
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В АФРИЦІ 
Мета курсу - формування знань про основні принципи, форми і вектори 

зовнішньополітичної діяльності країн Африки; дослідження основних етапів політичного, 
економічного, культурного розвитку провідних країн Африки та регіональних лідерів; 
інтеграційних процесів у країнах Африки; місця африканських країн у сучасному світі; 
вивчення характерних рис та зовнішньополітичних пріоритетів країн субрегіонів Африки 
у 90-х роках ХХ століття - нині; ознайомлення з перебігом та наслідками локальних 
конфліктів в регіоні;   

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Актуальні проблеми міжнародних відносин в 
Африці» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: 
«Історія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Країнознавство», «Регіональні підсистеми міжнародних відносин», «Міжнародні 
організації», «Зовнішня політика України»,  вона інтегрується з вивченням дисципліни 
«Аналіз зовнішньої політики». 
           Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знати природу та характер взаємодій окремих країн Африки та 
регіону на глобальному, регіональному та локальному рівнях; здатність аналізувати 
еволюцію, специфіку, динаміку, позиції та зовнішньополітичні пріоритети країн Африки 
на основі системного підходу, а також з урахуванням тих факторів, які впливають на 
зовнішню політику африканських країн як суб’єктів міжнародних відносин; здатність 
аналізувати історичні події на різних стадіях їх розвитку, логічно й послідовно 
висвітлювати факти та явища в історії країн Африки; здатність орієнтуватися в 
політичних, військових, соціально-економічних і гуманітарних проблемах країн Африки; 
уміння визначати місце наддержав та великих держав, провідних регіональних акторів у 
міжнародних відносинах регіону. 

 Програмні результати навчання: 
 знати: роль та місце провідних країн регіону у системі міжнародних відносин та у 

світовій політиці; чинники, під впливом яких йде формування зовнішньополітичних 
доктрин держав континенту; інтеграційні процеси в країнах Африки, їх включення у 
міжнародні організації та угрупування; основні проблеми безпеки та сучасні форми 
співробітництва на континенті; основні напрями зовнішньої політики провідних країн 
Африки. 
         уміти: аналізувати геополітичні особливості регіону: місце в однополярному світі та 
контакти з сусідами та великими країнами; визначати особливості інтеграційних процесів 
в Африці; визначати та обґрунтовувати основні проблеми розвитку системи міжнародних 
відносин у Африці; отримувати необхідні навички для аналізу та прогнозування тенденцій 
розвитку зовнішньої політики країн цього регіону. 

володіти: навичками визначати місце та роль країн Африки у сучасних міжнародних 
відносинах; навичками самостійного прогнозу щодо подальших напрямів розвитку 
зовнішньої політики країн Африки та їх впливу на міжнародні відносини; навичками 
аналізу зовнішньополітичних та міжнародних події на різних стадіях міжнародних 
відносин та позицію країн Африки щодо них. 

Зміст навчальної дисципліни 
         Характеристика геополітичних особливостей субрегіонів Африки. Геополітичні 
особливості регіонів: місце в однополярному світі та контакти з сусідами та великими 
країнами. Особливості інтеграційних процесів в Африці. Тенденції інтеграції на 
субрегіональному рівні в Південній, Північній, Західній, Східній і Центральній Африці. 
Підходи до інтеграційної стратегії в Африці: панафриканська стратегія, субрегіональний 
рівень. Характеристика основних проблем розвитку країн Африки. Визначення та 
обґрунтування основних проблем розвитку системи міжнародних відносин у Африці. 
          Актуальні проблеми міжнародних відносин в країнах Африки. Актуальні 
проблеми міжнародної політики в субрегіоні Східної Африки. Актуальні проблеми 



міжнародної політики в субрегіоні Західної Африки. Актуальні проблеми міжнародної 
політики в субрегіоні Північної Африки. Актуальні проблеми міжнародної політики в 
субрегіоні Південної Африки. Актуальні проблеми міжнародних відносин в субрегіоні 
Центральної Африки.Проблеми ісламського фундаменталізму в африканських країнах. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Рябоштан Євген Вікторович, кан. політ. наук; доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 
 

 


