
Назва дисципліни Сучасний світ і проблеми глобалізації 

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  

відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародні 

відносини» підготовки бакалавра за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки  

Застава Ірина Валентинівна (61022, Харків, майдан Свободи, 

6, північний корпус, 2 поверх, каб. 264, электрона адреса: 

i.v.zastava@karazin.ua ) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»:  Історія України, 

Країнознавство та Історії міжнародних відносин. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: сформувати у 

студентів цілісне уявлення щодо місця і ролі глобальних 

проблем сучасності в загальній системі цінностей людства і 

подальших перспектив її розвитку. 

  

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у 

формуванні: 

загальних компетентностей: 

- ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

- ЗК2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

- ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, зокрема завдяки використання 

інформаційних і комунікаційних технологій.  

- ЗК8. Здатність працювати як автономно, так і в 

команді.  

- ЗК10. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та 

поваги різноманітності та багатокультурності.  

фахових компетентностей: 

- ФК 2. Знання про природу, динаміку, принципи 

організації та історичні тенденції розвитку міжнародних 

відносин. 

- ФК9. Розуміння міжнародних інтеграційних процесів 

на Європейському континенті і та місця в них України. 

- ФК12. Розуміння характеристик розвитку країн та 

регіонів, особливостей та закономірностей глобальних 

процесів та місця в них окремих держав. 

 

Очікувані результати навчання: 

- ПРН1. Володіти знаннями про природу, динаміку, 

принципи організації та історичні тенденції розвитку 

міжнародних відносин. 

- ПРН10. Розуміти міжнародні інтеграційні процеси, в 

першу чергу, що відбуваються на Європейському континенті, 
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та місце України в них. 

- РН15. Володіти знаннями про міжнародних 

недержавних акторів та транс національні відносини. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 90 годин 

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

заняття) та 58 години самостійної підготовки.  

Тема 1. Глобалістика: зміст, структура, об’єкт дослідження 

Тема 2. Сучасний світ та глобальні проблеми людства: 

причини їх виникнення та класифікація 

Тема 3. Інтерсоціальні глобальні проблеми в системі 

«суспільство – суспільство»: проблема відсталості 

слаборозвинених країн, проблеми війни та миру, тероризм та 

міжнародна злочинність  

Тема 4. Глобальні проблеми в системі «людина-суспільство»: 

демографічна проблема, проблеми охорони здоров’я, освіти, 

культури, етнічні проблеми, між конфесіональні конфлікти 

Тема 5. Глобальні проблеми в системі «суспільство-природа»: 

проблема енергетичної безпеки, водогосподарська проблема, 

проблема використання та охорони земельних ресурсів, 

глобальна продовольча проблема 

Тема 6. Глобальні проблеми сучасності й Україна 

Тема 7. Міжнародні організації та їх роль у дослідженні 

глобальних проблем сучасності, міжнародні угоди як 

інструмент їх вирішення 

Тема 8. Шляхи вирішення глобальних проблем та сталий 

розвиток 

 

Методи контролю результатів навчання: залік 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


