
Кафедра політології 

Проблеми міжнародного розвитку 
назва  дисципліни 

Тип дисципліни:      вибіркова       

 Семестр:  3-4 (бакалавр) 

 Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

  аудиторні години – 30  (лекції – 14, семінарські – 16 ) 

Лектор:  к.п.н. Сліпецька Юлія Миронівна (ел. адреса  slipetska.julija@gmail.com) 

Результати навчання: 

знати:  

 основні теоретико-методологічні підходи до розуміння глобалізації та її вплив на міжнародний розвиток 

 головні закономірності існування і розвитку уявлення про глобалізацію та глобальні проблеми; 

 історію розвитку наукових досліджень глобальних проблем 

 ключові засади глобальних проблем, особливості та форми їх прояву в різних регіонах світу, причинно-

наслідкові зв'язки між ними  

вміти : 

 аналізувати літературу та формулювати висновки про глобальні проблеми міжнародного розвитку; обґрунтовувати 

інтегративність та методологію їх дослідження; 

 висловлювати судження про основні напрями вирішення глобальних проблем міжнародного розвитку; 

пропонувати власне бачення способів їх розв'язання; 

 називати міжнародні організації, що опікуються вирішенням глобальних проблем; основні поняття, предмет і 

методи дослідження курсу; причини виникнення глобальних проблем міжнародного розвитку та їх прояви в 

окремих територіях та країнах, зокрема в Україні 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни “Проблеми міжнародного розвитку” є представлення  студентам 

розгорнутого уявлення про причини, сутнісний зміст та можливі шляхи вирішення глобальних проблем міжнародного 

розвитку 

 

Завдання курсу: 

  

 сформувати базові знання про завдання, закономірності, етапи й форми глобального міжнародного розвитку  

 визначити сутність  тих проблем, які в наш час ученими трактуються як глобальні проблеми міжнародного 

розвитку;  

 сформувати навички осмислення регіонального і міжнародного політичного процесу;  

 узагальнити глобальне просторове мислення студентів, сприяти вихованню людини «всесвіту»  

 

Рекомендована література: Бебик В. М., Шергін С. О., Дегтярьова Я. О.Сучаснаглобалістика: провідніконцепції і модерна 

практика: Навч. посібник. – К.: Університет “Україна”, 2006. – 208 с., Бжезінський З.Вибір: 

світовепануваннячисвітовелідерство / Пер. з англ. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянськаакадемія”, 2006. – 203 с., 

Гаврилишин Б.Доефективнихсуспільств: Дороговкази в майбутнє:доповідьРимськомуКлубові. – Вид. 3-тє допов. – К.: 

Універ.вид-во “Пульсари”, 2009. – 248 с., Гантінгтон С. П.Протистоянняцивілізацій та змінасвітового порядку / Пер. з англ. 

– Львів, 2006. – 474 с.,Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь / Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2010. – 188 с.,Глобальні 

проблеми світу. Атлас. – К.: ДНВП “Картографія”, 2009. – 144 с. Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що 

розвиваються. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с. 

 

Форми та  методи навчання: лекції,  семінарські заняття, консультації, самостійна робота, навчальні дискусії, 

Форма  звітності:  залік 

Мова навчання:  українська   
Спеціальність (спеціалізація): міжнародні відносини, міжнародна інформація, країнознавство, туризм, журналістика, 

соціологія, психологія,  
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