
Назва дисципліни Зовнішня політика великих держав 

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 

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: 

формування у студентів уявлень про особливості сучасних 

міжнародних відносин як сукупності зовнішніх політик 

держав. 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: -особливості аналізу зовнішньої політики 

держави, ключові підходи та рівні; 

-внутрішні та зовнішні фактори формування та розвитку 

всесвітньої політично системи міжнародних відносин як 

сукупності зовнішніх політик держав; 

-основні методи та підходи по проведенню прикладного 

аналізу міжнародних ситуацій; 

-ключові міжнародно-правові принципи, які 

обґрунтовують встановлення транскордонні та міжнародні 

зв’язки; 

вміти: - складати комплексний прогноз 

зовнішньополітичної діяльності держави та розвитку 

міжнародної системи; 

- виділяти основні тенденції та закономірності еволюції 

зовнішньополітичних курсів держав та міжнародної системи; 

- характеризувати та давати обґрунтовану оцінку різним 

науковим інтерпретаціям глобальних, регіональних та 

національних подій, явищ та концепцій в національному, 

міжрегіональному та глобальному контекстах; 

- характеризувати та давати оцінку транскордонному 

співробітництву великих держав. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Тема 1. Теоретичні основи дослідження зовнішньої політики 

держави 

Тема 2. Механізми реалізації зовнішньої політики держави 

Тема 3. Доктринальні засади зовнішньої політики держави 

Тема 4. Світова система як зовнішнє середовище при 

здійсненні зовнішньої політики 
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Тема 5. Зовнішньополітичний аналіз і неокласичний реалізм 

Тема 6. Сучасна зовнішня політика США 

Тема 7. Сучасна зовнішня політика Китаю 

Тема 8. Сучасна зовнішня політика Німеччини 

Тема 9. Сучасна зовнішня політика Бразилії  

 

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

Підсумковий контроль – екзамен.   

 

Мова викладання – українська. 

  

 

 

 


