
Назва дисципліни Сучасні глобальні та регіональні інтеграційні процеси 

Інформація про факультети (навчально-наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких пропонується вивчати цю дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу здобувачам вищої освіти 

за другим (магістерським) рівнем відповідно до програми підготовки за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», ОП «Міжнародна інформаційна безпека», 1-й 

семестр. 

Контактні дані розробників робочої програми навчальної 

дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до 

викладання 

Баталов Олексій Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 264); 

тел.: (057) 705-10-59, тел. (моб.): 068-630-27-87, електронна пошта: 

alex.bat.kharkov@gmail.com 

Попередні умови для вивчення дисципліни Вивчення дисципліни відбувається для здобувачів вищої освіти, що 

мають диплом бакалавра за освітньою програмою «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації»» та за спорідненими 

спеціальностями. 

Опис Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів 

із сучасними глобальними та регіональними інтеграційними процесами. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен: 

- знати: поняття інтеграції; різновиди інтеграції на глобальному та 

регіональному рівні; основні тенденції інтеграційних процесів в 

сучасному світі; 

- вміти: застосовувати методологію світ-системного аналізу, 

цивілізаційних, глобалізаційних, геополітичних та воєнно-стратегічних 

теорій при дослідженні інтеграційних процесів у сучасному світі; 

аналізувати перспективи України. 
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Теми аудиторних занять та самостійної роботи. Протягом вивчення 

навчальної дисципліни у межах аудиторної та самостійної роботи 

студенти повинні засвоїти матеріал за наступними темами: 

Тема 1. Поняття та різновиди інтеграції. 

Тема 2. Наукові теорії, що досліджують інтеграцію. 

Тема 3. Основні тенденції глобальної та регіональної інтеграції в 

сучасному світі. 

Тема 4. Міждержавна та наднаціональна інтеграція. 

Тема 5. Вплив недержавних організацій на інтеграційні процеси в 

сучасному світі. 

Тема 6. Економічна інтеграція в сучасному світі. 

Тема 7. Вплив геополітики на інтеграційні процеси в сучасному світі. 

Тема 8. Безпекова інтеграція в сучасному світі. 

Тема 9. Культурна інтеграція в сучасному світі. 

Тема 10. Україна в сучасних інтеграційних процесах. 

Методи контролю результатів навчання. Засвоєння тем (поточний 

контроль) здійснюється на практичних заняттях відповідно до цілей. 

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

студентів до виконання конкретної роботи. Застосовуються такі методи 

контролю підготовки студентів: доповіді студентів на практичних 

заняттях; усні відповіді студентів на практичних заняттях; контрольна 

робота (тести); виконання творчих завдань. Оцінка успішності студента 

є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням 

оцінок засвоєння окремих тем. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку. 



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 


