
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» 

Викладач – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та 

соціології Кундеус Оксана Миколаївна. 

Кількість кредитів – 3.  

Семестр – 4-й.  

 

Навчальна дисципліна „Регіональні студії” відноситься до курсів, з якими 

має бути ознайомлений майбутній фахівець з міжнародних відносин. Вивчення 

предмету акцентуватиме свою увагу перш за все на дослідженні сучасних 

регіональних політичних процесів з метою отримання знань, необхідних для 

розв’язання практичних проблем на регіональному рівні. Значна увага 

приділяється питанням територіальної організації держави, регіоналізму та 

регіоналізації, регіональної політики.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості 

макрополітичних процесів на регіональному і місцевому рівнях (політичних 

режимів, еліт, політичної свідомості й поведінки тощо), специфічні аспекти 

регіонального і місцевого управління, щільно пов’язані з процесами 

загальнонаціонального масштабу. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

уявлення про територіальні структури сучасних суспільств, теоретичні та 

практичні проблеми регіоналістики та вивчення регіону як складного 

соціально-політичного явища. 

Завданням курсу є формування у студентів системи логічно завершених 

базових знань щодо висвітлення проблематики та наукового інструментарію 

політичної регіоналістики, розкриття основних методик її вивчення.  

Очікувані результати 

В результаті вивчення дисципліни „Регіональні студії” студент повинен знати: 

 категоріальний апарат політичної регіоналістики; 

 сучасні концепції територіальних та внутрішньодержавних відносин;  

 специфіку владної організації усередині країні та розподілу повноважень 

та компетенцій органів влади різних рівнів;  

 світові моделі розподілу влади в державі.  

вміти:  

 користуватися категоріальним апаратом політичної регіоналістики;  

 розрізняти можливості і потенціал національних, регіональних та 

місцевих політичних інститутів та процесів; 

 користуватися результатами регіональної електоральної статистики; 

 прогнозувати регіональні соціально-політичні процеси. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен набути таких 

компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх 

у практичній діяльності. 



ЗК 4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і 

письмово.  

ЗК 8. Здатність працювати як автономно, так і у команді.  

ЗК 11. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різноманітності 

та багатокультурності, здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

діяльності). 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 2. Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні 

відносини.  

ФК 4. Поглибленні знання про теоретичні та прикладні дослідження 

міжнародних відносин і світової політики у політичній, економічній, 

юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях.  

ФК 5. Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, 

принципи організації системи зовнішньої політики та функціонування 

інститутів зовнішньої політики. 

ФК 8. Здатність організовувати і проводити міжнародні зустрічі та переговори, 

працювати в рамках міжнародних конференцій, організацій, інших форм 

практичного міжнародного співробітництва, працювати з міжнародними та 

дипломатичними документами. 

ФК 9. Поглиблені знання про організацію та функціонування Європейського 

Союзу, розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них 

України. 

ФК 11. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України. 

ФК 12. Володіння іноземними мовами на професійному рівні, виконання 

усного та письмового перекладу з фахової тематики міжнародних відносин. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та 

синтез. 

ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної 

діяльності. 

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

отримання, обробки та презентації інформації. 

ПРН 12. Професійно проводити інформаційно-аналітичні дослідження 

ПРН 13. Вміти моделювати ситуації міжнародних відносин, аналізувати кризи і 

конфлікти у міжнародних відносинах та прогнозувати можливі наслідки таких 

подій.  

ПРН 16. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у 

встановлений роботодавцем термін. 

 



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 

 


