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ВСТУП 

 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Особливості світових інтеграційних 

процесів» складена відповідно до програми підготовки третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» кваліфікації 

доктор філософії з міжнародних економічних відносин. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. 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.. 
1.2. 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: 

ЗК 1. Здатність до набуття універсальних навичок дослідника: пошуку, систематизації і 

синтезу інформації з різних джерел. 

ЗК 2. Здатність формувати системний науковий світогляд, проявляти креативність, 

продукувати і приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного, критичного мислення, аналізу та синтезу на основі 

логічних аргументів і перевірених фактів в умовах обмеженості часу і ресурсів з урахуванням 

принципів тайм-менеджменту. 

ЗК 4. Здатність демонструвати культуру наукового усного і писемного мовлення 

державною та іноземними мовами при оформленні наукових та академічних текстів, 

демонстрації результатів наукових досліджень у ході дискусій та наукової полеміки. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді дослідників, як з України, так і з країн ЄС, 

виявляти ініціативу, брати на себе відповідальність, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети – інтеграції України в ЄС, сповідуючи та дотримуючись принципів наукової 

етики. 

СК 1. Здатність демонструвати глибокі знання сучасних теоретичних, методологічних та 

методичних засад функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних 

економічних відносин. 

СК 2. Здатність до формування наукового цілісного уявлення про економічну єдність світу, 

регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції. 

СК 3. Здатність до аналітичного мислення та практичних навичок систематизації інформації 

з метою обробки великих масивів даних, здійснення оцінювання та прогнозування міжнародних 

економічних та соціальних явищ. 

СК 4. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання та 

прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для 

наукового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез. 

СК 5. Здатність здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх 

поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і іноземними мовами. 

СК 6. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати 

міждисциплінарних наукових досліджень у сфері міжнародних економічних відносин та 

міжнародного бізнесу, визначати тенденції та особливості процесу євроінтеграції України, 

виявляти сучасні проблеми, формулювати відповідні висновки, пропозиції та рекомендації щодо 

їх вирішення, формувати прогнози та перспективні напрямки його подальшого розвитку. 

1.3. Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

16 год. 6 год.  

Практичні, семінарські заняття 

14 год. - 

Самостійна робота 

60 год. 84 год. 

Індивідуальні завдання  

- 

 

1.6. Заплановані результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-наукової 

програми аспіранти повинні досягти таких результатів навчання: 

РН 1. Проводити міждисциплінарні наукові дослідження економічних процесів, 

володіючи належним рівнем загальнонаукових компетентностей, які сприяють 

формуванню цілісного наукового підходу, професійної етики та загального культурного 

кругозору. 

РН 2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, 

формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з 

використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань. 

РН 3. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які 

вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової 

методології. 

РН 4. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та 

доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і 

іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію. 

РН 5. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, вміння 

працювати в команді дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та 

соціальному рівнях, дотримуючись принципів наукової етики. 

РН 7. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок 

вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії, парадигми 

глобального економічного розвитку, новітні підходи до функціонування і розвитку 

світового господарства та міжнародних економічних відносин. 

РН 8. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні 

механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції, визначати 

тенденції та особливості процесу євроінтеграції України. 

РН 9. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації 

обробки великих масивів даних, оцінювання та прогнозування економічних та соціальних 

явищ. 

РН 10. Застосовувати інформаційні технології, сучасні методи моделювання та 

прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для 

наукового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез. 

РН 11. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх 

поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і іноземними мовами. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні аспекти дослідження інтеграційних процесів та міждержавних 

об'єднань у сучасному світі 

Поняття інтеграції. Передумови розвитку і етапи становлення інтеграційних процесів. 

Теоретичні підходи до дослідження процесів інтеграції. Рівні та ефекти інтеграції.  

 

Тема 2. Роль та місце інтеграції в сучасних міжнародних економічних відносинах 

Глобальні проблеми, глобальні виклики і тренди соціально-економічного розвитку. 

Вплив глобалізації і регіоналізації на розвиток інтеграційних процесів і об'єднань. Процеси 

регіоналізації у міжнародних економічних відносинах. Причини і передумови посилення 

інтеграційних процесів в сучасних умовах. Співвідношення інтеграції і суверенітету.  

 

Тема 3. Розвиток інтеграційних процесів у Європі 

Основні етапи європейської інтеграції. Еволюція інтеграційних процесів у Європі у ХХ 

– на початку ХХІ століття. Реалізація інтеграційного проекту Європейський Союз. Криза 

інтегрованої Європи, сучасні проблеми і перспективи трансформації ЄС. Реалізація 

субрегіональних інтеграційних проектів ЦЕФТА, ЦЕІ, Вишеградської четвірки, єврорегіонів. 

Розвиток Північного співробітництва і співробітництва держав Балтії. Інтеграція як метод 

подолання конфліктних ситуацій і криз у Південно-Східній Європі. Розвиток і становлення 

Євразес. Порівняльна оцінка потенціалу регіональних об’єднань ЄС і Євразес. Передумови і 

наслідки BREXIT для країн ЄС та України.  

 

Тема 4. Сучасні інтеграційні процеси на Американському континенті 

Розвиток інтеграційних процесів у Північній Америці, НАФТА, латиноамериканська 

інтеграція. Порівняння угод НАФТА та USMCA. Бразилія і Аргентина у процесах 

співробітництва. Участь центральноамериканських держав у інтеграційних процесах. 

Особливості інтеграції держав Південного конусу. Перспективи міжамериканської інтеграції: 

пропозиції США та їх альтернатива. Розвиток відносин США – Європа, перспективи зони 

вільної торгівлі. Зарубіжна допомога як інструмент реалізації інтеграційних пріоритетів США.  

 

Тема 5. Інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

Передумови і становлення інтеграційних процесів в Азії. Регіональні і субрегіональні 

комплекси азіатських країн. Інтеграційні об'єднання держав Близького Сходу та міжарабська 

інтеграція (ЛАД, РСАДПЗ та ін.). Особливості інтеграції держав Південно-Східної Азії. 

Середній Схід у сучасних інтеграційних процесах (АСЕАН, СЕАТО та ін.). Середня Азія 

(Центральна Азія) – проблеми інтеграції.  

 

Тема 6. Сучасні інтеграційні процеси в Океанії 

Поглиблення співробітництва Австралії, Нової Зеландії та Океанії. Напрями і проекти 

співробітництва держав Океанії. Участь держав регіону у спільних проектах.  

 

Тема 7. Розвиток інтеграції на Африканському континенті 

Передумови і чинники розвитку інтеграції в Африці. Формування та характеристика 

комплексів регіональних і субрегіональних відносин. Проекти загально-африканської 

інтеграції. Інтеграційні об'єднання африканських держав регіонального та субрегіонального 

рівня (ЕКОВАС, КОМЕСА, САДК та ін.). Сучасні проблеми і перспективи поглиблення 

інтеграції провідних африканських держав.  

 

Тема 8. Розвиток регіональних інтеграційних об’єднань за участі України 
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Євроінтеграційний курс України: проблеми, протиріччя, перспективи. Асоціація 

України з ЄС. Розвиток якісно нових взаємовідношень з Євразес. Порівняння форм 

регіональної економічної інтеграції України. Вмонтування України у глобальні ланцюги 

доданої вартості. Зона вільної торгівлі Україна-ЄС. Основні характеристики 

зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами ЄС і ЄврАзЕС. 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л с інд ср л с інд ср 

Тема 1. Теоретичні аспекти дослідження 

інтеграційних процесів та міждержавних 

об'єднань у сучасному світі 

11 2 2  7 11 1   10 

Тема 2. Роль та місце інтеграції в сучасних 

міжнародних економічних відносинах 
11 2 2  7 11 1   10 

Тема 3. Розвиток інтеграційних процесів у 

Європі 
11 2 2  7 12    12 

Тема 4. Сучасні інтеграційні процеси на 

Американському континенті 
11 2 2  7 12    12 

Тема 5. Інтеграційні процеси в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні 
12 2 2  8 11 1   10 

Тема 6. Сучасні інтеграційні процеси в 

Океанії 
12 2 2  8 11 1   10 

Тема 7. Розвиток інтеграції на 

Африканському континенті 
11 2 1  8 11 1   10 

Тема 8. Розвиток регіональних 

інтеграційних об’єднань за участі України 
11 2 1  8 11 1   10 

Усього годин 90 16 14  60 90 6   84 

 

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Теоретичні аспекти дослідження інтеграційних процесів та 

міждержавних об'єднань у сучасному світі 

2 

2.  Тема 2. Роль та місце інтеграції в сучасних міжнародних економічних 

відносинах 

2 

3.  Тема 3. Розвиток інтеграційних процесів у Європі 2 

4.  Тема 4. Сучасні інтеграційні процеси на Американському континенті 2 

5.  Тема 5. Інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 2 

6.  Тема 6. Сучасні інтеграційні процеси в Океанії 2 

7.  Тема 7. Розвиток інтеграції на Африканському континенті 1 

8.  Тема 8. Розвиток регіональних інтеграційних об’єднань за участі України 1 

 Разом 14 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 

№ 

теми 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 
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6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Методи навчання – взаємодія між викладачем і аспірантом, під час якої відбувається 

передача та засвоєння знань, умінь і навичок від викладача до аспіранта, а також 

самостійної та індивідуальної роботи аспіранта. При проведенні визначених планом видів 

занять використовуються такі методи: 

1. Під час викладення навчального матеріалу:  

– словесні (бесіда, пояснення, розповідь, інструктаж);  

– наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження);  

– практичні (вправи, практичні роботи, дослідні роботи).  

2. За організаційним характером навчання:  

– методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності;  

– методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;  

– методи контролю та самоконтролю у навчанні;  

– бінарні (поєднання теоретичного, наочного, практичного) методи навчання.  

3. За логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу: індуктивно-

дедукційні, репродуктивні, прагматичні, дослідницькі, проблемні тощо. 

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на семінарських заняттях 

відповідно до конкретних цілей, проміжний контроль – на семінарських підсумкових 

заняттях або виконанням практичних завдань за темами курсу. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки аспірантів: виконання 

практичних завдань за темами курсу; тестові завдання; письмова форма екзамену.  

Підсумковий контроль засвоєння курсу здійснюється на екзамені. Оцінка успішності 

аспіранта з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з 

урахуванням оцінок засвоєння окремих тем. 

 

8. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Поточний контроль, самостійна робота 
Разом Екзамен Сума 

60 

40 

(20 балів за 2 теоретичних 

питання та 20 балів за 

творче питання) 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

7 7 7 7 8 8 8 8 

7 балів за виконання завдань за 1-4 темами та 8 

балів за виконання завдань за 5-8 темами 

 

денна заочна 

1.  
Розкрити теоретичні аспекти дослідження інтеграційних процесів та 

міждержавних об'єднань у сучасному світі 
7 10 

2.  
Проаналізувати роль та місце інтеграції в сучасних міжнародних 

економічних відносинах 
7 10 

3.  Проаналізувати розвиток інтеграційних процесів у Європі 7 12 

4.  Обговорити сучасні інтеграційні процеси на Американському континенті 7 12 

5.  Розкрити  інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 8 10 

6.  Обговорити сучасні інтеграційні процеси в Океанії 8 10 

7.  Розкрити розвиток інтеграції на Африканському континенті 8 10 

8.  
Проаналізувати розвиток регіональних інтеграційних об’єднань за участі 

України 
8 10 

 Разом 60 84 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

 

Знання аспірантів оцінюється як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 

такими критеріями: 

 «90–100» (відмінно) – аспірант міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює 

своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння 

практичних навичок; 

 «70–89» (добре) – аспірант добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає 

його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших 

проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладення 

теоретичного змісту або при аналізі практичного; 

 «50–69» (задовільно) – аспірант в основному опанував теоретичними знаннями 

навчальної дисципліни, орієнтується у першоджерелах та рекомендованій літературі, 

але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають 

невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 

практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та 

явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю. 

 «0–49» (незадовільно) – аспірант не опанував навчальний матеріал дисципліни, не 

знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується у першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні навички не 

сформовані. 
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