
Назва дисципліни 
Актуальні проблеми міжнародних відносин та 

глобального розвитку 

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 

студентам 5 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-

професійна програма «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Філатова Ольга Євгеніївна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри кафедри  міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки факультету міжнародних економічних 

відносини і туристичного бізнесу ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

olga.e.filatova@karazin.ua, т. 0997846453 

м. Харків, майдан Свободи, 6, ауд. 264 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з історії України, політичної географії світу, 

політології, теорії держави та права, міжнародного публічного 

права, основ світової політики, основ світової політики, основ 

економічної теорії. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни є - розкриття 

процесу формування та основних етапів розвитку сучасної 

системи міжнародних відносин. 

Основні завдання вивчення дисципліни є: Визначити 

концептуально- теоретичні та практичні аспекти 

зовнішньополітичної діяльності провідних держав світу у 

першій чверті XXI ст. Окреслити основні етапи формування 

системи міжнародних відносин в окреслений період. 

Проаналізувати основні вектори новітнього періоду розвитку 

сучасної системи міжнародних відносин. 

Основні завдання вивчення дисципліни також 

полягають у формуванні наступних загальних компетентностей: 

ЗК 3 – здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями і застосовувати їх у практичній діяльності. 

ЗК 5 – здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, зокрема завдяки застосування 

інформаційних і комун6ікаційних технологій. 

ЗК 6 – вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК 7 – вміння аргументувати вибір шляхів вирішення 

завдань професійного характеру, критично оцінювати 

отримані результати та обґрунтувати прийняті рішення. 
у формуванні наступних фахових компетентностей: 

ФК 1 – поглиблені знання про природу, динаміку, 

принципи організацій міжнародних відносин, типи та види 

міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової 

політики. 

ФК 2 – розуміння сутності процесів глобалізації та їх 

впливу на міжнародні відносини. 

ФК 3 – здатність аналізувати та прогнозувати 

міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема 

політичному, безпековому, правовому, економічному, 
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суспільному, культурному та інформаційному. 

ФК 10 – розуміння особливостей розвитку країн та 

регіонів сучасних глобальних, регіональних та локальних 

процесів, та місця в них України. 

 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

1. Глобальні проблеми сучасного світу. 

2. Глобалізація у сучасному світі. 

3. Проблема нерівномірного розвитку країн світу, 

соціальної нерівності, бідності. 

4. Проблеми війни в сучасних умовах. 

5. Міжнародні конфлікти та засоби їх подолання. 

6. Тероризм у сучасному світі. 

7. Латентна політика у створенні та подоланні 

проблем сучасних міжнародних відносин. 

8. Міжнародні відносини на пострадянському 

просторі. 

9. Європейська система міжнародних відносин. 

10. Міжнародні відносини на Близькому та Середньому 

Сході та в Африці. 

11. Міжнародні відносини у Південній Азії та АТР. 

12. Зовнішня політика США, Канади та американська 

система міжнародних відносин. 

13. Зовнішня політика України після проголошення 

незалежності. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється у формах 

поточного контролю (виступи на семінарах, усного 

опитування, підготовці презентацій, (38 балів) та конспектів 

(22 бали)) – 60 балів і підсумкового письмового заліку – 40 

балів.Семестровий підсумковий контроль проводиться у 

формі заліку. 

Мова викладання – українська. 

Кількість кредитів 3. 

Загальна кількість годин 90 год. 

 


