
Назва дисципліни Нетворкінг 

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», освітні програми «Міжнародна інформаційна безпека» 

та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Мовчан Уляна Ігорівна  кандидат політичних наук, старший 

викладач 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 u.movchan@karazin.ua   

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни відбувається на базі засвоєних знань   із 

«Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та 

світова політика», «Політологія» 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: вивченню 

студентами особливості нетворкінгу в міжнародних 

відносинах. Ознайомлення студентів з новітніми 

напрацюваннями зарубіжних і вітчизняних учених в галузі 

мережевого аналізу, формування уявлень про теоретичні та 

практичні проблеми організації та діяльності різних акторів 

міжнародних відносин. 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

знати: - основні наукові школи мережевого підходу та 

теорії мережевого аналізу; 

- методологічні основи мережевого аналізу в 

міжнародних відносинах (методи, принципи тощо); 

- досвід участі іноземних та національних неурядових 

об’єднань у виробленні зовнішньополітичних та безпекових 

рішень; 

- специфіку організації та функціонування міжнародних 

мережевих структур у світі та в Україні; 

вміти: - користуватися категоріальним апаратом та 

розуміти специфіку мережевого підходу та мережевого 

аналізу; 

- оцінювати функціонування акторів міжнародних 

відносин та їх роль на міжнародній арені; 

- орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, які 

здійснюють політико-правове регулювання діяльності акторів 

міжнародних відносин; 

- оцінювати ефективність нетворкінгу в міжнародних 

відносинах; 

- розуміти специфіку організації та функціонування 

міжнародних мережевих структур в Україні. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 
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Тема 1. Концептуальні основи мережевого підходу. 

Тема 2. Мережевий аналіз в контексті світ-системної теорії і 

концепції взаємозалежності. 

Тема 3. Мережевий аналіз міжнародних відносин. 

Тема 4. Методи мережевого аналізу при прийнятті політичних 

рішень в міжнародних відносинах.  

Тема 5. Мережевий аналіз міжнародного співробітництва. 

Тема 6. Нетворкінг в процесах складання наддержавного 

управління і регулювання. 

Тема 7. Мережевий аналіз в сфері міжнародної безпеки 

Тема 8. Міжнародні мережеві структури та їх вплив на стан 

національної безпеки України. 

 

Методи контролю результатів навчання  
Виступи, участь в дискусіях  на семінарських заняттях. 

Підсумковий контроль – залік.   

 

Мова викладання – українська. 

  

 


