




 
ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Нетворкінг» складена відповідно до освітньо-

професійної програми «Міжнародна інформаційна безпека» підготовки магістра за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у вивченні здобувачами 

особливості нетворкінгу в міжнародних відносинах. Ознайомлення здобувачів з новітніми 

напрацюваннями зарубіжних і вітчизняних учених в галузі мережевого аналізу, 

формування уявлень про теоретичні та практичні проблеми організації та діяльності різних 

акторів міжнародних відносин 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 

- формування наступних загальних компетентностей: 
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК11. Здатність планувати та управляти часом 

 

- формування наступних фахових компетентностей: 
СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної та 

зовнішньополітичної діяльності. 

СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до опанування 

знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. 

 

1.3. Кількість кредитів - 4 

1.4. Загальна кількість годин - 120  
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

16 год.  год.  

Практичні, семінарські заняття 

16 год.  год. 

Лабораторні заняття 

год. год. 

Самостійна робота 

88 год.  год. 

в т.ч. Індивідуальні завдання  

год. 



1.6. Заплановані результати навчання 

Матриця відповідності освітнього компонента ВБ1. «Нетворкінг», методів навчання 

та форм оцінювання, які використовуються, програмним результатам навчання, 

визначеним освітньо-професійною програмою «Міжнародна інформаційна безпека». 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

РН11. Вільно спілкуватися державною 

та іноземними мовами усно і письмово, з 

професійних і наукових питань. 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, 

метод проблемного 

викладу, евристичний 

навчальна дискусія, 

дослідницький метод, 

пояснювальний метод 

усне опитування на 

практичних заняттях; 

оцінювання: виступів 

на практичних 

заняттях, презентацій, 

написання есе, аналіз 

кейсів, письмова 

залікова робота 

РН13. Розробляти та реалізовувати 

проекти прикладних досліджень 

міжнародних відносин, зовнішньої та 

світової політики. 

-/- -/- 

РН15. Формулювати задачі 

моделювання, створювати і 

досліджувати моделі об’єктів і процесів 

міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій. 

-/- -/- 

РН19. Брати участь у професійній 

дискусії у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних 

комунікацій та регіональних студій, 

поважати опонентів і їхню точку зору, 

доносити до фахівців та широкого загалу 

інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід з фахових проблем. 

-/- -/- 

РН20. Організовувати та вести 

професійні дискусії у сфері міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, 

суспільних комунікацій та регіональних 

студій. 

-/- -/- 

РН21. Оцінювати результати власної 

роботи і відповідати за особистий 

професійний розвиток. 

-/- -/- 

РН22. Демонструвати здатність до 

подальшого навчання з високим рівнем 

автономності.  

-/-  

РН23. Самостійно приймати рішення, 

відповідати за командну роботу. 

-/- -/- 

 

2.Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Теоретико-методологічне забезпечення мережевого підходу 

Тема 1. Концептуальні основи мережевого підходу. 

Концептуальні джерела розробки політичних мереж: організаційна соціологія і 

академічна теорія адміністрування бізнесу, школи соціального структурного аналізу, 

інституційного аналізу, теорія суспільного вибору і неоменеджерізм. Школа посередництва 



інтересів, в межах якої мережевий підхід застосовується для аналізу зв'язків політичних 

акторів. Управлінська школа, націлена на вивчення управлінських проблем. Таку 

класифікацію Т. Берцель доповнює, виділяючи британську школу (посередництва 

інтересів) і німецьку школу (управлінську) 

 

Тема 2. Мережевий аналіз в контексті світ-системної теорії і концепції 

взаємозалежності. 

Мережевий аналіз в контексті світ-системної теорії І.Валерстайна (неомарксизм). 

Теорії комплексної взаємозалежності Р.Кохейна, Дж.Ная (неолібералізм). 

 

Тема 3. Мережевий аналіз міжнародних відносин. 

Методологія мережевого аналізу. Поняття соціоматриці, центральності за ступенем, 

з посередництва. Щільність мережі. Пов'язані підгрупи і їх види. Мережевий аналіз 

міжнародних режимів нерозповсюдження. Мережевий аналіз міжнародної терористичної 

діяльності. Мережевий аналіз регіональної інтеграції і діяльності міжнародних організацій. 

 

Тема 4. Методи мережевого аналізу при прийнятті політичних рішень в 

міжнародних відносинах.  

Сітьове (мережеве) моделювання – економічний та політологічний аспект. Задачі та 

етапи мережевого аналізу. Сітьовий графік. Особливості нумерації подій. Стрілочні та 

вершинні графи. Аналіз критичного шляху. Мінімізація загальної тривалості проекту з 

мінімальними додатковими витратами. Невизначеність часу виконання операцій. Розподіл 

ресурсів. 

 

Розділ 2. Нетворкінг в міжнародних відносинах 

Тема 5. Мережевий аналіз міжнародного співробітництва. 

Аналіз мережі посольств різних країн. Перехід від суспільства держав до товариства 

індивідів і транснаціональних акторів. Мережевий підхід для аналізу діяльності 

міжнародних організацій і механізмів глобального управління. Мережевий аналіз 

міжнародного співробітництва. 

 

Тема 6. Нетворкінг в процесах складання наддержавного управління і 

регулювання. 

Неієрархічність режиму управління. Нові форми взаємодії і процесу вироблення 

політики на міжнародному рівні. Держави як форматори контекста міжнародних 

переговорів, які визначають умови і норми взаємодії в міжнародному середовищі. 

Представники громадянського суспільства (ресурс легітимності), НВО (координаційний 

ресурс), бізнесс (фінансовий ресурс), влада (владний ресурс) як представники для 

ефективного функціонування мережі. Ключові характеристики мереж, що складаються на 

міжнародному рівні. Типологія політичних мереж на глобальному рівні. Основні функції 

міжнародних мереж. 

 

Тема 7. Мережевий аналіз в сфері міжнародної безпеки 

Мережевий аналіз режимів нерозповсюдження неконвенціональних озброєнь, 

ракетних технологій і протиракетних комплексів. Канали передачі ракетних технологій і 

протиракетних комплексів. Терористичні об’єднання як мережа. 

 

Тема 8. Міжнародні мережеві структури та їх вплив на стан національної 

безпеки України. 

Міжнародні неурядові організації та міжнародні мережеві громадські ініціативи. 

Участь національних неурядових об’єднань у виробленні зовнішньополітичних та 

безпекових рішень. Мережі, пов’язані з всесвітнім рухом за демократію. Екологічні мережі. 



Альтерглобалісти. Вплив міжнародних мереж на стан національної безпеки та прийняття 

державних безпекових рішень в Україні. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем      

Кількість 

годин      

   
денна 
форма   

заочна 
форма  

 усьо   
у тому 

числі  усього  
у тому 
числі  

 го л  п лаб. інд. 
с. 
р.  л п лаб. інд. с. 

             р. 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1.  Теоретико-методологічне забезпечення мережевого підходу   

Тема 1. Концептуальні основи 

мережевого підходу 15 2  2   11       

Тема 2. Мережевий аналіз в контексті 

світ-системної теорії і концепції 

взаємозалежності. 15 2  2   11       

              

Тема 3. Мережевий аналіз 
міжнародних відносин. 15  2 2   11       

              

Тема 4. Методи мережевого аналізу 
при прийнятті політичних рішень в 
міжнародних відносинах. 

15 2  2   11       

              

Разом за розділом 1 60 8 8   44       

Розділ 2. Нетворкінг в міжнародних відносинах 

Тема 5. Мережевий аналіз 
міжнародного співробітництва  15 2 2   11       

Тема 6. Нетворкінг в процесах 
складання наддержавного 
управління і регулювання. 15 2 2   11       

             

Тема 7. Мережевий аналіз в сфері 

міжнародної безпеки 

 

15 2 2   11       

Тема 8. Міжнародні мережеві 

структури та їх вплив на стан 

національної безпеки України 

 

15 2 2   11       

Разом за розділом 2 60 8 8   44       

Усього годин 120 16 16   88       

 

 

Теми практичних (семінарських, лабораторних) занять 

№ Назва теми Кількість 

з/п  годин 

1 Концептуальні основи мережевого підходу 2 



2 
Мережевий аналіз в контексті світ-системної теорії і концепції 
взаємозалежності. 2 

3 Мережевий аналіз міжнародних відносин 2 

4 
Методи мережевого аналізу при прийнятті політичних рішень в 
міжнародних відносинах  2 

   

5 Мережевий аналіз міжнародного співробітництва 2 

6 
Нетворкінг в процесах складання наддержавного управління і 
регулювання 2 

7 Мережевий аналіз в сфері міжнародної безпеки 2 

   

8 

Міжнародні мережеві структури та їх вплив на стан національної безпеки 

України        2 

 Разом 16 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ Види, зміст самостійної роботи Кількість 

з/п  годин 

1 Концептуальні основи мережевого підходу  
 Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 11 

 

з цієї теми., підготувати інформаційні повідомлення та доповіді за 

питаннями теми практичного заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою.  

2 
Мережевий аналіз в контексті світ-системної теорії і концепції 
взаємозалежності.  

 Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 11 

 

з цієї теми, підготувати інформаційні повідомлення та доповіді за 

питаннями теми практичного заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань, підготувати завдання за темою.  

3  Мережевий аналіз міжнародних відносин.  
 Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 11 

 

з цієї теми, підготувати доповідь(презентацію), підготувати 

інформаційні повідомлення за питаннями теми практичного 

заняття, відповісти на запитання для контролю знань, підготувати 

завдання за темою  

4 
Методи мережевого аналізу при прийнятті політичних рішень в 
міжнародних відносинах.  

 Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 11 

 

з цієї теми, підготувати доповідь(презентацію) підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями теми 

практичного заняття, відповісти на запитання для контролю знань, 

підготувати завдання за темою.  

5 Мережевий аналіз міжнародного співробітництва.  
 Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 11 

 

з цієї теми, підготувати доповідь(презентацію) підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями теми 

практичного заняття, відповісти на запитання для контролю знань, 

підготувати завдання за темою 

  

6 
Нетворкінг в процесах складання наддержавного управління і 
регулювання. 11 



 

Завдання: розглянути лекційний матеріал та наукову літературу 

з цієї теми, підготувати доповідь(презентацію) підготувати 

інформаційні повідомлення та доповіді за питаннями теми 

практичного заняття, відповісти на запитання для контролю знань, 

підготувати завдання за темою.  

7 

Мережевий аналіз в сфері міжнародної безпеки  
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 
рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 
повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 
відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання 
за темою. 11 

8 Міжнародні мережеві структури та їх вплив на стан національної 
безпеки України. 
Завдання: ознайомитися з лекційним матеріалом та з матеріалами 
рекомендованої літератури за темою, підготувати інформаційні 
повідомлення та доповіді за питаннями теми практичного заняття, 
відповісти на запитання для контролю знань, підготувати завдання 
за темою. 11 

 Разом 88 
   

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальні завдання не передбачені.  
 

7. Методи контролю 

При вивченні дисципліни застосовуються поточний та підсумковий семестровий 

форми контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях, у формі виступів 

здобувачів з доповідями при обговоренні навчальних питань на практичних заняттях. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувача. Він проводиться у письмовій формі у вигляді 

залікової роботи (за дворівневою шкалою оцінювання). Терміни проведення підсумкового 

семестрового контролю встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг 

навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий семестровий контроль, 

визначається робочою програмою дисципліни. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 

розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, 

отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума балів 

за семестр складає 100 балів. 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку здобувач на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти денної форми навчання надається можливість 

скласти залік в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 

бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

«Нетворкінг», режим доступу http://dist.karazin.ua/moodle/.. 

  
 

 



8. Схема нарахування балів 
денна форма навчання 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання  

залік 
Сума 

 

                  

                  

Розділ 1 

 

 

 
 Розділ 2 Інд. Завдання  Разом  

 

 

  

     

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8   60 40 100  

7 6 10 

 

8 

 

8 7 

 

7 

 

7 

---      

   6       

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
  

При вивченні кожної теми проводиться поточний контроль у формі усного 
опитування, виступів здобувачів, есе та тестового контролю із заздалегідь визначених 
питань.  

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність освоювання знань 

та набутих навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає систематичність їх 

відвідування, здатність здобувача засвоювати категорійний апарат, навички узагальненого 

мислення, логічність та повноту викладання навчального матеріалу, навички творчо 

підходити до вирішення поставлених завдань, активність роботи на практичних заняттях, 

рівень знань за результатами опитування на практичних заняттях, самостійне опрацювання 

тем у цілому чи окремих питань. 

За виступ на практичному занятті здобувач може отримати від 1 (доповнення, 

уточнення після відповіді або виступу іншого здобувача) до 10 (розгорнутий аналіз питання 

із залученням даних наукових статей, монографій, статистичних даних, схем, тощо) балів.  
Загальна максимальна сума балів за роботу в семестрі складає 60 балів.  

 

Критерії оцінювання роботи протягом семестру 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

45-60 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважної причини, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, висока активність роботи на практичному занятті, 

засвоєння всього обсягу матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді при 

виконанні завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які 

розраховані завдання, уміння сформувати своє ставлення до певної 

проблеми теми, вміння мислити абстрактно і узагальнено, здатність 

публічно представити матеріал.   

31-44 Систематичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність 

пропусків занять без поважних причин, відпрацювання тем практичних 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, висока активність роботи на практичному занятті, 

засвоєння всього обсягу матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді з 

несуттєвими помилками при виконанні завдань,  здатність визначення 

теоретичних питань, на які розраховані завдання, уміння сформувати 

своє ставлення до певної проблеми теми, здатність публічно представити 

матеріал 



26-30 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання 

тем пропущених практичних занять, виконання завдань до кожного 

практичного заняття, активна робота на практичних заняттях, засвоєння 

основних положень курсу, допущення декількох незначних помилок при 

виконанні завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які 

розраховані завдання, здатність публічно представити матеріал. 

21-25 Наявність пропущених лекцій та практичних занять, відпрацювання 

тем пропущених та практичних занять, епізодична відсутність 

виконання завдань, участь у роботі на практичних заняттях, засвоєння 

окремих положень матеріалу, неповні відповіді при виконанні завдань, 

складності при визначенні теоретичних питань, на які розраховані 

завдання, здатність публічно представити матеріал. 

16-20 Несистематичне відвідування лекцій та практичних занять, 

відсутність на заняттях без поважних причин, наявність декількох 

невідпрацьованих тем пропущених практичних занять, епізодична 

відсутність виконаних завдань, участь у роботі на практичних заняттях, 

засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного розділу, неповні 

відповіді, допущення помилок при виконанні завдань, великі складності 

при визначенні теоретичних питань на які розраховані завдання, 

невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

11-15 Епізодичне відвідування лекцій та практичних занять, відсутність на 

заняттях без поважної причини, наявність невідпрацьованих тем 

пропущених лекцій та практичних занять. епізодична відсутність 

виконаних завдань, пасивна робота на практичних заняттях (участь у 

роботі останніх лише за наявності стимулу з боку викладача), наявність 

певного уявлення щодо матеріалу тем змістовного розділу, неповні 

відповіді, допущення значної кількості помилок при виконання 

завдання, невміння визначити теоретичні питання, на які розраховано 

завдання, невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

6-10 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, наявність невідпрацьованих тем пропущених лекцій та 

практичних занять. систематична відсутність виконаних завдань, 

пасивність у роботі на практичних заняттях, неповні, необґрунтовані 

відповіді, допущення істотних помилок при виконанні завдань, 

нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання. 

0-5 Систематичні пропуски лекцій та практичних занять без поважних 

причин, теми пропущених лекцій та практичних занять не відпрацьовані, 

систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

практичних заняттях, відсутність знань, неповні, необґрунтовані 

відповіді, допущення істотних помилок при виконанні завдання. 

Нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання, 

невміння публічно представити матеріал.  

 

Максимальна сума балів за залік складає 40.  

Критерії оцінювання залікової роботи 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

35-40 Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує 

поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну 

точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 



29-34 Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує 

термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має власну точку 

зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

18-28 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але спостерігаються деякі 

упущення при відповіді на питання, обґрунтування неточні. Не 

підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами. 

10-17 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, 

намагається робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в 

джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно. 

0-9 Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, або 

відповідь не правильна, не розуміє суть питання. Не ознайомлений з 

джерелами. Не може зробити висновків.  

 

Відповідно, максимальна кількість набраних балів по вивченню дисципліни складає 

100 балів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

Оцінка  

  

діяльності протягом семестру 
для дворівневої шкали оцінювання 

 

  

   

50 – 100 зараховано 

 

 

  

   

1-49 не зараховано  
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1. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
1. www.rada.gov.ua/ - Верховна Рада України 

2. www.president.gov.ua/ - Президент України 

3. www.kmu.gov.ua/ - Кабінет Міністрів України 

4. www.ccu.gov.ua/ - Конституційний Суд України 

5. www.scourt.gov.ua/ - Верховний Суд України 

6. www.ombudsman.kiev.ua/ - Уповноважений ВРУ з прав людини 

7. www.mfa.gov.ua/ - Міністерство закордонних справ України 

8. www.minjust.gov.ua/ - Міністерство юстиції України 

9. www.nbuv.gov.ua/ - Національна наукова бібліотека України 

імені. В.І. Вернадського та інші. 

 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі 

лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Mоodle (http://dist.karazin.ua/moodle/)  проводяться  

практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної 

роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 30%  практичних та 

практичних занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік в 

тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Нетворкінг», 

режим доступу http://dist.karazin.ua/moodle/. 

 

  


