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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми міжнародних відносин 

та глобального розвитку» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» підготовки магістрів 

за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити здобувачів знанням про 

актуальні тренди розвитку міжнародних відносин та розумінням факторів, що визначають 

глобалізаційний вимір перебігу політичних, економічних і соціокультурних процесів. 

 

1.2. 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 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. 

 

1.3. Кількість кредитів - 4 

 

1.4. Загальна кількість годин - 120 
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Обов’язкова 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й  

Семестр 

1-й  

Лекції 

16 годин  

Практичні, семінарські заняття 

16 годин   

Лабораторні заняття 

  

Самостійна робота 

88 годин  

Індивідуальні завдання  

 

1.6. Загальні програмні результати навчання 

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. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розділ 1. Виклики глобальних трансформацій і формування нових мегатрендів 

світового розвитку 

 

Тема 1. Цифрові технології як чинник глобального розвитку. 

 

Четверта промислова революція як концептуальне обґрунтування нового технологічного 

етапу розвитку людства. Вплив технологій штучного інтелекту на економічний, 

соціальний, політичний виміри глобального розвитку. Міжнародні механізми 

регулювання технологій штучного інтелекту. Стратегії держав у сфері розвитку штучного 

інтелекту. Етичний аспект проблеми впровадження штучного інтелекту. Складові 

цифрової економіки. Виклики розвитку криптовалют. Перспективи поширення блокчейну. 
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Адитивне виробництво та 3D-друк. Проблеми регулювання і захисту великих даних. 

Глобальні компанії з найбільшою капіталізацією. Зміни в принципах функціонування 

глобальних ринків. Вплив роботизації і технологій штучного інтелекту на сферу 

зайнятості. Фрилансерство як глобальний тренд ринку праці. 

 

Тема 2. Глобальні соціальні процеси в контексті розвитку цифрових технологій. 

 

Глобальна урбанізація  та міжнародна міграція як тренди глобального розвитку. 

Найбільші мегаполіси світу. Роль Південно-азійського регіону в формуванні 

глобалізаційних трендів. Вплив соціальних медіа на формування індивідуальних та 

соціальних ціннісних установок. Характеристики Homo Dictyous («людини мережевої»). 

Мікротаргетинг і астротурфінг як технології маніпулювання свідомістю та проблема 

зовнішнього втручання у внутрішньополітичні процеси держав. Структурні соціальні 

зміщення внаслідок трансформації ринку праці в умовах цифрової економіки. Модель 

суспільної стратифікації Гая Стендинга і характеристики «нового небезпечного класу». 

Роль прекаріату в піднесенні глобальної протестної активності. Чинники деетатизації 

державного управління і мережеїзація управлінських процесів. Участь недержавних 

акторів у державному управлінні. Мультиакторне урядування і проблеми легітимації 

політикотвірних процесів.  

 

Розділ 2. Тенденції розвитку системи глобального управління. 

 

Тема 3. Оперативний та регуляторний потенціал міжнародних організацій в умовах  

сучасних глобалізаційних трендів. 

 

Асиметрія в репрезентації інтересів на глобальному рівні управління. Інституційно-

процедурне закріплення дисбалансу представництва держав у системі глобального 

управління. Структурні та процедурні особливості ухвалення рішень у керівних органах 

глобальних міжнародних організацій. Процедурні пастки «зваженого голосування» та 

консенсусних моделей ухвалення рішень у міжнародних організаціях. Виклики 

реформування Організації Об’єднаних Націй. Прерогативи найбільших «вкладників» у 

Міжнародному валютному фонді та Світовому Банку. «Регулювання чи реагування?»: 

питання ефективності міжнародних організацій як основи глобального управління.  

 

Тема 4. Клубні форми глобального управління. 

 

Походження «клубів» як форм групової комунікації. Характеристики клубів: 

ексклюзивність членства, закритий формат зустрічей, відсутність інституційної та 

нормативної основи функціонування. Виникнення Групи 7. Вплив Великої Сімки на 

перебіг світових процесів. Ротаційна форма головування у клубі. Велика Двадцятка (G20). 

Учасники і система ротаційного головування у форматі «Troika». Саміти Групи 7 і Групи 

20.  Структурний формат: саміти, фінансовий трек і трек шерп. Громадянський сектор у 

межах діяльності Групи Двадцяти – «Аутріч діалог». Критика системи представництва у 

Великій Двадцятці. Дилеми ефективності глобальних клубів у регулюванні міжнародних 
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відносин. Вплив недержавних акторів на перебіг міжнародних процесів. Глобальні 

соціальні рухи. Рух глобальної справедливості та модель світового референдуму.  

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви розділів і тем      

Кількість 

годин      

   

денна 

форма   

заочна 

форма  

 

усьо

го   

у тому 

числі  усього  

у тому 

числі  

 го л  п лаб. інд. 

с. 

р.  л п лаб. інд. с. 

             р. 

Розділ 1. Виклики глобальних трансформацій і формування  

нових мегатрендів світового розвитку   

Тема 1. Цифрові технології як 

чинник глобального розвитку 30   4 4  22       

Тема 2. Глобальні соціальні процеси 

в контексті розвитку цифрових 

технологій. 

30      

 

 

22       

   4 4         

Разом за розділом 1  60  8 8  44       

Розділ 2. Тенденції  розвитку системи глобального управління 

Тема 3. Оперативний та 

регуляторний потенціал 

міжнародних організацій в умовах  

сучасних глобалізаційних трендів 

 

30 4 4   22       

Тема 4. Клубні форми глобального 

управління 

 
30 4 4   22       

Разом за розділом 2 60 8 8   44       

Усього годин 120 16 16   88       

 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Кількіст

ь 

годин 

1 Стратегії держав у розвитку цифрових технологій і впровадженні 

штучного інтелекту 
4 

2 Міжнародні механізми боротьби з кліматичними змінами  4 

3 Громадянський вимір у регулюванні глобалізаційних процесів 4 

4 Стратегічні пріоритети України в умовах чинних глобалізаційних 

трендів 
4 

 Разом  16 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ Види, зміст самостійної роботи Кількість 

з/п  годин 
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1 

Стратегії держав у розвитку цифрових технологій і впровадженні 

штучного інтелекту 22 

 

Завдання: розглянути лекційний матеріал та рекомендовані 

джерела з цієї теми, підготувати інформаційне повідомлення (з 

презентацією) за питаннями теми практичного заняття, відповісти 

на запитання для контролю знань. 

Допоміжні джерела за темою викладені на платформі Мoodle    

   

2 Міжнародні механізми боротьби з кліматичними змінами  

 

Завдання: розглянути рекомендовані джерела з цієї теми, 

підготувати інформаційне повідомлення (з презентацією) за 

питаннями теми практичного заняття, відповісти на запитання для 

контролю знань. 

Допоміжні джерела за темою викладені на платформі Мoodle   22 

   

3  Громадянський вимір у регулюванні глобалізаційних процесів  

 

Завдання: розглянути лекційний матеріал та рекомендовані 

джерела з цієї теми, підготувати інформаційне повідомлення (з 

презентацією) за питаннями теми практичного заняття, відповісти 

на запитання для контролю знань. 

Допоміжні джерела за темою викладені на платформі Мoodle   22 

   

4 
Стратегічні пріоритети України в умовах чинних глобалізаційних 

трендів  

 Завдання: розглянути лекційний матеріал та рекомендовані 

джерела з цієї теми, підготувати інформаційне повідомлення (з 

презентацією) за питаннями теми практичного заняття, відповісти 

на запитання для контролю знань. 

Допоміжні джерела за темою викладені на платформі Мoodle   

 

 22 

 Разом  

  88 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальні завдання не передбачені.  
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним результатам навчання за 

ОПП віддзеркалює табл. 7.1 

 

Таблиця 7.1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання  

за освітньою компонентною  

«Актуальні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку» 

 

Шифр ПРН 

(від- 

повідно до 

ОНП) 

Результати нав- 

чання (відповідно до ОПП) 

Методи навчання Засоби 

діагностики 

/форми 

оцінювання 
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РН1. Знати та розуміти природу, 

джерела та напрями еволюці 

міжнародних відносин, 

міжнapoднoї політики, 

зовнішньої політики держав, 

стан теоретичних 

досліджень міжнародних 

відносин та світової політики 

 

 

Лекція; пошук 

джерел інформації 

(критичний аналіз, 

інтерпретація), 

корегування та 

підготовка частини 

наукового 

дослідження, її 

презентація 

Оцінювання 

усних відповідей 

на практичних 

заняттях, 

оцінювання 

аналітичної 

частини 

дослідження, 

залікова робота  

 

РН4. Демонструвати знання 

особливостей, характеру та 

ступеня взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних 

відносин різного рівня. 

 

Лекція, надання 

зворотного зв’язку, 

виконання творчих 

завдань у командах,  

аналіз отриманих 

результатів 

Оцінювання 

результатів 

дослідження на 

практичних 

заняттях; 

розв’язування 

аналітичних 

задач,  

залікова робота 

РН5. Критично осмислювати та 

аналізувати глобальні процеси 

та їх вплив на міжнародні 

відносини. 

 

Лекція, пошук 

джерел інформації 

(критичний аналіз, 

інтерпретація), 

робота з вторинними 

даними, презентація 

результатів 

досліджень 

Оцінювання 

виконання 

творчих завдань, 

аналітичних, 

завдань залікова 

робота 

РН9. Визначати, оцінювати та 

прогнозувати політичні, 

дипломатичні, безпекові, 

суспільні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та 

глобального розвитку. 

 

 

Лекція, пошук 

джерел інформації 

(критичний аналіз, 

інтерпретація), 

робота з вторинними 

даними, презентація 

результатів 

досліджень 

Оцінювання 

виконання 

творчих завдань, 

роботи 

учасників під 

час дискусій, 

залікова робота 

РН12. Готувати аналітичні довідки, 

звіти та інші документи про 

стан міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, 

суспільних комунікацій та 

регіональних студій. 

Пошук джерел 

інформації 

(критичний аналіз, 

інтерпретація), 

робота з вторинними 

даними, презентація 

результатів 

досліджень 

Оцінювання 

результатів 

дослідження на 

практичних 

заняттях; 

розв’язування 

аналітичних 

задач,  

залікова робота 

 

Замість виконання завдань (вивчення тем) можуть також додатково враховуватись 

такі види активностей здобувача:  

 

− проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання сучасних 

освітніх технологій на платформах Coursera, Prometheus тощо (за наявності відповідного 

документу про їх закінчення, надання копії викладачу);  
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− участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, зустрічах з проблем 

використання сучасних освітніх технологій (з підготовкою есе, прес-релізу, 

інформаційного повідомлення тощо, що підтверджено навчальною програмою заходу чи 

відповідним сертифікатом); 

− участь у науково-дослідних та прикладних дослідженнях з проблем використання 

сучасних освітніх технологій (в розробці анкетних форм, проведенні опитувань, 

підготовці та проведенні фокус-груп, обробці результатів дослідження, підготовці звіту, 

презентації результатів тощо, що підтверджується демонстрацією відповідних матеріалів).  

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

При вивченні дисципліни застосовуються поточний та підсумковий семестровий 

форми контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну роботу. 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на  практичних заняттях 

відповідно до контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – перевірка 

рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення 

оцінок за всіма формами проведення занять:  

-  контроль та оцінювання активності роботи студента під час  

лекційних та практичних занять (групова дискусія, тренінгові завдання);  

- контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проектних завдань в ході 

індивідуально / командної роботи студентів; 

- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу; 

- контроль та оцінювання вмінь вирішувати аналітичні та інші завдання;  

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій; 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувача. Він проводиться у тестовій формі у вигляді 

семестрового заліку (за дворівневою шкалою оцінювання).  

Заліковий тест містить 20 питань, кожне з яких оцінюються за певною кількістю 

балів. Загальна сума балів за залік – 40. 

Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються 

графіком навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, який виноситься на 

підсумковий семестровий контроль, визначається робочою програмою дисципліни. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 

розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю та балів, 

отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. Максимальна сума 

балів за семестр складає 100 балів. 

Таблиця 8.1 

Критерії та методи оцінювання 

Методи  Критерії оцінювання Система 

оцінювання, 

бали 

Робота над 

аналітичними 

завданнями 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або 

письмовій відповіді на запитання продемонстрував 

всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного 

матеріалу, вміє грамотно інтерпретувати одержані 

результати; продемонстрував знання фахової літератури, 

передбачені на рівні творчого використання 

15 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або 

письмовій відповіді на запитання продемонстрував повне 
10 
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знання програмного матеріалу, передбачене на рівні 

аналогічного відтворення, але припустився окремих 

несуттєвих помилок 

Здобувач вищої освіти демонструє слабкі знання 

навчального матеріалу, фахової літератури навіть на рівні 

аналогічного відтворення, припускається суттєвих 

помилок 

5 

Оцінювання 

участі у 

дискусіях при 

обговоренні 

доповідей на 

семінарських 

заняттях 

Здобувач вищої освіти бере активну участь у дискусії при 

обговоренні доповіді; запитання, які він ставить 

доповідачу, відповідають темі доповіді, є зрозумілими і 

суттєвими. 

5 

Здобувач вищої освіти бере участь у дискусії при 

обговоренні доповіді; запитання, які він ставить 

доповідачу, частково відповідають темі доповіді, подекуди 

є зрозумілими або суттєвими 

3 

Залік  

(тестова форма) 

Виставляється відповідно до вірних відповідей у тесті (1 

питання – 2 бали) 

40  

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залік Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Разом   

Т1 
 

Т2 Т3 
 

Т4 60 40 100 

15 15 15 15               
Залік – 40 балів. Відповідно, максимальна кількість набраних балів по вивченню 

дисципліни складає 100 балів. 
Оцінювання здійснюється відповідно до шкали ЗВО. 
 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

Для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90–100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 
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12. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ В УМОВАХ 

ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ  

 

В умовах дії форс-мажорних обмежень освітній процес в університеті здійснюється 

відповідно до наказів/ розпоряджень ректора/ проректора або за змішаною формою 

навчання або повністю дистанційно в синхронному режимі. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання надається 

можливість скласти залік дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку». 
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