
Назва дисципліни                Вступ до фаху 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна (обов’язкова) пропонується для викладання на 

факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) 

рівнем, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», освітні програми «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні 

відносини».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Новікова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 61022, Харків, майдан Свободи, 

6, каб. 264; тел. (057) 705-10-59. електронна адреса lvnov@ukr.net  

Солових Євгенія Миколаївна к. політ. н., доцент кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

(61022, Харків, маид̆ан Свободи, 6, каб. 264; тел. (095) 504-30-  

40 електронна адреса: j.m.solovikh@karazin.ua). 
Харченко Ігор Михаил̆ович, к. тех. н., доцент кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

(61022, Харків, маид̆ан Свободи, 6, каб. 264) 

 

Кліпкова Ганна Олексіївна, к. політ. н., ст. викладач кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

(61022, Харків, маид̆ан Свободи, 6, каб. 264)  

електронна адреса klipkova@karazin.ua 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

української мови, історію України, іноземну мову.  

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: полягає в 

- ознаио̆мленні студентів-першокурсників зі змістом та 

особливостями підготовки міжнародників;- формуванні у 

студентів розуміння їх маиб̆утньої професійної діяльності. 

Програма курсу відображає основні теоретичні та практичні 

проблеми сучасних міжнародних відносин та світової політики.  

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

-базові складові системи стандартів вищої освіти з підготовки 

бакалаврів за освітньо-професіин̆ою програмою «Міжнародні 

відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії».  

-місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері 

міжнародних відносин та особливості процесу їх підготовки; -

основні сфери діяльності фахівця з міжнародних відносин, 



специфіку його роботи в державних і недержавних установах, 

бізнес-структурах, засобах масової інформації тощо;  

- основні поняття та категорії у сфері міжнародних відносин; 

основні підходи до розуміння сутності міжнародних відносин; - 

основних учасників міжнародних відносин; 

- природу конфліктів і основні напрямки співпраці у 

міжнародних відносинах;  

- про процеси глобалізації та глобальні проблеми як фактор 

посилення взаємодії міжнародних акторів.  

вміти: визначати основні фахові особливості випускника за 

освітньо-професійною програмою «Міжнародні відносини» 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» освітнь-окваліфікаціин̆ого рівня 

«бакалавр»;  

-характеризувати основні поняття і категорії у сфері 

міжнародних відносин 

- виділяти типи і структурні елементи системи міжнародних 

відносин;  

-оцінювати роль держави у міжнародних відносинах; 

-вільно оперуючи набутими фактами та поняттями, 

виокремлювати та аналізувати проблеми міжнародних відносин; 

- аналізувати специфіку становлення сучасної системи 

міжнародних відносин та визначати місце в ній України.  

 Теми аудиторних занять та самостійної роботи:  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної та 

самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними 16 темами:  

Тема 1. Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері 

міжнародних відносин та особливості процесу їх підготовки в 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. 

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 2. Особливості університетської освіти.  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 3. Міжнародні відносини та світова політика. 

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 4. Основні учасники міжнародних відносин. 

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 5. Держава – головний суб’єкт міжнародних відносин. 

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 6. Зовнішня політика держави.  

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 7. Імідж держави та імідж політика у системи  

міжнародних відносин. 



(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 8. Інтереси та цілі суб’єктів у міжнародних відносинах. 

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 9. Міжнародний порядок та світове лідерство. 

(Лекцій - 1,  сем. - 1). 

Тема 10. Світовий порядок в епоху глобалізації.  

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 11. Сутність, виникнення та форми дипломатичної  

діяльності. (Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 12. Дипломатія як наука та мистецтво. 

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 13. Дипломатична та консульська служба. 

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 14. Міжнародні організації у світовій політиці. ООН – 

універсальна міжнародна міжурядова організація. 

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 15. Європейський вимір міжнародних відносин. 

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

Тема 16. Регіональні особливості міжнародних відносин. 

(Лекцій - 1, сем. - 1). 

 

Методи контролю результатів навчання: Іспит 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 

 / 4 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

  

 

 

 


