
Назва дисципліни  «Міжнародно-політичне регіонознавство» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія –  
Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

1 рік навчання   

Спеціальність : 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії», 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Доктор історичних наук, профессор  кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства Лиман Сергій Іванович; 

Кандидат історичних  наук, доцент, завідувачя кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства Парфіненко Анатолій 

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», 

«Історія України», «Міжнародні відносини та світова 

політика». 

Опис 

Мета дисципліни – вивчення студентами історії 

формування та особливостей сучасного стану регіональних 

підсистем (РПС) міжнародних відносин, комплексу 

ключових проблем і тенденцій їх розвитку та взаємодії в 

сучасній системі міжнародних відносин, головних 

напрямків регіонального розвитку та регіональної політики, 

проблем та особливостей управління як на регіональному, 

так і на національному рівні. 

 

Очікувані результати навчання.  
Після вивчення дисципліни студенти знатимуть : 
- теоретичні основи аналізу регіональних аспектів 

міжнародних політичних відносин;  

- ключові напрями дискусій та аргументацію у науковій 

літературі щодо функціонування РПС міжнародних 

відносин;  

- особливості формування регіонального структурного 

рівня системи міжнародних відносин; основні етапи та 

історичні форми розвитку інтеграційних процесів в 

різних регіонах світу;  

- умови становлення сучасного стану РПС системи 

міжнародних відносин;  

- ключові принципи реалізації зовнішньої політики в 

РПС міжнародних відносин провідних держав та 

регіональних утворень;  

- процеси формування і реалізації зовнішньої політики 

України у сфері світових і регіональних міжнародних 

відносин. 

Вмітимуть: 

- розробляти стратегії зовнішньополітичної діяльності 

регіональних держав та регіональних утворень за 

результатами аналітичних досліджень і аналізу 

mailto:turbiz@karazin.ua


зарубіжного досвіду; 

- знаходити спільні риси та особливості еволюції та 

сучасного стану РПС  міжнародних відносин;  

- самостійно аналізувати процеси регіональної взаємодії 

та інтеграції;  

- класифікувати та робити порівняльний аналіз щодо 

історичного розвитку державних та регіональних 

утворень;  

- оцінювати ефективність форм і методів діяльності 

регіональних утворень за результатами аналізу програм, 

вітчизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації 

використовуючи методи порівняльного та 

інституційного аналізу;  

- виявляти, систематизувати та порівнювати історичні 

тенденції та моделі становлення РПС міжнародних 

відносин;  

- оцінювати напрями, форми та міру впливу РПС на 

сучасну систему міжнародних відносин. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 15 (п’ятнадцять) тем, які вивчаються протягом 

45 годин аудиторних занять (30 год. – лекції, 15 год. – 

семінарські  (заняття) та 75 годин самостійної підготовки. .    

Тема 1. Міжнародно-політичне регіонознавство як 

навчальна дисципліна та напрям наукової діяльності 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 2 Регіональний рівень системи міжнародних відносин 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 3. Глобалізація і регіоналізація (Лекцій – 3 год.) 

Тема 4. Процеси європейської інтеграції та  регіоналізації 

(Лекцій – 2 год..) 

Тема 5. Процеси політичної регіоналізації на 

Американському (Лекцій – 2 год.) 

Тема 6. Процеси політичної регіоналізації на Близькому і 

Середньому Сході та в Африці (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 

год.)  

Тема 7. Процеси політичної регіоналізації в Азії та АТР 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 8. Міжнародна діяльність політичних еліт. Політичні 

еліти Європи (Лекцій – 2 год.) 

Тема 9. Міжнародна діяльність політичних еліт Америки 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 10. Міжнародна діяльність політичних еліт 

Близького і Середнього Сході та Африки (Лекцій – 2 год.) 

Тема 11. Міжнародна діяльність політичних еліт Азії та 

АТР (Лекцій – 2 год.) 

Тема 12.  Міжнародна діяльність регіонально-політичних 

партій зарубіжних країн (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 13. Міжнародна діяльність організованої злочинності 

в регіонах світу (Лекцій – 3 год.) 

Тема 14. Регіональні політичні конфлікти (Лекцій – 2 год.) 

Тема 15. Україна в інтеграційних процесах сучасності  

(Сем. – 3 год.) 

Методи контролю результатів навчання 



поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач; контрольної роботи. 

Підсумковий контроль – у формі іспиту. 

Мова викладання - українська 

  

 

 


