
 

 

 

АННОТАЦІЯ 
 

 

 

 

 

 

 

Назва дисципліни 
 

 

Міжнародні системи та глобальний розвиток 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю дисципліну 
 

 

 
Факультет міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

1 рік навчання 

Спеціальність : 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», 

Навчальна дисципліна призначена для 

міжнародників. Корисна країнознавцям, 

економістам, юристам, економістам-

міжнародникам і кожному допитливому 

здобувачу вищої освіти.  
 

 

Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних працівників, 

залучених до викладання  

 

 
Доктор історичних наук, профессор кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, Лиман Сергій Іванович. 

Кандидат  політичних наук, доцент кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, Панасенко Ганна 

Сергіївна. 

 (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  
 

 
Базові знання зі спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»: Історія міжнародних відносин, Теорія 

міжнародних відносин, Політологія, Історія 

України, Світова економіка, Міжнародні 

економічні відносини, Міжнародні відносини та 

світова політика, Країнознавство та ін..  
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  Опис  

Мета дисципліни: 

 розгляд актуальних проблем сучасності, 

закономірностей становлення, 

функціонування та зміни міжнародних 

систем, дій та взаємодій міжнародних систем 

різних рівнів та структур у конкретних 

проявах в умовах глобального розвитку і в 

контексті світового політичного процесу.  

 
 

 
Очікувані результати навчання.  
Після вивчення дисципліни студенти знатимуть : 

- особливості та основні напрями системного 

підходу до дослідження міжнародних 

відносин;  

- актуальні проблеми сучасності; 

закономірності та головні тенденції 

глобального розвитку;  

- зміст сучасних наукових поглядів на 

характер глобалізації, на сучасний глобальний 

розвиток та процеси, що відбуваються на 

глобальному, регіональному та локальному 

рівнях в різних країнах та регіонах.  
вмітимуть:  

- застосовувати отримані знання для 

вирішення практичних завдань, пов'язаних 

із здійсненням зовнішньополітичного курсу 

України, зміцненням її міжнародного 

авторитету та позицій на світовій арені в 

рамках своєї професійної діяльності; 

-  оцінювати  та прогнозувати конкретну 

ситуацію в міжнародних відносинах, 

світовій політиці з метою захисту 

державних інтересів та підвищення 

міжнародного авторитету України;  

- збирати, узагальнювати та аналізувати 

міжнародну інформацію і давати оцінку 

міжнародній обстановці, подіям у 

внутрішньополітичному житті зарубіжних 

країн та їх зовнішньополітичної діяльності;  

- використовувати раціональні методи 

пошуку, відбору та використання 

інформації, здійснювати її перевірку та 

класифікувати джерела;  

- орієнтуватися у літературі за фахом; на 

практиці застосовувати знання і навички 

наукової організації праці в галузі 

міжнародних відносин, зовнішньої  

політики та дипломатії.  
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Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи  

 

Заплановано 16 тем, які вивчаються 

протягом 120 годин з яких 48 годин 

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

– семінарські заняття) та 72 години 

самостійної підготовки.  

Розділ 1. Актуальні проблеми сучасності. 

Тема 1. Глобальні проблеми сучасного світу. 

Тема 2. Проблема нерівномірного розвитку 

країн світу, соціальної нерівності, бідності.  

Тема 3. Міжнародні конфлікти та засоби їх 

подолання. 

Тема 4. Міжнародний тероризм як глобальна 

проблема сучасності. 

Тема 5. Глобальні проблеми міжнародних 

відносин в контексті світових політичних 

процесів. 

Тема 6. Екологічна криза як глобальна 

проблема. 

Розділ 2. Сутність, структура і форми 

системи міжнародних відносин. 

Тема 7. Міжнародні системи як об’єкт 

наукового дослідження. 

Тема 8. Структура, функції і структурні рівні 

системи міжнародних відносин. 

Тема 9. Системний підхід до вивчення історії 

міжнародних відносин. Регіональні системи 

довестфальського світоустрою. 

Тема 10. Вестфальська світополітична 

модель міжнародних відносин. 

Тема 11. Постбіполярна міжнародно-

політична система та місце в ній України. 

Розділ 3. Міжнародні системи в умовах 

глобальної трансформації людства 

Тема 12. Теоретичне осмислення глобалізації 

та механізмів її формування.  

Тема 13. Стратегії та моделі глобальних 

взаємодій. 

Тема 14. Глобалізація та антиглобалізм. 

Тема 15. Формування іміджу глобалізації та 

транснаціональної ідентифікації. 

Тема 16. Глобальне управління та 

національна держава. 
Методи контролю результатів навчання:  

Залік 

Мова викладання: українська  
   

 


