
Назва дисципліни  «Основи світової політики» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 1 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства Безрук О. О. 

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Історія України», 

«Політична географія світу», а також наявність 

елементарних знань по всесвітній історії  

Опис 

Мета дисципліни.  
ознайомлення студентів з особливостями, характером, 

трансформацією, тенденціями, суперечностями, 

інституціональним забезпеченням та змістом світової 

політики в умовах перманентних змін та зростання 

нестабільності сучасного світу;  

Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

мають знати основні елементи політичної структури 

сучасного світу, розбиратися у змістовному наповненні 

світової політики, знати актуальні проблеми світової 

політики та міжнародних відносин; вміти виявляти 

детермінанти світової політики та її суб’єктів; вміти 

розрізняти основні тенденції світового розвитку; володіти 

навичками вивчення проблем сучасної світової політики. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 12 (дванадцять) тем, які вивчаються протягом 

48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські (практичні) заняття).    

Тема 1. Світова політика як наукова дисципліна. (Лекцій – 

2 год.) 

Тема 2. Світ як політична система (Лекцій – 2 год.) 

Тема 3. Системи міжнародних відносин (Лекцій – 2 год., 

Сем. – 2 год.) 

Тема 4. Світові політичні ідеології. (Лекцій – 2 год., Сем. – 

2 год.) 

Тема 5. Теорії міжнародних відносин (Лекцій – 2 год.) 

Тема 6. Геополітичні аспекти світової політики. (Лекцій – 

4 год., Сем. – 2 год.)  

Тема 7. Держава в світовій політиці (Лекцій – 2 год., Сем. 

– 2 год.) 

Тема 8. Міжнародні організації (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 

год.) 

Тема 9. Глобалізація (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема 10. Проблема конфлікту в світовій політиці (Лекцій – 



4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 11. Тенденції та загрози розбудови нового світового 

порядку (Лекцій – 2 год.) 

Тема 12. Україна в світовому політичному процесі. (Лекцій 

– 4 год., Сем. – 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач. Підсумковий контроль – у 

формі іспиту. 

Мова викладання - українська 

 

 


