Анотація до дисципліни
«Зовнішня політика великих держав»
Назва дисципліни
Інформація про факультети
(навчально-наукові
інститути) і курси
навчання, студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані розробників
робочої програми
навчальної дисципліни,
науково-педагогічних
працівників, залучених до
викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни

«Зовнішня політика великих держав»
Дисципліна пропонується для викладання на факультеті
міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.
Рівень вищої освіти – другий (магістерський), освітня
програма
«Міжнародна
інформаційна
безпека»,
спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії».
Солових Віталій Павлович, д.держ.упр., професор.,
професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної
інформації та безпеки (61022, Харків, майдан Свободи, 6,
каб. 264; тел. (066) 230-25-50 електронна адреса:
solovikhvp@gmail.com).
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння
кредитів з дисциплін: «Зовнішня політика України», «Історія
міжнародних відносин», «Теорія міжнародних відносин,
«Міжнародні відносини та світова політика» та ін.
Мета викладання навчальної дисципліни полягає у у
формуванні в майбутніх фахівців належних знань,
формуванні вмінь і навичок особливостей формування
зовнішньої політики великих держав у контексті
трансформації міжнародних відносин.
Очікувані результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
повинен:
РН1. Знати та розуміти природу, джерела та напрями
еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики,
зовнішньої політики держав, стан теоретичних досліджень
міжнародних відносин та світової політики.
РН6. Застосовувати сучасні наукові підходи,
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міжнародних відносин та зовнішньої політики.
РН8. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію
про стан міжнародних відносин, світової політики та
зовнішньої політики держав.
РН10. Оцінювати та аналізувати міжнародні та
зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати
підходи до вирішення таких проблем.
РН15. Формулювати задачі моделювання, створювати
і досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних
відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та
регіональних студій.

РН18. Здійснювати діяльність у дипломатичній та
інших суміжних сферах міжнародного співробітництва.
РН19. Брати участь у професійній дискусії у сфері
міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних
комунікацій та регіональних студій, поважати опонентів і
їхню точку зору, доносити до фахівців та широкого загалу
інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з
фахових проблем.
РН20. Організовувати та вести професійні дискусії у
сфері
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суспільних комунікацій та регіональних студій.
РН22. Демонструвати здатність до подальшого
навчання з високим рівнем автономності.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах
аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти
матеріал за наступними темами:
Тема 1. Визначення поняття «велика держава» у
міжнародних відносинах
Тема 2. Теоретичні засади дослідження зовнішньої політики
великих держав
Тема 3. Зовнішня політика США
Тема 4. Зовнішня політика КНР
Тема 5. Зовнішня політика Великої Британії
Тема 6. Зовнішня політика Французької Республіки
Тема 7. Зовнішня політика РФ
Тема 8. Зовнішня політика Німеччини
Тема 9. Україна у зовнішньо політичних доктринах великих
держав
Методи контролю результатів навчання.
Поточний контроль знань проводиться на кожному
практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі
усного опитування доповідей і повідомлень студентів,
тестування, проведенні аналітичних досліджень, розв’язання
проблемних та тестових завдань, навчальних дискусій.
Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі
екзамену.
Мова викладання.
Українська

