
Назва дисципліни Міжнародна інтеграція та глобалізація 

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 

студентам 2 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-

професійна програма «Міжнародні відносини».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Вінникова Наталія Анатоліївна, доктор політичних наук, 

професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 099 177 55 
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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з теорії міжнародних відносин та світової політики, 

міжнародного публічного права, міжнародних організацій.  

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити 

здобувачів знанням про актуальні тренди глобалізації та 

розумінням інституційних, політичних, економічних і 

соціокультурних чинників європейської інтеграції. 

Основні завдання вивчення дисципліни: 

 

Формування таких загальних компетентностей 

 

ЗК5. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

Формування наступних фахових компетентностей 

 

СК9. Здатність застосовувати знання характеристик розвитку 

країн та регіонів, особливостей та закономірностей 

глобальних процесів та місця в них окремих держав для 

розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем. 

СК13. Здатність аналізувати діяльність міжнародних 

недержавних акторів та транснаціональні відносини. 

СК15. Здатність визначати особливості, характер та ступінь 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних відносин різного 

рівня та налагоджувати комунікації між ними. 

СК16. Здатність здійснювати всебічний аналіз причин і 

наслідків сучасних міжнародних конфліктів. 

СК18. Розуміння основ та особливостей забезпечення процесу 

прийняття зовнішньополітичних рішень. 

 

Заплановані результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 

мають досягти таких результатів: 

 

РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та 

регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики, а 



також природу та джерела політики держав на міжнародній 

арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. 

РН06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та 

регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. 

РН13. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, 

регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних 

комунікацій, із використанням сучасних політичних, 

економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів 

та міждисциплінарних підходів, презентувати результати 

досліджень, надавати відповідні рекомендації.  

РН23. Аналізувати особливості процесу прийняття 

зовнішньополітичних рішень. 

 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано: 32 години – лекційних занять, 16 годин – 

практичних занять. 

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи слухачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

Тема 1. Технологічна інтерпретація глобалізаційних процесів: 

характеристики Четвертої промислової революції. 

Тема 2. Статус і роль держави в умовах глобалізаційних 

процесів 

Тема 3. Еволюція інтеграційних процесів у Європі після 

Другої світової війни. 

Тема 4. Інституційна структура Європейського Союзу 

 Тема 5. Ухвалення рішень в Європейському Союзі 

Тема 6. Спільні політики Європейського Союзу 

Тема 7. Зовнішні відносини Європейського Союзу 

Тема 8. Європейська інтеграція у спектрі концептуально-

методологічних підходів 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень слухачів,. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі 

екзамену.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /   3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


