
 

Назва дисципліни 
 

 

Міжнародно-політичне регіонознавство 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю дисципліну 
 

 

 
Факультет міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

1 рік навчання 

Спеціальність : 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», 

Навчальна дисципліна призначена для 

міжнародників. Корисна країнознавцям, 

економістам, юристам, економістам-

міжнародникам і кожному допитливому 

здобувачу вищої освіти.  
 

 

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 (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  
 

 
Базові знання зі спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»: Історія міжнародних відносин, Теорія 

міжнародних відносин, Політологія, Історія 

України, Світова економіка, Міжнародні 

економічні відносини, Міжнародні відносини та 

світова політика, Країнознавство та ін..  
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  Опис  

Мета дисципліни:  
вивчення студентами особливостей територіальних 

структур сучасних держав, тенденцій та напрямків 

регіонального розвитку та регіональної політики, 

проблем та особливостей регіонального управління 

як на макрорегіональному, так і національному 

рівні. 
Очікувані результати навчання.  
Після вивчення дисципліни студенти знатимуть : 

- особливості міжнародно-політичного 

регіонознавства як навчальної дисципліни та 

напряму наукової діяльності; 

- етапи та процесс формування регіонального 

структурного рівня системи міжнародних 

відносин; 

- особливості розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, 

та місця в них України. 

- основні національні інтереси України на 

глобальному та регіональному рівнях. 

вмітимуть::  

- аналізувати природу, динаміку, принципи 

організації міжнародних відносин, типи та види 

міжнародних факторів,  сучасні тенденції 

розвитку регіональної політики; 

- розуміти сутність процесів глобалізації та їх 

впливу на регіоналізацію сучасних міжнародних 

відносин; 

- розробляти стратегій зовнішньополітичної 

діяльності за результатами аналітичних 

досліджень і аналізу зарубіжного досвіду 

регіоналізації, використовуючи методи 

порівняльного аналізу;  

- формувати на основі сучасних методологічних 

підходів навички самостійного політичного 

аналізу регіональних проблем; 

- виробляти установки індивідуально-

особистісного поведінки в конкретній ситуації, що 

склалася в регіоні. 

- формувати власних ціннісних оцінок по 

відношенню до ситуації в даному регіоні; 

 

Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи  

 

Заплановано 17 тем, які вивчаються 

протягом 120 годин з яких 45 годин 

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

– семінарські заняття) та 75 годин 

самостійної підготовки.  

Тема 1. Міжнародно-політичне 

регіонознавство як наука і навчальна 

дисципліна.  

Тема 2. Глобалізація і регіоналізація. 

Тема 3. Регіональна політика й регіональний 
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розвиток. 

Тема 4. Територіально-політичне 

будівництво і регіональна політика в 

Україні. 

Тема 5. Адміністративно-територіальний 

поділ держави. 

Тема 6. Федералізм, національні моделі 

федералізму. 

Тема 7. Політичні процеси і режими в 

регіонах світу. 

Тема 8. Політичні еліти регіонів світу. 

Тема 9. Політична еліта України та її 

регіонів. 

Тема 10. Виконавча влада в регіонах світу. 

Тема 11. Законодавча влада в регіонах світу. 

Тема 12. Регіонально-політичні партії 

і партійно-політичні системи зарубіжних 

країн. 

Тема 13. Регіональні вибори: національні 

моделі. 
Тема 14. Міжнародна діяльність організованої 

злочинності регіонів світу. 

Тема 15. Етнополітичні та 

етноконфесійні процеси в регіонах світу. 

Тема 16. Регіональні політичні конфлікти. 

Тема 17. Регіони в міжнародних відносинах. 
Методи контролю результатів навчання:  

Іспит 

Мова викладання: українська  
   

 


