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 5 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії», освітньопрофесійна програма «Міжнародні відносини».
Вінникова Наталія Анатоліївна, доктор політичних наук,
професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної
інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 099 177 55
64
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння
кредитів з теорії міжнародних відносин, міжнародних
відносин та світової політики, міжнародного публічного
права, міжнародних організацій.
Мета викладання навчальної дисципліни: забезпечення
здобувачів знанням про актуальні тренди розвитку
міжнародних відносин та розумінням факторів, що
визначають
глобалізаційний вимір перебігу політичних,
економічних і соціокультурних процесів
Очікувані результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен:
- знати: розвиток міжнародних відносин у різних контекстах,
зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному,
суспільному, культурному та інформаційному; про стан
досліджень міжнародних відносин та світової політики у
політичній,
економічній,
юридичній
науках,
у
міждисциплінарних
дослідженнях;
основи
сучасного
міжнародного права та його вплив на структуру, динаміку
міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також
використовувати норми міжнародного права у своїй
професійній діяльності; основи сучасної світової економічної
системи та структуру міжнародних економічних відносин,
аналізувати їх вплив на структуру й динаміку міжнародних
відносин та зовнішньої політики держав; розуміти та
аналізувати національні інтереси України на міжнародній
арені; про розвиток країн та регіонів, особливості та
закономірності глобальних процесів та місця в них окремих
держав; про природу та еволюцію міжнародних організацій, їх
місце в системі міжнародних відносин, основні форми та
перспективи співпраці України з ними тощо;
- вміти: демонструвати знання особливостей, характеру та
ступеня взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних відносин
різного рівня; критично осмислювати та аналізувати глобальні
процеси та їх вплив на міжнародні відносини; збирати,
обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних
відносин, світової політики та зовнішньої політики держав;
визначати,
оцінювати
та
прогнозувати
політичні,
дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері

міжнародних відносин та глобального розвитку; готувати
аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан
міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних
комунікацій та регіональних студій; розробляти та
реалізовувати проєкти прикладних досліджень міжнародних
відносин, зовнішньої та світової політики; брати участь у
професійній дискусії у сфері міжнародних відносин,
зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних
студій, поважати опонентів і їхню точку зору, доносити до
фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми,
рішення та власний досвід з фахових проблем; організовувати
та вести професійні дискусії у сфері міжнародних відносин,
зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних
студій; оцінювати результати власної роботи і відповідати за
особистий професійний розвиток; самостійно приймати
рішення, відповідати за командну роботу.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах
аудиторної та самостійної роботи слухачі повинні засвоїти
матеріал за наступними темами: Тема 1. Цифрові технології як
чинник глобального розвитку. Тема 2. Соціокультурний і
демографічний вимір глобального розвитку. Тема 3.
Трансформація ролі держави в умовах глобалізаційних
процесів. Тема 4. Глобальні кліматичні зміни: наслідки та
інструменти боротьби. Тема 5. Стан глобального лідерства
Тема 6. Європейський Союз – інтеграційна платформа
глобального розвитку. Тема 7. Конфліктогенний вимір
міжнародних відносин. Тема 8. Сучасна архітектура
глобального управління
Методи контролю результатів навчання.
Поточний контроль знань проводиться на кожному
практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі
усного опитування доповідей і повідомлень слухачів,
навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль
проводиться у формі заілку.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /
4 кредити ECTS.
Мова викладання – українська.

