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1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасний політичний
процес» є дати студентам уявлення про сучасний політичний процес,
формувати уміння користуватися документами які відображають зміст
політичного процесу сучасності, виявляти свої здібності, сприяти
розвитку їх мислення.
2. Основними завданнями вивчення є:
-познайомити студентів із особливостями сучасної політичної структури світу;
– познайомлення студентів із проблемами світової політики та проблемами їх
вирішення;
– вивченням політичної системи світу, її структури, процесів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основи міжнародної поличної діяльності країн та міжнародних організацій, їх
вплив на розвиток сучасного політичного процесу та політики;
– методологію аналізу геополітики і сучасного політичного процесу;
– основні напрямки впливу геополітики на забезпечення безпеки в світі.
уміти:
– творчо застосовувати отримані знання та навички в своїй професійній
діяльності;
– самостійно аналізувати і давати оцінку фактам сучасного політичного
розвитку.
3. Зміст навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Особливості політичної структури сучасного світу.
Тема1.Розвиток світової політики як навчальної дисципліни
Тема2 Глобалізація світу у контексті сучасного політичного процесу в кінці ХХ
– початку ХХІ століття
Тема 3. Зміни системи міжнародних відносин і політичної структури світу в
кінці ХХ – початку ХХІ століття

Тема 4. Інтеграція і демократизація світу як тенденції сучасного етапу його
розвитку.
Змістовий модуль2
Головні проблеми і аспекти світової політики
Тема 1. Проблеми безпеки і контролю над озброєнням.
Тема 2. Конфлікти у сучасному світі. Проблеми демографії та екології
Тема 3.Нові виміри сучасних міжнародних відносин у світовій політиці
Тема 4. Регулювання сучасних політичних процесів у світі
4.Обсяг навчальної дисципліни 120/4кредити ECTS
Аудиторних -40
Самостійна робота – 80
5.Форма підсумкового контролю – екзамен.
6.Інформація про викладача: Вонсович Сергій Геннадійович – доктор
політичних наук, доцент.
7.Перелік основної літератури:
1. Амитаи Этциони От империи к сообществу: новый подход к
международным отношениям / Пер, с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Ладомир, 2004. – 384 с.
2. Гантінгтон Семюел П. Протистояння цивілізацій та зміна світового
порядку ./Переклад з англійської Наталії Климчук. — Львів: Кальварія,
2006. — 474 с.
3. Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір : монографія /
[О. О. Любівцева та ін.]. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 160 с.
4. Лінецький Л. М. Деякі питання участі України у глобалізованому
міжнародному світі / Л. М. Лінецький // Сучасний політичний процес:
стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
(XXVI Харк. політол. читання). – Х., 2013. – С. 84–86.
5. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов / Под ред. проф. В Й.
Староверова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М : ЮНИТИ-ДАНА,
Единство, 2002.- 439 с
6. Проблемимодернізації політичних систем сучасності : монографія / за заг.
ред.: Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2008. – 320 с.
7. Герасіна Л. М.Розвитку міжнародних політичних відносин за умов
глобальної реконструкції світу / Л. М. Герасіна // Вісник Національного
університету “Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. –
Х., 2013. – № 4. – С. 88–98.
8. Марченко М. Н.Государство и право в условиях глобализации / М. Н.
Марченко. – М. : Проспект, 2011. – 400 с.

9. Міжнародні відносини та світова політика : підручник / В. Манжола,
В. Крушинський, С. Галака та ін. – К. : Київський ун-т, 2010. – 863 с.
10.Стеценко С. Г.Глобалізація та право: національний вимір : монографія /
С. Г. Стеценко, Л. О. Васечко. – К. : Атіка, 2012. – 132 с.
11.Фукуяма Ф. Конец истории?//Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134-148.

