АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН РЕГІОНУ»
Викладач – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та
соціології Кундеус Оксана Миколаївна.
Кількість кредитів – 3.
Семестр – 7-й.
Навчальна дисципліна «Зовнішня політика країн регіону» відноситься до
курсів, з якими має бути ознайомлений майбутній фахівець з міжнародних
відносин.
Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з актуальними
проблемами сучасної зовнішньої політики країн Європи та інших регіонів світу,
сформувати на основі базових знань уміння та навички аналізу
зовнішньополітичної ситуації в регіонах світу.
Завдання навчальної дисципліни – формування знань щодо сучасної
світової політичної системи; структури зовнішньополітичного процесу;
політичних процесів і проблем у сучасному світі; вивчення нових тенденції в
сучасній світовій системі та європейському континенті; дослідження
актуальних проблем світової та регіональної політики, міжнародної безпеки;
розгляд регіональної специфіки сучасних міжнародних відносин; виявлення
проблем зовнішньої політики країн Європи та інших регіонів світу.
Очікувані результати
В результаті вивчення дисципліни «Зовнішня політика країн регіону»
студент повинен
знати:
 професійну термінологію, основні поняття навчального курсу;
 зміст поняття „зовнішня політика”;
 характерні риси зовнішньополітичного курсу країн Європи і світу;
 основні етапи зовнішньополітичного курсу країн Європи, Азії та
Африки, Латинської Америки, США та інших світових та
регіональних геополітичних центрів на сучасному етапі;
вміти:
 об’єктивно аналізувати ситуацію, яка склалася в країні та її вплив на
зовнішню політику держави;
 порівнювати та проводити паралелі між історичними передумовами та
сучасним станом зовнішньої політики окремих країн і регіонів світу;
 орієнтуватися у подіях на міжнародній арені;
 аналізувати їхній вплив на прийняття рішень й зовнішньополітичні
зміни у європейських державах.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен набути таких
компетентностей:
Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми в галузі міжнародних відносин, суспільних
комунікації та регіональних студій,зовнішньополітичної діяльності держав,

взаємодій між міжнародними акторами, що характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов та передбачає застосування теорій та наукових методів
дослідження проблем міжнародних відносин.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному
контексті.
Фахові компетентності (ФК)
ФК 9. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних
глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України.
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких
сприяє навчальна дисципліна
Програмні результати навчання
ПРН 6. Знати особливості зовнішньополітичної діяльності держав на
міжнародній арені, бути ознайомленими з основними підходами до розуміння
співвідношення понять внутрішньої та зовнішньої політики. Знати особливості
зовнішньополітичної діяльності держав на міжнародній арені, бути
ознайомленими з основними підходами до розуміння співвідношення понять
внутрішньої та зовнішньої політики.
ПРН 15. Мати навики застосування теоретичних знань для аналізу
міжнародних відносин та суспільних комунікацій.
Очні консультації: за попередньою домовленістю понеділок та середа з 13 до
14 год.
Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (+380680520946) в
робочі дні з 10 до 17 год.
E-mail викладача: oksana_kundeus@ukr.net

