
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 

студентам 6 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-

професійна програма «Міжнародна інформаційна безпека».  

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 

64 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з теорії міжнародних відносин, міжнародних 

відносин та світової політики, міжнародного публічного 

права, міжнародних організацій.  

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: забезпечити 

здобувачів знанням про актуальні глобалізаційні тренди та 

розумінням інституційних, політичних, економічних і 

соціальних чинників європейської інтеграції. 

Основні завдання вивчення дисципліни 

Формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК1. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

 

Формування наступних спеціальних (фахових) 

компетентностей 

 

СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо 

здійснення міжнародної та зовнішньополітичної діяльності. 

СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні 

відносини у різних контекстах, зокрема політичному, 

безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному. 

СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні 

дослідження проблем міжнародних відносин та світової 

політики, суспільних комунікацій, регіональних студій, 

професійно готувати аналітичні матеріали та довідки. 

СК14. Здатність оцінювати зміст та основні напрями 

діяльності міжнародних організацій в сфері безпеки та 

сучасних стратегій забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки.  

СК15. Здатність виявляти та аналізувати сутність та 

специфічні особливості інформаційного протиборства та 

інформаційно-психологічних операцій в міжнародних 

відносинах.  

СК16. Здатність аналізувати основи та особливості захисту 

національного інформаційного простору та забезпечення 

інформаційної безпеки держави.  



 

Заплановані результати навчання 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти мають досягти наступних програмних результатів 

навчання за дисципліною: 

 

РН2. Знати та розуміти сутність та специфічні особливості 

інформаційного протиборства та інформаційно-психологічних 

операцій в міжнародних відносинах. 

РН3. Знати та розуміти основи та особливості захисту 

національного інформаційного простору та забезпечення 

інформаційної безпеки держави.  

РН7. Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та 

національної безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані 

конфлікти, підходи, способи та механізми забезпечення 

безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці 

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. 

РН16. Аналізувати та оцінювати сучасні стратегії 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки.  

РН17. Аналізувати та оцінювати зміст та специфіку основних 

напрямів діяльності міжнародних організацій в сфері безпеки. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

 

Заплановано:  

18 годин – лекційних занять, 4 години – практичні заняття, 5 

годин семінарські заняття 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи слухачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

 

Тема 1. Роль цифрових технологій в інтеграційних процесах 

сучасності. 

Тема 2. Сучасні інтеграційні процеси в системі глобального 

управління.  

Тема 3. Quo Vadis Європа? Політичне управління в контексті 

інтеграційних процесів Європейського Союзу. 

Тема 4. Спільні політики ЄС як механізми регіональної 

інтеграції.  

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень слухачів,  

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /   



4 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


