
Список вибіркових дисциплін (професійних) 2022/2023 навч.рік 

Спеціальність/ Освітня програма: «Міжнародна інформаційна безпека» 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 

Курс: 1 Семестр: 2 

№ Навчальні дисципліни за вибором студента Семестри, в яких 

можливий вибір 

1 Тайм-менеджмент 2 3 

2 Конфлікт-менеджмент 2 3 

3 Селф-брендинг 2 3 

4 Сучасні тенденції розвитку світової політики 2 3 

5 Стратегія і тактика ведення дипломатичних переговорів 2 3 

6  Механізми регулювання міжнародних відносин 2 3 

7 Глобалізація та міжнародна інформація 2 3 

8 Міжнародні системи і глобальний розвиток 2 3 

9 Сучасні глобальні та регіональні інтеграційні процеси 2 3 

 
 

Анотації дисциплін 

Назва дисципліни  Тайм-менеджмент  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна за вибором 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 

бещпека». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.е.н., доцент Миколенко Олена Петрівна (61022, 

Харків, площа Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх), кафедра міжнародної електронної 

комерції та готельно-ресторанної справи 

098-054-80-67 

Електронна адреса: olenamykolenko@karazin.ua 

 



Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
- Базові знання загально гуманітарного циклу 

Опис 

Мета дисципліни є: є формування у 

здобувачів вищої освіти, здебільшого фахівців у 

сфері міжнародних економічних відносин, 

сучасних знань та навичок з тайм-менеджменту з 

метою підвищення особистісної продуктивності та 

ефективності професійної діяльності. 

 

Очікувані результати навчання: 

 уміння використовувати концепції, методи та 

інструментарій з тайм-менеджменту; 

 навички досягнення цілей в особистій, 

професійній та проєктній діяльності зокрема; 

 здатність до ефективного використання та 

розвитку ресурсів організації; 

 здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в професійній 

діяльності.  

Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи.  

 Тема 1. Час як найбільш обмежений ресурс 

організації / проєкту 

 Тема 2. Цілепокладання, пріоритезація та 

технології досягнення результатів 

 Тема 3. Психологічні аспекти тайм-

менеджменту Тема 4. Аналіз часу та 

особистісної ефективності 

 Тема 5. Інструменти планування та 

організації часу 

 Тема 6. Управління часом в проєктах 

 Тема 7. Командний тайм-менеджмент 

 Тема 6. Управління часом в проєктах 

 



 Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль у формі тестування, вирішення 

кейсових та виконання творчих завдань; 

підсумковий контроль у формі заліку.   

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 

120 годин / 4 кредити  ECTS 

Мова викладання українська 

 

Назва дисципліни Конфлікт-менеджмент 

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 

Попова Наталія Валеріївна,  

кандидат філософських наук, доцент кафедри 

теоретичної і практичної філософії імені професора 

Й.Б. Шада ХНУ ім. В.Н. Каразіна.  

0506357465 

popova4.1805@gmail.com  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Базові знання загально гуманітарного циклу 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

розкрити причини виникнення й змісту конфліктів, 

засвоїти механізми прийняття рішень з пошуку засобів 

подолання конфліктів, які можуть бути точками 

зростання і розвитку, можуть дати істотний поштовх для 

формування нових відносин. Для реалізації цієї важливої 

функції конфліктів потрібні дві істотні умови: по-перше, 

зміна ставлення до конфліктів, формування позитивного 

ставлення до них і вміння «бачити» в конфліктах 

mailto:popova4.1805@gmail.com


конструктивний початок; по-друге, формування вміння 

аналізувати конфліктні ситуації, управляти ними, 

збагачення «репертуару» технологій вирішення 

конфліктів, а також дотримання принципів, що сприяють 

вирішенню конфлікту. 

У результаті вивчення даного курсу студент 

повинен  

знати: найтиповіші проблемні ситуації та методи 

їх розв’язання. Мати уявлення про конфлікти та засоби 

їх подолання. Володіти мистецтвом спору, вміти 

обґрунтовувати свою думку та переконувати у своїй 

правоті інших.  

вміти: аналізувати літературу з курсу, виступити 

перед аудиторією, орієнтуватись в основних риторичних 

течіях, самостійно орієнтувати свою світоглядну 

позицію, вести діалог чи полеміку з приводу загальних 

засад життєдіяльності людини. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні 

засвоїти: конфлікт-менеджмент є спеціальною 

дисципліною, яка вчить тому, щоб закони винайдення 

ідей й аргументації органічно втілювалися б у доречну 

мовну форму й були б прикрашені, запам'ятовувалися, та 

гідно й майстерно виголошувалися. Знаючи ознаки 

виникнення конфліктної ситуації, закономірності 

розвитку конфліктів, виявляючи мотиви і цілі учасників 

конфлікту, усвідомлюючи свої справжні інтереси в 

конкретній ситуації, володіючи методами аналізу 

конфліктної ситуації і організації спільного пошуку 

рішень, менеджер набагато ефективніше справляється зі 

складними проблемами.  

Методи контролю результатів навчання: залік 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 
 



 

Назва дисципліни  Селф-брендінг  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна за вибором 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 

к.е.н., доцент Світлана Страпчук (61022, Харків, 

площа Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх), 

кафедра міжнародної електронної комерції та 

готельно-ресторанної справи 

Електронна адреса: <svitlanastrapchuk@karazin.ua> 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
- Базові знання загально гуманітарного циклу 

Опис 

Мета дисципліни є: є формування у 

здобувачів вищої освіти, здебільшого фахівців у 

сфері міжнародних економічних відносин, 

сучасних знань та навичок з селф-брендінгу з 

метою підвищення особистісної продуктивності та 

ефективності професійної діяльності. 

 

Очікувані результати навчання: 

 уміння використовувати концепції, методи та 

інструментарій з селф-брендінгу; 

 навички досягнення цілей в особистій, 

професійній діяльності зокрема; 

 здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в професійній 

діяльності; 

 здатність до самопрезентації.  

Теми аудиторних занять та самостійної 



роботи.  

 Тема 1. Формування персонального бренду 

 Тема 2. Просування персонального бренду 

 Тема 3. Просування персонального бренду в 

соціальних мережах 

 Тема 4. Формування та управління діловим 

іміджом 

 Тема 5. Селф-брендінг та професійні 

платформи   

 Тема 6. Самопрезентація 

 Тема 7. LINKEDIN як один із сучасних 

інструментів просування персонального бренду 

 

 Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль у формі тестування, вирішення 

кейсових та виконання творчих завдань; 

підсумковий контроль у формі заліку.   

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 

120 годин / 4 кредити  ECTS 

Мова викладання українська 

 

Назва дисципліни Сучасні тенденції розвитку світової політики 

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 Доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних 



розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Комарова 

Тетяна Геннадіївна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

північний корпус, 2 поверх, каб. 264, тел. (057) 707-55-54, 

електронна адреса кафедри: mpdepartment@ukr.ne 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: Теорія 

міжнародних відносин, Міжнародні економічні 

відносини, Міжнародні відносини та світова політика, 

Аналіз зовнішньої політики, Міжнародні організаці 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

 висвітлення теоретичних та практичних аспектів світової 

політики, розкриття змісту специфічних понять і 

підходів, що використовуються світовою наукою у 

вивченні політичних взаємодій на міжнародній арені, 

ознайомлення студентів з прикладним політологічним 

використанням виробленого наукою фундаментального 

знання про цю сферу суспільного життя 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни студенти 

 знатимуть :  

- зміст сучасних наукових поглядів на характер світової 

політики;  

- значення політичних процесів, що розгортаються в 

сфері міжнародних відносин; 

 - чинники, що визначають місце і роль України в 

світовій політиці і в міжнародному співтоваристві; 

 - особливості політичної соціалізації в сфері владних 

відносин на світовій арені і зростання впливу індивіда на 

міжнароднополітичну систему;  

- значення аналізу та прогнозування в дослідженні і 



вивченні світової політики.  

вмітимуть::  

- виділяти основні тенденції і проблеми, властиві світовій 

політиці; - визначати роль і значення локальних та 

регіональних воєн у світовій політиці, а також 

взаємозв’язок світової війни та світової політики в 

умовах біполярного світу; 

 - виокремлювати можливі шляхи стабілізації світової 

політики;  

- аналізувати найбільш відомі теоретичні прогнози у 

світовій політиці. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні 

засвоїти матеріал за наступними темами: 

 Тема 1. Світова політика як навчальна дисципліна і 

об’єкт наукового аналізу  

Тема 2. Тенденції та закономірності сучасної світової 

політики. Політична глобалізація  

 Тема 3. Міжнародна організована злочинність як виклик 

сучасній світовій системі  

 Тема 4. Соціально-політичні тенденції розвитку сучасної 

світової політики 

. Тема 5. Вплив глобальних екологічних проблем на 

сучасну світову політику 

. Тема 6. Культурно-цивілізаційний вимір світової 

політики  

 Тема 7. Сучасні тенденції розвитку міжнародної системи 

захисту прав людини 

Тема 8. Україна у світовій політиці . 

Методи контролю результатів навчання: залік 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

Назва дисципліни 
Стратегія і тактика ведення дипломатичних 

переговорів 

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 

Кліпкова Ганна Олексіївна, канд.. політ. н., доц. кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки 

mpdepartment@ukr.net 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базою для вивчення дисципліни «Стратегія і тактика 

ведення дипломатичних переговорів» є засвоєння 

кредитів з наступних дисциплін: «Дипломатична та 

консульська служба», «Дипломатичний протокол та 

етикет», «Історія міжнародних відносин», «Міжнародне 

право», «Міжнародні відносини та світова політика» 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

сформувати у студентів сучасне бачення теоретичних 

уявлень і відпрацювання практичних навичок ведення 

міжнародних переговорів, показати принцип взаємодії 

зовнішньополітичних відомств країни, а також 

міжнародних організацій.  



 

Очікувані результати навчання.  

Студенти повинні володіти основними правилами і 

прийомами переговорного процесу; знати правила 

поведінки при переговорах, на прийомах, візитах, 

дипломатичного листування та інше; мати навички 

організації і ведення переговорів, конференцій; мати 

уявлення про міждержавні угоди й дипломатичні ноти 

згідно з дипломатичним протоколом.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

1. Міжнародні переговори: теоретичні засади  

2. Державні органи зовнішніх зносин, службове й 

протокольне старшинство  

3. Організація переговорного процесу  

4. Стратегія переговорного процесу  

5. Тактика переговорного процесу  

6. Міжнародні конференції  

7. Дипломатичне листування та дипломатичні документи  

8. Інформаційне поле міжнародних переговорів 

 Методи контролю результатів навчання:  

- Усні відповіді на семінарських заняттях; 

 - Письмовий експрес- контроль; 

 - Колоквіум; 

 - Тестові завдання; 

 - Виконання творчих завдань;  

- Розв’язання ситуаційних задач. 

Форма підсумкового контролю: залік 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 



годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

Назва дисципліни Механізми регулювання міжнародних відносин 

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 

Доктор наук з державного управління, професор. 

Професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки Солових Віталій Павлович (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 поверх, 

каб. 264, тел. (057) 707-55-54, електронна адреса 

кафедри: mpdepartment@ukr.ne 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: Теорія 

міжнародних відносин, Міжнародні економічні 

відносини, Міжнародні відносини та світова політика, 

Аналіз зовнішньої політики, Міжнародні організації 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

 формування в майбутніх фахівців теоретичних знань 

щодо механізмів регулювання різноманітних форм 

міжнародних відносин та практичних навичок аналізу 

впливу тих чи інших методів управління на міжнародні 

відносини в світі та в Україні 

 

 Очікувані результати навчання.  



У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть :  

- норми діючого міжнародного права в сфері 

регулювання міжнародних відносин;  

- основні механізми регулювання і управління розвитком 

міжнародних відносин на національному та 

інтернаціональному рівнях;  

- методи регулювання міжнародної торгівлі й 

міжнародного руху капіталів;  

- порядок укладання міжнародних договорів згідно з 

законодавством України; 

 - основні тенденції розвитку міжнародних відносин в 

умовах глобалізації;  

- методологічні, концептуальні підходи до сучасного 

розуміння механізмів регулювання міжнародних 

відносин.  

вмітимуть::  

- творчо аналізувати стан системи міжнародних відносин, 

визначати проблеми й тенденції їх розвитку;  

- збирати, систематизувати міжнародну інформацію, 

здійснювати порівняльний аналіз та застосовувати 

здобуті знання на практиці; 

 - аналізувати сучасні та минулі механізми, засоби, 

інструменти та суб’єкти регулювання МЕВ;  

- характеризувати сучасний стан, проблеми та 

перспективи участі України в міжнародних відносинах;  

- аналізувати документи міжнародних організацій в сфері 

регулювання торговельно-економічних, інвестиційних, 

фінансових відносин;  

- самостійно вивчати та аналізувати вітчизняну та 

зарубіжну література з питань регулювання міжнародних 

відносин.  

 



Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні 

засвоїти матеріал за наступними темами: 

 Тема 1. Тенденції розвитку міжнародних відносин в 

контексті глобалізації  

Тема 2. Міжнародні організації як регулятори 

міжнародних відносин  

Тема 3. Роль регіональних інтеграційних угрупувань в 

регулюванні міжнародних відносин  

Тема 4. Клубні механізми глобального  управлянні 

 Тема 5. Регулювання міжнародної торгівлі  

Тема 6. Фінансові інструменти регулювання 

міжнародних відносин  

Тема 7. Міжнародні конфлікти та механізми їх 

врегулювання  

Тема 8. Механізми регулювання міжнародних відносин в 

Україні ( 

Методи контролю результатів навчання: залік 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

Назва дисципліни Глобалізація та міжнародна інтеграція 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

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» 



дисципліну 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

Кандидат політичних наук.. доцент кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки Кліпкова Ганна Олексіївна (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 поверх, каб. 264, 

тел. (057) 705-10-59, электрона адреса кафедри: 

mpdepartment@ukr.ne 

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. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

розглянути основні глобальні світові тренди, ознайомити 

студентів з основними реґіональними і глобальними 

інтеграційними тенденціями, вивчення механізму 

прийняття рішень з проблем глобальної безпеки й 

пошуку засобів подолання конфліктів. 

 Очікувані результати навчання. У результаті вивчення 

дисципліни студенти знатимуть : 

 - основні терміни, що стосуються міжнародної інтеграції 

та глобалізації; 

 - становлення та особливості функціонування провідних 

реґіональних інтеграційних об’єднань;  

- сутність глобалізаціїта основні підходи до їївивчення;  

- процес розвитку глобалізаціїта їїособливості в 

цивілізаційному, політичному та економічному вимірах.  

вмітимуть:  

- аналізувати основні глобальні тренди;  

- застосовувати набуті знання для прийняття рішень у 



сфері міжнародних відносин з урахуванням ситуації у 

світі;  

- розробляти стратегії зовнішньополітичної діяльності за 

результатами аналізу глобальних трендів та їх впливу на 

поточні реґіональні та загальносвітові процеси; 

 - робитимуть прогнози щодо загальносвітових та 

реґіональних економічних, політичних та соціальних 

тенденцій. 

 Теми аудиторних занять та самостійної роботи:  

 Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні 

засвоїти матеріал за наступними темами:  

Тема 1. Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій 

політиці: поняття, сутність та особливості.  

Тема 2. Глобалізація як суспільне явище: поняття та 

сутність  

Тема 3. Політична та економічна глобалізація.  

Тема 4. Глобалізація та антиглобалістськийрух.  

Тема 5. Міжнародне громадянське суспільство 

 Тема 6. Міжнародна економічна та військово-політична 

інтеграція.  

 Тема 7. Розвиток інтеграційних процесів у Європі .  

 Тема 8. Інтеграційні процеси на пострадянському 

просторі  

Тема 9. Розвиток інтеграційних процесів у Південнійта 

ПівнічнійАмериці.  

Тема 10. Розвиток інтеграційних процесів в Азіїта 

Африці.  

Тема 11. Україна в системі міжнародних об’єднань.  

Тема 12. Криза міжнародної інтеграції у сучасному світі. 

Хвиля деглобалізації 



 

Методи контролю результатів навчання: залік 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

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::  

- 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  

 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.  

Тема 2. Концептуально-теоретичні засади системних 

досліджень та системний підхід до аналізу міжнародних 

відносин.  

 Тема 3. Глобальний політичний процес як глобальний 

розвиток і політична модернізація як його елемент 

 Тема 4. Системний підхід до вивчення історії 

міжнародних відносин.  

 Тема 5. Вестфальська світополітича модель світу. 

Постбіполярна міжнародно-політична система.  

Тема 6. Глобалізація системи безпеки.  

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

структура.  

Тема 8. Історія еволюції міжнародних систем 



 Тема 9. Сучасна система міжнародних відносин.  

Методи контролю результатів навчання: залік 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 

 

Назва дисципліни Сучасні глобальні та регіональні інтеграційні процеси 

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 

Дмитро Ченчик. Кандидат історичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації 

та безпеки 

<d.v.chenchyk@karazin.ua> 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з концептуальних засад 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

формування теоретичних знань та практичних навичок з 

аналізу форм, методів і напрямів інтеграційних процесів 

у регіонах світу, сучасних тенденцій формування 

регіональних і субрегіональних систем міжнародних 

відносин. 



Очікувані результати навчання.  

– знання про природу та характер взаємодій окремих 

країн та регіонів на глобальному, регіональному та 

локальному рівнях;  

– розуміння принципів використання теоретичних 

знань з міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, міжнародної безпеки та конфліктів, 

міжнародної регіоналістики при вирішенні 

практичних завдань;  

–  оцінювати події міжнародного життя, процеси в 

сфері міжнародного співробітництва та 

міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

– використовувати методологічні основи формування 

геополітики та геостратегії 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

 Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні 

засвоїти матеріал за наступними темами:  

1. Поняття та різновиди інтеграції. Теоретичні аспекти 

інтеграції на різних рівнях розвитку економічних систем  

2 Основні тенденції глобалізації та її співвідношення з 

регіональною інтеграцією в сучасному світі  

3 Світова організація торгівлі як глобальний регулятор 

міжнародних інтеграційних процесів  

4 Безпекова інтеграція в сучасному світі  

5 Розвиток інтеграційних процесів у Європі  

6 Кризові процеси та сценарії подальшого розвитку ЄС, 

ключові аспекти реформування механізмів єврозони  

7 Передумови створення Україною інтеграційних 

об’єднань на регіональному рівні  

8 Україна в сучасних інтеграційних процесах 

 



Методи контролю результатів навчання: залік 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 

годин / 4 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 


