
Назва дисципліни Сучасні глобальні та регіональні інтеграційні процеси 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 
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вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 
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«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародна інформаційна безпека» 

Контактні дані 

розробників робочої 
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педагогічних 

працівників, 
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викладання 
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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

концептуальних засад 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

формування теоретичних знань та практичних навичок з аналізу 

форм, методів і напрямів інтеграційних процесів у регіонах світу, 

сучасних тенденцій формування регіональних і субрегіональних 

систем міжнародних відносин. 

.  

 

Очікувані результати навчання.  

– знання про природу та характер взаємодій окремих країн та 

регіонів на глобальному, регіональному та локальному 

рівнях;  

– розуміння принципів використання теоретичних знань з 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної 

безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при 

вирішенні практичних завдань;  

–  оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері 

міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан 

взаємодії та конфлікту в міжнародних системах. 

– використовувати методологічні основи формування 

геополітики та геостратегії 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

 Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної та 

самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

1. Поняття та різновиди інтеграції. Теоретичні аспекти інтеграції 

на різних рівнях розвитку економічних систем  

2 Основні тенденції глобалізації та її співвідношення з 

регіональною інтеграцією в сучасному світі  

3 Світова організація торгівлі як глобальний регулятор 

міжнародних інтеграційних процесів  

4 Безпекова інтеграція в сучасному світі  



5 Розвиток інтеграційних процесів у Європі  

6 Кризові процеси та сценарії подальшого розвитку ЄС, ключові 

аспекти реформування механізмів єврозони  

7 Передумови створення Україною інтеграційних об’єднань на 

регіональному рівні  

8 Україна в сучасних інтеграційних процесах 

 

Методи контролю результатів навчання: залік 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 


