
Назва дисципліни 
Актуальні проблеми міжнародних відносин та 

глобального розвитку 

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 

студентам 5 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-

професійна програма «Міжнародні відносини».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Вінникова Наталія Анатоліївна, доктор політичних наук, 

професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 099 177 55 
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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з теорії міжнародних відносин, міжнародних 

відносин та світової політики, міжнародного публічного 

права, міжнародних організацій.  

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: забезпечення 

здобувачів знанням про актуальні тренди розвитку 

міжнародних відносин та розумінням факторів, що 

визначають  глобалізаційний вимір перебігу політичних, 

економічних і соціокультурних процесів 
Основні завдання вивчення дисципліни: 

 

Формування таких загальних компетентностей 
 

ЗК1. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 
ЗК7. Здатність працювати в команді. 

 

ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 
 

ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 
ЗК11. Здатність планувати та управляти часом. 

 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 

 

 

Формування наступних спеціальних (фахових) компетентностей 
 

СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, 

принципи організації міжнародних відносин, типи та види 
міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики. 
 

СК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на 

міжнародні та суспільні відносини, політичні та суспільні 

системи. 



 

СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні 

відносини у різних контекстах, зокрема політичному, 

безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному. 

 

СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження 

проблем міжнародних відносин та світової політики, 

суспільних комунікацій, регіональних студій, професійно 

готувати аналітичні матеріали та довідки. 

 

СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня 

знань, готовність до опанування знань нового рівня, 

підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. 

 

СК12. Здатність аналізувати природу, динаміку, принципи 

регіональних інтеграційних процесів. 

 

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 

мають досягти таких результатів: 

 

РН1. Знати та розуміти природу, джерела та напрями 

еволюції міжнародних відносин, міжнapoднoї політики, 

зовнішньої політики держав, стан теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики 

 

РН4. Демонструвати знання особливостей, характеру та 

ступеня взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних 

відносин різного рівня. 

  

РН5. Критично осмислювати та аналізувати глобальні 

процеси та їх вплив на міжнародні відносини. 

 

РН8. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про 

стан міжнародних відносин, світової політики та 

зовнішньої політики держав. 

 

РН9. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, 

дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобального розвитку. 

 

РН12. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші 

документи про стан міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, суспільних комунікацій та регіональних студій. 

 

 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано: 16 годин – лекційних занять і 16 годин 

семінарських занять. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи слухачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами. 



Тема 1. Цифрові технології як чинник глобального розвитку. 

Тема 2. Глобальні соціальні процеси в контексті розвитку 

цифрових технологій. 

Тема 3. Оперативний та регуляторний потенціал міжнародних 

організацій в умовах  сучасних глобалізаційних трендів 

Тема 4. Клубні форми глобального управління. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень слухачів,  

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /   

4 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


