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Опис 

Мета дисципліни.  
Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна 

інтеграція та міжнародні організації» є ознайомлення 

студентів із різноманітними аспектами і тенденціями 

розвитку міжнародної інтеграції та ролі міжнародних 

організацій у цьому процесі, вивчення особливостей 

сучасних інтеграційних процесів; формування системи 

теоретичних навичок і вмінь дослідження стану 

міжнародної інтеграції, знань щодо об’єктивних 

закономірностей, принципів, функцій механізмів створення 

і дій та особливостей сучасних міжнародних організацій, 

сучасного і перспективного співробітництва України з 

міжнародними організаціями. 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна 

інтеграція та міжнародні організації» студенти матимуть 

змогу оволодіти теоретичним і фактологічним матеріалом, 

понятійним і термінологічним апаратом, практичними 

навичками і прийомами, осмислити процеси, перспективи 

та наслідки сучасних інтеграційних процесів і ролі 

міжнародних організацій. Упродовж вивчення курсу 

студенти повинні розуміти історичний розвиток 

міжнародної інтеграції, теоретичне обґрунтування 

міжнародної інтеграції, особливості багатосторонніх 

відносин і роль міжнародних організацій у сучасному 

інтеграційному процесі. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 11 (одинадцять) тем, які вивчаються протягом 

48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські та практичні заняття). 
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Тема 1. Теоретичні основи, сутність і фактори міжнародної 

інтеграції. (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.).  

Тема 2.Теоретичні основи та загальні аспекти діяльності 

міжнародних організацій. (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.). 

Тема 3. Теоретичні моделі європейської інтеграції. (Лекцій 

– 4 год. Сем. – 2 год.). 

Тема 4. Економічні регіональні організації Європейського 

регіону. (Лекцій – 4 год. Сем. – 1 год.). 

Тема 5. Особливості інтеграційних процесів та регіональні 

економічні організації в країнах Америки. (Лекцій – 4 год. 

Сем. – 1 год.). 

Тема 6. Економічна інтеграція в Азії і Тихоокеанському 

регіоні та економічні організації Азіатсько-

Тихоокеанського регіону. (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.). 

Тема 7. Регіональні економічні організації  арабських 

держав (арабські країни – Перська затока). (Лекцій – 2 год. 

Сем. – 1 год.). 

Тема 8. Регіональні економічні організації держав Африки 

(африканський регіон). (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.). 

Тема 9. Інтеграційні міждержавні організації з питань 

торгової та економічної політики. (Лекцій – 4 год. Сем. – 1 

год.). 

Тема 10. Міжнародні фінансові інституції та інтеграційна 

система міжнародних валютно-кредитних організацій.  

(Лекцій – 4 год. Сем. – 1 год.). 

Тема 11. Міжнародні організації як інститути глобального 

управління: інтеграційний аспект і можливі наслідки для 

України. (Лекцій – 2 год. Сем. – 1 год.). 

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль у формі контрольної роботи, 

підсумковий контроль у формі екзамену. 

 

Мова викладання.  

Українська 

 


