
 

Назва дисципліни   «Актуальні проблеми міжнародних відносин 
в Африці та Латинській Америці» 

Інформація про факультети 
(навчально-наукові 
інститути) і курси навчання, 
студентам яких 
пропонується вивчати цю 
дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу  
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
4 курс  
Спеціальність: 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії», 
Навчальна дисципліна призначена для студентів- 
міжнародників. Корисна економістам, юристам, 
країнознавцям, міжнародникам, історикам, політологам та 
кожному допитливому здобувачу вищої освіти 

Контактні дані розробників 
робочої програми 
навчальної дисципліни,  
науково-педагогічних 
працівників, залучених до 
викладання 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри туристичного 
бізнесу та країнознавства Онацький Максим Юрійович 
(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 
поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 
кафедри: turbiz@karazin.ua) 
 

Попередні умови для 
вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 
кредитів з таких дисциплін, як: «Історія міжнародних 
відносин», «Теорія міжнародних відносин», «Політологія», 
«Країнознавство», «Європейський Союз та політика 
сусідства», «Світова економіка», «Міжнародні економічні 
відносини»,  «Міжнародні відносини та світова політика» 

Опис 

Мета дисципліни –   

Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення природи 
та закономірностей розвитку міждержавних відносин в 
Африці та Латинській Америці, особливостей формування 
міждержавних структур співробітництва африканських та 
латиноамериканських держав. 

Очікувані результати навчання.  

Після вивчення дисципліни студенти мають знати: 
 - понятійно-категоріальний апарат наукової дисципліни; 
- типологію країн Африки та Латинської Америки, їх 
регіональних об’єднань;  
-  геополітичні, природно-кліматичні, етно-демографічні, 
культурно-цивілізаційні, історичні, суспільно-економічні 
особливості розвитку вказаних країн і регіонів;  

 - основні форми та принципи реалізації зовнішньої політики 
країн Африки та Латинської Америки; 



- регіональні організації, міждержавні відносини в регіонах; 
-  провідних акторів міжнародних відносин у Латинській 
Америці та Африці та їх роль у регіоні; 

 -  основні національні інтереси провідних країн Африки та 
Латинської Америки на глобальному та регіональному рівнях. 
вміти: 

- систематизувати та аналізувати регіонознавчу інформацію з 
проблем курсу; 
- орієнтуватися в політичних, військових, соціально-
економічних і гуманітарних проблемах таких регіонів як 
Африка та Латинська Америка;  
- визначати концептуально-теоретичні та практичні аспекти 
зовнішньополітичної діяльності провідних країн Африки та 
Латинської Америки;  
-  здійснювати прогностичну функцію щодо можливого 
розвитку подій у регіоні;  
- визначати роль та місце провідних регіональних та 
позарегіональних акторів у міжнародних відносинах регіону;  
- складати наукову бібліографію з регіонознавчої та 
міжнародно-політичної проблематики. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Заплановано 6 тем, які вивчаються протягом 36 годин 
аудиторних занять (24 год. – лекції, 12 год. – семінарські 
заняття) та 54 години самостійної підготовки 
       Розділ 1.  Країни Африки в системі міжнародних 
відносин 
 
       Тема № 1. Процес становлення африканських країн та 
перспективи їх розвитку (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 
      Тема № 2. Інтеграційні процеси на Африканському 
континенті: спроби регіональної взаємодії (Лекцій – 4 год., 
Сем. – 2 год.) 
       Тема № 3. Військово-політичні конфлікти на 
Африканському континенті та шляхи їх вирішення (Лекцій – 4 
год., Сем. – 2 год.) 
       Розділ 2. Країни Латинської Америки в сучасному 
світі: основні тенденції розвитку 
      Тема № 4. Особливості Латинської Америки як регіону 
(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 
      Тема № 5. Інтеграційні процеси в Латинській Америці 
(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 
      Тема № 6. Латинська Америка та зовнішньополітичні 
інтереси США (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год). 
Методи контролю результатів навчання 
підсумковий контроль у формі заліку. 
Мова викладання.  
Українська  
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