
Назва дисципліни Глобалізація та міжнародна інтеграція 

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 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародна інформаційна безпека» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

Кандидат політичних наук. ст. викладач кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Кліпкова Ганна 

Олексіївна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 

поверх, каб. 264, тел. (057) 705-10-59, электрона адреса кафедри: 

mpdepartment@ukr.ne 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»: Історія міжнародних відносин, 

Теорія міжнародних відносин, Політологія, Історія України, 

Світова економіка, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні 

відносини та світова політика. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

розглянути основні глобальні світові тренди, ознайомити студентів 

з основними реґіональними і глобальними інтеграційними 

тенденціями, вивчення механізму прийняття рішень з проблем 

глобальної безпеки й пошуку засобів подолання конфліктів. 

 

 Очікувані результати навчання. У результаті вивчення 

дисципліни студенти знатимуть : 

 - основні терміни, що стосуються міжнародної інтеграції та 

глобалізації; 

 - становлення та особливості функціонування провідних 

реґіональних інтеграційних об’єднань;  

- сутність глобалізаціїта основні підходи до їївивчення;  

- процес розвитку глобалізаціїта їїособливості в цивілізаційному, 

політичному та економічному вимірах.  

вмітимуть:  

- аналізувати основні глобальні тренди;  

- застосовувати набуті знання для прийняття рішень у сфері 

міжнародних відносин з урахуванням ситуації у світі;  

- розробляти стратегії зовнішньополітичної діяльності за 

результатами аналізу глобальних трендів та їх впливу на поточні 

реґіональні та загальносвітові процеси; 

 - робитимуть прогнози щодо загальносвітових та реґіональних 

економічних, політичних та соціальних тенденцій. 

 

 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. Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці: 

поняття, сутність та особливості.  

Тема 2. Глобалізація як суспільне явище: поняття та сутність  

Тема 3. Політична та економічна глобалізація.  

Тема 4. Глобалізація та антиглобалістськиир̆ух.  

Тема 5. Міжнародне громадянське суспільство 

 Тема 6. Міжнародна економічна та віис̆ьково-політична 

інтеграція.  

 Тема 7. Розвиток інтеграційних процесів у Європі .  

 Тема 8. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі  

Тема 9. Розвиток інтеграційних процесів у Південнійта 

ПівнічнійАмериці.  

Тема 10. Розвиток інтеграціин̆их процесів в Азіїта Африці.  

Тема 11. Україна в системі міжнародних об’єднань.  

Тема 12. Криза міжнародної інтеграції у сучасному світі. Хвиля 

деглобалізації 

 

Методи контролю результатів навчання: залік 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


