у світовому геополітичному просторі. Наявність тривалих
етапів в українській історії, відсутність власної державності, належності окремих частин
території України до різних геополітичних просторів (зокрема середземноморського,
західноєвропейського та євроазіатського) − базова підстава для незавершеності
самоідентифікації. Європейський напрямок є одним із пріоритетів зовнішньої політики
сучасної України.
Тема 2.2. Україна і США
Розвиток стратегічного партнерства між Україною та США. Двостороння Комісія
стратегічного партнерства (КСП), в якій співголовують Міністр закордонних справ України і
Державний секретар США. Її перше засідання відбулося у грудні 2009 р. в Вашингтоні, всього
відбулося три засідання.
Тема 2.3. Євроазіатський політичний фактор впливу на Україну
Сьогодні в Україні відбувається боротьба російського націоналізму та його колаборантів за
Україну. Ставкою. Проект Євразійського союзу.
Тема 2.4. Україна та Китай: традиції сильніші за потреби сьогодення
Спільна декларація про встановлення та розвиток відносин стратегічного партнерства між
Україною та КНР. Договір про дружбу і співробітництво між Україною та Китайською
Народною Республікою. Програма розвитку відносин стратегічного партнерства між КНР і
Україною на 2014–2018 роки.
Тема 2.5. Україна та азійські тигри
Розбудова відносин з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР).Важливість розвитку
політичного і економічного співробітництва з державами регіону.
ІНОЗЕМНА МОВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Мета: формування у студентів – майбутніх спеціалістів з міжнародних відносин – мовної
компетенції відповідно до їх фаху з урахуванням комунікативних потреб у їх майбутній
професійній діяльності.
Програма з мови фаху націлена на формування і розвиток навичок спілкування у професійно
значущих комунікативних сферах; перш за все у фаховій – тобто у сфері міжнародних
відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, міжнародної інформації –
а також удосконалення мовної компетенції у суспільно-політичній сфері, що нерозривно
пов’язана з фахом студентів.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• необхідний лексичний мінімум у межах сфер, Тематики й спеціалізації, визначених
програмою;
• широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в
академічній та професійній сферах, граматичні структури, що є необхідним для гнучкого
вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування мовні
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форми, властивих для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного
мовлення;
Розуміння:
• реалізовувати мовні уміння і навички шляхом виконання системи мовних дій, від
елементарного висловлювання до самостійного викладу фахової проблеми, з зазначенням
власної точки зору або участі в діалогічному чи полілогічному її обговоренні;
• реалізовувати мовні уміння і навички у вправах, що сприяють удосконаленню в різних
видах мовної діяльності, і розглядаються як обов’язковий компонент міжнародного ділового
спілкування;
• перекладати в усній і письмовій формах.
Навички:
• усного і письмового мовлення з фахових проблем;
• читання оригінальної літератури фахового змісту;
• аудіювання матеріалів професійно-орієнтованої Тематики;
• письмо (суспільно-політичної та професійно-орієнтованої Тематики);
• інформаційного реферування літератури з фаху.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1.The Theory Of International Relations
International Relations. The Theory of International Relations. Concepts in International Relations.
Eastern Enlargements in the 21st century.
Граматичний матеріал: Іменні, дієслівні та атрибутивні словосполучення у фахових текстах.
Вираження суб'єктно-предикативних відношень.Вираження суб'єктно-об'єктних відношень.
Уживання активних і пасивних конструкцій. Суб'єктно-об'єктна трансформація.
Лексичний матеріал: Виконання лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної
мови. Репродукування тексту в усній та письмовій формі. Укладання термінологічного
словника з фаху.
Розділ 2.European Institutions
The European Commission. The European Council. The Council of Ministers. The European
Parliament. The European Court of Justice. Specialized EU Institutions.
Граматичний матеріал: Вираження означальних відношень.Вираження з'ясувальних
відношень. Вираження цільових відношень.Вираження темпоральних відношень.Вираження
причинно-наслідкових відношень.
Лексичний матеріал: Виконання лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної
мови. Репродукування тексту в усній та письмовій формі. Укладання термінологічного
словника з фаху.
Розділ 3.International Organisations
International Organizations. The United Nations. The UNESCO. The European Union.
Organization for Security and Cooperation in Europe. NATO. Association of Southeast Asian
Nations.
Граматичний матеріал: Вираження умовних відношень.Вираження допустових відношень.
Партісіпіальні конструкції. Інфінітивні конструкції. Приєднувальні конструкції. Синтаксична
синонімія підрядних означальних речень, партісіпіальних зворотів і прийменниково-іменних
конструкцій. Синтаксична синонімія підрядних обставинних речень, зворотів з неособовими
формами дієслів, прислівникових і прийменниково-іменних конструкцій. Синтаксична
синонімія активних і пасивних конструкцій.
Лексичний матеріал: Виконання лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної
мови. Репродукування тексту в усній та письмовій формі. Укладання термінологічного
словника з фаху.
Розділ 4. Foreign Policy And Cooperation
Foreign Policy of Ukraine. Ukraine in the Politics of European Integration. Spheres of Contemporary
Cooperation between Ukraine and the EU and Prospects for the Future. Developing NATO-Ukraine
relations and cooperation. Perspectives of Ukraine-NATO Relations .
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Лексичний матеріал: Виконання лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної мови.
Репродукування тексту в усній та письмовій формі. Укладання термінологічного словника з
фаху. Письмовий двосторонній переклад. Дипломатичне листування.
Розділ 5. Negotiations
Approaches to Negotiation. Diplomatic Strategy. Positive and Negative Affects in Negotiation.
Studies of Emotion in Negotiation.
Лексичний матеріал: Виконання лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної мови.
Репродукування тексту в усній та письмовій формі. Укладання термінологічного словника з
фаху. Письмовий двосторонній переклад. Дипломатичне листування.
Розділ 6. Globalisation
History of Globalization. Effects of Globalization. Globalism and Anti-globalism.
Лексичний матеріал: Виконання лексико-граматичних вправ за підручником з іноземної мови.
Репродукування тексту в усній та письмовій формі. Укладання термінологічного словника з
фаху. Письмовий двосторонній переклад. Дипломатичне листування.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ
Мета: ознайомлення студентів із тенденціями розвитку світової політики, набуття ними
навичок критичного осмислення міжнародних подій, здатності аналізувати та прогнозувати
процеси, які відбуваються у сучасній міжнародній системі.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• особливості сучасного середовища міжнародних відносин;
• місце України в системі міжнародних відносин;
• ознаки глобальних загроз, інформаційних війн, міжнародного тероризму та інших
глобальних соціальних явищ;
• системний підхід до аналізу актуальних фактів і явищ у різних сферах взаємин України та
інших акторів міжнародних відносин;
• закономірності розвитку міжнародних систем; основні парадигми і методи, які
використовуються в теорії міжнародних відносин;
• основні суб’єкти та форми взаємин у міжнародних відносинах.
Розуміння:
• теоретичних та прикладних аспектів знання у сфері зовнішньої політики;
• отримання знань про основи зовнішньополітичної діяльності України та характеру такого
впливу на міжнародній арені;
• ключових пріоритетів інтеграції України до світових політичних процесів.
Навички:
• використовувати системні принципи до вивчення процесів у сфері міжнародних відносин;
• володіти теоретичними поняттями і категоріями;
• знаходити необхідну літературу для поповнення знань;
• творчо аналізувати стан України в системі міжнародних відносин, виявляти проблеми й
тенденції їх розвитку.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Теоретична рефлексія системи міжнародних відносин
Тема 1.1. Сучаснарефлексія динаміки систем міжнародних відносин
Проблема класифікації наукових концепцій. Суперечки в тлумаченні п'яти найважливіших
категорій міжнародних відносин – суб'єкта, інтересу (переважно йдеться про національнодержавний), конфлікт, співіснування, співробітництва. Погляди авторів концепцій на категорії
та співвідношення між ними як система тверджень, що становлять каркас тієї чи іншої теорії.
Концепції представників класичних теорій ідеалізму та політичного реалізму. Дискусії
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навколо тверджень про зміст основних понять та категорій науки, першопричини та рушійні
сили міжнародних відносин. «Велика дебата» 1960–1970-х рр. і розкол вчених на табори
традиціоналістів та біхевіористів. Полеміка щодо проблем методології дослідження
міжнародних відносин. Третя дискусія щодо критики теорій класичної школи з боку
неомарксистів. Четверта дискусія 1980–1990 pp., проти класичної теорії прихильників
«альтернативних» напрямів постмодернізму, фемінізму та критицизму.
Трансформація концепції міжнародних систем виросла на хвилі сцієнтизму та біхевіоризму.
Переконання, що характер міжнародної системи детермінує спосіб поведінки його учасників.
Системний підхід Л. фон Берталанфі, А. Рапопорта, Д. Істона. Міжнародні відносини як
складна цілісністю елементів, що взаємопов'язані між собою та обумовлюють функціонування
один одного.
Міжнародна система та її особливості: вона є сукупністю взаємопов'язаних елементів, що
перебувають між собою у певних причинно-наслідкових зв'язках; вона є функціональною
цілісністю; вона є сукупністю відносин, дій та учасників; вона є сукупністю, що становить
органічну єдність із міжнародним середовищем, вона є ієрархічно-структурованою цілісністю,
а не спонтанною чи анархічною множиною складових; вона не є статичною, а у процесі свого
розвитку постійно видозмінюється. Учасники міжнародних відносин як елементи міжнародної
системи. Держава як основний елемент. Типологія М. Каплана. Типологія Е. Чемпеля щодо
виділення типів систем на основі вертикальної залежності держав від «полюсів». Рефлексія
еволюції міжнародних систем за допомогою історичної логіки Д. Віко. Теорія довгих циклів
міжнародних систем. Стани існування міжнародних систем: статичний, трансформаційний,
турбулентний.
Тема 1.2. Сучасні парадигми міжнародної, світової політики та міжнародних відносин
Світова спільнота. Сучасне людство - це 6 млрд. осіб, тисячі великих та малих народів, велика
різноманітність економік, культур та явищ соціально-політичного життя, майже 230 країн і
територій. «Перший світ» постіндустріальних країн (США, Франція, Німеччина,
Великобританія, Японія, Канада) з новим ресурсо-, енерго- і працемістким виробництвом, що
базується на мікропроцесорній техніці. «Другий світ» індустріальних країн (Росія і країни
СНД, Китай, Польща, Угорщина, Чехія та ін.) з традиційним ресурсо-, енерго і працемістким
виробництвом. «Третій світ» країн, що розвиваються як сукупність колишніх колоніальних і
залежних країн Латинської і Центральної Америки, Азії і Африки з пануванням традиційних
індустріальних і доіндустріальних виробництв. Міжнародні відносини як система
економічних, політичних, соціальних, дипломатичних, правових, військових і культурних
зв'язків і взаємодій, які виникають між суб'єктами світової спільноти. Міжнародна політика як
система економічних, правових, дипломатичних, ідеологічних, військових, культурних та
інших зв’язків і відносин між народами, державами та групами держав, провідними
соціальними, економічними і політичними силами й організаціям, що діють на світовій арені.
Завдання світової політики: створити систему міжнародної безпеки, яка базувалася б на довір'ї
і мирі, вільному від ядерної зброї, насильства, страху, підозрілості і ненависті; забезпечення
безпеки і захищеності людини, його соціального і економічного добробуту, особистого
благополуччя і безпеки.Міжнародні відносини і діючі акторами цих відносин (держави,
політичні партії і рухи, різні міжнародні неурядові організації та інші суб'єкти). За останні
55 століть людство жило в світі всього триста років. За цей час відбулося 14,5 тис. воєн,
включаючи дві світові (1914–1918, 1939–1945). У всіх цих війнах загинуло 3,6 млрд. осіб. За
40 років після закінчення другої світової війни в світі відбулося 250 воєн, в яких брало участь
90 держав, чиї втрати поставили більше 35 млн. осіб. Після Другої світової війни почалася так
звана холодна війна – напружений період (особливо з кінця 1940-х рр. до початку 1970-х рр.)
нестримної гонки озброєнь і політичного протиборства двох провідних (по військовий силі)
світових держав – США і СРСР, а також двох що очолювалися ними військово-політичних
блоків – НАТО (1949) і Організації Варшавського Договору (1955). Зміни на рубежі 1980–
1990-х рр. в результаті демократичної еволюції країн Заходу, краху соціалізму, розпаду
радянської імперії. Характерні риси сучасних міжнародних відносин: глобалізація,
інтерналізація, поглиблення політичних і економічних зв'язків, підвищення значущості
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загальнолюдських цінностей, зростання локальних міждержавних і етнополітичних
конфліктів; політика агресії і силового тиску; міжнародний тероризм.
Тема 1.3. Новітні концепції світового розвитку та світового порядку
Ланка понять: «порядок як такий», «соціальний порядок», «політичний порядок». Трактування
питання «що є порядок взагалі» і уявлення про те, що таке соціальний порядок і такий його
різновид, як політичний порядок. Розгляд феноменів «світового» та «міжнародного» порядків.
Концептуалізація Булла порядку суспільному житті як «зразка людської діяльності, яка
підтримує елементарні, першочергові або універсальні цілі суспільного життя». Ці цілі –
гарантувати три базові цінності всякого соціального життя – зберегти людське життя від
насилля, забезпечити виконання угод і домовленостей між людьми та гарантувати володіння
власністю. Характеристика соціального прядку як людського порядку і рівня його
ефективності через ступень підтримки цього порядку тими, на кого він поширюються.
Різновидом соціального порядку є порядок «політичний». Політика як відносини з приводу
влади. Визначення політики М.А. Хрустальовим як соціальної діяльності, яка здійснюється
великими соціальними спільнотами, організаціями та їх об’єднаннями, а також окремими
особистостями(лідерами і яка спрямована на збереження або зміну в державно(організованому
суспільстві (світовому суспільстві) порядку перерозподілу влади та власності». Влада для
суспільства як засіб самозбереження. Три основних підходи до інтерпретації порядку у
світовій політиці: «реалістичний», «соціально (конструктивний» та «інстуціональний».
Трактування «світового порядку» в реалістичній традиції з невеликими варіаціями витікає з
класичних праць Г. Моргентау, Р. Арона та К. Уолтца. Г. Шахназаров про «світовий порядок»
як «сукупність домінуючих у міжнародних відносинах політичних принципів, правових норм
та умов економічного обміну, які формуються під впливом об’єктивних процесів суспільного
розвитку та співвідношенням соціальних сил у кожну історичну епоху, становлячи результат
взаємодії держав та інших учасників міжнародного життя (міжнародні рухи, світова суспільна
думка, міжнародні організації)». Дж. Айкенберрі про ключову ознаку світового порядку у
вигляді загальновизнаних правил і принципів, якими суб’єкти міжнародних відносин
керуються у стосунках поміж собою (поняття «конституційності» або «неконституційності»
тих або інших міжнародних порядків). Модель світового порядку Енн-Марі Слотера як
«системи глобального управління, яка інституціоналізує співробітництво і стримує конфлікти
до такого ступеня, який дозволяє всім країнам та їх народам забезпечити більш стабільний
мир, добробут, розпорядження ресурсами Землі та мінімальні стандарти людської гідності».
Модель
світового
порядку
Ю.П.Давидова
як
«стану
системи
міжнародних
відносинвідповідним чином запрограмований на її безпеку, стабільність й розвиток, та
регульований на основі критеріїв, що відповідають сучасним потребам перш за все
найвпливовіших суб’єктів даного світового суспільства». Визначення Г. П. Аніліоніса та
Н.А. Зотова, які під світовим порядком розуміють характер взаємозв’язків країн, заснованих
на системі норм та правил, вироблених світовим співтовариством та регулюючих відносини
держав та інших суб’єктів міжнародних відносин на тому чи іншому етапі розвитку,а також на
різних ієрархічних рівнях цих відносин». Значення концепції Булла як вченого, що один із
перших зафіксував тенденцію до глобалізації міжнародного порядку, і не лише в плані
просторового розширення, але й у змістовному плані, коли держави змушені відкривати свої
кордони для інших, стримувати національний егоїзм і будувати як двосторонні, так і
багатосторонні відносини із урахуванням інтересів інших членів міжнародної спільноти.
Тема 1.4.Концепт демократичного транзиту
Два напрямки західної «транзитології»: перший, який вивчає суто перехідний період і
пов’язаний з поняттям tranzition, і другий, який розглядає модель перехідного періоду, тобто
трансформацію політичного режиму – transformation. Праця Г. О’Доннелла і Ф. Шміттера
«Транзити від авторитарного правління: попередні висновки щодо невизначених демократій»,
що стала класикою транзитології. Розвиток «транзиту», який визначався Г. О’Доннеллом і Ф.
Шміттером як «проміжок (інтервал) між одним політичним режимом та іншим», на три
основних стадії: лібералізацію, демократизацію і консолідацію. Ідея «третьої хвилі»
демократизації С. Гантінгтона. Підсумки «третьої хвилі демократизації», що виразилися на
пострадянському політичному просторі у фактичній реставрації деяких елементів старого
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режиму, що йшло врозріз з прогностичними моделями теорії транзиту, завдали потужного
удару по фундаменту політичної транзитології. Довіра до політичних інститутів традиційно
відіграє важливу роль у концепції громадянського суспільства, якій ЄС надає великого
значення.
Тема 1.5. Політологемні теорії справедливості в МВ
Ідеї про справедливість в античній та східній науковій думці. Сократ, Платон («Держава») та
Аристотель («Політика») не розмежовують справедливість конкретної людини та
справедливість держави. Аристотель запропонував ширше та вужче визначення
справедливості: 1) відноситься до закону, і в цьому значенні справедливість трактується як
одна віз найважливіших чеснот, що охоплює всі інші цінності; 2) торкається розуміння
справедливості як особливої більш вузької цінності чи чесноти, відмінної від інших. В творах
Аристотеля виділяється три форми справедливості: розподільча, урівнюючи та обмінна (ця
класифікація залишається актуальною і досі). Іншими словами, в період Античності,
справедливість як риса особистості, фактично, означає й справедливість соціальних інститутів.
Період Середньовіччя характеризується релігійною інтерпретацією справедливості, яка
детермінується законом Божим – так зване вчення про божу справедливість. В теорії
суспільного договору справедливість постає як політична цінність (О. Гоббс, Дж. Локк,
Ж. Ж. Руссо), з одного боку, так й риса правової держави, із регулятивною функцією у
соціальних відносинах, з іншого боку.Теорія функціонування справедливості в рамках
«контейнеру-держави». Спільне коріння теорії справедливості представника комунітаризму
Джона Роулза та одного з провідних мислителів комунікативної філософії Юргена Габермаса.
Критика практичного розуму Канта і його вчення про автономію волі покладено в основу
етичних теорій обох авторів. Роулз виводить дію своєї концепції поза межі національної
держави, використовуючи поняття суспільної кооперації.
Розділ 2. Концептуалізація трансформації системи міжнародних відносин
Тема 2.1. Зміни у характеріглобальних загроз
Стратегія держави у сфері безпеки полягає у «поєднанні дії політичних, організаційних і
функціональних чинників, що забезпечують умови для виконання державою її принципових
зовнішніх та внутрішніх функцій». Концепція Ю. Кукулки у сфері національної безпеки про
роль держави в реалізації найважливіших цілей: 1. Самозбереження, тобто самостійне
існування держави і народу. 2. Територіальна інтегральність. 3. Політична незалежність і
свобода дій у міжнародному середовищі. 4. Якість життя, тобто самостійний вибір
політичного, економічного, соціального устрою, як і забезпечення майбутнього на традиціях,
культурі та інших національних цінностях. Глобалізація – це особливість сучасного розвитку
світу, сам процес розвитку світу, в якому національна держава або міцніє й розвивається,
використовуючи позитиви глобалізації та виробляючи механізми запобігання її негативним
впливам, або зрештою зникає з політичної карти світу як суверенна та незалежна.
Тема 2.2. Міжнародний тероризм
Загрози тероризму. Концепції німецького радикалу та «теорія руйнування» Д. Бакуніна.
Доктрина пропаганди «дії». Перенесення тероризму на державний рівень. Міжнародний та
державний (зовнішній і внутрішній) тероризм. Перенесення у ХХІ ст. театру бойових дій
тероризму у кіберпростір та на боротьбу за психічний вплив. Використання терористами
останніх досягнень військової науки і техніки.Внутрішній державний терор як жорстке
ставлення державної влади всередині самої країни у ставленні до політичних противників, до
опозиції всередині країни і за її межами. Зовнішній державний терор як агресивна колоніальна
політика, загарбання чужих територій.
Тема 2.3. Стратегічні наступальні озброєння: чинник стримування чи геополітичного впливу
Концепції Гуго Грація та К. Клаузевіца щодо війни. Війна як продовження політики не
мирним способом. Дисбаланс пов’язаний із запровадженням новітніх технологій у галузі
озброєнь і новітніми можливостями сучасних систем ПРО, здатних суттєво знижувати
ефективність застосування ядерної зброї противником. Доктринальні установки та стратегії
ядерного стримування, що впроваджуються РФ, КНР і США. Різне розуміння завдань
збереження існуючого «статус-кво»в галузі ядерної безпеки. «Вбудовування» тенденцій
ядерного розповсюдження в систему викликів і загроз національній безпеців контексті
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реалізації державних стратегічних цілей і завдань. Різноспрямовані наміри з усього спектра
питань ядерного стримування, нерозповсюдження та роззброєння.
Перспективи досягнення державами «ядерної трійки» стратегічного паритету. Ускладнення
взаємовідносин між провідними ядерними державами світу з питань ядерного стримування.
Інформаційне протиборство (у широкому розумінні) – це форма боротьби, що становить
сукупність спеціальних (політичних, економічних, дипломатичних, технологічних, військових
та інших) методів, способів і засобів вигідного впливу на інформаційну сферу об’єкта
зацікавленості та захисту власної інформаційної сфери в інтересах досягнення поставлених
цілей. Інформаційне протиборство (у вузькому розумінні – у військовій, оборонній сферах) –
це комплекс заходів інформаційного характеру, здійснюваних з метою захоплення й
утримання стратегічної ініціативи, досягнення інформаційної переваги над противником і
створення сприятливого пропагандистського підґрунтя при підготовці й веденні бойової й
іншої діяльності збройних сил.
Тема 2.4. Кібербезпека як мейнстрім у світовій політиці Інформаційні війни (операції) та
політика відкритості
Інформаційне протиборство у широкому розумінні як форма боротьби, що становить
сукупність спеціальних (політичних, економічних, дипломатичних, технологічних, військових
та інших) методів, способів і засобів вигідного впливу на інформаційну сферу об’єкта
зацікавленості та захисту власної інформаційної сфери в інтересах досягнення поставлених
цілей. Інформаційне протиборство у вузькому розумінні як у військовій, оборонній сферах) –
це комплекс заходів інформаційного характеру, здійснюваних з метою захоплення й
утримання стратегічної ініціативи, досягнення інформаційної переваги над противником і
створення сприятливого пропагандистського підґрунтя при підготовці й веденні бойової й
іншої діяльності збройних сил.Завдання ІВ є: створення атмосфери бездуховності, негативного
ставлення до культури та історичної спадщини в суспільстві конкурента чи ворога;
маніпулювання громадською думкою й політичною орієнтацією населення держави з метою
створення політичного напруження та стану, близького до хаосу; дестабілізація політичних
відносин між партіями, об’єднаннями й рухами для розпалення конфліктів
Тема 2.5. Постмодерністські концепції міжнародних відносин
В ході так званого постмодерністський «повороту до культури» в міжнародних відносинах
відбулося формування концепції ідентичності як однієї з найбільш важливих форм соціальної
конструкції. Як виявилося, цей концепт набуває особливого значення в періоди переслідувань
меншин і внутрішньополітичних конфліктів. Звідси – тісний взаємозв'язок концепції з
проблемами прав людини. Вже ця проблематика торкнулася розробки ідеї нації, як об'єднання
людей на основі спільної спадщини, що не має власної географічній території для створення
держави (курди, тибетці). Цей вимір міжнародних відносин назвали геокультурою.
Геокультурні підходи, трансформовані до сучасного контексту геополітики та геоекономіки,
створюють основу для формування нового образу країни, її ресурсного потенціалу,
територіальної структури з врахуванням географічних, мовних, культурних, релігійних
особливостей її частин та специфічної регіональної ідентичності.
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Мета: формування у студентів знань про методику аналізу й прогнозування в системі
прийняття зовнішньополітичних рішень та опануванні практичним інструментарієм для
здійснення аналітично-прогностичної роботи в зовнішньополітичній діяльності; у з’ясуванні
теоретичних засад та принципів, методів роботи аналітично-інформаційних систем та
практичних аспектів застосування аналітичної та прогностичної діяльності у різних
зовнішньополітичних структурах та відомствах.
Результати навчання за навчальною дисципліною (знання, розуміння, навички).
Знання:
• теоретичні основи аналітичної та прогностичної діяльності;
102

• світова практика аналітично-прогностичної роботи у зовнішній політиці;
• основні тенденції аналітичної роботи у зв’язку з переходом до інформаційного суспільства;
• основні методи аналітично-прогностичної роботи; особливостіпрогнозуванняу зовнішній
політиці України та основні фактори впливу, що визначають повноту й верифікованість
прогнозів.
Розуміння:
• складати аналітичні документи;
• розробляти критерії аналізу та відбору інформації в зовнішній політиці;
• вивчати аналітичні потреби організації та планувати її аналітичну роботу;
• використовувати конкретні методики обробки інформаційних матеріалів в царині
зовнішньополітичної діяльності.
Навички:
• аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та
інших держав, готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм та правил
їх оформлення.
• оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та
міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних система х.
• здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних відносин,
зовнішньої політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та
оприлюднювати звіти про результати досліджень.
• здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного
співробітництва сферах.
Зміст дисципліни (Тематика):
Розділ 1. Аналіз зовнішньої політики
Тема 1.1. Можливості аналітичної роботи з дослідження суспільних процесів
Обґрунтування актуальності дисципліни. Аналіз як дослідницька процедура. Об’єкт та
предмет зовнішньополітичного аналізу. Можливості прогнозування суспільних процесів.
Тема 1.2. Формування та розвиток напрямів аналізу зовнішньої політики
«Рівні аналізу» зовнішньої політики. Основні підходи до аналізу зовнішньої політики.
Дослідження зовнішньополітичних цілей, доктрин та стратегій.
Тема 1.3. Зовнішньополітична діяльність як предмет аналізу
Явище зовнішньої політики. Співвідношення внутрішньої та зовнішньої політики. Порівняння
міжнародного та зовнішньо-політичного аспектів в аналізі.
Тема 1.4. Принципи та методи дослідження зовнішньої політики
Експлікативні методики дослідження. Прогностичні методики дослідження. Методики аналізу
ситуацій. Моделювання в аналізі зовнішньої політики. Контент-аналіз у дослідженні
зовнішньої політики. Івент-аналіз у дослідженні зовнішньої політики. Структурнофункціональний аналіз. Можливості моделювання та прогнозування у дослідженні зовнішньої
політики. Проблеми прогнозування зовнішньої політики.
Розділ 2. Прогнозування зовнішньої політики
Тема 2.1. Теорія і методологія політичного прогнозування зовнішньої політики
Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки. Специфіка та основні
категорії політичного прогнозування. Принципи політичного прогнозування. Методи та
основні етапи прогнозування.
Тема 2.2. Моделювання соціально-політичних процесів
Оптимальний підхід та оптимальні моделі у вивченні соціально-політичних процесів. Типи
моделей соціальних явищ. Реалізація стратегії і тактики державно-політичного розвитку.
Моделювання міжнародних відносин.
Тема 2.3. Розроблення і забезпечення ефективності державно-управлінських рішень
Державно-управлінські рішення як об’єкт політичного прогнозування. Сутність і механізм
прийняття державно-управлінських рішень. Ефективність державно-управлінських рішень як
необхідна умова формування альтернативної цивілізації.
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