
АНОТАЦІЯ 

У контексті фундаментальних культурних відмінностей світових 

цивілізацій виникає пряма необхідність наукового вивчення і моделювання 

міжцивілізаційних форм комунікації, а також пошук конструктивних шляхів 

взаємодії між державами на міжнародній арені. Порівняльний аналіз 

цивілізацій за результатами досліджень, проведених з початку ХХІ ст., 

дозволив отримати дані, які можуть стати науково-обґрунтованою базою для 

передбачення створення ряду об’єднань та альянсів країн світу, а також для 

моделювання поведінки та розвитку окремих країн світу. За допомогою 

кількісного і якісного аналізу відмінностей між світовими культурами, 

з’являється нагода більш критично усвідомлювати причини та витоки 

конфліктів та знаходити знаряддя для їх врегулювання.  

 Слід наголосити, що конфлікт цивілізацій в сучасній світовій 

політиці як окремий предмет виконує ряд практичних функцій для оцінки 

сучасних міжнародних відносин України. Адже протягом розвитку 

національного суверенітету наша держава зіштовхнулася з серйозними 

викликами цивілізаційного характеру, що наразі відображається затяжним 

конфліктом на Сході країни.  Формуючи засади зовнішньої політики 

держави, а також прописуючи концепцію національної безпеки і стратегію 

національного розвитку необхідно у першу чергу враховувати культурно-

цивілізаційні особливості історичного, політичного та економічного 

характеру розвитку України. Саме тому, глобальний та глокальний контексти 

взаємодії з міжнародними акторами в рамках міжцивілізаційної парадигми 

дозволяє більш об’єктивно передбачити загрози та сформувати вектори 

двосторонніх та багатосторонніх відносин. Між тим, магістр міжнародних 

відносин повинен повноцінно оволодіти системою знань даної дисципліни та 

вміло застосовувати дані навички у практичній діяльності. 

Метою вивчення студентом конфлікту цивілізацій в сучасній світовій 

політиці є пізнання досвіду і особливостей розвитку та функціонування 

світових цивілізацій. Опанування дисципліни має фахово-формуючу, 

світоглядно-виховуючу, інтелектуально-розвиваючу функції.   

Завдання:  

 Засвоїти основні теорії цивілізаційного розвитку та міжцивілізаційних 

взаємин А.Тойнбі, М.Данилевський, С.Хантінгтон та ін..; 

 Сформувати у магістрів уміння самостійно досліджувати проблеми 

культурно-історичного характеру і на їх основі приймати системні рішення 

щодо взаємодії між країнами, що входять до різних цивілізаційних груп; 

 Навчити магістрів обирати логічно-обґрунтовану аргументацію з 

дискусійних проблем у контексті конфлікту цивілізацій та для подальшої 

можливості аналізу й прогнозування міжнародних подій; 

 Спонукати магістрів до вироблення рекомендацій тактичного й 

стратегічного змісту у сфері зовнішніх зносин; 



 Репрезентувати магістрам ключові проблеми конфлікту цивілізацій у 

сучасній світовій політиці та сприяти науковому осягненню міжнародних 

стосунків у їх перспективному розвитку. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають 

бути сформовані такі компетентності:  

Розуміти чому відбувається 

 низка конфліктів між світовими цивілізаціями у ХХ-ХХІ ст..; 

 поглиблення взаємозалежності між суб’єктами та об’єктами сучасної 

світової політики; 

 трансформація міжнародних відносин у тренді нарощування 

міжрегіональних та глобальних коаліцій держав. 

Пояснити, що таке 

 «цивілізація», «геополітика», «культурно-історичний тип», «глобальні 

канали комунікації», «конфлікт у міжнародних відносинах»;  

 «співвідношення потенціалів різних світових цивілізацій», 

«транснаціоналізацію міжнародних відносин», «місце і роль глобальних 

організацій у сучасній системі міжнародних відносин». 

Обґрунтувати механізми 

 міжцивілзаційної взаємодії між державами на сучасному етапі; 

 застосування сили міжнародними акторами; 

 створення коаліцій і груп держав у стійкій та нестійкій формі. 

Розрізняти типи сучасних цивілізацій: 

 за потенціалом; 

 за географічними межами впливу; 

 за типом політичного режиму і домінуючої політичної ідеології. 

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати:  

 понятійно-категоріальний апарат конфлікту цивілізацій в сучасній світовій 

політиці; 

 предмет, методологію, функції конфлікту цивілізацій в сучасній світовій 

політиці; 

 особливості теоретичних напрацювань у галузі вивчення світових 

цивілізацій; 

Студент повинен вміти:  

 фахово аналізувати взаємодію світових цивілізацій на сучасному етапі 

розвитку; 

 моделювати прогностичні сценарії та розробляти практичні рекомендації 

щодо поглиблення або послаблення відносин з тими чи іншими 

цивілізаційними об’єднаннями. 

 


