




Ця програма передбачає глибоке знання матеріалу про сучасний стан розвитку 

міжнародних відносин та основні проблеми, що існують в цій галузі. 

Вступники до аспірантури за спеціальністю 291 – міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії при складанні вступного іспиту зі 

спеціальності мають виявити знання предмета та об'єкту міжнародних відносин як 

науково-дослідницької сфери, показати уміння комплексно аналізувати матеріал та 

розуміння системності як наукового підходу, що є принципово важливим в пізнанні 

сутності політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. 

Іспит зі спеціальності має усну форму проведення. 

Оцінка за іспит складається з оцінки відповіді на білет (0-75 балів) та оцінки 

дослідницької пропозиції (0-25 балів) 

Критерії оцінки: 

✓ “відмінно” (90-100 балів) – досконале знання теоретичних і практичних 

аспектів курсу з обраної спеціальності; 

✓ “добре” (75-89 балів) – ґрунтовне знання основних питань курсу з обраної 

спеціальності; 

✓ “задовільно” (60-74 бали) – знання ключових питань з обраної спеціальності; 

✓ “незадовільно” (1-59 балів) – незнання ключових питань з обраної 

спеціальності, невміння підкріплювати теоретичні викладки прикладами з 

практики. 

  



КРИТЕРІЇ ТИПОЛОГІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ 

МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ 

 

Типи контролю міжнародних систем. Модель багатополярної рівноваги. 

Модель біполярної рівноваги. Система міждержавних відносин як ядро глобальної 

міжнародної системи .Види міждержавних відносин. Глобальна міжнародна 

система та регіональні підсистеми-компоненти. Традиційно-історичний підхід до 

дослідження міжнародних систем: переваги та недоліки. Особливості історико-

соціологічного підходу до дослідження міжнародних систем. Евристичний підхід 

до дослідження міжнародних систем. Змішаний підхід до дослідження 

міжнародних систем. Емпіричний підхід. 

 

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА СУЧАСНА 

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА 

 

Міжнародна система як неформальна інституалізація співвідношення сил між 

державами в відповідному просторово-часовому контексті. Довестфальський етап 

міжнародних відносин, його головні ознаки. Вестфальська система міжнародних 

відносин: основні характеристики. Особливості віденської міжнародної системи. 

Проблема перебудови міжнародних відносин після першої світової війни. Етапи 

розвитку Версальсько-Вашингтонської системи. Головні характеристики 

Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин. Формування нової 

системи міжнародних відносин. Специфіка переходу від біполярної до сучасної 

міжнародної системи. Структурно-функціональні атрибути сучасної міжнародної 

системи. Міжнародні організації як механізми регулювання міжнародних відносин. 

 

ЗАГАЛЬНОСВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС 

 

Світовий політичний процес як наукова категорія і об’єктивна реальність. 

Світовий соціум і його складові. Сукупність змін політичних статусів. 

Функціональна єдність і протиріччя дій і взаємодій суб’єктів міжнародних 

відносин. Політична неоднорідність світу. Рушійні сили і визначальні тенденції 

світового політичного процесу. Політична активність інституціональних об’єктів 

міжнародних відносин. Нова якість світового політичного процесу. Парадигми 

конфлікту і стабільності у світовій політиці. Мегатенденції на зламі тисячоліть. 

Історична та соціально-політична обумовленість ідеї “світового порядку”. Поняття 



і зміст категорій “міжнародний” і “світовий” порядок. Критерії міжнародного і 

світового порядку. К.Ясперс про “правовий устрій світу через політичну форму”. 

Імператив “абсолютного суверенітету” С.Хоффмана. Проект моделей світового 

порядку. Внесок Римського клубу, ЮНЕСКО, Соцінтерну в розробку проблематики 

світового порядку. Зміни у вертикальному, горизонтальному та функціональному 

вимірах міжнародного порядку.  

 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ І ДИФУЗІЯ СИЛИ 

 

Діалектика національного і транснаціонального в міжнародних відносинах. 

Симетрична і асиметрична взаємозалежність. Явище транснаціональної 

взаємозалежності. Теорія і практика “колективного неоколоніалізму”. Зовнішні та 

внутрішні фактори девальвації фактора сили. Глобальний, регіональний і 

міждержавний рівні застосування сили. Конвенціональний і ядерний компоненти 

сили в гіпотетичних конфліктах. Гонка озброєнь і проблема “порогових “ держав 

після закінчення “холодної війни”. Україна в процесах озброєння і роззброєння. 

 

ПАРАДИГМА БЕЗПЕКИ В ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ 

 

Безпека як антитеза загрози. Еволюція підходів до проблем безпеки. 

Типологія, структура та функціональне призначення безпеки. Поняття міжнародної 

стабільності. Статична та динамічна стабільність. Безпека і стабільність: загальне і 

особливе. Критерії безпеки. Національна і міжнародна безпека. Еволюція 

співвідношення елементів безпеки: зростання ролі та значення невійськових 

факторів. Національна безпека як частина основного, постійного національного 

інтересу держави. Наукова розробка концепції національного інтересу. 

“Об’єктивістський” та “суб’єктивістський” підходи до аналізу національного 

інтересу. Погляди Г.Моргентау, Дж.Розенау, А.Уолферса та інших. Функції 

національного інтересу: політична, комунікативна, ідеологічна. Національний 

інтерес у зовнішній політиці держав: структура національного інтересу. Військові і 

невійськові компоненти безпеки. Сучасні політично-концептуальні уявлення щодо 

перспектив безпеки. Україна в процесах забезпечення європейської і глобальної 

безпеки. Загальні питання теорії та історіографії з проблем формування “центрів 

сили”. Питання методології дослідження. “Вузький” та “широкий” підходи до 

визначення “центрів сили”. Фактори формування та критерії “центрів сили”. 



“Центри сили” та міжнародний конфлікт. Рушійні сили та детермінанти “центрів 

сили”. Регіональні “центри сили”. Особливості формування “центрів сили” в Азії. 

 

ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Поняття та сутність політичної модернізації. Теорія політичної модернізації 

та етапи її розвитку. Етапи та типи політичної модернізації. Структурні рівні 

модернізації за М.Леві. Моделі модернізації та механізми здійснення модернізації. 

Вибір шляхів модернізації та культурно-цивілізаційні блоки. Політична і 

економічна модернізація країн західного і незахідного типу. Глобальні аспекти 

модернізації. Значення вивчення модернізаційного досвіду для України. 

 

ПОЛІТИЧНА ГЛОБАЛІСТИКА ЯК НАУКА 

 

Попередники та теоретичні підвалини глобалістики. Внесок В.І.Вернадського 

у розвиток планетарного мислення. Глобалізм (мондіалізм) як течія суспільно-

політичної думки, організаційне оформлення мондіалістського руху. Глобалістика 

як науковий напрям. Систематизація та класифікація глобальних проблем. 

Політична глобалістика: визначення предмету та методу політичної глобалістики. 

Методологія дослідження глобальних процесів: системний підхід, структурно-

функціональний аналіз, цивілізаційний аналіз, політична герменевтика. Нові 

загрози, які супроводжують процес глобалізації. Основні етапи розвитку політичної 

глобалістики. Вплив процесу глобалізації на культурний та духовний клімат 

сучасної епохи. Цивілізаційна парадигма в сучасній глобалістиці. Світ сучасних 

цивілізацій в теоретичних моделях. Завершальна фаза глобальних конфліктів. 

С.Хантінгтон та його концепція “зіткнення цивілізацій”. Імовірність зіткнення 

Заходу з блоком ісламсько-конфуціанських країн згідно з концепцією 

С.Хантінгтона. Ф.Фукуяма про кінець історії як зникнення цивілізаційного 

різноманіття. Заходи щодо уникнення цивілізаційних конфліктів. Можливості 

утворення універсальної цивілізації. Глобалізація форм і засобів існування як 

причина світових війн. Інтернаціоналізація світогосподарських зв’язків як 

об’єктивна передумова інтеграційних процесів. Вертикальний і горизонтальний 

типи інтеграції. Територіальні і позатериторіальні фактори. Характер відносин 

“домінуючий-домінований”. Співставлення інтеграції і дезінтеграції у глобальному 

масштабі. Сучасні прояви глобалізації і фрагментації. 



ФУТУРОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Теоретичний апарат політичного прогнозування. Прогностичні теоретичні 

окреслення сучасного політичного простору. Теорія синергетики. Моделювання як 

метод прогнозування. Песимістичний та оптимістичний напрями сучасної 

футурології. Заходи щодо уникнення цивілізаційних конфліктів. Можливості 

утворення універсальної цивілізації. Песимістичний та оптимістичний напрями 

сучасної футурології. Г.Кан, А.Вінер, Д.Белл, Р. Арон і О.Тофлер про основні 

тенденції і перспективи світового розвитку. “Мегатенденції” Д.Нейсбіта. Проекти і 

реальності глобального розвитку. 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ПАРАДИГМА ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА 

МІЖНАРОДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ 

 

Формування міжнародних інформаційних відносин як спеціалізованої галузі 

міжнародного співробітництва. Основні поняття міжнародних інформаційних 

відносин: інформаційна геополітика, міжнародний інформаційний простір,м 

іжнародні інформаційні ресурси, міжнародна інформаційна діяльність. Актори 

міжнародних інформаційних відносин. Інформаційний потенціал держав, регіонів. 

Концептуальні підходи до вивчення феномену глобалізації комунікації. Наукові 

теорії трансформації міжнародних відносин на основі феномену глобалізації 

комунікації. Проблеми науково-технологічного та інформаційно-комунікаційного 

розвитку для країн та регіонів світу в умовах асиметричності викликів глобалізації. 

Рух антиглобалістів.. Якісні та кількісні дослідження процесів глобалізації для країн 

світу. Перспективні дослідження глобалізації до 2050 р. провідних міжнародних 

аналітичних центрів. Вплив інформаційних та технологічних революцій на 

розвиток сучасного суспільства. Моделі становлення інформаційного суспільства. 

Міжнародні, регіональні та національні стратегії побудови інформаційного 

суспільства. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства. 

Декларація глобальної цивілізації (2001р.). Регіональні зустрічі в рамках Світового 

саміту з інформаційного суспільства. Теорії та стратегії міжнародної інформаційної 

політики. Еволюція європейської інформаційної політики. Визначити основні 

напрями реалізації державної інформаційної політики. Охарактеризувати рівень 

впливу провідних американських ЗМК на прийняття важливих 

зовнішньополітичних рішень. Визначити допустимий рівень аналітики у 

міжнародних новинах. Визначити перспективи входження України до 



європейського та світового масово- комунікаційного простору. Розкрити сутність 

поняття «громадянське суспільство» як мережі горизонтальних комунікацій. 

Формування позитивного іміджу держави як комунікативна мета: роль масової 

комунікації та залучення національних ЗМК. 

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Особливості системного підходу до аналізу міжнародних відносин. 

Міжнародна система. Інтегральність як одна з найважливіших характеристик 

системи. Елементи міжнародної системи. Середовище міжнародної системи. 

Функція системи як реакція на вплив середовища. Структура міжнародної системи. 

Структурні виміри міжнародних систем: конфігурація співвідношення сил; ієрархія 

акторів; гомогенність та гетерогенність; внутрішній режим. Рівні структури 

міждержавних відносин. Закони функціонування та трансформації міжнародних 

систем. Теоретичний апарат політичного прогнозування. Прогностичні теоретичні 

окреслення сучасного політичного простору. Теорія синергетики. Моделювання як 

метод прогнозування. 

 

МІЖНАРОДНЕ РЕГІОНОЗНАВСТВО 

 

Індійсько-пакистанське суперництво і Кашмірський чинник. Прикордонна 

проблема у відносинах Афганістану з Іраном і Пакистаном. Безпекові загрози 

малим країнам Південної Азії. Міжнародні причини і наслідки нестабільності Іраку. 

Протистояння Ірану та Саудівської Аравії. Регіональне суперництво між Алжиром 

та Марокко і чинник Західної Сахари. Ефіопія як регіональний осередок сили у 

Східній Африці. Проблема Північного Трикутника і її міжнародний вимір. 

Прикордонні проблеми у відносинах США і Мексики. Геоекономічна стратегія 

Бразилії. Безпекові виклики у регіоні Східної Азії. Безпекове і економічне 

партнерство США та Японії. Китай як провідний гравець у Південно-Східній Азії. 

Індонезія як регіональний осередок сили у Південно-Східній Азії. Політика 

Таїланду в материковій Південно-Східній Азії. 

 

ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА 

 

Становлення і розвиток форм і методів дипломатичної роботи. Еволюція та 

особливості дипломатичного середовища в ХХІ ст. Особливості організації 



дипломатичних служб держав світу. Сучасні вимоги до дипломатичних кадрів. 

Предмет, значення і принципи дипломатичного протоколу. Етика міжнародних 

відносин: принципи та механізм реалізації. Компетенція, повноваження та функції 

сучасних міжнародних організацій. Критерії ефективності діяльності міжурядових 

регіональних організацій. Особливості сучасної системи врядування ЄС. Напрями 

та сфери діяльності міжнародних неурядових організацій. Цілі сталого розвитку та 

глобальні питання порядку денного ООН. Багатостороння дипломатія у 

постбіполярній системі міжнародних відносин. Дипломатія України в умовах 

сучасних викликів і загроз територіальній цілісності та суверенітету держави. 

Практика розробки, прийняття та реалізації рішень з питань зовнішньої політики 

України. 
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