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АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Для вивчення дисципліни здобувач має володіти 

знаннями та навичками з: 

«Європейська та євроатлантична інтеграція», «Теорія міжнародних відносин», «Зовнішня політика України», «Історія 

міжнародних відносин» 

Онлайн курси, які можуть бути корисними для 

попереднього вивчення та в процесі набуття 

компетентностей за неформальною освітою 

- 

Мета курсу: Розширення теоретико-методологічної і професійної підготовки студентів, які повинні розуміти особливості, напрямки і параметри розвитку інтеграційних 

процесів у сучасному світі. 

Компетентності, в тому числі відповідно до освітньо-професійної програми 

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК) Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК5.Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК12 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК15. Уміння виявляти та вирішувати проблеми; 

ЗК16. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення; 

ЗК18. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті; 

 

СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, 

принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних 

студій.  

СК2. Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, 

безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному.  

СК3. Здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та світової 

політики у політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях. 

 СК4. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, регіональних 

досліджень.  

СК5. Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та внутрішньої 

політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

СК7. Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському 

континенті, та місце в них України. 

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. 

СК11. Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у 

системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними. 

СК18 Здатність аналізувати розвиток міжнародних регіонів (Північної Америки, Європи, 

Східної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Африки) і окремо взятих країн, 

регіональних та міжрегіональних організацій.  

СК19 Здатність оцінювати регіональні комплекси безпеки та військово-політичного 

співробітництва країн та регіонів світу. 

 



Результати навчання (програмні результати навчання – РН) 
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.  

РН02. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному рівні, знати 

природу та підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів.  

РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій 

політиці.  

РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та реалізації 

на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. 

РН06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. 

РН08. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних 

систем, міжнародних комунікацій.  

РН09. 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.  

РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та 

дослідницьких документів. 

РН15. Розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне 

законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо. 

 РН16. Розуміти та відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності. 

РН18. Розуміти основи сучасного міжнародного права, його впливу на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

РН22. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, готувати  інформаційні та аналітичні документи, із 

дотриманням норм та правил їх оформлення. 

 РН23. Розуміти події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в міжнародних 

системах. 

РН26. Розуміння процесів модернізації в країнах Азії та Африки. 

РН27. Знання актуальних проблем міжнародних відносин в Латинській Америці. 

 РН28. Розуміння зовнішньої політики США та країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи. 
 

 
 



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
Тема Вид заняття Розподіл 

балів 
Форми та методи навчання (форми робіт, за які здобувач 

отримує бали) 

Розділ 1. Методологічні та теоретичні засади 
дослідження інтеграційних процесів та міждержавних об’єднань у сучасному світі. 

Тема 1. Категорія інтеграції у сучасних 

міжнародних відносинах. Передумови розвитку 

і етапи становлення інтеграційних процесів. 

Лекція  
Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття     5 
Доповіді, обговорення, дискусія 

Тема 2. Роль та місце інтеграції в сучасних 

міжнародних відносинах 

Лекція 
    

Проблемна лекція / Лекція-візуалізація (Power Point), 

 

Тема 3. Глобалізація як процес всесвітньої інтеграції 

та уніфікації. 
Лекція  

Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття      5 
Підготовка доповідей та презентацій, їх захист 

Тема 4. Міжнародні організації як форми 

інтеграційних процесів. 

Лекція  Лекція-візуалізація (Power Point), 

Семінарське заняття      5 Підготовка доповідей та презентацій, їх захист 

Розділ 2. Інтеграційні процеси в регіонах світу 
Тема 5. Становлення і розвиток інтеграційних 

процесів у Європі. 

Лекція  Лекція / Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття       5 Опитування, обговорення 

Тема 6. Америка у сучасних інтеграційних процесах Лекція 
 

 Лекція-візуалізація (Power Point) 

 

Семінарське заняття      5 Підготовка доповідей та презентацій, їх захист 

Тема 7. Історія і сучасний стан інтеграційних 

процесів в Азії 

Лекція 
 

Проблемна лекція / Лекція-візуалізація (Power Point), 

 

Семінарське заняття 
     5 

Доповіді, обговорення, дискусія 

Тема 8. Австралія та Океанія у сучасних 

інтеграційних процесах 
Лекція 

 
      

Лекція-візуалізація (Power Point), 

 

Тема 9. Інтеграційні процеси на Африканському 

континенті. 

Лекція  Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття       5 Доповіді, обговорення, дискусія 

Тема 10. Участь України в інтеграційних процесах: 

проблеми та перспективи. 

Лекція  Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття      5  Обговорення, дискусія, есе 

Проміжний тестовий контроль        20  

Підсумковий контроль знань (написання заліку)  40 2 теоретичних питання – 30 б (2х15): 

Визначення понять з дисципліни (відкриті тести) – 10 б (2х5) 

Або 40 тестів у дистанційному курсі у системі «Moodle» 



Додаткові бали в рамках неформальної освіти   Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, 

проєктна робота тощо. 

 

 

 
 

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ (дистанційний курс) – https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5745 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Актуальні журнали для поглибленого вивчення 
дисципліни 
1)  Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 
https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint  

2)  Міжнародні та політичні дослідження 
http://heraldiss.onu.edu.ua/index  

3)  Зовнішні справи 
https://uaforeignaffairs.com/uk/history  

4)  Європейські історичні студії: електрон. журн. 
http://eustudies.history.knu.ua/uk/about/ 

 

1. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції : навчальний посібник / І. 

Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Рєзніков. Х. :ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 504 с. 

2. Європейська та євроатлантична інтеграція: навч. посібник / видання 2-ге / [О.В. Баула, Т.В. 

Божидарнік, Т.М. Вісина, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. 

Корольчук, О.М. Лютак, Т.Л. Никитюк,Л.В. Савош, О.А. Урбан] за заг. ред. О.М. Лютак. Херсон: 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2016.  376 с. 

3. Міжнародна інтеграція: навч. посіб. / І.В. Артьомов, В.Д.Бакуменко, О.М.Ващук, та ін. Ужгород: 

Ліра, 2009. 472 c. 

4. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем / під ред. 

Л.Д.Чекаленко. К.: Дипломатична академія при МЗС України.  2013. 628 с. 

5. Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації: колективна монографія / 

кол. авт.; за ред. проф. А. П. Голікова, проф. О. А. Довгаль.  Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 

347 с. 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. Перескладання заліку відбувається за наявності поважних 
причин (наприклад, лікарняний). 

 Самостійна робота включає в себе: опрацювання додаткового матеріалу за темами лекцій, підготовку доповідей, вивчення наукової літератури з проблематики 
міжнародної безпеки. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки. 
 Здобувачі вищої освіти мають слідувати принципам академічної доброчесності. 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Методи Критерії оцінювання Система оцінювання, бали 

Виступ на семінарському 

занятті 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. 

5-4 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки 

3 

http://heraldiss.onu.edu.ua/index
https://uaforeignaffairs.com/uk/history
http://eustudies.history.knu.ua/uk/about/


В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних 

виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. 

2 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. 

1 

Самостійна робота 

 1) Підготовка до семінарських занять (вивчення теоретичного матеріалу) 
2) Підготовка до написання проміжного контролю 

38 год. 
4 год. 



 


