
зАнотація до дисципліни 

 

«Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах» 

 

Назва дисципліни  

«Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних 

відносинах» 

 

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. 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), освітня 

програма «Міжнародні відносини», спеціальність 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Солових Віталій Павлович, д.держ.упр., професор., 

професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки (61022, Харків, майдан Свободи, 6, каб. 

264; тел. (066) 230-25-50 електронна адреса: 

solovikhvp@gmail.com). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з політології, економіки, міжнародного публічного 

права та міжнародного приватного права, філософії, ділового 

мовлення, історії міжнародних відносин, зв’язків з 

громадськістю та ін. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни полягає в 

оволодінні знаннями, формуванні вмінь і навичок у студентів 

щодо розуміння змісту поняття інтеграції, інтеграційних 

процесів, об’єднань та міжнародного співробітництва, 

теоретичними підходами до їх аналізу. 

 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати:  
- поняття інтеграції, інтеграційних процесів, їх видів та 

етапів; 

- співвідношення процесів глобалізації, регіоналізації та 

інтеграції; 

- основні теоретичні підходи до дослідження процесів 

інтеграції; 

- особливості розвитку інтеграції у Європі, діяльності 

регіональних інтеграційних об’єднань Північної, Південно-

Східної Європи та пострадянського простору; 

- етапи еволюції інтеграційних процесів у Північній і 

Латинській Америці; 

- основні риси співробітництва держав Південної, Південно-

Східної Азії, Близького та Далекого Сходу в рамках 

інтеграційних проектів; 

- характеристику участі держав Океанії у інтеграційних 

процесах;  

- становлення і розвиток міжнародного співробітництва 

держав Африки у інтеграційних проектах і об’єднаннях. 
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За підсумками вивчення курсу студент повинен уміти: 

- аналізувати рівень співробітництва залежно від стадій 

інтеграційного процесу; 

- визначати вплив окремих чинників на розвиток 

інтеграційних процесів у різних регіонах світу; 

- виявляти вплив позарегіональних факторів на поглиблення 

інтеграції; 

- співставляти розвиток інтеграційних процесів у різних 

регіонах світу; 

- визначати місце інтеграційних процесів у сучасних 

міжнародних відносинах. 

 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 

Тема 1. Категорія інтеграції у сучасних міжнародних 

відносинах. передумови розвитку і етапи становлення 

інтеграційних процесів 

Тема 2. . Теоретичні підходи до дослідження проблем і процесів 

інтеграції 
Тема 3. Роль та місце інтеграції в сучасних міжнародних 

відносинах 
Тема 4. Становлення і розвиток інтеграційних процесів у Європі. 

Тема 5. Америка у сучасних інтеграційних процесах. 

Тема 6. Історія і сучасний стан інтеграційних процесів в Азії. 

Тема 7. Океанія у сучасних інтеграційних процесах. 

Тема 8. Інтеграційні процеси на Африканському континенті 

 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, проведенні аналітичних досліджень, розв’язання 

проблемних та тестових завдань, навчальних дискусій. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі 

заліку. 

 

Мова викладання.  
Українська 

 

 

 


