
 
 

 



 
 

 



ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Глобалізація та міжнародна 

інтеграція» складена відповідно до освітньо-професійної  програми 

підготовки магістра спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» . 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни   полягає в 

-  ознайомленні з основними глобальними трендами; 

- формуванні у здобувачів розуміння основних реґіональних і 

глобальних інтеграційних тенденцій. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  

 

- формування наступних загальних компетентностей: 

       ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи 

організації міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, 

сучасні тенденції розвитку світової політики. 

ФК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення 

міжнародної та зовнішньополітичної діяльності. 

ФК3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій, критично оцінювати отримані 

результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

ФК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні 

та суспільні відносини, політичні та суспільні системи. 

ФК9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн та 

регіонів, сучасних глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця 

в них України. 

ФК11. Здатність аналізувати природу та джерела зовнішньої політики, 

еволюцію підходів до її формування та здійснення, принципи організації 

системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої 

політики. 



ФК12. Здатність аналізувати природу, динаміку, принципи європейської 

та євроатлантичної інтеграції. 

ФК14. Здатність оцінювати зміст та основні напрями діяльності 

міжнародних організацій в сфері безпеки та сучасних стратегій забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки. 

 

 1.3. Кількість кредитів  - 4 

1.4. Загальна кількість годин - 120 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

6-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

18 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

9 год.  год. 

Лабораторні заняття 

- год.  год. 

Самостійна робота 

93 год. ( у т.ч. інд. завдання)  год. 

Індивідуальні завдання ( курсова робота) 

- год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Здобувачі повинні знати: 

       РН1. Знати та розуміти природу, джерела та напрями еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, 

стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики. 

 

вміти:  

РН5. Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх 

вплив на міжнародні відносини. 

РН8. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан 

міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав. 

РН9. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та 

глобального розвитку. 

РН10. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем. 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Мі народна інтеграція та гло алізація у світовій  



політиці: поняття, сутність та осо ливості. 

 

1. Поняття міжнародної інтеграції. 

2. Міжнародна інтеграція та її значення для суспільного прогресу. 

3. Міжнародна інтеграція та регіоналізація. 

 

Тема 2. Гло алізація як суспільне явище: поняття та сутність. 

 

          1. Поняття глобалізації. Причини, тенденції та напрямки глобалізації. 

          2. Держави та недержавні актори міжнародної системи в епоху 

глобалізації. 

          3. Уроки сучасної історії стосовно глобалізації. 

 

Тема 3. Політична та економічна гло алізація. 

 

1. Неолібералізм та глобалізація. 

2. Політичний вимір глобалізації: від міжнародних організацій до 

світового уряду. 

3. Проблеми глобального управління. 

4. Світова економіка: фінансова та торгівельна інтеграція. 

 

Тема 4.  Гло алізація та антигло алістський ру . 

 

1. Антиглобалізм: історія виникнення. 

2. Аргументи та ключові позиції антиглобалістів. 

3. Течії антиглобалізму: правий та лівий підходи. 

 

Тема 5. Мі народне громадянське суспільство. 

 

1. Феномен глобального громадянського супільства. 

2. Глобальні проблеми бідності та нерівності: перспективи світової 

інтеграції як інструменту суспільного прогресу. 

3. Проблема захисту навколишнього середовища. Кліматична 

криза. 

4. Пандемія Ковід як виклик для глобального громадянського 

супільства. 

  

Тема 6. Мі народна економічна та військово-політична інтеграція. 

 

1. Міжнародна торгівля та її регулювання. 

2. Фінансовий вимір міжнародної інтеграції. Монетарна політика в 

сучасному світі. 

3. Економічна інтеграція: форми та виміри. 

4. Військово-політичні блоки. 



 

Тема 7.  озвиток інтеграційни  процесів у  вропі. 

 

1. Передумови формування інтеграційного процесу у післявоєнній 

Європі. 

2. ЄС як приклад інтеграції в умовах глобалізації. 

3. Реґіональна та субреґіональна політика ЄС. 

4. Кризові тенденції та виклики європейській спільноті. 

 

Тема 8. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі. 
 

1. Створення СНД. Структура та функції СНД. Створення ЗВТ. 

2. Союзна держава РФ та Білоруссії. ЄЕП. 

3. ГУАМ: історія, кризові моменти. 

4. «Політика сусідства» та «Східне партнерство». 

 

Тема 9.  озвиток інтеграційни  процесів у Південній та Північній 

Америці. 

 

1. МЕРКОСУР, КАРІКОМ та НАФТА. 

2. Проблеми та перспективи інтеграції Південної та Північної 

Америки. 

 

Тема 10.  озвиток інтеграційни  процесів в Азії та А риці. 

 

1. Інтеграція країн ПСА. Створення АСЕАН. 

2. Китайський проект «Шовковий шлях». 

3. Торгівельна війна між Китаєм та США. 

4. ШОС. Проект «Великої Євразії». 

5. Африканські інтеграційні процеси: успіхи та провали. 

 

Тема 11. Україна в системі мі народни  о ’єднань. 

 

1. Пострадянський досвід: СНД, ЗВТ, ГУАМ. 

2. Європейська інтеграція України. 

3. Військово-політичні інтеграційні перспективи України. 

 

Тема 12. Криза мі народної інтеграції у сучасному світі. Хвиля 

дегло алізації. 

 

1. Ідеї «кінця історії», «зіткнення цивілізацій» та «реваншу історії» 

як три різних сценарія для інтеграційних процесів у світі. 

2. Зростання кількості та інтенсивності конфліктів у сучасному світі. 

3. Криза європейської інтеграції. Брекзіт. 

4. Політика Трампа. Деглобалізаційні тенденції у міжнародних 



відносинах. 

5. Майбутнє світової інтеграції та глобалізації.  



 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Міжнародна 

інтеграція та глобалізація 

у світовій  

політиці: поняття, 

сутність та особливості. 

14 2 -   7       

Тема 2. Глобалізація як 

суспільне явище: поняття 

та сутність. 

14 2 2   7       

Тема 3. Політична та 

економічна глобалізація. 

14 2 -   7       

Тема 4. Глобалізація та 

антиглобалістський рух. 

10 2 2   7       

Тема 5.  Міжнародне 

громадянське 

суспільство. 

10 2 -   8       

Тема 6. Міжнародна 

економічна та військово-

політична інтеграція. 

12 1 2   8       

Тема 7. Розвиток 

інтеграційних процесів у 

Європі. 

12 1 -   8       

Тема 8. Інтеграційні 

процеси на 

пострадянському 

просторі. 

8 1 -   8       

Тема 9. Розвиток 

інтеграційних процесів у 

Південній та Північній 

Америці. 

8 1 1   8       

Тема  10. Розвиток 

інтеграційних процесів в 

Азії та Африці. 

8 1 1   8       



Тема 11. Україна в 

системі міжнародних 

об’єднань. 

8 1 1   8       

Тема 12. Криза 

міжнародної інтеграції у 

сучасному світі. Хвиля 

деглобалізації. 

12 2 -   9       

Курсова робота     -        

Усього годин  120 18 9   93       

 

 

  



4. Теми практични  (семінарськи , ла ораторни ) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій  

Політиці. 

4 

2 Глобалізація як суспільне явище: історія, сучасність та контури 

майбутнього. 

4 

3 Політична та економічна глобалізація. 4 

4 Глобалізація та антиглобалістський рух. 2 

5 Міжнародне громадянське суспільство. 2 

6 Міжнародна економічна та військово-політична  

інтеграція. 

4 

7 Розвиток інтеграційних процесів у Європі. 4 

8 Інтеграційні процеси на пострадянському просторі. 2 

9 Розвиток інтеграційних процесів у Південній та  

Північній Америці. 

2 

10 Розвиток інтеграційних процесів в Азії та Африці. 2 

11 Україна в системі міжнародних об’єднань. 2 

12 Криза міжнародної інтеграції у сучасному світі. Хвиля 

деглобалізації. 

4 

  азом 36 

 
 

 

 
5.Завдання для самостійної ро оти 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій  

політиці: поняття, сутність та особливості. 

Завдання: ознайомиться з лекційним матеріалом та  підготувати 

доповіді. 

6 

2 Глобалізація як суспільне явище: поняття та сутність. 

Завдання: ознайомиться лекційним матеріалом та  виконати 

завдання у формі тестів. 

6 

3 Політична та економічна глобалізація. 

Завдання: ознайомитися зі статтею Venelin I. Ganev 

«POSTCOMMUNISM AS A HISTORICAL EPISODE OF STATE-

BUILDING: 

A REVERSED TILLYAN PERSPECTIVE»; підготуватись до 

обговорення. 

6 

4 Глобалізація та антиглобалістський рух. 

Завдання: ознайомиться з лекційним матеріалом; участь у 

рольовій грі-дебатах на тему Глобалісти-Антиглобалісти. 

6 

5 Міжнародне громадянське суспільство. 

Завдання: ознайомиться з лекційним матеріалом, інтернет-

ресурсами  та  підготувати доповіді. 

6 

6 Міжнародна економічна та військово-політична  інтеграція.  

Завдання: ознайомиться з лекційним матеріалом, інтернет-

ресурсами  та  підготувати есе. 

4 



7 Розвиток інтеграційних процесів у Європі. 

Завдання: Підготувати історико-аналітичну презентацію за темою, 

розподіливши матеріал. 

4 

8 Інтеграційні процеси на пострадянському просторі.  

Завдання: зробити порівняльний аналіз ЗВТ, ОДКБ, СНД, ГУАМ 

у вигляді аналітичної таблиці;  

4 

9 Розвиток інтеграційних процесів у Південній та  

Північній Америці. 

Завдання: розглянути кейси створення північноамериканьских 

міжнародних об’єднань та  підготувати доповіді. 

4 

10 Розвиток інтеграційних процесів в Азії та Африці. 

Завдання: ознайомиться з історією створення основних 

міжнародних об’єднань Азії та Африки  та  підготувати доповіді. 

4 

11 Україна в системі міжнародних об’єднань. 

Завдання: ознайомиться з лекційним матеріалом, проаналізувати 

істрію партнерства України та ЄС  та  підготувати доповіді. 

4 

12 Криза міжнародної інтеграції у сучасному світі. Хвиля 

деглобалізації. 

Завдання: ознайомиться з лекційним матеріалом; участь у 

рольовій грі-дебатах на тему Майбутнє глобалізації. 

4 

13 Курсова робота 

Завдання: підготувати курсову роботу відповідно до вибраною 

теми 

30 

  азом  78 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Написання курсової ро оти навчальним планом не перед ачене. 

 

 

 

6. Методи контролю 

При вивченні дисципліни застосовується поточний та підсумковий 

семестровий форми контролю. Також, передбачено обов’язковий контроль 

засвоєння навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на самостійну 

роботу. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі 

усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних 

заняттях, у формі виступів студентів з доповідями при обговоренні 

навчальних питань на семінарських заняттях (до 45 балів). 

Контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на 

самостійну роботу у формі виконання курсової роботи, здійснюється шляхом 

її приймання( до 15 балів). 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою 

формою контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться у 

письмовій формі у вигляді семестрового екзамену (за чотирирівневою 

шкалою оцінювання). Терміни проведення підсумкового семестрового 

контролю встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг 



навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий семестровий 

контроль, визначається робочою програмою дисципліни. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за 

семестр розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного 

контролю(60 балів) та балів, отриманих за результатами підсумкового 

семестрового контролю(40 балів). Максимальна сума балів за семестр 

складає 100 балів. 

 

7. С ема нара ування  алів 

 Поточний контроль, самостійна робота, 

індивідуальні завдання 

Екзам

ен 

Сум

а 

Семінарські заняття КР Разом   

Т 1 Т 2 Т

3 
 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 
    

4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 60 40 100 

 

Т1-Т12 – теми розділів; 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення 

екзамену. Загальна кількість балів за успішне виконання екзаменаційних 

завдань – 40. Час виконання – до 80 хвилин 

Вміст екзаменаційного білета й оцінювання відповідей на екзамені: 

Теоретичне питання – 10 балів 

Творче питання – 15 балів 

Тести – 15 балів (6 тестових завдань х 2,5 бали) 

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму 

екзаменаційного білета (білет містить 20 тестових завдань, студент одержує 2 

бали за кожну вірну відповідь) 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені студент 

на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку 

(0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з 

забороною відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної та заочної 

форм навчання надається можливість скласти екзамен в тестовій формі (білет 

містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну вірну 

відповідь) дистанційно на платформі Moodle 



Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність 

освоювання знань та набутих навичок на лекціях та семінарських заняттях, 

що включає систематичність їх відвідування, здатність здобувача засвоювати 

категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність та повноту 

викладання навчального матеріалу, навички творчо підходити до вирішення 

поставлених завдань, активність роботи на семінарських заняттях, рівень 

знань за результатами опитування на семінарських заняттях, самостійне 

опрацювання тем у цілому чи окремих питань. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни проводиться за 

екзаменаційними білетами. Кожен з білетів містить 2 теоретичні питання. 

Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована за одне теоретичне 

питання, дорівнює 20 балам. 

С ема нара ування  алів за одне теоретичне питання 

екзаменаційного  ілету: 

- 16-20 балів - здобувач цілком і всебічно розкрив сутність питання, 

вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, 

має власну точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її 

доводити; 

- 11-15 балів - здобувач розкрив сутність питання, вільно оперує 

поняттями і термінологією, але спостерігаються деякі упущення при 

відповідях на питання та неточні обґрунтування; 

- 6-10 балів - здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню 

сутність, намагається робити висновки, але слабко орієнтується в джерелах, 

припускається помилок, матеріал викладає нелогічно; 

- 0-5 балів – здобувач не розкрив питання навіть у загальних рисах, не 

розуміє його сутності, не орієнтується в джерелах, припускається грубих 

помилок, матеріал викладає нелогічно. 

Набрана кількість рейтингових балів є основою для оцінки за 

національною шкалою. Шкала оцінювання наведена нижче. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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стандартизації, сертифікації та інформатики.  
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11. Перелік питань доекзамену з дисципліни  

«Глобалізація та міжнародна інтеграція» 

1. Поняття міжнародної інтеграції. 

2. Міжнародна інтеграція як провідний фактор на шляху до суспільного 

прогресу. 

3. Міжнародні організації як основна форма міжнародної інтеграції. 

4. Міжнародна інтеграція та регіоналізація. 

5. Поняття глобалізації. Причини, тенденції та напрямки глобалізації. 

6. Державні та недержавні актори міжнародної системи в епоху 

глобалізації. 

7. Неолібералізм та глобалізація. 

8. Політичний вимір глобалізації: від міжнародних організацій до 

світового уряду. 

9. Ідеї світового уряду в історії політико-філософської думки. 

10. Проблеми глобального управління.  

11. Світова економіка: фінансова та торгівельна інтеграція. 

12. Антиглобалізм: історія виникнення. 

13. Аргументи та ключові позиції антиглобалістів. 

14. Течії антиглобалізму: правий та лівий підходи. 
15. Феномен глобального громадянського супільства.  

16. Глобальні проблеми бідності та нерівності: перспективи світової 
інтеграції як інструменту суспільного прогресу. 

17. Проблема захисту навколишнього середовища.  

18. Кліматична криза. 

19. Пандемія Ковід як виклик для глобального громадянського супільства. 

20. Міжнародна торгівля та її регулювання. 

21. Фінансовий вимір міжнародної інтеграції. 

22.  Монетарна політика в сучасному світі. 

23. Економічна інтеграція: форми та виміри. 
24. Військово-політичні блоки. 

25. Україна та військово-політичні блоки. Особливості взаємовідносин та 

перспектива членства. 

26. Передумови формування інтеграційного процесу у післявоєнній 

Європі. 

27. ЄС як приклад інтеграції в умовах глобалізації. 

28. Реґіональна та субреґіональна політика ЄС. 

29. Напрями діяльності ЄС. 

30. Кризові тенденції та виклики європейській спільноті. 

31. Розширення ЄС У ХХІ ст. 

32. Розширення ЄС та дискусія про прийом пострадянських країн. 

33. Сценарії розвитку ЄС. 

34. Брекзіт як виклик європейській інтеграції. 
35. Брекзіт як початок кінця ЄС або як новий етап його розвитку? 



36. Політичні кризи ЄС та зростання популярності право-популістських 

партій. 

37. Міграційна криза в ЄС. 

38. Створення СНД. Структура та функції СНД. Створення ЗВТ. 

39. Союзна держава РФ та Білоруссії. ЄЕП. 

40. ГУАМ: історія, кризові моменти. 

41. «Політика сусідства» та «Східне партнерство»: Україна та інші 

пострадянські країни. 

42. МЕРКОСУР, КАРІКОМ та НАФТА. 

43. Проблеми та перспективи інтеграції Південної та Північної Америки. 

44. Інтеграція країн ЮВА. Створення АСЕАН. 

45. Китайський проект «Шовковий шлях».  

46. Торгівельна війна між Китаєм та США. 

47. ШОС. Проект «Великої Євразії». 

48. Африканські інтеграційні процеси: успіхи та провали. 

49. Пострадянський досвід інтеграції: СНД, ЗСТ, ГУАМ. 

50. Європейська інтеграція України. 

51. Військово-політичні інтеграційні перспективи України. 

52. Ідеї «кінця історії», «зіткнення цивілізацій» та «реваншу історії» як три 

різних сценарії для інтеграційних процесів у світі. 

53. Зростання кількості та інтенсивності конфліктів у сучасному світі. 
54. Криза європейської інтеграції. Брекзіт. 

55. Криза європейської інтеграції: проблеми Східного партнерства та 

міграційна криза. 

56. Політика Трампа. Деглобалізаційні тенденції у міжнародних 

відносинах. 

57. Майбутнє світової інтеграції та глобалізації. 

58.  Конструктивістська та постмодерністська критика теорій інтеграції. 

59. Передчасність негативного діагнозу для інтеграційних процесів у світі. 

60. Деглобалізація або початок нового етапу глобалізації? 

 


