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Доповідь присвячина місцю і ролі міжнародної політики та міжнародних відносин у житті 

суспільства, зокрема, області діяльності Міністерства закордонних справ України та такій професії як 

дипломат. 
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Abstract 

 

The report is devoted to the place and role of international policies and relations in society, in particular, the 

area of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and professions such as diplomat. 
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Актуальність проблеми. З початку ХХІ століття у світі сталося досить багато збройних 

конфліктів: війна в Іраку, війна в Афганістані, друга чеченська війна, конфлікт у Македонії, 

російсько-грузинська війна, конфлікт у південній Сербії, громадянська війна у Лівії, громадянська 

війна в Сирії, операція Лінда Нчі, конфлікт у Північному Малі, прикордонний конфлікт між Суданом 

та Південним Суданом, конфлікт у Північному Ківу, конфлікт в Центральноафриканській Республіці, 

війна на Сході України, інтервенція Росії в Сирію, деякі з перелічених конфліктів ще досі тривають. 

Війна - це негативне явище в суспільстві, вона приносить лише смерть і розруху. Сучасна військова 

підготовка і характеристики новітньої військової техніки, в разі виникнення серйозного 

міждержавного конфлікту, можуть призвести до непоправних руйнівних наслідків, загибелі великої 

кількості людей. Тому країнам, в яких склалася така ситуація, слід негайно реагувати на неї на 

державному рівні і старатися загладити ситуацію без негативних наслідків. 

Цим питанням, та багатьма іншими займається Міністерсво закордонних справ, а також 

дипломати. 

Мета роботи - в повній мірі дослідити і висвітлити місце і роль міжнародної політики та 

міжнародних відносин у житті суспільства, розповісти про видатних діячів даної сфери діяльності та 

їхні досягнення. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародні відносини – це сукупність політичних, 

економічних, соціальних, дипломатичних, правових, військових та гуманітарних зв’язків і відносин 

між різними суб’єктами світової політики. Однією з провідних тенденцій розвитку міжнародних 

політичних відносин в останнє десятиріччя стає глобалізація як складний та багатоплановий і 

різнорівневий процес. 

Розвиток міжнародних політичних відносин історично визначався домінуючим впливом тієї 

чи іншої “наддержави”: 

• Велика Британія (ХІХ століття); 

• США (починаючи з 1914 року); 

• протистояння за світове панування між США та СРСР (“холодна війна” впродовж 1945–

1991 років); 

• вибір між монополярним (на чолі з США як “світовою державою”) або поліполярним 

світом (декілька “наддержав” у світі: США, Європейський Союз, Китай, Японія, Індія, Бразилія, 

Росія). 

Міжнародні відносини виступають специфічним видом суспільних відносин. Як і суспільні 

відносини в цілому, вони є відносинами між людьми; в них чітко вирізняються економічний, 

соціальний, політичний і духовно-культурний аспекти. 

 



 

 

Особливості міжнародних відносин: 

1. Невладний характер. У відносинах між державами владні відносини як відносини 

панування і підкорення є не правилом, а відхиленням від нього. Тут має бути рівність партнерів під 

кутом зору міжнародного права. Це відносини конкуренції, суперництва або співробітництва і лише 

як виняток – панування й підкорення. 

2. Децентралізований характер. Якщо всередині держави є загальнодержавний центр 

прийняття рішень, яким виступає система владних органів, то в міжнародних відносинах таких 

керівних центрів, діяльність яких ґрунтувалася б на пануванні й підкоренні, немає. 

3. Консенсус, як головний засіб розв'язання суперечностей в міжнародних відносинах – 

прийняття рішення на міжнародних конференціях, нарадах та в міжнародних організаціях на основі 

спільної згоди учасників без проведення формального голосування, якщо проти нього не виступає 

жоден з учасників. Він передбачає прийняття рішень усіма державами на основі добровільних 

компромісів, поваги суверенітету одна одної, рівності і взаємного визнання інтересів сторін, 

виключає диктат, тиск або прийняття рішення механічною більшістю голосів на міжнародній 

конференції чи в міжнародній організації. 

4. Значна роль суб’єктивного чинника – у розв’язанні наявних суперечностей (особливо 

діяльність керівників держав і міжнародних організацій) 

Основними тенденціями розвитку сучасних міжнародних відносин є: 

– гуманізація; 

– деідеологізація та демократизація; 

– перехід від конфронтації до партнерства та співробітництва; 

– глобалізація, розширення міжнародних відносин. 

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є 

головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні 

реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України. 

З 19 червня 2014 року міністром закордонних справ України є Клімкін Павло Анатолійович. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року № 960 

основними завданнями МЗС України є: 

 участь у забезпеченні національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства; 

 сприяння забезпеченню стабільності міжнародного становища України, піднесенню її 

міжнародного авторитету, поширенню у світі образу України як надійного і передбачуваного 

партнера; 

 створення сприятливих зовнішніх умов для зміцнення незалежності, державного суверенітету, 

економічної самостійності та збереження територіальної цілісності України; 

 забезпечення відповідно до наданих повноважень цілісності та узгодженості 

зовнішньополітичного курсу України; 

 захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном; 

 сприяння розвиткові зв'язків із зарубіжними українськими громадами та надання цим громадам 

підтримки і захисту відповідно до норм міжнародного права та чинного законодавства України". 

Дипломат -  посадова особа, яка уповноважена урядом вести переговори з представниками 

іноземних держав. 

Основними функціями дипломата є представлення та захист інтересів його країни та її 

громадян, збір інформації про країну перебування, а також сприяння встановленню дружніх, 

культурних, торговельних та інших зв'язків між країнами. 

Список використаної літератури 

1. Список війн ХХІ століття. Дипломат. МЗС України. Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org 

2. Світовий політичний процес і міжнародні відносини.                                                    

Режим доступу:http://posibnyky.vntu.edu.ua/politolog/20..htm 

 

Автор доповіді Жара Ольга Борисівна ФБТЕГП ст. гр. БТ-12 

Науковий керівник Похило Ірина Данилівна, кандидат політичних наук,доцент, Вінницький 

національний технічний університет, м.Вінниця. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/

