
Назва дисципліни Регіональні системи міжнародних відносин 

Інформація про 

Факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Програма навчальної дисципліни «Регіональні системи 

міжнародних відносин» складена відповідно до програми 

підготовки магістрів за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Гайко Олег Сергійович, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та 

безпеки ХНУ імені В. Н. Каразіна, тел..: (057) 707-10-59 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з «Політологія», «Теорія міжнародних відносин», 

«Політична географії світу», «Країнознавство». 

Опис Мета викладання навчальної дисципліни:. формування у 

здобувачів системного розуміння регіональних систем, 

ознайомлення із основними регіональними системами в сфері 

міжнародних відносин. 

Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення цього курсу студент повинен досягти 

таких результатів навчання: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

- Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасним знаннями. 

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

- Здатність працювати в міжнародному контексті. 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 

- формування наступних спеціальних (фахових) 

компетентностей: 

- Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, 

принципи організації міжнародних відносин, типи та види 

міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової 

політики. 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення 

міжнародної та зовнішньополітичної діяльності. 

- Здатність обґрунтовувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру у сфері міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних студій, критично 

оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті 

рішення. 

- Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на 

міжнародні та суспільні відносини, політичні та суспільні 

системи.  

- Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку 

країн та регіонів, сучасних глобальних, регіональних та 

локальних процесів, та місця в них України. 

 - Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня 

знань, готовність до опанування знань нового рівня, 

підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. 

- Здатність аналізувати природу зовнішньої політики та 



міжнародних відносин, еволюцію підходів до їх формування 

та здійснення, принцип організації та функціонування 

інститутів зовнішньої політики, прогнозувати систему 

міжнародних відносин. 

- Здатність аналізувати природу, динаміку, принципи 

регіональних інтеграційних процесів. 

- Здатність оцінювати зміст та основні напрями діяльності 

міжнародних організацій в сфері безпеки та сучасних 

стратегій забезпечення національної та регіональної безпеки. 

- Здатність визначати особливості, характер та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних відносин різного 

рівня та налагоджувати комунікації між ними.  

 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 

1. Поняття регіональної системи в міжнародних відносинах 

2. Теоретичні підходи до визначення регіональних систем 

3. ЄС як регіональна система міжнародних відносин 

4. Північна Америка як регіональна система міжнародних 

відносин 

5. Латинська Америка як регіональна система міжнародних 

відносин 

6. Африка як регіональна система міжнародних відносин 

7. Південно-Східна Азія як регіональна система міжнародних 

відносин 

8. Близький Схід як регіональна система міжнародних 

відносин 

9.Перспективи формування китайської регіональної системи 

міжнародних відносин 

10.Проблеми і перспективи формування регіональної системи 

міжнародних відносин на пострадянському просторі 

. 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 

4 кредитів ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


