
Назва дисципліни Сучасні міжнародні відносини 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

Андрієвський Тимур Григорович, доктор філософії за 

спеціальністю політологія, викладач кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, тел.: 0502195346 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

міжнародних відносин та світової політики, в тому числі 

ознайомлення здобувачів із основними напрямами і способами 

діяльності держави з одержання, використання, поширення та 

зберігання інформації; вивчення основних термінів та теоретичних 

моделей впливу інформаційної сфери на політику та безпеку. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення 

здобувачів із сучасними тенденціями світових міжнародних 

відносин, роллю глобалізації та її впливом на відносини між 

субʼєктами міжнародного права, сучасними чинниками 

міжнародної безпеки, з’ясування співвідношення національної, 

регіональної та міжнародної безпеки. 

Очікувані результати навчання.  

ознайомлення здобувачів з основними теоретичними питаннями 

міжнародних відносин і світової політики; сформувати уявлення 

про основні закономірності розвитку сучасних міжнародних 

відносин; навчити аналізувати тенденції розвитку світової 

політики; розвинути здібності самостійного аналізу подій 

міжнародного життя і їх прогнозування. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  
Тема 1.  Історичні форми системи міжнародних відносин. 

Тема 2. Основні характеристики сучасної системи міжнародних 

відносин. 

Тема 3. Глобалізація як основна тенденція розвитку світового 

політичного процесу. 

Тема 4.  Безпека у міжнародних відносинах. 

Тема 5. Культурний та інформаційний чинники у міжнародних 

відносинах. 

Тема 6. Україна в сучасних міжнародних процесах. 

Тема 7. Сучасний стан міжнародних відносин на фоні загрози 

нових масштабних конфліктів. 

Методи контролю результатів навчання:  

Поточний контроль у формі опитування, тестування, виконання 

контрольної роботи 



Форма підсумкового контролю: екзамен 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


