
 

Назва дисципліни 3ф-2 Легітимаційні технології в міжнародних відносинах 

Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої 

програми) 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Кафедра СМВ 

П.І.Б. НПП (за можливості) Висоцький Олександр Юрійович 

Рівень ВО третій (PhD) 

Курс на якому буде викладатись 2 

Мова викладання українська/англійська 

Вимоги до початку вивчення 

дисципліни 
немає 

Що буде вивчатися Теоретичні и і практичні підходи зіздійснення технологій 

в міжнародних відносинах. Сутність легітимності та 

процес легітимації. Основні концепції легітимності та 

легітимації. Політичні та міжнародно-правові виміри 

легітимації. Поняття легітимаційних технологій та їх 

види. Технології легітимації держави на міжнародній 

арені. Технології легітимації зовнішньої політики. 

Технології легітимації міжнародних організацій. 

Моделювання та проектування технологій легітимації на 

міжнародній арені. Ефективність та результативність 

технологій легітимації в сучасному світі.Основна увага 

приділятиметься практичним навичкам розробки та 

здійснення легітимаційних технологій на міжнародній 

арені: плануванню стратегії легітимації; побудові 

моніторингу об’єктів легітимаційних технологій; 

використання результатів здійснення легітимаційних 

технологій для реалізації національних інтересів держави. 

Чому це цікаво/треба вивчати Легітимація визначає роль та значення держав та інших 

суб’єктів міжнародних відносин у глобальній взаємодії. 

Технологічний підхід до осмислення міжнародної 

легітимації дозволяє виводити аналіз глобального 

управління на рівень ефективних рішень. Тому 

оволодіння мистецтвом розробки та здійснення 

легітимаційних технологій на міжнародній арені дозволяє 

підвищити рівень ефективності зовнішньої політики 

держави у реалізації її національних інтересів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Сформувати у здобувачів освітипоглиблені знання про 

основні підходи до розробки та здійснення легітимаційних 

технологій на міжнародній арені.Надається можливість 

навчитися моніторитиефективні практики легітимації в 

світіта на цій основі розробляти легітимаційні технології.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни спрямоване на формуванняумінь та 

навичок заналізу, проектування та здійснення 

легітимаційних технологій на міжнародній арені на основі 

знаньпро природу та характер міжнародної легітимації в 

контексті посилення ефективності співробітництва між 

державами та регіонами. 

Інформаційне забезпечення  НМК дисципліни 

Види навчальних занять (лекції, 

практичні, семінарські, 

лабораторні заняття тощо) 

Лекції, семінарські / практичні заняття 

Вид семестрового контролю диференційований  залік 

Максимальна кількість 

здобувачів 

50 

Мінімальна кількість здобувачів Не встановлено 
 


