
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», ОП«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Мовчан Уляна Ігорівна  кандидат політичних наук, старший 

викладач кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, каб. 264; тел.  (057) 705-10-59. електронна 

адреса u.movchan@karazin.ua   

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни відбувається на базі засвоєних знань   із 

«Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та 

світова політика», «Політологія» 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування 

у студентів  знання про теоретико-методологічні та практичні  

інструменти аналізу сучасного світового процесу, а також 

отримання цілісного розуміння про роль різних політичних 

акторів (держав, міжнародних організацій, ТНК тощо) у світі. 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати 

-категоріальний апарат світової політики; 

-методологію даної науки; 

-основні концепції світової політики; 

- основні теоретичні школи в міжнародних дослідженнях; 

- основних учасників світової політики і міжнародних 

відносин; 

- роль і місце держави в сучасному світоустрої; 

- зміни характеру викликів і загроз у світовій політиці; 

- можливі моделі майбутнього світового порядку; 

вміти: -розкрити зміст основних понять курсу; 

-виявити основні закономірності розвитку світової 

політики; 

- застосовувати теоретичні знання для аналізу поточних 

проблем світової політики; 

- орієнтуватися в світових політичних процесах; 

- розуміти механізми взаємодії основних учасників 

міжнародних відносин; 

- оцінювати роль фактора сили в світовій політиці; 

- виділяти і систематизувати фактори, що впливають на 

функціонування системи сучасних міжнародних відносин, 

прогнозувати її подальший розвиток. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Тема 1. Парадигми та школи в теорії світової політики 

Тема 2. Транснаціональні актори у світовій політиці 

Тема 3. Міжнародні конфлікти і механізми їх вирішення 

mailto:u.movchan@karazin.ua


Тема 4. Війна та мир: ідеалізм і реалізм 

Тема 5. Геополітичний рівень світ-системного протистояння. 

Орієнталізм 

Тема 6. Латиноамериканський політичний процес 

Тема 7. Африканський політичний процес 

Тема 8. Азійсько-тихоокеанський політичний процес 

Методи контролю результатів навчання  
Виступи, участь в дискусіях  на семінарських заняттях, 

контрольна робота. Підсумковий контроль – екзамен.   

 

Мова викладання – українська. 

  

 


