Назва дисципліни
Інформація про
факультети (навчальнонаукові інститути) і курси
навчання, студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані
розробників робочої
програми навчальної
дисципліни, науковопедагогічних працівників,
залучених до викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни

Опис

Актуальні проблеми міжнародних відносин та
глобального розвитку
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 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії» ,«Міжнародні комунікації»
та «Міжнародна інформаційна безпека».
Шамраєва Валентина Михайлівна, доктор політичних наук,
професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної
інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0667001818
Солових Віталій Павлович, доктор наук з держ. управл.,
професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної
інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0667001818
Вивчення дисципліни відбувається для здобувачів вищої
освіти, що мають диплом бакалавра за освітніми програмами
«Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація та
міжнародні комунікації» та за спорідненими спеціальностями
Мета викладання навчальної дисципліни: розкриття
процесу формування та основних етапів розвитку сучасної
системи міжнародних відносин
Очікувані результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
повинен
- знати: оволодіти основними знаннями про становлення
та основні етапи розвитку сучасної системи міжнародних
відносин, основні форми та принципи реалізації зовнішньої
політики держави; знати основні етапи розвитку міжнародної
діяльності України та становлення основних принципів
вітчизняної дипломатії; визначати основні національні
інтереси України на глобальному та регіональному рівнях.
вміти: аналізувати міжнародні відносини та зовнішню
політику.
Розробляти
стратегій
зовнішньополітичної
діяльності за результатами аналітичних досліджень і аналізу
зарубіжного досвіду, використовуючи методи порівняльного
аналізу. Організовувати заходи, що сприяють покращенню
міжнародного іміджу держави на підставі вивчення та оцінки
міжнародної ситуації, світового досвіду, використовуючи
методи статистичного та кореляційно-регресивного аналізу.
Оцінювати ефективність діючих форм і методів державного
управління зовнішньополітичною діяльність держави за
результатами аналізу програм, вітчизняного і зарубіжного
досвіду їх реалізації використовуючи методи порівняльного та
інституційного аналізу
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах
аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти
матеріал за наступними темами: 1.Вступ, Глобальні
проблеми сучасного світу 2 Глобалізація та антіглобалізм. 3

Проблема нерівного розвитку країн світу 4. Загроза
застосування військової у зовнішній політиці сучасних
держав 5 Міжнародні конфлікти та засоби їх подолання, 6
Міжнародний тероризм, як глобальне явище7 Латентна
політика у створенні та подоланні проблем сучасних
міжнародних відносин. 8. Міжнародні відносини на
пострадянькому просторі. 9. Європейська система
міжнародних відносин. 10 міжнародні відносини на
Близькому та Середньому Сході та в Африці. 11. Міжнародні
відносини у Південній Азії та АТР, 12. Зовнішня політика
США, Канади та амеріканська система міжнародних
відносин. 13. Зовнішня політика України після проголошення
незалежності.
Методи контролю результатів навчання.
При вивченні дисципліни застосовуються наступні
методи контролю: усний, письмовий та тестовий. Контроль з
дисципліни складається з поточного контролю, який
проводиться у формі усного опитування або письмового
експрес-контролю на лекціях, у формі виступів студентів при
обговоренні питань на проблемних лекціях, у формі
тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна
успішність) є основною інформацією для визначення
модульної оцінки, при проведенні іспиту і враховуються при
визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни.
Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на
підсумкових заняттях та/або виконанням індивідуальної
роботи
Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки
студентів: тестові завдання; виконання творчих завдань;
виконання індивідуальної роботи.
.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години /
5 кредити ECTS.
Мова викладання – українська.

