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1. ВСТУП  
 

“Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини 
та світова політика” – нормативна навчальна дисципліна циклу 
професійно-практичних дисциплін освітньо-професійної про-
грами за спеціальністю “Міжнародне право”. 

Програма навчальної дисципліни “Теорія міжнародних 
відносин. Міжнародні відносини та світова політика” є осно-
вою, що в концентрованому вигляді відображає природу, зміст, 
специфіку та закономірності міжнародних відносин, класичні 
традиції і парадигми у вивченні міжнародних відносин, сучасні 
школи та напрями в теорії міжнародних відносин, міжнародну 
систему, її суб’єктів та норми існування, цілі та інтереси учас-
ників міжнародних відносин, морально-етичні та правові аспек-
ти, види і форми міжнародних відносин, місце і роль України в 
сучасних міжнародних відносинах, світову політику як соціо-
культурну реальність, теоретичні школи і теорії світової полі-
тики, формування сучасної системи світової політики, міжна-
родну інтеграцію та глобалізацію, міжнародні конфлікти та 
кризи в сучасній світовій політиці, моделі підтримання міжна-
родного миру та безпеки як глобальної проблеми людства, роз-
глядає місце і роль України в сучасній світовій політиці. Опа-
нування цією дисципліною дасть можливість студентам отри-
мати знання з історії, теорії та практики відносин між держава-
ми, міжнародними міжурядовими організаціями, міжнародними 
неурядовими організаціями, транснаціональними корпораціями, 
субнаціональними територіальними одиницями та окремими 
фізичними особами в умовах глобалізації. 

Студенти повинні: 
знати: 
– зміст найважливіших категорії і понять міжнарод-

них відносин;  
– основні принципи наукових шкіл теорії міжнарод-

них відносин і розуміти специфіку трактування представниками 
різних шкіл сучасності;  
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– характерні найважливіші риси, механізми і рушійні 
сили міжнародних відносин;  

– особливості та механізми функціонування міжнарод- 
них відносин у сферах політики, економіки, культури та інфор- 
мації;  

– сутність та специфіку принципів міжнародного по-
рядку; 

уміти: 
– науково коректно застосовувати головні  поняття і 

категорії теорії міжнародних відносин, методи наукового до- 
слідження; 

– самостійно інтерпретувати інформацію щодо реаль-
них подій у сфері міжнародних відносин;  

– аналізувати явища і процеси сучасного світу;  
– орієнтуватися в основних тенденціях та проблемах 

розвитку глобальної міжнародної системи. 
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2 .  З М І С Т   
 

1. Теорія міжнародних відносин як наука і  
навчальна дисципліна 

 
Наукова природа теорії міжнародних відносин. Теорія 

міжнародних відносин як наука і навчальна дисципліна. Струк-
тура, завдання та функції теорії міжнародних відносин. Теорія 
міжнародних відносин у системі суспільних наук. Закономірно-
сті міжнародних відносин. Методологічні основи й методи дос-
лідження. Проблема методу в дослідженні міжнародних відно-
син. Особливості теоретичного та емпіричного рівнів дослі-
дження. Поняття і категорії теорії міжнародних відносин. Проб- 
леми формування понятійно-категорійної системи. Загальнона-
укові (інструментальні) поняття і категорії. Співвідношення ка-
тегорій “міжнародні відносини”, “міжнародна політика” і “сві-
това політика”.  

Міжнародні відносини як об’єкт дослідження. Міжна-
родні відносини як суспільне явище, їх сутність, характер і рів-
ні. Основні особливості й чинники міжнародних відносин. Учас- 
ники міжнародних відносин, їх типологія та інтереси. Структу-
ра і форми міжнародних відносин. Теоретичні школи в дос- 
лідженнях міжнародних відносин: реалізм і неореалізм,  
лібералізм і неолібералізм, неомарксистський і постмодерніст-
ський підходи тощо. Шляхи розвитку теорії міжнародних  
відносин у ХХІ столітті. Вітчизняна специфіка досліджень  
міжнародних відносин. Тенденції становлення теорії міжнарод-
них відносин як наукової дисципліни в незалежній Україні. По-
чаткова інтелектуально-ціннісна опозиція “світополітиків” і 
“міжнародників”.  

 
2. Класичні традиції і парадигми у вивченні мі-

жнародних відносин 
 
Проблеми і компліментарність об’єкта дослідження. 

Етапи становлення та специфіка науки про міжнародні відносини.  
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Зовнішньополітичні уявлення політичної думки Старо-
давнього світу і античності. Конфуціанство і легізм про зовніш- 
ню політику держави. Фукідід – основоположник школи полі-
тичного реалізму. Зародження ідеалістичних поглядів на при-
роду міжнародних відносин.  

Політична думка епохи Відродження і Нового часу про 
міжнародні відносини. Реалістичні традиції в трактуванні  
проблем міжнародних відносин Н. Макіавеллі, Т. Гоббсом,  
Г. Гегелем. Е. Роттердамський, Г. Гроцій, Ш. де Сен-П’єр  
про морально-правове регулювання міжнародних відносин.  
Ліберальна і марксистська концепції міжнародної політики. 
Формування ліберальної концепції І. Кантом і Дж. Бентамом.  
К. Маркс і Ф. Енгельс про міжнародні відносини. В. І. Ленін  
і розвиток марксистської концепції міжнародних відносин в 
епоху імперіалізму. 

 
 
3. Сучасні школи та напрями в теорії міжнарод-

них відносин 
 
Сучасні уявлення про поняття та категорії в теорії між-

народних відносин. Суб’єктивістський та об’єктивістський під-
ходи до їх трактування. Проблема ірреального розуміння явищ і 
процесів у сфері міжнародних відносин. Позиція Р. Арона. 
Зміст географічного парадоксу міжнародних відносин та основ-
ні підходи до його вирішення. Формулювання поняття “міжна-
родні відносини” та його еволюція у ХVІІІ-ХХІ ст.  

Основні дефініції міжнародних відносин. Критерій  
Н. Спайкмена. Класичне визначення поняття “міжнародні від-
носини” та його інтерпретація у працях Ґ. Морґентау і Г. Кісін-
джера. Визначення міжнародних відносин у працях К. Дойча,  
Р. Шнайдера, Х. Брука, Б. Сапіна. Марксистська парадигма про 
закономірності розвитку міжнародних відносин. Сучасне нау-
кове трактування найважливіших особливостей міжнародних 
відносин: поліцентризму, складності, системності, глобальнос-
ті, економічної детермінованості, культурного плюралізму, ін-
формаційної залежності. Дилема пріоритету міжнародного се-
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редовища та її розв’язання в концепції К. Холсті, В. Хандрієде-
ра, Г. Кісінджера. Прикладний і теоретичний рівні дослідження 
міжнародних відносин. Предметна диференціація вивчення мі-
жнародних відносин. Своєрідність підходів прихильників нео-
реалізму у вивченні міжнародних відносин. Сучасні різновиди 
неоліберальної парадигми міжнародних відносин. Нео- 
марксизм і постмодерністські підходи в міжнародних дослі-
дженнях. Основні тенденції в розвитку теорії міжнародних від-
носин наприкінці 1990-х – початку 2000-х років. Суспільна зна-
чущість і проблематика дослідження міжнародних відносин.  

 
 
4. Міжнародна система: суб’єкти, відносини, норми 
 
Поняття та структура міжнародних систем. Ієрархія мі-

жнародних систем та її основні закономірності. Типологія між-
народних систем. Найважливіші особливості та закономірності 
історичної еволюції міжнародних систем. Загальна теорія сис-
тем та її інструментальне значення. Еволюція, цілісність і типо-
логія міжнародних систем. Закони функціонування й трансфо-
рмації міжнародних систем. Критерії та особливості участі в 
міжнародних відносинах. Найпоширеніші означення суспіль-
них одиниць, що беруть участь у міжнародних відносинах: 
суб’єкт міжнародного права, суб’єкт міжнародних відносин, 
учасник, сторона, фактор, актор, об’єкт.  

Суб’єкти міжнародного права та міжнародних відносин. 
Критерії міжнародної правосуб’єктності. Основні і похідні 
суб’єкти міжнародного права. Суб’єкти міжнародного приват-
ного права. Дилема суб’єктності. Етатична теорія суб’єктності в 
міжнародних відносинах. Ідея біфуркації міжнародних відносин 
у концепції Дж. Розенау. Виникнення і розвиток теорії трансна-
ціоналізму. Найважливіші ознаки учасника міжнародних відно-
син. Типи учасників: особи, суспільні групи, держави, міжнарод- 
ні організації. Особливості участі осіб у міжнародних відноси-
нах. Поняття та теорії політичної і фізичної особи. Поняття де-
цидент та його наукові інтерпретації. Співвідношення понять 
“суспільна група” і “юридична особа”. Різновиди суспільних 
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груп. Особливості функціональної активності держави у сфері 
міжнародних відносин. Різновиди сучасних держав. Класифіка-
ційні підходи. Поняття “міжнародні організації”. Міждержавні 
та недержавні організації. 

 
 
5. Цілі, інтереси і засоби учасників міжнародних 

відносин 
 
Інтереси, потреби, цілі та мотивація дій учасників між-

народних відносин. Суспільні інтереси, інтереси нації і держа-
ви: зміст, структура, співвідношення. Національно-державний 
інтерес. Безпека і виживання як основа національно-державного 
інтересу. Позиції Ґ. Морґентау та Р. Арона. Психологічний та 
операційний підходи до розуміння інтересів учасників міжна-
родних відносин. Типологія інтересів. Національні та універсаль- 
ні інтереси в міжнародних відносинах. Декларативні та реальні 
інтереси держав. Концептуальні схеми А. Волферса, Т. Робін-
сона та Ю. Кукулки. Типологія інтересів за різними критеріями: 
тип учасників, значущість, функціональний вид, часові межі. 
Реінтерпретація інтересів. Концепція Я. П’єтрася.  

Потреби та їх артикуляція у політиці держави. Агрегація 
інтересів та їх реалізація в цілях зовнішньої політики. Співвід-
ношення інтересів і цілей. Типологія цілей. Особливості ухва-
лення рішень учасниками міжнародних відносин. Основні засо-
би досягнень цілей на міжнародній арені, їх характеристика: 
переконання, переговори, загроза, сила. Стратегія як встанов-
лення співвідношення між цілями і засобами в міжнародних ві-
дносинах. 

 
 
6. Морально-етичні та правові аспекти міжна-

родних відносин 
 
Політичні та правові механізми реалізації міжнародних 

відносин. Специфіка взаємодій держав у межах міжнародних 
організацій. Принципи міжнародного права. Взаємозв’язок пра-
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ва і моралі в міжнародних відносинах. Дискусія щодо регулятив- 
ної ролі права в міжнародних відносинах. Значення моралі і ре-
лігії у сучасних міжнародних відносинах. Мораль та етика в 
міжнародному середовищі. Ідея універсальної моралі в міжна-
родних відносинах. Проблема нетотожності морально-етичних 
основ народів світу та її вплив на світову політику. Культурний 
плюралізм. Релігія та ідеологія. Проблема рас та цивілізацій. 
Дискусії навколо концепції С. Хантігтона. 

 
 
7. Види та форми міжнародних відносин 
 
Видова структура міжнародних відносин. Проблеми ієрар- 

хічного рангування видів. Моделі видової структури міжнарод-
них відносин. Позиції Я. П’єтрася та Ґ. Морґентау. Поняття  
“зовнішня політика”. Інтерпретації. Зовнішньополітичні відно-
сини. Типи зовнішньої політики держави. Концептуальні схеми 
Й. Беллерса та Дж. Розенау. Доктринальні основи зовнішньої 
політики. Дилема безпеки. Стратегії зовнішньополітичної діяль- 
ності. Засоби здійснення політики в міжнародному середовищі. 
Моделі зовнішньої політики. Математична інтерпретація П. 
Мак-Гоуена. Фактори зовнішньої політики. Поняття “диплома-
тичні відносини”. Зміст і функції дипломатії. Форми диплома-
тичної діяльності: спеціальні місії, постійні представництва, 
конференції, міжнародні організації. Поняття “міжнародні еко-
номічні відносини”. Особливості суб’єктності в міжнародних 
економічних відносинах. Світова економіка. Типи міжнародних 
економічних відносин: виробнича кооперація, торгівля, валют-
но-фінансові операції. Поняття “військові відносини”, їх роль і 
місце в міжнародних відносинах. Класичне розуміння війни у 
концепціях К. фон Клаузевіца та А. Мехена. Типи військових 
відносин: партнерські, конфронтаційні, домінаційні. Специфіч-
ні особливості міжнародних культурних, інформаційних, етніч-
них та релігійних відносин. Міжнародне співробітництво у 
сферах боротьби зі злочинністю та тероризмом, рятувальних 
операціях, дослідженнях Антарктиди та космосу. Поняття “фор- 
ми міжнародних відносин”. Специфічні особливості інтерак- 
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цій в міжнародному середовищі. Форми міжнародних відносин: 
двостороння (білатеральна), багатостороння (полілатеральна) і 
колективна. 

 
 
8. Міжнародні політичні відносини 
 
Глобальна конструкція світової політичної системи: ре-

альність і тенденції розвитку. Світова сукупність країн (держав) 
за сучасних умов, їх геополітична диференціація та ієрархія. 
Міжнародні політичні відносини в загальній системі міжнарод-
них зв’язків: структура, механізми формування і тенденції роз-
витку. Функціонування глобальних, континентальних і регіональ- 
них політичних зв’язків: способи, форми, вектори. Зовнішньо-
політичні стратегії держав сучасного світу. Міжнародні органі-
зації як суб’єкти міжнародних політичних відносин: міжурядові 
та неурядові. Роль глобальних економічних і соціальних органі-
зацій у світовому політичному процесі. Політичні та багатофу-
нкціональні організації різних континентів планети. Неурядові 
організації політичної спрямованості та їх діяльність. 

 
 
9. Міжнародні економічні відносини 
 
Економічна діяльність як особлива сфера суспільних ві-

дносин. Міжнародна економічна система як підсистема міжна-
родної системи. Розвиток міжнародних економічних відносин у 
Стародавньому світі, Середньовіччі, у Новий час, міжвоєнний 
період, у другій половині ХХ ст. Суб’єкти (актори) міжнарод-
них економічних відносин. Держави як учасниці міжнародних 
економічних відносин. Міжнародні міжурядові економічні ор-
ганізації. Міжнародні неурядові економічні організації. Транс-
національні корпорації. Субнаціональні територіальні одиниці в 
міжнародних економічних відносинах. Інтеграційні економічні 
процеси. Глобалізація економічних відносин. 
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10. Міжнародні відносини у сфері культури та 
інформації 

 
Культура як суспільне явище. Міжнародне культурне 

середовище: тенденції розвитку. Вестернізація та її вплив на 
національну культуру. Крос-культурний аналіз у міжнародних 
відносинах. Урахування особливостей політичної та правової 
культури в системі міжнародних відносин.  

Релігія як носій культурних цінностей та одна з форм 
культури. Визначення ролі релігійного фактора в сучасному 
світі. Зростання впливу церкви та релігії на суспільне життя в 
переломний момент історії наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. 
Вплив світових релігій на суспільну свідомість.  

Світовий інформаційний простір. Процес безперервного 
зростання інформації в соціальному та технічному прогресі, ви-
рішенні глобальних проблем. Міжнародні інформаційні відно-
сини на міжурядовому, неурядовому та міжособистісному рів-
нях. Інформаційний продукт та інформаційні послуги в кон-
тексті міжнародних відносин. Світовий інформаційний ринок. 
Поняття та сутність інформаційної безпеки країни. 

 
 
11. Регіон у системі міжнародних відносин 
 
 Регіональна підсистема міжнародних відносин. Зовні-

шня регіональна політика. Поняття “регіон” у сучасній науці. 
Територіально-географічні, соціально-економічні, військово-
політичні, культурно-цивілізаційні, демографічні, історичні та 
інші критерії регіону. Значення критерію “віртуальність“ у тео-
ретичному осмисленні феномена “регіон”. Географічний детер-
мінізм. Поняття “регіон” за Л. Канторі і С. Спігелом. Регіон як 
район світу, що включає в себе географічно близькі держави, 
які створюють у міжнародних справах взаємопов’язані 
об’єднання. Комплексний підхід до визначення поняття “регі-
он” і його ролі в зовнішній політиці держави. Регіон як субна-
ціональна спільність і його роль у міжнародних зв’язках держа-
ви. Регіон як транснаціональна спільність. Макро- і мегарегіо-



12 

ни. Класифікація регіону Г. Розмана: макрорегіон, микрорегіон, 
регіональне ядро, силовий регіон, регіон – плавильний котел.  

 
 
12. Україна в сучасних міжнародних відносинах 
 
Основні принципи, завдання та напрями зовнішньої по-

літики України. Україна і міжнародні організації світового і ре-
гіонального рівнів. Курс України на інтеграцію в європейські та 
євроатлантичні структури. Україна в Раді Європи та ОБСЄ. 
Співробітництво України з Європейським Союзом: проблеми та 
перспективи. Партнерство України з Північноатлантичним аль-
янсом. Україна в миротворчих операціях ООН. Україна у Спів-
дружності Незалежних Держав: економічні та політичні аспек-
ти співробітництва. Українсько-російські взаємини: досягнення 
та проблеми. Україна в ГУАМ. Україна в системі міжнародних 
економічних відносин. Місце і роль України у світовому ін- 
формаційному середовищі. 

 
 
13. Світова політика як соціокультурна реальність 
 
Поняття “світова політика”. Світова політика як сукупна 

сфера взаємодій політичних суб’єктів міжнародних відносин 
(держав, міжурядових організацій,  транснаціональних акторів, 
індивідів). Світова політика: основні поняття. Суб’єкти світової 
політики, їх аналіз і класифікація. Різнорідність акторів у су-
часній політичній системі світу. Основні пріоритети світової 
політики. Зростання ролі світової політики в умовах міжнарод-
ної інтеграції та глобалізації. Рівні аналізу і  методи досліджен-
ня світової політики. 

 
 
14. Теоретичні школи і теорії світової політики 
 
Теоретичні уявлення про політичну структуру світу. Ре-

алізім і неореалізм. Лібералізм і неолібералізм. Неомарксизм. 
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Постмодернізм. Конструктивізм. Структуралізм. Функціона-
лізм. Світ-системний аналіз. Геополітика. Інституціоналізм. Ре-
візіонізм і консерватизм. Інші школи, теорії, підходи. 

 
 
15. Формування сучасної системи світової політики 
 
 Світова політична система: історія і еволюція. Стани 

міжнародного середовища: статичний, стабільний, трансформа-
ційний, турбулентний. Ідеї циклічності у світовій політиці. Вест- 
фальський мир і формування державно-центристської системи 
світу. Принципи: державний суверенітет, визнання держав, са-
мовизначення народів, територіальна цілісність. Держава – на-
ція. “Європейський концерт”, Версальсько-Вашингтонська, Ял-
тинсько-Потсдамська та інші системи. Поняття “світовий поря-
док”. Новий світовий порядок як теоретична й ідеологічна мо-
дель політичної практики і глобальний проект світу. Поняття 
“актори” світової політики. Держава як головний актор. Війна і 
конфлікт між державами. Міжнародні організації. Недержавні 
актори: громадянське суспільство, територіальні утворення, мі-
сто, мегаполіс, регіон, бізнес, фінансові структури, ТНК, ТНБ, 
малий, середній, транснаціональний бізнес, міжурядові органі-
зації, професійні, релігійні і національні рухи, екстремістські 
організації, індивіди. Глобальне управління. Світовий уряд 
(І. Фількенштейн). Реформування ООН в аспекті розподілу вла-
ди; однополярний світ, керований США (З. Бжезінський); полі-
центричний світ, суперечності світового порядку. 

 
 
16. Міжнародна інтеграція та глобалізація у сві-

товій політиці 
 
 Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій полі-

тиці як соціальне явище. Місце і роль міжнародної інтеграції та 
глобалізації у системі суспільних відносин, зміст і специфіка їх 
реалізації. Різноманіття міжнародних інтеграційних об’єднань. 
Основні інтеграційні угрупування. Інтеграційні процеси в умо-
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вах глобалізації. Форми міжнародної інтеграції. Україна і між-
народні організації. Розвиток інтеграційних процесів у Європі. 
Визначення, принципи та аспекти європейської інтеграції. Єв-
ропейський Союз: мета, механізми й особливості формування 
та функціонування. Загальні, політико-економічні та правові за-
сади ЄС. Розширення європейської інтеграції: критерії вступу, 
програма підготовки країн-кандидатів до  вступу в ЄС, інстру-
менти. Європейська політика сусідства: цілі, інструменти та 
обмеження. Україна в європейських інтеграційних процесах. 
Особливості розвитку інтеграційних процесів в Північній та Пі-
вденній Америці. Особливості інтеграційних процесів у Афри-
ці. Особливості інтеграційних процесів в Азії. Специфіка між-
народних організацій та інтеграційних об’єднань в арабському 
світі. Зміст інтеграційних процесів на пострадянському просто-
рі. СНД: мета створення і перспективи розвитку. Глобалізація 
як процес всесвітньої інтеграції. Глобалізація та антиглобаліст-
ський рух. Міжнародне громадянське співтовариство. Структу-
ра міжнародного громадянського суспільства. Роль світової 
громадської думки в умовах глобалізації. Місце і роль України 
в процесі глобалізації. 

 
 
17. Міжнародні конфлікти та кризи в сучасній 

світовій політиці 
 
 Поняття “суперечності”, “кризи”, “конфлікти” в міжна-

родних відносинах. Протиборство і співпраця на світовій арені. 
Міжнародний конфлікт як особлива форма зіткнення суспіль-
них інтересів. Джерела виникнення, структура, функції, динамі-
ка і механізми розвитку міжнародних конфліктів. Міждержав- 
ний конфлікт. Сучасна конфліктологія про природу і класифі-
кацію міжнародних і міждержавних конфліктах. Основні підхо-
ди до вивчення міжнародних конфліктів у політичній науці: 
класовий підхід (К. Маркс, Г. Маркузе), психологічний (Т. Адор-
но, 3. Фрейд), соціобіологічний напрямок (С. Вільсон, А. Гелен), 
функціональний підхід (Т. Парсонс), діалектичний (Г. Зім- 
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мель). Сучасні концепції конфлікту: “загальна теорія конфлікту” 
(К. Болдуінг), “позитивно-функціональний конфлікт” (Л. Козер), 
“теорія принципових переговорів” (Р. Даль, А. Рапопорт), 
“конфліктна модель суспільства” (Р. Даренфорд). Конфлікт як 
“балансування на грані війни” (Д. Даллес). Конфлікт як “випра-
вдання ворожості” (Р. Лебоу). Природа міжнародних криз. Си-
ловий чинник у світовій політиці. Війни ХХІ ст. як політична 
реальність або політичний атавізм. Основні способи запобіган-
ня міжнародним конфліктам. Шляхи виходу з міжнародних 
конфліктів: співвідношення силових і несилових засобів подо-
лання конфліктних ситуацій. Головні механізми розв’язання 
міжнародних конфліктних ситуацій: переговори, роль “третьої 
сторони”, міжнародна медіація, мультиспрямована дипломатія 
тощо. Конфлікт і співпраця як засоби стабілізації міжнародних 
відносин. Співпраця на світовій арені в сучасних умовах. 

 
 
18. Підтримання міжнародного миру та безпеки 

як глобальна проблема людства 
 
 Актуальність проблеми забезпечення миру та міжнарод- 

ної безпеки для сучасності. Нові підходи до безпеки держав: 
перехід від військових концепцій до політичних і міжнародно-
правових доктрин безпеки. Створення всеосяжної системи між-
народної безпеки як новий підхід до проблеми забезпечення 
миру та безпеки на планеті. Визначальна роль права міжнарод-
ної військової безпеки. Необхідність вирішення двоєдиного за-
вдання: забезпечення ефективного функціонування механізму 
підтримки миру, який світове співтовариство вже має, макси-
мального використання потенціалу, закладеного в діючих нор-
мах, зміцнення існуючого міжнародного правопорядку; вироб-
лення нових міжнародно-правових зобов’язань, принципів, 
норм. Міжнародно-правові засоби забезпечення миру та запобі-
гання війні. 
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19. Україна в сучасній світовій політиці 
 
Історичні передумови, що детермінували положення 

України у світовому співтоваристві. Проголошення державної 
незалежності України та розробка стратегії зовнішньої політики 
України як самостійного гравця на світовій арені. Зовнішньо-
політичні пріоритети України. Україна в новому світовому по-
рядку. Геополітичні інтереси України. Регіональні, субрегіональ- 
ні, локальні національні інтереси України. Пріоритетні функції 
зовнішньої політики України. Стратегічні партнери України на 
світовій арені. Ризики і виклики України. Україна як об’єкт з 
боку провідних акторів світової політики. Багатовекторність як 
українська реальність у сфері зовнішньої політики. Міжнарод-
ний імідж України та фактори, що його детермінують. Перспек-
тиви України щодо зайняття гідного місця у світовому співто-
варистві. 
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