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
студентам 6 курсу, напрям підготовки «Міжнародна
інформаційна безпека».

Солових Віталій Павлович, доктор наук з державного
управління, професор, професор кафедри міжнародних
відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н.
Каразіна, тел.: 0662302550
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння
кредитів з історії України, політичної географії світу,
політології, теорії держави та права, міжнародного публічного
права, основ світової політики, основ міжнародних відносин,
основ економічної теорії тощо.
Мета викладання навчальної дисципліни: сформувати у
слухачів вміння та навички щодо аналізу міжнародних
відносин та способів розв’язання сучасних проблем
глобального розвитку.
Очікувані результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- основні теорії, концепції та підходи аналізу
міжнародних відносин та напрямків глобального розвитку;
- характеристику основних проблем сучасності у
контексті міжнародних інформаційних відносин та методи їх
розв’язання;
- специфіку регіональних міжнародних проблем;
- методи та засоби інформаційного забезпечення безпеки
у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку;
вміти:
- аналізувати міжнародні проблеми та формувати
зовнішню політику щодо їхнього розв’язання;
- розробляти стратегій зовнішньополітичної діяльності за
результатами аналітичних досліджень і аналізу зарубіжного
досвіду;
- організовувати заходи, що сприяють покращенню
міжнародної інформаційної безпеки держави на підставі
вивчення та оцінки міжнародної ситуації, світового досвіду,
використовуючи методи статистичного та кореляційнорегресивного аналізу;
- оцінювати ефективність діючих форм і методів
публічного управління інформаційною 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. Глобальні проблеми сучасного світу та їхній вплив н
міжнародну безпеку.
2. Сучасні глобалізаційні процеси та їхній вплив міжнародних
відносинах.
3. Міжнародні проблеми гуманітарного, соціального та
економічного спрямування.
4. Міжнародні конфлікти та засоби їх подолання.
5. Проблеми Європейського регіону та напрямки їхнього
розв’язання.
6. Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході
та в Африці.
7. Зовнішня політика США, Канади та американська система
міжнародних відносин.
8. Зовнішня політика України після проголошення
незалежності
Методи контролю результатів навчання.
Поточний контроль знань проводиться на кожному
практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі
усного опитування доповідей і повідомлень студентів,
тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань,
навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль
проводиться у формі заліку.
Мова викладання – українська.

