
Назва дисципліни  ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, аспірантам 

яких пропонується 

вивчати цю дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, 1 рік навчання 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання 

Матюшенко Ігор Юрійович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова ХНУ імені В. Н. Каразіна; 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

(обов’язкова/вибіркова) 

обов’язкова 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Отримання освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

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 економічних відносин на рівні, що 

відповідає вимогам підготовки докторів філософії. 

Основні завдання вивчення дисципліни - формування та 

розвиток у здобувачів програмних компетентностей, необхідних 

для розв’язання ними актуальних проблем дослідницько-

інноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному 

науковому дослідженні. 

Кількість кредитів – 3. 

Загальна кількість годин – 90. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Теоретичні аспекти дослідження інтеграційних процесів 

та міждержавних об'єднань у сучасному світі 

Тема 2. Роль та місце інтеграції в сучасних міжнародних 

економічних відносинах 

Тема 3. Розвиток інтеграційних процесів у Європі 

Тема 4. Сучасні інтеграційні процеси на Американському 

континенті 

Тема 5. Інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні 

Тема 6. Сучасні інтеграційні процеси в Океанії  

Тема 7. Розвиток інтеграції на Африканському континенті. 

Тема 8. Розвиток регіональних інтеграційних об’єднань за участі 

України 

Методи контролю результатів навчання - поточний контроль, 

підсумковий контроль у формі екзамену.  

Мова викладання: українська 

 



Дисципліна "Особливості світових інтеграційних процесів" є обовязковою в програмі 

підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

Надає аспірантам необхідні методичні й методологічні знання, уміння і практичні навички з 

аналізу форм, методів і напрямів інтеграційних процесів у різних регіонах світу, сучасних 

тенденцій співробітництва держав і формування регіональних і субрегіональних систем 

міжнародних економічних відносин. 

Дисциплина "Особенности мировых интеграционных процессов" является 

обязательной в программе подготовки докторов философии по международным 

экономическим отношениям по третьему (образовательно-научному) уровню высшего 

образования по специальности 292 «Международные экономические отношения». 

Предоставляет аспирантам необходимые методические и методологические знания, умения и 

практические навыки по анализу форм, методов и направлений интеграционных процессов в 

различных регионах мира, современных тенденций сотрудничества государств и 

формирования региональных и субрегиональных систем международных экономических 

отношений. 

The discipline "Peculiarities of World Integration Processes" is obligatory in the program of 

training doctors of philosophy in international economic relations at the third (educational-scientific) 

level of higher education in the specialty 292 "International Economic Relations". Provides graduate 

students with the necessary methodological and methodological knowledge, skills and practical skills 

to analyze the forms, methods and directions of integration processes in different regions of the world, 

current trends in cooperation and the formation of regional and subregional systems of international 

economic relations. 


