
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА АСИМЕТРИЧНІ ВІДНОСИНИ 
          Мета курсу — оволодіння студентами природи, змісту та закономірностей 
феномену стратегічного партнерства як основи існування модерного етапу 
міжнародних відносин. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як «Моделювання 
і прогнозування в міжнародних відносинах», «Міжнародні конфлікти», 
«Міжнародна та європейська безпека» тощо. 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: розвиток у студентів професійної компетентності щодо  
розуміння ролі стратегічного партнерства у міжнародних відносинах; світової 
політики як соціокультурної реальності;  теорій світової політики, формування 
сучасної системи світової політики, міжнародної інтеграції та глобалізації; 
міжнародних конфліктів та криз у сучасній світовій політиці; моделей 
підтримання міжнародного миру та безпеки як глобальної проблеми людства. 
         Програмні результати навчання: 
знати: зміст найважливіших категорій і понять міжнародних відносин; 
характерні найважливіші риси, механізми і рушійні сили міжнародних відносин; 
особливості та механізми функціонування міжнародних відносин у сферах 
політики, економіки, культури та інформації; сутність та специфіку принципів 
стратегічного партнерства і міжнародного порядку. 
уміти: науково коректно застосовувати головні поняття і категорії міжнародних 
відносин, методи наукового дослідження; самостійно інтерпретувати 
інформацію щодо реальних подій у сфері міжнародних відносин; аналізувати 
явища і процеси сучасного світу; орієнтуватися в основних тенденціях та 
проблемах розвитку глобальної міжнародної системи. 
володіти: основними теоретичними положеннями і проблемами стратегічного 
партнерства та асиметричних відносин та питаннями, пов’язаними з майбутньою 
діяльністю студентів. 
          Зміст навчальної дисципліни: 
Стратегічне партнерство та асиметричні відносини як навчальна дисципліна.  
Наукова природа стратегічного партнерства та асиметричних відносин. Струк- 
тура, завдання та функції стратегічного партнерства та асиметричних відносин. 
Поняття і категорії стратегічного партнерства і міжнародних відносин. 
Проблеми формування понятійно-категорійної системи. 

Стратегічне партнерство та асиметричні відносини як об’єкт дослідження. 
Цілі, інтереси і засоби учасників міжнародних відносин 

Інтереси, потреби, цілі та мотивація дій учасників міжнародних відносин. 
Суспільні інтереси, інтереси нації і держави: зміст, структура, співвідношення. 
Національно-державний інтерес. Психологічний та операційний підходи до 
розуміння інтересів учасників міжнародних відносин в аспекті стратегічного 
партнерства. Типологія інтересів. Національні та універсальні інтереси. 

Декларативні та реальні інтереси держав. Потреби та їх артикуляція у 
політиці держави. Агрегація інтересів та їх реалізація у контексті стратегічного 
партнерства. Співвідношення інтересів і цілей. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 



Форма семестрового контролю: залік. 


