
ПОЛІТИКА КРАЇН ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ ТА БЛИЗЬКОГО СХОДУ 
          Мета курсу — дослідження основних напрямів зовнішньої політики країн 
регіону, базисних національних інтересів та шляхів їх реалізації через 
зовнішньополітичну діяльність. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як «Політика 
країн Далекого Сходу», «Національна безпека України», «Публічна дипломатія», 
Актуальні проблеми міждержавних відносин в АТР» тощо. 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: розкривати історичні, культурні та соціальні особливості 
регіону, його місце в системі міжнародних відносин, особливості розвитку в 
кінці ХХ – початку ХХІ століття, геополітичні умови, особливості становлення 
зовнішньої політики кожної та окремих груп країн регіону, їх базові національні 
інтереси та основні принципи й напрями зовнішньої політики, становлення 
двосторонніх, багатосторонніх відносин, діяльність у міжнародних організаціях 
та в регіональному співробітництві. 
         Програмні результати навчання: 
знати: геополітичні особливості регіону; принципи та основні напрями 
зовнішньої політики країн регіону в кінці ХХ – початку ХХІ століття; історію 
становлення багатостороннього та двостороннього співробітництва у регіоні; 
особливості відносин із ЄС та НАТО;  здобутки та проблеми міжнародної 
діяльності країн; регіональне співробітництво: особливості, форми, перспективи. 
уміти: збирати, систематизувати міжнародну інформацію, здійснювати 
порівняльний аналіз та застосовувати здобуті знання на практиці; аналізувати 
основні положення концептуальних документів у галузі зовнішньої політики, 
інтерпретувати їх стосовно конкретних подій; формулювати позицію кожної 
країни щодо актуальних проблем сучасних міжнародних відносин; визначати 
позицію України стосовно розвитку міжнародного співробітництва у регіоні; 
володіти: знаннями про регіон та формування системи нових знань через 
вивчення зовнішньої політики країн Північної Африки та Близького Сходу та 
питаннями, пов’язаними з майбутньою діяльністю студентів. 
          Зміст навчальної дисципліни: 
Геополітичні домінанти та основні тенденції розвитку держав регіону. 
Північна Африка та Близький Схід у світовій геополітиці. Періодизація 
зовнішньої політики країн регіону. Уявлення про Північну Африку та Близький 
Схід як культурно-історичний регіон. Культурно-історичні провінції регіону. 
Історичні та соціокультурні особливості регіону. 
Зовнішня політика країн Північної Африки та Близького Сходу. «Арабська 
весна» 2010 року; зовнішня політика держав Магрибу, зовнішня політика Лівії 
періоду правління Муамара Каддафі (1969–2011 рр.); лівійська революція 2011р.; 
Арабо-ізраїльський конфлікт; громадянська війна у Сирії 2011 р. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг 150 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 90 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


