
Назва дисципліни Міжнародні системи та глобальний розвиток 

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 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародна інформаційна безпека» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Застава Ірина 

Валентинівна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний 

корпус, 2 поверх, каб. 264, тел. (057)  705-10-59, електронна 

адреса: i.v.zastava@karazin.ua  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: Історія 

міжнародних відносин, Теорія міжнародних відносин, 

Політологія, Міжнародні відносини та світова політика. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

ознайомити студентів з особливостями сучасного стану 

міжнародних відносин; виявлення основних факторів й 

тенденцій, які впливають на глобальний політичний процес і 

визначають вектори його розвитку; з’ясування змісту ідей та 

аналітичних підходів теоретичних шкіл, які існують в сучасних 

дослідженнях глобальної політики, розуміння й їх критичне 

оцінювання, вміння використовувати підходи цих шкіл у 

практичній діяльності ‒ для аналізу поточних проблем 

глобальної політики; оволодіння аналітичними навичками з 

розробки й прийняття рішень в глобальній політиці; розуміння 

природи сучасної глобальної політики. 

 

Очікувані результати навчання.  
У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть : 

- основні теоретичні проблеми досліджень міжнародних 

систем і глобального розвитку в рамках політичної науки;  

- методологічні основи дослідження соціальної, 

політичної, міжнародної систем і системи міжнародних 

відносин, проблем їх розвитку, безпеки;  

- закономірності та головні тенденції глобального 

розвитку; зміст сучасних філософських і наукових поглядів на 

характер, основні тенденції, закономірності і проблеми 

глобального розвитку; 

- особливості та проблеми функціонування міжнародної 

системи, її внутрішньої інтеграції та взаємодії з іншими 

глобальними системами;  

- проблеми та перспективи співробітництва держав як 

основних елементів міжнародної системи;  

- специфіку визначення, прогнозування і вирішення 

глобальних проблем;  

- особливості модернізації в глобальному масштабі; стан 

та перспективи глобального розвитку. 

вмітимуть::  
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- систематизувати узагальнювати та аналізувати основні 

положення та висновки філософської і наукової думки людства 

про глобальний розвиток і міжнародні системи;  

- характеризувати поняття, категорії та критерії визначення 

міжнародної системи на різних етапах її розвитку; визначати 

історичні типи міжнародних систем, збирати, систематизувати 

й аналізувати факти та явища необхідні для її вивчення і 

розгляду, здійснювати їх порівняльний та системний аналіз, 

застосовувати опрацьовану інформацію у практичній 

діяльності;  

- робити прогнози та пропонувати різноманітні варіанти 

можливого розвитку міжнародної системи;  

- збирати, узагальнювати та аналізувати інформацію про стан 

міжнародної системи і на основі цього давати оцінку 

міжнародних ситуації, подій у внутрішній політиці інших 

держав та їх курсу зовнішньої політики;  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 9 тем, які вивчаються протягом 36 годин 

аудиторних занять (18 год. – лекції, 18 год. – семінарські 

заняття) та 114 години самостійної підготовки.  

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

Тема 1. Дослідження міжнародних систем та глобального 

розвитку як науковий напрям і навчальна дисципліна. (Лекцій 

- 1, сем. - 1) 

Тема 2. Концептуально-теоретичні засади системних 

досліджень та системний підхід до аналізу міжнародних 

відносин. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 3. Глобальний політичний процес як глобальний розвиток 

і політична модернізація як його елемент. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 4. Системний підхід до вивчення історії міжнародних 

відносин. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 5. Вестфальська світополітича модель світу. 

Постбіполярна міжнародно-політична система. (Лекцій - 1, 

сем. - 1)  

Тема 6. Глобалізація системи безпеки. (Лекцій - 1, сем. - 1)  

Тема 7. Міжнародні системи: теорії, типи, моделі, структура. 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 8. Історія еволюції міжнародних систем. (Лекцій - 1, сем. 

- 1) 

Тема 9. Сучасна система міжнародних відносин. (Лекцій - 1, 

сем. - 1) 

Методи контролю результатів навчання: курсова робота, 

екзамен 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


