
Назва дисципліни                Сучасні тенденції розвитку світової політики 

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 другим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародна інформаційна безпека» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Алексєєва Тетяна 

Іванівна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 

2 поверх, каб. 264, тел. (057)  705-10-59, електронна адреса 

кафедри: mpdepartment@ukr.net  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: Теорія 

міжнародних відносин, Міжнародні економічні відносини,  

Міжнародні відносини та світова політика, Аналіз зовнішньої 

політики, Міжнародні організації 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: висвітлення 

теоретичних та практичних аспектів світової політики, 

розкриття змісту специфічних понять і підходів, що 

використовуються світовою наукою у вивченні політичних 

взаємодій на міжнародній арені, ознайомлення студентів з 

прикладним політологічним використанням виробленого 

наукою фундаментального знання про цю сферу суспільного 

життя 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть : 

- зміст сучасних наукових поглядів на характер світової 

політики; 

- значення політичних процесів, що розгортаються в сфері 

міжнародних відносин;   

- чинники, що визначають місце і роль України в світовій 

політиці і в міжнародному співтоваристві; 

- особливості політичної соціалізації в сфері владних відносин 

на світовій арені і зростання впливу індивіда на міжнародно-

політичну систему; 

- значення аналізу та прогнозування в дослідженні і вивченні 

світової політики. 

вмітимуть::  

- виділяти основні тенденції і проблеми, властиві світовій 

політиці;  

- визначати роль і значення локальних та регіональних воєн у 

світовій політиці, а також взаємозв’язок світової війни та 

світової політики в умовах біполярного світу; 

- виокремлювати можливі шляхи стабілізації світової політики;  

- аналізувати найбільш відомі теоретичні прогнози у світовій 

політиці. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  
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Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 32 годин 

аудиторних занять (16 год. – лекції, 16 год. – семінарські 

заняття) та 88 години самостійної підготовки.  

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

Тема 1. Світова  політика  як  навчальна  дисципліна  і  об’єкт  

наукового аналізу 

(Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 2. Тенденції та закономірності сучасної світової політики. 

Політична глобалізація  

(Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 3. Війна і мир в світовій політиці 

(Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 4. Проблеми безпеки і стабільності в світовій політиці 

(Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 5. Глобальні проблеми сучасності в світовій політиці  

(Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 6. Індивіди у світовій політиці  

(Лекцій – 2, сем. - 2). 

Тема 7. Україна у світовій політиці  

(Лекцій -2, сем. - 2). 

Тема 8. Прогнозування та аналіз світової політики 

(Лекцій - 2, сем. -2). 

 

Методи контролю результатів навчання: екзамен 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

  

 

 

 


