
РЕГІОНАЛЬНІ ПІДСИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН  
 

  Мета курсу – ознайомлення студентів із головними тенденціями та проблемами 
розвитку і взаємодії регіональних підсистем сучасної системи міжнародних відносин; 
особливостями процесів глобалізації та регіоналізації в сучасному світі; особливостями 
формування і перебігу міжнародних політичних процесів у різних регіонах; існуючими 
регіональними економічними та політичними підсистемами; державотворчими процесами 
взаємовідносин між країнами в рамках регіональних та субрегіональних підсистем; 
зовнішньою політикою лідируючих держав світу в ключових регіонах світу. 

 Міжпредметні зв’язки. Вивчення навчальної дисципліни «Регіональні підсистеми 
міжнародних відносин» базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Міжнародні 
відносини та світова політика», «Країнознавство», «Історія та теорія міжнародних 
суспільних комунікацій», дисципліна інтегрується з ОК: «Міжнародні відносини та світова 
політика», «Міжнародні організації», «Теорія міжнародних відносин», «Зовнішня політика 
України». 

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого освоєння студентом таких ОК: 
«Зовнішня політика країн Західної Європи», «Аналіз зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях; здатність працювати в міжнародному контексті; здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел; здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти 
природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій 
та/або регіональних студій; здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, 
зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 
інформаційному; здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на 
Європейському континенті, та місце в них України; усвідомлення національних інтересів 
України на міжнародній арені; здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн 
та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих 
держав для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем; здатність до аналізу, 
узагальнення та виокремлення закономірностей, тенденцій та характерних рис світового 
розвитку, а також історичних, геополітичних, культурноцивілізаційних, суспільно-
економічних, політико-правових, особливостей розвитку країн і регіонів світу; здатність 
вчитися і оволодівати сучасними знаннями, систематизувати теоретико-методологічні 
підходи до аналізу регіональних аспектів сучасних міжнародних відносин; здатність до 
аналізу основних тенденцій розвитку провідних акторів сучасного макрорегіонального 
простору. 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність наукової термінології, пов'язаної з глобальними та регіональними 

міжнародними процесами; основні теорії та концепції регіонального розвитку, їх зв’язку та 
еволюції; процеси формування і реалізації зовнішньої політики національних держав в сфері 
світових і регіональних міжнародних відносин; особливості використання методів і моделей 
дослідження в регіоналістиці; основні напрямки діяльності провідних міжнародних 
регіональних організацій, принципів їх функціонування та взаємодії; 

уміти: оперувати термінологічним апаратом сучасних парадигм регіональних 
досліджень; аналізувати процеси регіональної взаємодії та інтеграції; виділяти і 
характеризувати особливості регіональної інтеграції і співпраці в різних регіонах світу; 
аналізувати регіональний розвиток на засадах міждисциплінарного підходу; аналізувати 
сутність концепцій регіональної безпеки в сучасних умовах; розбиратися в принципах і 
підходах, наявних у зовнішній політиці країн в контексті основних регіональних і 
субрегіональних проблем в сучасній системі міжнародних відносин; надавати аналітичну 
характеристику та визначати особливості етапів формування регіональної політики. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Система міжнародних відносин і регіональні підсистеми. Основні поняття 

регіоналізації та регіональної політики. Провідні теоретичні та методологічні підходи до 
аналізу регіональних аспектів сучасних міжнародних відносин. Сутність регіонального 
розвитку. Регіоналізація як базовий процес сучасних міжнародних відносин. Сучасна 
динаміка міжнародних відносин. Історичні і цивілізаційні чинники становлення регіональних 
підсистем. Регіональна інтеграція. Регіоналізм і міжнародна безпека. Провідні актори 
сучасного макрорегіонального простору: великі і регіональні держави. Регіональні конфлікти 
та проблема регіонального лідерства.  



Регіональні підсистеми міжнародних відносин. Європейська регіональна підсистема. 
Азійсько-Тихоокеанський регіон у системі міжнародних відносин. Близький і Середній Схід 
як регіональна підсистема міжнародних відносин. Північноамериканська регіональна 
підсистема міжнародних відносин. Латино-Карибська Америка: особливості регіональної 
підсистеми і міждержавної взаємодії. Африканська регіональна підсистема. Африка в 
міжнародних відносинах.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 150 годин, 
у тому числі 70 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Шергін Сергій Олександрович, д.політ.наук, професор кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 


