
Назва дисципліни  «Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 2 курсу спеціальності 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Докторка філософії за спеціальністю «політологія, старша 

викладачка Михальська Валерія Владиславівна (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 

366-а; тел. (057) 707-53-069. електронна адреса: 

v.mykhalska@karazin.ua) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів 

з таких дисциплін, як: «Політологія», «Правознавство» 

Опис 

Мета дисципліни:  
надати студентам знання з питань:  

‒ передумов поширення інтеграційних процесів як глобального 

явища; 

‒ інтеграційного процесу як нової форми співіснування для 

забезпечення інтересів; 

‒ соціокультурні та територіальні підстави, які визначають 

потреби та прагнення країн до інтеграції; 

‒ сучасні міжнародні організації, блоки та союзи, які 

функціонують в інтегрованому форматі.  

Очікувані результати навчання:  
у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(здобувачі вищої освіти) мають набути знання про інтеграцію як 

природній процес системи глобального розвитку, визначити, 

чому країни обирають шляхи до інтеграції в різних форматах, 

виявляти переваги та недоліки функціонування окремих 

інтеграційних структур, знати теоретичне та нормативне 

підґрунтя інтеграційних процесів сучасності.  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 48 годин 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. –практичні заняття).    

‒ Тема № 1. Концептуальні засади міжнародної інтеграції 

(Лекцій – 4 год., практ. – 2 год.)  

‒ Тема № 2. Історія інтеграційних процесів (Лекцій – 4 год., 

практ. – 2 год.)  

‒ Тема № 3. Чинники міжнародної інтеграції (Лекцій – 4 год., 

практ. – 4 год.) 

‒ Тема № 4. Міжнародні організації як форми інтеграційних 

процесів (Лекцій – 4 год., практ. – 4 год.) 

‒ Тема № 5. Економічні союзи (вільна торгівля, спільний ринок, 

валютні союзи) (Лекцій – 4 год., практ. – 2 год.) 

‒ Тема № 6. Політичні та військові союзи (Лекцій – 4 год., 

практ. – 2 год.) 

‒ Тема № 7. Європейська інтеграція (Лекцій – 4 год., практ. – 2 

год. ) 



‒ Тема № 8. Євроатлантична інтеграція (Лекцій – 4 год., практ. 

– 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей на 

семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; тестових 

завдань; виконання творчих завдань; виконання індивідуальної 

семестрової роботи. Підсумковий контроль – у формі іспиту. 

 

Мова викладання: українська 

  

 

 


