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 ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародне культурне співробітництво 

нового та новітнього часу» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-

наукової) програми підготовки першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 

(напряму) ‒ 6.020302 історія, спеціалізації нова та новітня історія, археологія, 

архівознавство, історіографія та джерелознавство, історія стародавнього світу та 

середніх віків, історія України, історія Східної Європи. 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою курсу “Міжнародне культурне співробітництво нового та новітнього часу” є 

ознайомлення студентів з формами та напрямами міжнародного  співробітництва між 

державами, міжнародними міждержавними та недержавними організаціями як 

специфічною складової міжнародних відносин та міжкультурної комунікації на 

сучасному етапі. 

Предметом   вивчення навчальної дисципліни є історія формування міжнародного 

культурного співробітництва як однієї зі складових Міжнародних відносин. 

 

Міждисциплінарні зв’язки:   навчальна дисципліна тематично поєднується з курсами 

нової історії країн Західної Європи та Північної Америки,  історії західних і південних 

слов„ян (Центрально-Східна Європа), історії міжнародних відносин, історії Росії та 

історії України (у першу чергу в питаннях культурного співробітництва та зовнішньої 

політики окремих країн) 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 Завданням вивчення дисципліни ―Міжнародне культурне співробітництво нового та 

новітнього часу” є засвоєння матеріалу та здобуття нових компетенцій щодо 

становлення та історичного розвитоку  міжнародного культурного співробітництва; 

дослідження  його сучасного стану, ключових  форм і напрямів міжнародного 

культурного співробітництва між акторами міжнародних відносин. 

 

1.3. Кількість кредитів –3 

 
 

1.4. Загальна кількість годин – 90 
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна   

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 5-й 

Семестр 

7-й 10-й 

Лекції 

32 год. 10 год. 

Практичні, семінарські заняття 

- год.  год. 

Лабораторні заняття 

 - год.  год. 

Самостійна робота 

58 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

- Особливості становлення міжнародного культурного співробітництва як 

специфічної форми міжкультурної комунікації та міжнародних відносин; 

- етапи розвитку міжнародного культурного співробітництва в новий та новітній 

час; 

- принципи організації роботи міжнародних міждержавних  та недержаних 

організацій у галузі культурного співробітництва; 

-  форми двосторонніх та многосторонніх державних культурних зв‟язків. 

 

Вміти:  орієнтуватись у діяльності численних і різноманітних культурних організаціях 

сучасності,  оцінювати досягнення та недоліки у роботі цих структур, користуватись 

можливостями, які надають міжнародні програми культурної співпраці та культурно-

інформаційні центри, що присутні в Україні, застосовувати міжнародні норми захисту 

культурної спадщини. 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових розділів: 

1. Змістовний розділ I.   . 

2. Змістовний розділ II.    
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Змістовний розділ І.  Міжнародні культурні відносини на міждержавному рівні 

Теми 1 – 3. 

Тема 1. Вступ до курсу.  

Визначення міжнародних культурних відносин як специфічної форми 

міжнародних відносин та міжкультурної комунікації. Теоретичні основи 

міжкультурної комунікації. Міжнародне визначення культури, закріплене в 

документах ООН. Концепція «Soft power» Дж. Ная. Визначення міжкультурної 

комунікації. Історичний, соціально-психологічний, язиковий аспекти міжкультурної 

комунікації. Образи, імідж та стереотипи у міжнародних культурних відносинах. 

Література і джерела до курсу. 

Тема 2.  Міждержавні культурні відносини. 

 Двосторонні міждержавні зв'язки в міжнародному культурному обміні. Поняття 

двосторонніх зв'язків. Роль і місце двосторонніх зв'язків у міжнародному культурному 

обміні. Основні форми й напрямки двосторонніх культурних зв'язків. Особливості 

розвитку двосторонніх культурних зв'язків України. Діяльність закордонних 

культурних центрів у контексті двостороннього культурного обміну. Основні типи 

закордонних культурних центрів (універсальні й специфічні, державні й недержавні, 

комерційні й некомерційні й ін.). Історія створення, принципи устрою, мети й 

завдання, основні напрямки діяльності найбільших закордонних культурних центрів на 

прикладі Британської Ради, Ґете-Iнституту та інші. Реалізація зовнішньої культурної 

політики на прикладі Франції (Альянс Франзес, Французький інститут та організація  

Франкофонії), Великої Британії, Німеччини та Сполучених Штатів Америки. 

Болонський процес у Європі. Україна та реалізація Болонського процесу. Двосторонні  

міждержавні культурні відносини України.  

 

  Тема 3.  Діяльність міжнародних міждержавних організацій у галузі 

культури. 

Історія появи міжнародних міждержавних організацій (МДО) у галузі культури. 

Міжнародні організації в  галузі культури, їх типологія й класифікація, 

інституціональні принципи й основні напрямки діяльності. Універсальні й специфічні 

міжнародні організації з питань культури. Регіональні гуманітарні організації. 

Міжнародні конгреси й форуми про проблеми  сучасного міжнародного культурного 

співробітництва. Міжнародний комітет та Інститут інтелектуального співробітництва 

Ліги націй. Пакт Рериха та Вашингтонський договір 1935 р. Історія появи, структура 

та діяльність сучасних МДО у галузі міжнародного культурного співробітництва на 

прикладі Організації об‟єднаних націй з питань освіти, науки i культури (ЮНЕСКО), 

Всесвітньої туристичної організації об‟єднаних націй (ЮНВТО), Ради Європи та   

Міжнародного Центру по дослідженню захиста та реставрації культурних цінностей 

(ІККРОМ). 
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Приклад питаннь до першого розділу 

1. Роль двосторонніх зв'язків у контексті міжнародних культурних відносин. 

2. Реалізації зовнішньої культурної політики на прикладі Франції (Організація 

Франкофоніїта й Альянс Франзес). 

3. Зовнішня культурна політика Німечинни. 

4. Зовнішня культурна політика Великої Британії 

5. Зовнішня культурна політика Сполучених штатів Америки 

6. Зовнішня культурна політика України 

7.  Форми міжнародного міжурядового культурного співробітництва до Першої 

світової війни. 

8. Культурне співробітництво в рамках Ліги націй. Діяльність міжнародного 

комітету й Інституту інтелектуального співробітництва. 

9. Пакт Рериха й Вашингтонський пакт 1935 р. 

10. ЮНЕСКО в системі міжнародних відносин. Структура та завдання організації. 

11. Діяльність  ЮНЕСКО в галузі освіти. 

12. Діяльність  ЮНЕСКО в області природніх наук. 

13. Діяльність  ЮНЕСКО в області гуманітарних наук. 

14. Діяльність ЮНЕСКО в області комунікації й інформації. 

15. Діяльність  ЮНЕСКО в області культури. 

16. Україна та ЮНЕСКО. Основні напрямки та форми співробітництва. 

17.  Історія створення, структура й завдання Ради Європи в області культурного 

співробітництва. 

18. Діяльність Ради Європи в області культури. 

19. Україна та Рада Європи.  

20. Діяльність Ради Європи по розробці й застосуванню міжнародно-правових норм 

в області культури 

21. Міжнародний туризм як складова частина міжнародних культурних відносин. 

Історія появи, структура й завдання Всесвітньої Туристичної Організації 

Об'єднаних Націй (ЮНВТО) 

22. Основні напрямки діяльності Всесвітньої Туристичної Організації Об'єднаних 

Націй. 
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23. Культурні та науково-технічні програми Європейського Союзу. «Еразмус +» та 

«Горизонт 2020». 

24. Болонський процес у Європі: завдання, досягнення та недолідки. 

25. Україна та впровадження Болонського процесу. 

26. Міжнародний центр по вивченню питань збереження й відновлення культурних 

цінностей (ІККРОМ). 

 

  

Змістовний розділ ІІ.  Міжнародне культурне співробітництво на 

недержавному рівні 

            Теми 4 – 7 

Тема 4.  Діяльність міжнародних неурядових організацій у галузі культури. 

Історія появи міжнародних неурядових організацій у галузі культури. Функції та 

завдання міжнародних неурядових організацій у галузі культури на сучасному етапі. 

Форми співробітництва неурядових організацій з міжнародними міждержавними 

організаціями. Пен-клуб, Міжнародна рада наукових спілок, Міжнародна Рада музеїв, 

Міжнародна музикальна Рада,  Міжнародна Рада охорони пам‟ятників та історичних 

міст тощо. 

        

         Тема 5.  Міжнародні недержавні зв'язки в галузі  науки  та освіти.                                                                                   

 Основні етапи формування міжнародних наукових зв'язків. Особливості міжнародних 

наукових контактів на рубежі XX - XXI в.в. Основні проблеми міжнародних наукових 

зв'язків на сучасному етапі. Основні форми й напрямки міжнародних наукових 

зв'язків. Міжнародне наукове співробітництво на  недержавному рівнях.   Міжнародні 

наукові програми. Міжнародні наукові організації й фонди.  Феномен міжнародних 

наукових премій. Нобелівський фонд та Нобелевська премія,  Філдсовська премія 

тощо.  

  

            Тема 6. Міжнародні зв'язки в області театру, музики й кінематографії.                                                                       

Міжнародні фестивалі як феномен культурної інтеграції. Становлення й розвиток 

фестивального руху в ХХ столітті. Міжнародні організації, що регламентують 

фестивальну діяльність. Класифікація міжнародних кінофестивалів. Міжнародні 

музичні конкурси як основна форма міжнародних музичних зв'язків. Типологія й 

класифікація міжнародних музичних конкурсів. Характеристика найбільших 

міжнародних музичних конкурсів Європи й Америки. Міжнародні організації в області 

музики (Всесвітня асоціація міжнародних музичних конкурсів, Європейська асоціація 

музичних фестивалів, міжнародна музична рада при ЮНЕСКО).  

          Тема  7.  Міжнародні зв'язки в області спорту.  

 Міжнародні спортивні зв'язки. Роль спорту в сучасному суспільстві. Система 

міжнародного спорту, її тридцятимільйонні, принципи взаємодії. Основні форми 
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міжнародних спортивних зв'язків на сучасному етапі. Мети, завдання, структура й 

принципи роботи міжнародних спортивних організацій. Міжнародний Олімпійський 

комітет, Міжнародні об'єднання по видах спорту, національні комітети (союзи) спорту.  

Основні проблеми міжнародного спортивного руху на початку XXI століття.  

Приклади питаннь до письмового екзамену 

 

1. Міжнародне культурне співробітництво у новий і новітній час як складова 

частина міжкультурної комунікації та міжнародних відносин. 

2. Періодизація розвитку міжнародних культурних відносин у новий та новітній 

час. 

3. Міжнародні неурядові організації (МНДО) та  їхня роль у міжнародному 

культурному співробітництві. Форми співробітництва з міжнародними 

урядовими організаціями. 

4. Процес становлення міжнародних неурядових організацій в області культури до 

Першої світової війни. 

5. Зародження міжнародного олімпійського руху. Діяльність П. де Кубертена. 

6. А. Нобель та створення Нобелівські премії. Принципи діяльності Нобілевського 

комітету та призначення премій. 

7. Особливості діяльності міжнародних неурядових культурних організацій в 

міжвоєнний період. 

8. Створення та діяльність Пен-клубу. Ідеї Дж. Голсуорсі щодо співробітництва 

літераторів. 

9. М. Реріх та його ідеї щодо захисту культурної спадщини. 

10.  Діяльність Міжнародної ради музеїв.  

11. Створення та діяльність міжнародної ради наукових союзів. 

12.  Пагуошський рух вчених. 

13. Римський клуб та його доповіді. 

14. Міжнародна рада по збереженню пам'ятників і визначних місць (ІКОМОС). 

15. Міжнародні культурні зв'язки в області театрального мистецтва. 

16. Міжнародні культурні зв'язки в області кінематографії.  Феномен 

кінофестивалів. 

17. Міжнародні культурні зв'язки в області музики. Провідні міжнародні музичні 

конкурси. 

18. Міжнародні недержавні наукові зв'язки. Міжнародні програми наукового 

співробітництва.  
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19. Міжнародні недержавні зв'язки в галузі освіти. 

20.  Міжнародний олімпійський рух у другій половині ХХ – на початку XXI ст. 

21. Феномен міжнародних премій в галузі освіти та науки. Філдсовська, 

Мільнерівська премія та інші. 

22.  Культурні фонди та їхня роль в розбудові культурного співробтництва. 

23. Особливості розвитку міжнародного культурного співробітництва та вплив на 

нього мережі Інтернет у кінці  ХХ – початку XXI ст.  

24. Україна й міжнародне неурядове культурне співробітництво. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

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. Міжнародні культурні відносини на міждержавному рівні 

Тема 1. Вступ до курсу. 8 2    6       

Тема 2. Міждержавні 

культурні відносини. 

13 5    8       

Тема 3. Діяльність 

міжнародних 

міждержавних організацій 

у галузі культури. 

 

13 5    8       

Разом за розділом 1 34 12    22       

Розділ 2. Міжнародне культурне співробітництво на недержавному рівні 

 

Тема 1. Діяльність 

міжнародних неурядових 

організацій у галузі 

культури 

14 5    9       

Тема 2. Міжнародні 

недержавні зв'язки в 

галузі  науки  та освіти  

14 5    9       

Тема 3.  Міжнародні 

зв'язки в області театру, 

музики й кінематографії 

14 5    9       
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Тема 4. Міжнародні 

зв'язки в області спорту 

14 5    9       

Разом за розділом 2 56 20    36       

Усього годин  90 32    58       

 

 

 

 4. Можливі теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

не передбачені за планом 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Грантова система фінансування міжнародного культурного 

співробітництва 

6 

2 Конвенції ЮНЕСКО та резолюції ООН в галузі культури. Список 

«Всесвітньої спадщини» ЮНЕСКО – презентація 

8 

3 Міжнародно-правові норми Ради Європи в галузі культури 8 

4 Діяльність української секції ІКОМОС 9 

5 Венеціанський кінофестиваль: історія та сьогодення 9 

6. Міжнародні музикальні конкурси в України 9 

7. Співробітництво України та УЄФА під час проведення «Євро-

2012» 

9 

 Разом  58 

 

6. Індивідуальні завдання 

1. Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини від 1972 р. та 

її  головні риси. 

2. Критерії відбору об‟єктів для внесення в список всесвітньої спадщини. 
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3. Типологія об‟єктів зі списку всесвітньої спадщини. 

4. Об'єкти України зі списку Всесвітньої культурної спадщини.   

5. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини. 

6. Критерії відбору об‟єктів для внесення в Список всесвітньої нематеріальної 

культурної спадщини. 

7. Об‟єкти зі списку нематеріальної культурної спадщини країн світу. 

8. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. 

Співставлення з Гаазькою конвенцією 1907 р. та Пактом Рериха 1935 р. 

9. Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та попередження незаконного ввозу, 

вивозу і передачі права власності на культурні цінності. 

10. Конвенція  про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження. 

11. Глобальний етичний кодекс туризму. 

12. Європейська культурна конвенція та її значення. 

13. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута). 

14. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи. 

15. Європейська конвенція про правопорушення, що пов'язані з культурною власністю. 

16. Рамкова конвенція Ради Європи про значення культурної спадщини для 

суспільства. 

17. Міжнародні договори України про культурне співробітництво. Основні напрями 

культурного обміну. 

18. Основні форми культурних акцій України за кордоном в рамках проведення днів 

української культури у кінці ХХ – на початку ХХI ст. 

19. Культурно-інформаційні центри України за кордоном. Мета та напрями  роботи. 

20. Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць 

(Венеціанська хартія). 

21. Міжнародна хартія з охорони історичних міст (Вашингтонська хартія). 

22. Міжнародні фестивалі та конкурси в галузі театру (Єдинбургський та 

Авіньйонський фестивалі). 
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23. Міжнародні музикальні конкурси сучасності: Євробачення. 

 

 

7. Методи контролю 

Написання письмових контрольних робіт, есе, підготовка мультимедійних 

презентацій та рефератів. 

 

8. Схема нарахування балів 

 Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового 

екзамену або залікової роботи 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 

(залікова 

робота) 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7     100 

4 5 5 4 4 4 4 5 5 40 60 100 

 

 Шкала оцінювання 

 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності протягом 

семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсової роботи, 

практики 

для заліку 

90 - 100 відмінно 

зараховано 

70  - 89 

 
добре 

50 - 69 

  
задовільно 

1 - 49 незадовільно не зараховано 

 

9. Рекомендована література 

  

Основна 

1. Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области туризма. – М.: 

Международные отношения. – 1986. 

2. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Культурный обмен в системе международных 

отношений. Учебное пособие. – СПб., 2003.  
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3. Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Межкультурная коммуникация и международный 

культурный обмен. – СПб., 2009. – 416 с.  

4. Богуславский М. М. Международная охрана культурных ценностей – М., 1979. – 192 с. 

5. Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты. – М.: 

Юристъ, 2005. – 427 с. 

6. Богуславский М. М. Судьба культурных ценностей. – М.: Юристъ, 2006. –   206 с. 

7. Болонський процес: документи. – К. : Видавництво Європейського унiверситету, 2004 . – 169 с. 

8. Галенская Л., Музы и право. – Л., 1987. – 223 с. 

9. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М. : Гнозис, 2003. – 288 с. 

10. Изволов Н. А. Феномен кино: история и теория. – М., 2001. – 320 с. 

11. Киричук О.С., Малик Я.Й., Кашуба О.С. Рада Європи : навч. посіб. – Львів, 2006. – 168 с. 

12. Коваленко И. И. Международные неправительственные организации. – М.: Международные 

отношения, 1976 . – 167 с. 

13. Каткова Т. Г. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини: правові аспекти 

/ Т. Г. Каткова. – Х.: Титул, 2007. – 180 с. 

14. Культурный ландшафт как объект наследия. Под ред. Ю.А. Венедина, М.Е. Кулешовой. – М.: 

Институт наследия; С-Пб.: Дмитрий Буланин, 2004. – 620 с. 

15. Культурна політика України. Аналітичний огляд / Ред.-упорядник. О.Гриценко. – Київ: 

УЦКД, 2007. 

16. Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-

історичного середовища [Текст] : зб.офіційних документів / Генеральна прокуратура України ; 

упоряд. В. І. Фрич ; відп.ред. М. В. Гарник. – К. : Істина, 2002. – 336 с. 

17. Максаковский В. П. Всемирное культурное наследие. – М., 2002. – 415 с. 

18. Материалы Международной конференции «Конвенции ЮНЕСКО в области охраны 

культурного  наследия  и  национальное  законодательство  государств-участников  СНГ»: 

(Минск, 26-28 апреля 2007 г.) / Институт государства и права Национальной академии наук 

Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2007. – 250 с. Режим доступу: 

http://www.ifap.ru/library/book205.pdf 

19. Международные неправительственные организации: Справочник. – М.: Наука, 1967. – 

487 с. 

20. МОК и международные спортивные объединения: Справочник. – М., 1979. – 262 с. 

21. Нормативные акты ЮНЕСКО по охране культурного наследия (конвенции, протоколы, 

резолюции, рекомендации). — М.: ЮниПринт, 2002. Режим доступу: 

http://www.anthropos.org.ua/jspui/bitstream/123456789/784/6/%D0%B4-1.pdf 

22. Наумов А. О. Международные неправительственные организации в современной 
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Офіційний сайт Європейського Союзу – документація Болонського процесу – 

www.etf.eu.int/etfweb.nsf/pages/ataglance 

Сайт олімпійського руху – www.olympic.org 

Сайт ІКОМОС. Режим доступу: http://www.icomos.org 

Портал ІКОМ. Режим доступу: http://www.icom.in.ua 

Сайт Пен-клубу. Режим доступу:  http://www.pen-international.org/ 

Международный Комитет Красного Креста. Режим доступу: http://www.icrc.org/rus/war-and-

law/conduct-hostilities/cultural-property/index.jsp 

Нобелевський комітет – www.nobel.se  

Український центр культурних досліджень http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2007_s1.php 

Національний заповідник «Софія Київська».  Режим доступу:  

http://nzsk.org.ua/ukr/unesco/heritage.aspx 

Портал «Культурные ценности – жертвы войны» Министерства культуры Российской 

Федерации. Режим доступу: http://lostart.ru 
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