
МІЖНАРОДНЕ КУЛЬТУРНО-ГУМАНІТАРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
 
          Мета курсу – формування у студентів уявлення про сутність та основні 
принципи культурно-гуманітарного співробітництва у міжнародних 
відносинах; місце та роль культурно-гуманітарного співробітництва у 
відносинах між державами; ознайомлення із суб’єктами у сфері культурно-
гуманітарних відносин; засвоєння концептуальних засад та закономірностей 
розвитку міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва; 
з’ясування механізмів покращення культурно-гуманітарного міжнародного 
співробітництва. 

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Міжнародне культурно-
гуманітарне співробітництво» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з дисциплін «Історія української культури», «Історія 
міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Зовнішня політика України», «Історія та теорія міжнародних суспільних 
комунікацій», «Міжнародні організації, «Регіональні підсистеми 
міжнародних відносин», «Дипломатичний протокол та етикет», «Міжнародне 
публічне право». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення 
зовнішньої політики», «Аналіз зовнішньої політики». 
        Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: розуміння історичних аспектів та особливостей 
гуманітарного співробітництва; готовність налагоджувати культурно-
гуманітарні зв’язки України з іншими державами; розуміння місця 
культурно-гуманітарного співробітництва у міжнародних відносинах між 
державами; здатність застосовувати методологію міждисциплінарного 
аналізу міжнародно-культурного співробітництва, використовувати 
категоріальний апарат гуманітарних та соціальних наук із врахуванням 
предметного кола дисципліни; здатність розуміти та аналізувати проблеми 
міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва; розуміти засади 
культурної політики та політичної культури, їх вплив на міжнародне 
співробітництво України; здатність розуміти значення засобів масової 
інформації та культурної дипломатії у сучасній політиці. 
      Програмні результати навчання: 

знати:  еволюцію гуманістичних поглядів сучасності, їх вплив на 
формування і посилення гуманітарного компонента міжнародного 
співробітництва; особливості гуманітарного співробітництва в процесі 
глобалізації; концепцію гуманітарного суверенітету та «soft power»;  суб'єкти 
і форми міжнародного гуманітарного співробітництва; історичний метод і 
застосовувати його до аналізу культурного співробітництва; технологію 
роботи з сучасними джерелами щодо пошуку новітньої інформації та новин 
про діяльність сучасних міжнародних гуманітарних організацій; 

уміти:  аналізувати особливості гуманітарного співробітництва в 
процесі глобалізації;  аналізувати основні напрями діяльності міжнародних 



організацій у сфері забезпечення та гарантування гуманітарної політики; 
аналізувати діяльність параорганізацій і їх гуманітарну складову;  визначати 
роль і місце України в системі міжнародного гуманітарного співробітництва;  
визначати пріоритети України в економічному і гуманітарному 
співробітництві; визначати гуманітарне співробітництво як інструмент 
покращення образу держави закордоном і розширення її культурно-
гуманітарного впливу; визначати ступінь та ефективність міжнародного 
культурно-гуманітарного співробітництва на основі аналізу офіційних 
документів, двосторонніх та багатосторонніх договорів про співпрацю, 
установчих документів міжнародних організацій, спільних заяв та 
меморандумів.  

володіти: навичками аналізу державних нормативно-правових 
документів, довідників, сучасної політичної літератури та періодичних 
видань, використовуючи ознаки та критерії міжнародного культурно-
гуманітарного співробітництва, визначати форми, типи та перспективи 
кооперації у різних регіонах світу. 
          Зміст навчальної дисципліни: 
Вступ до теорії та законодавчої бази культурно-гуманітарного 
співробітництва.  Теоретичний та історичний базис культурно-
гуманітарного співробітництва. Теоретичні основи поняття «міжнародне 
співробітництво». Історія становлення міжнародних відносин в 
етнокультурному ракурсі. Гуманістичні основи культурно-гуманітарного 
співробітництва. Еволюція гуманістичних поглядів сучасності, їх вплив на 
формування і посилення гуманітарного компонента міжнародного 
співробітництва, зв'язок з практикою ненасильницьких дій. Гуманістичні 
установки, які реалізувалися в міжнародно-правовому просторі. Основи 
сучасної системи гуманітарного права, статутних документів міжнародних 
міжурядових і неурядових організацій, їх вплив на формування численних 
міжнародних організацій, що спеціалізуються в області гуманітарної 
взаємодії. Суб'єкти і форми міжнародного гуманітарного співробітництва в 
науковому дискурсі. 

Види міжнародного гуманітарного співробітництва . Міжнародні 
гуманітарні організації і поле їх діяльності. Благодійна діяльність 
міжнародних організацій. Міжнародні гуманітарні конференції. Діяльність 
параорганізацій і її гуманітарна складова. Роль і місце України в системі 
міжнародного гуманітарного співробітництва. Українські пріоритети в 
економічному і гуманітарному співробітництво. Гуманітарне 
співробітництво як інструмент покращення образу України за кордоном і 
розширення її культурно-гуманітарного впливу. 
 Напрями гуманітарного співробітництва міжнародних організацій.  
Політичні аспекти гуманітарної співпраці в сучасному світі. Концепція 
гуманітарного суверенітету і технології «soft power». Особливості 
гуманітарного співробітництва в процесі глобалізації. Діяльність ООН та її 
підрозділів. ЮНЕСКО та інші організації з питань освіти, науки і культури. 



Ісламська організація з питань освіти, науки і культури (ІСЕСКО), яка 
знаходиться в структурі Ісламської Організації Співробітництва. Особливість 
гуманітарного формату ІСЕСКО: єдина стратегія як відповідно до західних 
концепцій (надання допомоги), так і вітчизняних бачень (культурна, наукова 
та освітня діяльність). Гуманітарне співробітництво на європейському 
просторі. Зусилля Євросоюзу з протидії порушенню прав людини і 
насильству, надання допомоги в надзвичайних ситуаціях. Реалізація 
завдання, поставленого Європейською комісією, поширення в країнах, що не 
входять в ЄС. Європейські цінності в зовнішній політиці і дипломатії 
Євросоюзу. Культура як каталізатор креативності та інновацій. Співпраця 
України і Європейського Союзу. Роль Північно-Атлантичного Альянсу 
(НАТО) в рішенні гуманітарних питань. Діяльність Департаменту 
надзвичайного цивільного планування (ДНЦП). Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста. Міжнародні неурядові організації спеціальної 
компетенції. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю:  іспит. 
Викладач – Данник Катерина Олександрівна, кан. культурології, 

доцент кафедри міжнародних відносин та туризму. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


