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Назва дисципліни ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
 

Інформація про 

факультети (навчально- 

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 1 курс 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні 

студії» 

Семестр: 1 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково- 

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства, 

к.іст.н., доцент Парфіненко Анатолій Юрійович, 61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, ауд. 366; тел. 

(057) 706-06-46. електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua 

Попередні умови для 
вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни спирається на попередні базові знання зі 
всесвітньої історії та географії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Опис 

Метою вивчення дисципліни є здобуття поглиблених 

знань щодо глобальних тенденцій та чинників розвитку 

міжнародних відносин, аналітичних характеристик розвитку 

країн та регіонів, закономірностей формування регіональних 

підсистем міжнародних відносин та регіональної взаємодії. 

Очікувані результати навчання. 

За результатами навчання студенти мають знати: 
- основні поняття, тенденції та закономірності 

міжнародних відносин та регіональних студій; 

- сутність глобалізаційних процесів та їхній вплив та 

трансформацію національної держави, глобальної та 

регіональних систем міжнародних відносин; 

- етапи еволюції політичної карти світу та системи 

міжнародних відносин; 

- основні чинники утворення світових макро- та 

субрегіонів (географічних, історико-культурних, 

цивілізаційних, економічних, політичних) та їхню просторову 

організацію на політичній карті світу; 

- підходи до типології та класифікації країн світу; 
- міжнародні індекси та рейтинги країн світу як 

індикатори, що відображають якість або стан соціальної, 

економічної та політичної систем і дозволяють здійснювати 

порівняльний аналіз; 

- сутність цивілізаційного підходу, географію та 

характеристики сучасних світових цивілізацій; 

- сутність світосистемного підходу та геоекономічну 

структуру світу; 

- основні глобальні проблеми сучасності та їх вплив на 

глобальний та регіональний розвиток; 

- типи міжнародних організацій і форми їх діяльності у 

світовій політиці 

- концепції міжнародної та регіональної безпеки. 

вміти: 
- застосувати основі поняття та терміни міжнародних 
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 відносин та регіональних студій; 
- виокремлювати та порівнювати ключові макрорегіони 

світу; 

- враховувати у дослідницькій та практичній діяльності 

географічні, етнокультурні, конфесійні, цивілізаційні, 

економічні та ін. параметри, що відокремлюють одні країни та 

регіони від інших; 

- аналізувати модифікацію глобальних процесів і 

закономірностей на макрорегіональні структури та країни 

світу; 

- здійснювати типологізацію та класифікацію країн світу за 

різними ознаками – географічними, культурними, 

цивілізаційними, економічними, політичними та ін. 

- визначати проблемне поле країни; 

- здійснювати дослідження соціально-економічного і 

політичного розвитку макрорегіонів та регіонів світу; 

- володіти основами міжнародної системи транслітерації 

географічних назв країн та регіонів, застосовувати їх у 

професійній діяльності; 

- обґрунтовувати умови та чинники інтеграційних та 

дезінтеграційних процесів у сучасному світі. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи.  
Заплановано 15 (п’ятнадцять) тем, які вивчаються протягом 64 

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

семінарські (практичні) заняття).  

Розділ 1. Теоретичні основи міжнародних відносин та 

регіональних студій (Лекцій – 16 год. Сем. – 14 год.) 

Тема 1. Особливості освітньої програми «Міжнародні 

відносини та регіональні студії» (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 2. Основні поняття та тенденції розвитку міжнародних 

відносин (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 3. Глобалізація та регіоналізація (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 

год.) 

Тема 4. Глобальні проблеми сучасності (Лекцій – 2 год. Сем. – 

2 год.) 

Тема 5. Безпека у глобальному світі (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 

год.) 

Тема 6. Політика і право у міжнародних відносинах (Лекцій – 

2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 7. Типи міжнародних організацій і форми їх діяльності у 

світовій політиці (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Розділ 2. Глобальні просторові структури як суб’єкти 

міжнародних відносин (Лекцій – 16 год. Сем. – 18 год.) 

Тема 8. Політична карата світу та особливості класифікації 

сучасних країн (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 9. Просторово-регіональна структура світу (Лекцій – 2 

год. Сем. – 2 год.) 

Тема 10. Типологія країн світу (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 11. Міжнародні індекси і рейтинги країн у міжнародно-

політичних дослідженнях (Лекцій – 2 год. Сем. – 4 год.) 

Тема 12. Цивілізації як глобальні суб’єкти міжнародних 

відносин (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 13. Характеристика сучасних світових цивілізацій 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема 14. Геоекономічна структура світу (Лекцій – 2 год. Сем. – 

2 год.) 

Тема 15. Міжнародні інтеграційні процеси та глобальні 



інтеграційні угруповання (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Методи контролю результатів навчання 

вхідний – у формі співбесіди, 
поточний – у формі опитування й поточних контрольних робіт, 

семестровий – у формі екзамену. 

Мова викладання. 
українська 

 


