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Тема 1. Поняття та специфіка професійної діяльності фахівця із 

міжнародних відносин та особливості навчального процесу у вищій 

школі (2 год.) 

 План 

1. Сфери професійної діяльності фахівця з міжнародних відносин.  

2. Характеристика змісту спеціальності «Міжнародні відносини, 

соціальні комунікації та регіональні студії».  

3. Основні форми навчання у вищій освіті та специфіка підготовки 

студента.  

4. Джерела та література із вивчення дисциплін. Використання он-лайн 

ресурсів.  

 

1. Структура предметної галузі діяльності фахівця-міжнародника. 

Державні стандарти підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин. 

Іноземний досвід підготовки спеціалістів-міжнародників. 

Фахівець з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій може обіймати посади: 

 дипломатичний представник 

 працівник консульських установ України 

 працівник державних центральних та місцевих органів влади і 

самоврядування 

 співробітник міжнародних організацій 

 референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та 

дипломатичних установ 

 керівник підрозділів зовнішньополітичної і 

зовнішньоекономічної діяльності в міжнародних фірмах та представництвах 

 організатор міжнародного туризму 

 фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою (PR-менеджер, 

іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер) 

 аналітик міжнародної сфери 

 експерт-консультант із суспільно-політичних питань 

 викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник 

 гід-перекладач, перекладач 

 консультант рекламних агентств. 

2. Особливості спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» в Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ. Навчальна програма розрахована на надання 

фахових знань за напрямками: 

 «Міжнародні відносини у сфері забезпечення прав людини»  

 «Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні відносини   

 "Міжнародна безпека та міжнародна поліціїстика» 

Основні дисципліни підготовки бакалавра із міжнародних відносин: 

 Теорія держави і права 

 Теорія міжнародних відносин 



 Історія політичних і правових учень 

 Ораторська майстерність 

 Історія міжнародних відносин 

 Теорія та практика комунікацій 

 Міжнародне публічне право 

 Країнознавство 

 Міжнародні відносини та світова політика 

 Міжнародні механізми захисту прав людини 

 Міжнародна інформація та комунікація 

 Конфліктологія і теорія ведення переговорів 

 Міжнародне приватне право 

 Європейський Союз у міжнародних відносинах 

 Основи права Європейського Союзу 

 Державне та регіональне управління 

 Зовнішня політика України 

 Практикум з іноземної мови та ін. 

3. Система навчання в ДДУВС. Форми контролю якості знань, умінь, 

навичок студентів. 

Основними  формами  навчання  є  лекції,  семінарські та практичні 

заняття  самостійна  робота студентів. 

Методи контролю: поточне опитування, тестування, нарахування балів 

за виконання індивідуальних завдань, залік. Контроль навчальної роботи 

студентів денної форми навчання у міжсесійний період здійснюється в ході 

аудиторних занять та перевірки виконання індивідуальних завдань.  Поточний 

контроль здійснюється на семінарських заняттях шляхом усного або 

письмового опитування студентів. Поточний контроль здійснюється протягом 

всього семестру,  пов'язаний з усіма формами навчального процесу та 

включає: оцінювання усних та письмових відповідей на семінарах, тестових 

завдань з кожної теми. Модульний контроль здійснюється наприкінці 

вивчення курсу та складається із оцінок поточного контролю, балів за 

виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи, за необхідності усної 

співбесіди викладача зі студентом та проведенням рубіжного тестування. 

Підсумковий контроль здійснюється наприкінці вивчення курсу у формі заліку 

або підсумкового екзамену під час екзаменаційної сесії. Перелік питань, які 

виносяться на екзамен складається на основі навчального матеріалу, що 

охоплює проблеми, які розглядалися на лекціях, семінарах та вивчалися 

самостійно під час позааудиторної роботи студента. Студент допускається до 

екзамену, за наступних умов: виконання ним усіх видів робіт, що передбачені 

навчальним планом та отримання мінімальної кількості балів за кредитно-

модульною системою, що надають допуск до екзамену. Якщо студент виконав 

усі види робіт передбачених планом, отримав максимально можливу кількість 

балів за модульний контроль, викладач має право поставити студенту екзамен 

автоматично (без складання екзамену). 



Методичні вказівки до семінарських занять. Кожне питання 

семінарського заняття повинно містити коротку постановку проблеми, 

доповідь мусить мати послідовне викладення науковою мовою та 

закінчуватися висновком.  Після  закінчення  викладення  питання  (термін  

доповіді  може  складати  5-10  хвилин) студент  повинен  вміти  відповісти  на 

поставлені  питання  аудиторії  та  викладача.  Відповіді доповідача 

оцінюються як додаткові бали, так само й питання поставлені іншими 

студентами зараховуються їм як додаткові бали. Кожне  питання  

семінарського  заняття  обговорюється  у  вигляді  дискусії  (якщо проблема 

містить спірні питання) або підведення підсумків. Якщо аудиторія має 

доповнення, то вони також оцінюються як додаткові бали.   

4.  Правила складання бібліографії за ДСТУ 8302-2015. Класифікація 

джерел та літератури. Правила оформлення списку джерел та літератури.  

 

Література. 

1. Дорош Л.О., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б. Міжнародні відносини: вступ 

до спеціальності/Л.О.Дорош, Я.Б. Турчин. - Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2013.- 176 с. 

2. ДСТУ 8302-2015 Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання. - [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf. 

3. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

4. Істоміна К.Ю. Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин 

в університеті Торонто/К.Ю.Істоміна// Молодий вчений. – 2015. - №3. – 

С.94-98. 

5. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. – Львів: 

Світ, 1995. – 144 с. 

6. Пілішек С. О. Формування навичок професійного спілкування у 

полікультурному середовищі у майбутніх фахівців з міжнародних 

відносин / С. О. Пілішек // Наук. записки. Сер.: Філологічна / Нац. ун-т 

«Острозька академія». – Острог, 2012. – Вип. 30. – С. 245-247. 

7. Тарасова О. Професійна підготовка фахівців-міжнародників у вищих 

навчальних закладах США/О. Тарасова// Порівняльна професійна 

педагогіка. -2011. - №1. – С.89-96. 

8. Третько В.В. Компетентнісний підхід в системі професійної підготовки 

майбутніх фахівців міжнародних відносин/В.В. Третько//Педагогічний 

дискурс.-2011.- №9. – С.349-354. 

9. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т/ Л.В. Губерський. – К.: 

Знання України. –2004.–760 с. 

 

 

Тема 2. Особливості джерельної бази та методи досліджень 

міжнародних відносин (2 год.). 

План. 

http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


1. Основи наукового дослідження. 

2. Джерельна база міжнародних відносин.  

3. Методи досліджень міжнародних відносин.  

 

1. Дослідження міжнародних відносин є мають міждисциплінарний 

характер (засновані на синтезі досліджень політики, права, географії, 

економіки та інших сфер).  

Поняття фундаментальних та прикладних досліджень. Прикладне 

дослідження - це дослідження, результати якого адресовані виробникам і 

замовникам і яка направляється потребами або бажаннями клієнтів. 

Фундаментальне дослідження спрямоване на розширення теоретичного 

розуміння і адресовано іншим ученим. 

Інформаційний пошук. Джерела та канали отримання міжнародної 

інформації. Види джерел інформації: 

 документальні; 

 фактографічні. 

Поняття документ використовують для визначення об'єктів, що 

містяться на будь-якому матеріальному носії (папері, кіноплівці, магнітній 

стрічці тощо) інформацію за допомогою певної знакової системи, призначену 

для передачі в просторі і часі. Фактографічні джерела інформації містять 

інформацію у вигляді конкретних фактів, подій або їхньої сукупності, 

необов’язково зафіксовані на матеріальному носії. Факт - деяка достовірна, 

одинична подія або явище, конкретний об'єкт, поданий докладним описом 

своїх характерних рис і властивостей. 

Для того, щоб джерела міжнародної інформації ефективно виконували 

головну задачу - передавати факти міжнародної обстановки, до них 

пред'являються такі вимоги: 

 оперативність (подача інформації в найбільше короткі строки); 

 повнота (наявність істотних даних, що характеризують предмет 

повідомлення з усіх можливих аспектів); 

 новизна (наявність нових даних, не відомих раніше); 

 надійність (відсутність або мінімум відхилень у порівнянні з 

фактичним станом предмета вивчення); 

 стислість (мінімально можливий обсяг повідомлень). 

2. Джерельна база міжнародних відносин: 

 історичні джерела та документи; 

 офіційні документи (законодавчі та нормативні акти, публічні 

виступи, заяви, виступи на конференціях, інтерв’ю та звернення і промови 

вищих посадових осіб держави); 

 офіційно затверджені програми, стратегії, доктрини, концепції.; 

 повідомлення засобів масової інформації (інформаційних агенцій, 

телебачення, періодичної преси, офіційні сайти державних установ та 

інформаційних видань); 

 статистичні довідники, біографічні довідники, енциклопедії; 



 матеріали наукових конференцій, результати наукових досліджень 

(наукові статті та монографії) з різних галузей знань; 

 публіцистичні, мемуарні та біографічні видання. 

3. Методи досліджень міжнародних відносин: 

– хорологічний; 

– історичний;  

– формаційний;  

– цивілізаційний; 

– геополітичний;  

– змішаний; 

– системний; 

– описовий;  

– порівняльний;  

– статистичний;  

– картографічний;  

– соціологічний; 

– метод індукції і дедукції; 

– методи прогнозування - екстраполяції, експертних оцінок, моделювання.   

«Теорія поколінь» і міжнародні відносини. Диспозиція «вони – ми». 

Квадрат Греймаса. 

Література. 

1. Гондюл В.П., Литвиненко Н.П., Мельничук Н.Б., Майстренко П.П. 

Математичне моделювання та прогнозування політичних конфліктів у 

Європі/В.П. Гонд.л, Н.П. Литвиненко та ін. – К.: ІМВ, 1999. – 106 с. 

2. Дорош Л.О., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б. Міжнародні відносини: вступ 

до спеціальності/Л.О.Дорош, Я.Б. Турчин. - Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2013.- 176 с. 

3. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. – Львів: 

Світ, 1995. – 144 с. 

4. Мальський М. 3., Мацях М. М. Теорія міжнародних відносин: 

Підручник /М.З. Мальський, М.М. Мацях. — К.: Знання, 2007. — 461 с. 

5. Основи теорії міжнародних відносин: навч. посібник / .Б.Турчин, 

Л.О.Дорош, М.В.Здоровега, О.Я.Івасечко, У.В.Ільницька, 

О.В.Кукарцев, Ю.Р.Лемко, Ю.Я.Тишкун. –Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. –244 с. 

6. Теорія  міжнародних  відносин:  Термінологічний  словник/ 

Гетьманчук, М. П., Івахів О. С., Кукарцев О. В., Л. О. Кучма та ін. - 

Львів: Національний університет ―Львівська політехніка, 2011. – 368 с  

 

Тема 3. Теоретичні основи науки про міжнародні відносини (2 год.) 

План 

1. Наука про міжнародні відносини.  

2. Поняття і категорії теорії міжнародних відносин.  

3. Найважливіші особливості міжнародних відносин.  

4. Поняття міжнародних систем. 



 

1. Місце в системі наук. Науки про міжнародні відносини розкривають 

складні соціально-політичні, економічні, культурні процеси, через які 

реалізується різноманіття форм обміну діяльністю та її результатами між 

членами самостійних товариств, відокремлених один від одного державними 

кордонами. 

Функції науки про міжнародні відносини: 

 пояснення особливостей зв'язків діючих в міжнародних 

відносинах акторів; 

 прогнозування еволюції міжнародних відносин. 

 попередження аналітиків від надмірної самовпевненості і 

поспішних оцінок, а політичних діячів, які приймають рішення, - від 

поспішних дій, що можуть мати масштабні негативні наслідки. 

Предмет науки про міжнародні відносини складає діяльність держав 

на міжнародній арені, серцевиною якої є техніка і теорія дипломатії. Однак, 

так як поняття "міжнародні відносини" і "міжнародна політика" включають 

взаємодію не тільки держав, але й інших суб'єктів світового співтовариства, 

то діяльність цих акторів (серед них особливо вагому роль відіграють 

міжнародні організації різного масштабу і спрямування) також входить у 

предметне поле міжнародних відносин. Предмет науки про міжнародні 

відносини включає в себе також проблему методів аналізу 

зовнішньополітичної ситуації та зовнішньополітичної діяльності, 

дослідження змісту основних зовнішньополітичних доктрин і концепцій. 

Особливо важливо включення в предметне поле науки й навчальної 

дисципліни міжнародних відносин вивчення понять "міжнародної системи" і 

"міжнародного порядку". В цьому плані виховання й підготовка теоретиків і 

практиків зовнішньої політики та міжнародних відносин ґрунтується на 

розумінні провідної тенденції сучасної міжнародної політики. Вона полягає у 

подоланні конфліктно-конфронтаційного стилю і поступовому переході до 

глобального співробітництва. Дослідження цієї тенденції, а значить місця та 

ролі конфліктів і співробітництва у міжнародних відносинах - ще одна 

важлива складова предмету наук про міжнародні відносини. 

2. Сутність міжнародних відносин. Головні поняття ТМВ та їх 

співвідношення: “міжнародні відносини”, “міжнародна політика”, “світова 

політика”, “зовнішня політика”.   

Міжнародна політика — це комплекс двосторонніх та багатосторонніх 

політичних, економічних, дипломатичних, військових, культурних, науково-

технічних відносин між державами; історично зумовлена форма інтегративних 

тенденцій, які виникають у процесі розвитку світового співтовариства, а також 

форми взаємодії між його суб'єктами. 

У структурі міжнародної політики вирізняють власне міждержавні 

відносини та діяльність недержавних суб'єктів (міжнародних організацій і 

рухів). Міжнародні відносини охоплюють як поведінки держав у їх зовнішніх 

стосунках, так і всі форми взаємодії між членами різних суспільств незалежно 



від того, визначаються вони державою чи ні. Визначення міжнародних 

відносин передбачає: 

– аналіз зовнішньої політики чи політичних стосунків між 

державами; 

– з'ясування усіх аспектів стосунків між різними суспільствами. 

Співвідношення міжнародної й зовнішньої політики. "Міжнародна 

політика" й "зовнішня політика" не є синонімами. Зовнішня, або закордонна, 

політика — це діяльність певної держави за межами своїх національних 

кордонів. Вона виступає в ролі всезагального інтегратора державних 

інтересів і є логічним продовженням внутрішньої політики даної держави. 

Одночасно сама закордонна політика у багатьох випадках визначає 

внутрішню політику. На міжнародній арені виступають різні політичні, 

економічні й культурні організації, які мають метою свої власні інтереси, 

нав’язують свої контакти й відносини з різними закордонними партнерами. 

Крім цього, господарські кола держави ведуть жваву економічну діяльність 

за рубежем, розвивається туризм (як через державні організації, так і 

приватний) тощо. У зв’язку з цим стає зрозумілим, що крім зовнішньої 

політики на рівні держави існують й інші, тобто ціла система економічних і 

культурних зв’язків, які найчастіше доповнюють закордонну політику, але 

часом навіть суперечать окремим її декларованим цілям. Цю багатогранну 

діяльність, різноманітні відносини на різних рівнях нормує міжнародне 

право. Усе разом узяте можна розглядати як міжнародну практику, в яку 

включаються закордонна політика і різні групові, відомчі та інші зв’язки. 

3. Види міжнародних відносин: 

– політичні - грають чільну роль, тому що заломлюють, синтезують, 

детермінують всі інші види відносин. Політичні відносини знаходять своє 

вираження в реальній політичній діяльності елементів політичної системи, 

насамперед держави. Вони гарантують безпеку і створюють умови для 

розвитку всіх інших відносин 

– економічні та науково-технічні. Зовнішня політика спрямована, як 

правило, на захист економічних відносин, які впливають на формування 

світового ринку, міжнародного поділу праці. Стан економічних відносин 

багато в чому визначається рівнем розвитку виробництва і продуктивних 

сил держав, різними моделями економіки, наявністю природних ресурсів та 

іншими секторами. 

– ідеологічні відносини - відносно самостійна частина політичних 

відносин. Роль і значення ідеологічних відносин змінюється залежно від 

зміни ролі ідеологи в суспільстві. Але характерна загальна тенденція - до 

зростання ролі ідеології, а отже, і ідеологічних відносин. 

– міжнародно-правові відносини - передбачають регулювання 

взаємовідносин учасників міжнародного спілкування правовими нормами і 

правилами, про які ці учасники домовилися. Міжнародно-правовий 

механізм дозволяє учасникам захистити свої інтереси, розвивати взаємини, 

запобігати конфліктам, вирішувати спірні питання, підтримувати мир і 

безпеку в інтересах усіх народів. 



– військово-стратегічні відносини, до яких відноситься велика сфера 

специфічних суспільних, міжнародних відносин, так чи інакше пов'язаних з 

прямим або опосередкованим створенням, нарощуванням, перерозподілом 

військової сили. 

Рівні міжнародних відносин: 

По вертикалі - масштабні рівні: 

– глобальні міжнародні відносини - це відносини між системами держав, 

найбільшими державами та відображають світовий політичний процес в 

цілому. 

– регіональні (субрегіональні) відносини - це відносини між державами 

певного політичного регіону у всіх областях життєдіяльності суспільства, 

що мають більш конкретні прояви і що носять багатосторонній характер. 

– локальні (наприклад, Східна Європа). 

По горизонталі - групові рівні: 

– групові (коаліційні, межкоаліціонние) відносини. Вони реалізуються 

через взаємини груп держав, міжнародних організацій і т.д. 

– двосторонні відносини. Це найбільш поширена форма міжнародних 

відносин між державами і організаціями. 

Із виникненням держав міжнародні відносини поділяються на: 

– формальні (учасниками яких власне і стають держави); 

– неформальні (учасниками яких стають різні соціальні спільноти, 

недержавні інститути, економічні утворення, особи). 

Учасники міжнародних відносин. Окреме місце у дослідженні 

міжнародних відносин займає аналіз міжнародних відносин з точки зору 

функціонування та діяльності суб’єктів (акторів, учасників) міжнародних 

відносин, їх взаємодій та діяльності. Часто в теорії міжнародних відносин 

використовують поняття «актор» (від латинської – той, хто діє). Д.Догерті 

під терміном «актор» розуміє суспільну одиницю, яка характеризується 

достатнім рівнем організації та самостійністю діяльності. Для Дж.Розенау 

актор є цілістю, що впливає на світові процеси. Ф. Брайар, М.-Р.Джалілі 

визначають актором будь-яку особу, яка бере активну участь, відіграє важливу 

роль у сфері міжнародних відносин. Часто під актором розуміють будь-який 

авторитет, будь-яку організацію, будь-яку групу і навіть будь-якого індивіда, 

здатного відігравати певну роль, здійснювати вплив на міжнародні відносини 

У теорії міжнародних відносин існують різноманітні підходи до 

класифікації міжнародних акторів. Найзагальніша класифікація поділяє їх на 

дві основні групи: державні та недержавні. До державних відносять суверенні 

держави, а також створені суверенними державами міжнародні, міжурядові, 

міжпарламентські організації, у тому числі наднаціональні (зразком яких 

слугує Європейський Союз). До цієї групи також додають суб'єкти федерації, 

органи регіонального управління та місцевого самоврядування, національно-

визвольні та сепаратистські рухи. До недержавних міжнародних акторів 

належать неурядові міжнародні організації, транснаціональні корпорації, 

політичні партії та їх об'єднання, громадські, релігійні та інші організації, 



соціальні групи, світові клани. Інтереси та цілі діяльності учасників 

міжнародних відносин. 

4. Міжнародна система представляє собою цілісну сукупність, яка 

включає: 1) самих різноманітних суб'єктів міжнародної системи: суверенні 

держави, об'єднання держав, які не є суб'єктами міжнародного права 

(наприклад, рух неприєднання, “Група 77”, держави, які не мають виходу до 

моря та ін.); 2) нації і народи, які борються за свободу, незалежність і 

створення власної державності (наприклад, арабський народ Палестини, народ 

Західної Сахари, курди); 3) універсальні і регіональні міжнародні міжурядові 

організації (наприклад ООН, Міжнародна організація праці, ліга арабських 

держав); 4) державо-подібні утворення (наприклад, Ватикан, у минулому 

вільні міста Краків і Данциг, Вільна територія Трієст, Західний Берлін); 5) 

багаточисленні міжнародні неурядові організації (наприклад, Міжнародна 

асоціація юристів- демократів, “Грінпіс”, молодіжні, жіночі, студентські, 

ветеранські організації); 6) міжнародні конференції, комітети і комісії, 

міжнародні суди і трибунали, транснаціональне корпорації, фізичні і юридичні 

особи різних держав; 7) різноманітні відносини між суб'єктами міжнародної 

системи – політичні, економічні, торгові, науково-технічні, культурні, 

конфесійні, інші відносини матеріального і нематеріального характеру у всій 

їх різноманітності; 8) сукупність правових систем, у тому числі національних, 

к рамках яких здійснюються різноманітні відносини між суб'єктами 

міжнародної системи. Умовно міжнародною системою у широкому смислі 

слід назвати всю земну людську цивілізацію у всій багатоманітності її 

виявлення, взаємодії і співпраці у рамках існуючих правових систем. 

Література. 

1. Герасимчук Т., Киридон А., Троян С. Наука про міжнародні відносини 

(базові категорії, методи, концепції): Навч. посібник/Т. Герасимчук, А. 

Киридон, С. Троян. – Рівне, 2007. 

2. Дорош Л.О., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б. Міжнародні відносини: вступ 

до спеціальності/Л.О.Дорош, Я.Б. Турчин. - Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2013.- 176 с. 

3. Мальський М. 3., Мацях М. М. Теорія міжнародних відносин: 

Підручник /М.З. Мальський, М.М. Мацях. — К.: Знання, 2007. — 461 с. 

4. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші 

новотвори)/ за заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів: «Новий світ», 2015. – 492 с. 

5. Основи теорії міжнародних відносин: навч. посібник / .Б.Турчин, 

Л.О.Дорош, М.В.Здоровега, О.Я.Івасечко, У.В.Ільницька, 

О.В.Кукарцев, Ю.Р.Лемко, Ю.Я.Тишкун. –Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. –244 с. 

6. Теорія  міжнародних  відносин:  Термінологічний  словник/ 

Гетьманчук, М. П., Івахів О. С., Кукарцев О. В., Л. О. Кучма та ін. - 

Львів: Національний університет ―Львівська політехніка, 2011. – 368 с  

7. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т/ Л.В. Губерський. – К.: 

Знання України. –2004.–760 с. 

 



Тема 4. Закономірності, традиції та принципи міжнародних відносин 

(2 год.) 

План 

1. Характер та особливості законів в системі міжнародних відносин.  

2. Формування традицій міжнародних відносин у світовій політико-

філософській думці.  

3. Інтерес у міжнародних відносинах.  

 

1. Наукові дискусії щодо визначення закономірностей сучасних 

міжнародних відносин.  

Система міжнародних відносин у сучасному світі має дуже складну 

будову і будь-яке визначення чи типологія тільки більш або менш умовно 

відображає міжнародні реалії. Основоположну роль у пізнанні законів 

функціонування міжнародної системи відіграє її структура. Згідно з базовою 

ідею, нескоординована діяльність суверенних держав із своїми інтересами 

формує міжнародну систему, головною ознакою якої є домінування 

обмеженого числа найсильніших держав і структура якої визначає поведінку 

всіх міжнародних акторів. Звідси, найзагальнішим законом міжнародних 

систем вважається залежність поведінки акторів від структурних 

характеристик системи. Ще одним найбільш загальним законом учені, 

наприклад, Р. Арон, називають закон рівноваги міжнародних систем або 

закон балансу сил, що дає змогу зберегти відносну стабільність міжнародної 

системи. 

Фундаментальні закономірності сучасних міжнародних відносин: 

 головними дійовими особами міжнародних відносин є держави, а 

формами їх міжнародної діяльності - дипломатія, війна і стратегія. 

Зауважимо при цьому, що число акторів на міжнародній сцені значно більше 

і часто вони відіграють не менш, а навіть і більш помітну роль, ніж держава; 

– державна політика має дві взаємопов'язані різновидності - 

внутрішню і зовнішню, або міжнародну; 

– основою всіх дій держав на міжнародній арені виступають 

національні інтереси, елементами яких є безпека, виживання і суверенітет; 

– міжнародні відносини - це силова взаємодія держав, у якій 

перевага належить наймогутнішим або великим державам; 

– залежно від розподілу могутності між великими державами 

баланс сил може набувати різних конфігурацій - "європейський концерт", 

біполярний, однополюсний тощо.  

Це п'ять основних закономірностей, сформульованих у рамках 

державно-центричної парадигми міжнародних відносин. 

Глобальні політичні тенденції сучасних міжнародних відносин. Закони 

функціонування та трансформації міжнародних систем.  

2. Роль міжнародних організацій в формуванні принципів міжнародних 

відносин. Статут ООН. Характеристика принципів міжнародних відносин. 



3. Взаємозв’язок інтересів, мотивів і цілей суб’єктів міжнародних 

відносин. Типологія та ієрархія міжнародних інтересів. Національний інтерес 

держави у міжнародних відносинах. 
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Тема 5. Методологічні засади та зміст інформаційно-аналітичної 

діяльності в міжнародних відносинах (2 год.) 

План. 

1. Інформаційно-аналітична діяльність та її компоненти.  

2. Процес інформаційно-аналітичної діяльності.  

3. Засоби інформаційно-аналітичної роботи.  

4. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади 

зовнішньополітичною інформацією.  

 

1. Моделі і моделювання в міжнародних відносинах.  

Рівні інформаційно-аналітичної діяльності(ІАД): 

 інформаційний рівень, що полягає в пошуку, збиранні, зберіганні, 

поширенні інформації; 

 аналітичний рівень, що полягає в узагальненні, класифікації 

інформації, її аналізі і перетворенні, розробці висновків, пропозицій, 

рекомендацій і прогнозів. 

 оперативний, тактичний і стратегічний – прийняття рішень. 

http://vmv.kymu.edu.ua/v/08/troyan_ss.htm


Критерії оцінки вивідної (аналітичної) інформації: 

1. Корисність. З погляду впливу виконаної ІАД на ефективність 

досягнення мети результат інформаційно-аналітичної роботи можна 

оцінити як: 

 порожня інформація (її ніяк не можна використовувати для 

прийняття відповідних рішень); 

 негативна інформація (дезінформація); 

 позитивна інформація. 

2. Повнота і точність. Повнота аналітичної інформації 

характеризується урахуванням усіх основних факторів, що склалися у 

визначеній ситуації, глибиною освітлення основних подій. Точність 

характеризує ступінь наближення фактів, висновків, коментарів, прогнозів до 

дійсного розвитку подій. 

3. Достовірність 

Достовірність аналітичної інформації має важливе значення. Недооцінка 

або переоцінка різних факторів можуть завдати велику шкоду. Важливими 

умовами, дотримання яких забезпечує достовірність інформації є: 

 правильний добір фактів; 

 виділення найбільше важливих моментів; 

 глибоке розуміння дійсності. 

4. Своєчасність.  

6. Переконливість. Аналітик повинен дивитися на свою роботу очима 

замовника, адресата. Щоб документ був переконливий, його необхідно чітко 

аргументувати і викладати висновки, рекомендації. 

Ситуація як предмет інформаційно-аналітичної діяльності. 

2. Процес інформаційно-аналітичної роботи - сукупність спрямованих 

на визначений предмет операцій мислення і технологічних процедур, 

виконання яких в певній послідовності із використанням засобів забезпечує 

вирішення поставленого завдання. 

Процес складається з компонентів: 

 організаційний, спрямований на формування процесу як єдиного, 

цілісного; 

 методичний, спрямований на відбір операцій та технологічних 

операцій; 

 інформаційний, веде до одержання аналітичної інформації; 

 комунікаційний, спрямований на підтримку зв’язків з 

інформаційними системами, споживачем, джерелами тощо; 

 формування висновків, пропозицій. 

3. Засоби інформаційно-аналітичної роботи - сукупність 

інтелектуальних та технічних засобів, що забезпечують виконання поставленої 

задачі. 

Інтелектуальні засоби включають: 

 відомості; 

 дані; 



 повідомлення. 

Технічні засоби інформаційно-аналітичної роботи: 

 інформаційні картки; 

 каталоги; 

 щоденники; 

 інформаційні системи; 

 автоматизовані інформаційні системи; 

 системи інформаційного обслуговування; 

 системи штучного інтелекту; 

 експертні системи; 

 автоматизовані робочі місця аналітиків. 

4. Зовнішня розвідка – один з державних органів, що займається 

забезпеченням безпеки та життєво важливих інтересів суспільства та 

держави. Вона покликана своїми специфічними засобами та методами 

сприяти вищим органам влади та управління держави у здійсненні 

зовнішньої та внутрішньої політики своєї країни. 

У виконанні розвідкою її інформаційної функції беруть участь всі 

підрозділи центрального та добуваючого апарату. 

Інформаційна функція розвідки полягає в забезпеченні вищих органів 

законодавчої та виконавчої влади держави розвідувальною інформацією, 

необхідною їм для прийняття рішень в політичній, економічній, військовій та 

ін галузях. 

Розвідувальна інформація – один з видів соціальної інформації, яка 

функціонує в усіх системах людського суспільства та відображає існуючі 

сторони розвитку соціальних об’єктів. 

Разом з цим, розвідувальна інформація має і свої специфічні 

особливості. Головна з них – закритість та таємність (за змістом, а не за 

формою). Відомості, що не містять даних закритого характеру, не 

вважаються розвідувальною інформацією, і, відповідно, не можуть бути 

віднесені до категорії матеріалів, що розкривають різноманітні аспекти 

проблеми. Якщо такі, за змістом, нетаємні відомості містять цікаві висновки 

та пропозиції, вказують на нові перспективні тенденції розвитку, їх відносять 

до числа проблемно-значимої інформації. 

Завдання розвідки – добувати саме ті відомості, які ретельно ховаються 

іноземними державами. Її можна отримати лише за допомогою специфічних 

заходів. 

Розвідувальна інформація – це отримувані засобами розвідки закриті 

(таємні) відомості щодо планів та намірів іноземних держав та практичні дії 

по їх реалізації, що стосуються національних інтересів держави, до якої 

належить розвідка, а також щодо міжнародних проблем, процесів та подій. 

Можна виділити наступні види розвідувальної інформації: 

 документальні (цілком таємні, таємні) матеріали, для яких не 

потрібна додаткова інтелектуальна обробка; 



 аналітико-синтетичні інформаційні матеріали, підготовлені в 

результаті інтелектуальної обробки закритих документальних матеріалів та 

інших першоджерел (аналітичні довідки, повідомлення, огляди, висновки , 

що підготовлені з пріоритетних проблем); 

 тематичні підбірки ( в сфері політики, економіки, науки та 

техніки, діяльності спецслужб, адміністративно-правового режиму) та окремі 

документальні матеріали, що містять інформацію з пріоритетних проблем 

розвідки, для реалізації яких необхідна додаткова інтелектуальна обробка 

(звіти, доповіді, дисертації, матеріали конференцій, копії законодавчих та 

нормативних актів і інструкцій, що регламентують питання отримання 

громадянства, виду на житло, режиму проживання іноземців, осіб без 

громадянства та іноземних громадян); 

 організаційно-розпорядчі, фінансово-економічні документи та 

країнознавчі матеріали ( статистичні звіти, відомості про країну, інофірми, 

установи та конкретні особи, контракти та комерційні пропозиції, інформація 

з різних аспектів адміністративно-правового режиму). 
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Тема. 6. Глобалізація та етнополітичні виміри в сучасних міжнародних 

відносинах (2 год.) 
План. 

1. Теоретичні дискусії з питань глобалізації.  

2. Світова політика та економіка в умовах глобалізації.  

3. Політизація етнічного чинника в міжнародних відносинах.  

4. Характеристика сепаратистських рухів.  
 



1. Глобалізація — загальноцивілізаційний процес, який справляє 
величезний вплив на політичну та інші сфери людського буття. У визначенні 
терміна «глобалізація» існують чотири підходи: 

 тлумачення її як процесу зміцнення зв'язків між 
найвіддаленішими куточками планети; 

 як процесу поширення по всій планеті єдиних технологій, 
культури, ідей, ціннісних орієнтацій, способу життя, поведінки тощо; 

 як виникнення спільних для світового співтовариства проблем; 
 як процес зростання вселюдських інтересів у всіх сферах 

людського буття. 
Базові концепції, що характеризують історичні кордони глобалізації: 

 концепція глобалізації як зміни форм історичного процесу 

(концепція «архаїчної глобалізації»); 

 концепція глобалізації як сучасного економічного феномену; 

 концепція протоглобалістів; 

 концепція глобалізації як деякої позачасової властивості, що 

іманентно притаманна світовому суспільству (концепція Е. Азроянца); 

 

2. Країни та регіони світу в умовах глобалізації. Основні ознаки 

процесу глобалізації: 

 взаємозалежність національних економік та їхнє 

взаємопроникнення, формування міжнародних виробничих комплексів поза 

національними кордонами; 

 фінансова глобалізація - зростаюча фінансова єдність та 

взаємозалежність фінансово-економічних систем країн світу; 

 послаблення можливостей національних держав щодо 

формування незалежної економічної політики; 

 розширення масштабів обміну та інтенсифікація процесів руху 

товарів, капіталів, трудових ресурсів; 

 створення інституцій міждержавного, міжнародного регулювання 

глобальних проблем; 

 тяжіння світової економіки до єдиних стандартів, цінностей, 

принципів функціонування. 

 

Глобалізація тісно пов'язана з регіоналізацією світового господарства. 

З одного боку, це дві суперечливі, різнонаправлені за характером дії та 

практичними наслідками тенденції, а з іншого - консолідація глобального 

ринку посилюється діяльністю потужних регіональних коаліцій країн, які, 

маючи, перш за все, спільні економічні інтереси, об'єднують свої зусилля з 

метою забезпечення найбільш сприятливих умов для реалізації міжнародного 

співробітництва в регіональному масштабі, що дозволяє їм досягати 

мультиплікативного ефекту від співробітництва з іншими членами 

угруповання та ефективно реалізовувати на міжнародній арені широкий 

спектр стратегічних інтересів. Найбільш інтенсивна господарська взаємодія 

спостерігається в межах таких потужних інтеграційних угруповань, як: ЄС, 



НАФТА, АТЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР. Регіоналізація виступає своєрідним 

проявом і формою реалізації глобалізації, загострюючи суперечності 

глобального розвитку. З одного боку, зняття бар'єрів у русі товарів, послуг, 

капіталів, робочої сили в межах інтеграційних об'єднань виступає 

каталізатором зростання міжнародного співробітництва у глобальному 

масштабі. А з іншого боку, позитивний ефект від впровадження подібної 

лібералізації обмежується спільними кордонами регіонального 

інтеграційного об'єднання та супроводжується введенням обмежувальних 

заходів у відносинах з країнами, які не є членами даного регіонального 

інтеграційного угруповання. Регіональна інтеграція розвивається на 

сучасному етапі більш динамічно, ніж процеси глобальної інтеграції. 

Програми альтерглобалізму. Програма антиглобалістів передбачає 

розвиток двох взаємопов’язаних напрямів – трансформістського (зміцнення 

системи самоуправління) і руйнівного (протидія укріпленню влади 

корпоративного капіталізму). Пріоритетним визнається перший напрям, але 

на практиці поки що домінує друге спрямування. 

 3. Націоналізм у світовій політиці. Проблеми національної ідентичності 

та шляхи їх вирішення в сучасному світі.. 

4. Під сепаратизмом у науці міжнародних відносин розуміють – теорію, 

політику та практику, спрямовану на відокремлення, відділення частини 

території держави задля створення нової самостійної національної держави 

або її автономізації. Ідеологією сепаратизму є націоналізм. Сепаратистські 

тенденції – один з найвизначніших політичних феноменів. Значна кількість 

держав пострадянського простору впродовж останніх років здобула 

негативний досвід цих тенденцій. Менеджмент і запобігання таким 

конфліктам, які мають місце і в інших частинах світу, одна з найбільших 

проблем міжнародної безпеки в період після холодної війни. Як результат – 

міжнародні організації, такі як Організація Об’єднаних Націй, Організація 

безпеки і співробітництва в Європі, Рада Європи, та велика кількість 

міжнародних спостерігачів і посередників змушені були втрутитись у 

конфліктні ситуації на у світі й узяти активну участь у постконфліктному 

врегулюванні. 
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Тема 7. Зовнішня політика України та сучасні міжнародні відносини (2 

год.) 

План 

1. Україна як суб’єкт і об’єкт світової політики. 

2. Співробітництво України з міжнародними організаціями. 

3. Сценарії і стратегії міжнародно-політичної діяльності України на 

сучасному етапі.  

 

1. Традиції зовнішньої політики України – геополітична, цивілізаційна, 

соціокультурна. Основним документом, який визначав принципові засади 

розбудови державотворчих процесів, у тому числі в сфері зовнішньої 

політики, став Акт проголошення незалежності України, прийнятий 24 

серпня 1991 р. Виходячи з цього документу Верховна Рада України 2 липня 

1993 р. схвалила "Основні напрямки зовнішньої політики України". В них, 

зокрема, наголошується, що неодмінною умовою розбудови незалежної 

Української держави є її активне та повномасштабне входження до світового 

співтовариства. Україна спирається на власні фундаментальні 

загальнонаціональні інтереси, а саме: стратегічні та геополітичні, пов'язані з 

національною безпекою України та захистом її політичної незалежності; 

економічні, пов'язані з інтегруванням економіки України у світове 

господарство; регіональні, субрегіональні, локальні. 

Здобуття Україною державної незалежності поряд з багатьма іншими 

питаннями висунуло цілу низку проблем у сфері міжнародних відносин. Це і 

вироблення власної позиції, стилю та навичок у відносинах із зовнішнім 

світом, це і новий самостійний тип взаємин з державами колишнього СРСР, 

так званим "близьким зарубіжжям", це, з рештою, включення України в 

інтеграційні процеси, які розгорнулися серед розвинутих країн Європи. 

Суверенність держави, окрім іншого, означає самостійність її зовнішньої 

політики. 

 

2. Геополітичне становище сучасної України. Україна в рамках 

регіональної політики Європейського Союзу. Нормативно-правова база 

відносин України і НАТО. Відносини України з НАТО розпочалися з 

приєднання 10 березня 1992 року, на запрошення Генерального секретаря 

http://vmv.kymu.edu.ua/v/08/troyan_ss.htm


НАТО М. Вернера, до участі в Раді євроатлантичного партнерства (РЄАП), 

членом якої наша держава залишається сьогодні. 

Основоположними документами, що визначають зміст, характер і 

створюють договірно-правову основу відносин так званого «особливого 

партнерства» України з НАТО та якими регулюється співробітництво України 

з Альянсом є Рамковий документ Програми НАТО «Партнерство заради 

миру» (ПЗМ) (започатковано 10 січня 1994 року, Україна приєдналася 8 

лютого 1994 року), Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО 

від 9 липня 1997 року, Декларація про її доповнення від 21 серпня 2009 року 

та Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 

2010 року. 

Згідно з рамковим документом Програми ПЗМ, співробітництво України 

країни з НАТО у рамках Програми передбачає досягнення таких цілей: 

сприяння відкритості у плануванні національної оборони та формування 

військового бюджету; забезпечення демократичного контролю над збройними 

силами; підтримання здатності та готовності брати участь у межах, дозволених 

конституцією, в операціях, здійснюваних під егідою ООН і/або в рамках 

відповідальності ОБСЄ; розвиток співробітництва з НАТО у військовій сфері з 

метою здійснення спільного планування і військової підготовки та навчальних 

маневрів, покликаних підвищити їхню спроможність до виконання завдань, 

пов'язаних з миротворчою діяльністю, пошуковими і рятувальними 

операціями, операціями з надання гуманітарної допомоги та іншими, про які 

згодом може бути домовлено; формування у тривалій перспективі таких 

збройних сил, які зможуть краще взаємодіяти зі збройними силами країн-

членів НАТО. 

Відповідно до положень Хартії про особливе партнерство, між Україною 

та НАТО забезпечується активний політичний діалог між Україною та 

Альянсом та діє Комісія Україна – НАТО, під егідою якої функціонують 

спільні робочі групи співробітництва Україна – НАТО з питань воєнної 

реформи, оборонно-технічного співробітництва, планування на випадок 

надзвичайних ситуацій цивільного характеру, з питань наукового 

співробітництва та з юридичних питань. Відповідно до Декларації про 

доповнення Хартії, під егідою КУН також розробляються Річні національні 

програми співробітництва Україна-НАТО (РНП). 

Закон України "Про основи внутрішньої і зовнішньої політики", який 

закріплював позаблоковий статус України та фіксував намір України як 

європейської позаблокової держави продовжувати конструктивне партнерство 

з Альянсом, виявився неефективним у контексті убезпечення держави від 

зовнішньої агресії та тиску Російської Федерації. З огляду на це 23 грудня 

2014 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо відмови України від здійснення політики 

позаблоковості». В той же час, до статті 8 Закону України «Про основи 

внутрішньої і зовнішньої політики» була внесена норма, що основними 

напрямами державної політики з питань національної безпеки України є: 

у зовнішньополітичній сфері – проведення активної міжнародної політики 



України з метою, зокрема, поглиблення співпраці з Організацією 

Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для 

набуття членства у цій організації».  

3. Україна і пострадянські країни, Україна і Європа, Україна і Азія. 

Місце і роль великих держав в зовнішній політиці України.  
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