
Назва дисципліни АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА 

СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ  

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 
бізнесу  
Цільова аудиторія – студенти 4 курсу.  

 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Доктор історичних наук, професор, професор кафедри 
туристичного бізнесу та країнознавства Лиман Сергій Іванович 
(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 
366; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: 
turbiz@karazin.ua). 
 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

 
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 
таких дисциплін, як: «Політологія», «Історія міжнародних 
відносин», «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародне 
право», «Міжнпродні відносини та світова політика» 

 

Опис Мета викладання навчальної дисципліни – розкриття сутності, 
причин появи, ґенези та можливих шляхів вирішення 
найактуальніших проблем міжнародних відносин та світової 
політики у контексті геополітичних перетворень сучасності, 

розуміння закономірностей їхнього виникнення.  
 
Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої 
освіти повинні досягти таких результатів навчання:  
знання про природу, еволюцію, стан теоретичних досліджень 
міжнародних відносин та світової політики, а також про природу 

та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших 
учасників міжнародних відносин; знання про природу та 
характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, 
регіональному та локальному рівнях; навички аналізувати 
інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої 
політики України та інших держав, готувати інформаційні та 
аналітичні документи, із дотриманням правил їх оформлення. 
розуміння процесів модернізації в країнах Азії та Африки; 

знання актуальних проблем міжнародних відносин в Латинській 
Америці; розуміння зовнішньої політики США та країн 
Центрально-Східної та Південно-Східної Європи; 
використовувати основні положення конфліктології та теорії 
переговорів; аналізувати зовнішню політику, в т. ч. зовнішню 
політику України. 
 

 

 Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 12 тем, які вивчаються протягом 64 годин аудиторних 
занять (34 год. – лекції, 34 год. – семінарські заняття) та 56 годин 
самостійної підготовки.  
Тема 1. Вступ. Сутність постбіполярної системи міжнародних 

відносин та її головні протиріччя (Лекцій – 2 год, Сем. – 4 год.). 
Тема 2. Центри прийняття зовнішньополітичних рішень у 
сучасному світі (Лекцій – 2 год, Сем. – 4 год.). 
Тема 3. Концепції зовнішньої політики провідних країн світу на 
початку ХХІ ст.  (Лекцій – 2 год.).  



 
Тема 4. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в сучасному світі 
(Сем. – 4 год.).  
Тема 5. Вплив конфесійного фактору на сучасну світову політику 
(Лекцій – 4 год, Сем. – 4 год.). 

Тема 6. Феномен сепаратизму у сучасній світовій політиці (Лекцій 
– 4 год.).  
Тема 7. Торговельні війни у сучасному світі та їх вплив на 
міжнародні відносини (Сем. – 4 год.). 
Тема 8. Проблема ядерної безпеки у сучасному світі (Лекцій – 4 
год.). 
Тема 9. Вплив на сучасну світову політику ідей ліво- та 

правопулізму (Лекцій – 2 год. Сем. – 4 год.). 
Тема 10. Міграційний фактор та роль національних меншин в 
міжнародних відносинах сучасності (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.). 
Тема 11. Сучасні збройні конфлікти та їх вплив на світову політику 
(Лекцій – 4 год.). 
Тема 12. Війна РФ проти України як виклик міжнародній безпеці та 
сучасному світовому порядку (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.).  
 

Методи контролю результатів навчання 

 поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей на 
семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; тестових 
завдань; виконання творчих завдань; розв’язування ситуаційних 
задач; виконання індивідуальної семестрової роботи; 
мультимедійних презентацій. Підсумковий контроль – у формі 
іспиту.  

 
Мова викладання – українська. 
 

 


