
ДИПЛОМАТИЧНИЙ ВИМІР РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Мета курсу ˗ сформувати уявлення про дипломатичний вимір 
регіональної інтеграції, принципи дипломатії та особливі умови її формування, 
еволюцію дипломатичних відносин, принципи регіонального розвитку та 
регіональної інтеграції, виміри та механізми регіональної інтеграції і 
застосування відповідних ефективних дипломатичних засобів. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Дипломатичний вимір регіональної 
інтеграції» в структурно-логічній схемі інтегрується з вивченням дисципліни: 
«Теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії», «Міжнародні системи та 
глобальний розвиток». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом наступних ОК: «Регіоналізм та регіональні системи 
безпеки».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: навчити основам аналізу принципів регіонального 
розвитку та регіональної інтеграції, принципам застосування дипломатичних 
засобів для реалізації цілей регіональної інтеграції, успішного проведення 
переговорів для відстоювання інтересів держави у питаннях регіональної 
інтеграції. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття та терміни, які є визначальними для розуміння 

дипломатичного виміру регіональної інтеграції, закономірностей розвитку 
регіональної інтеграції, її цілей і завдань; механізмів прийняття та забезпечення 
виконання зовнішньополітичних рішень щодо регіональної інтеграції;  

вміти: об’єктивно оцінювати принципи ефективної регіональної 
інтеграції, аналізувати інструменти дипломатії, необхідні для реалізації 
напрямків регіональної інтеграції, визначати і прогнозувати характерні риси 
розвитку подальшої регіональної інтеграції;  

володіти:  знанням проблем становлення та розвитку дипломатичних 
відносин України з іншими державами регіону; знанням здобутків та проблем 
української дипломатії на сучасному етапі, вмінням визначати ефективність 
діяльності дипломатичної служби відповідно до національних інтересів 
України у регіональному вимірі, дипломатичними засобами відстоювати 
національні інтереси держави щодо регіонального розвитку. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Еволюція поняття регіональної інтеграції у різних країнах світу. Цілі 

регіональної інтеграції. Виміри її застосування. Різні концепції регіональної 
інтеграції. Природа «регіональної інтеграції». Деякі доктринальні підходи до 
тлумачення поняття «регіональної інтеграції». Співвідношення понять 
«співтовариство», «стратегічне партнерство» та «інтеграція». Визначення 
поняття «регіональної інтеграції» та його складових елементів.  



Загальна характеристика регіональної інтеграції  у світі на сучасному 
етапі. Використання дипломатії як інструменту реалізації 
зовнішньополітичного курсу країни. Застосування принципів дипломатії для 
реалізації цілей регіональної інтеграції. Договірний механізм регіональної 
інтеграції. Система інститутів та органів регіональної інтеграції: роль 
зовнішньополітичних структур держави. 

Регіональна інтеграція як процес, обумовлений отриманням переваг всіма 
залученими сторонами. Регіональний вимір інтеграції на прикладі держав 
Європейського Союзу. Регіональний вимір інтеграції на прикладі держав 
Азійсько-Тихоокеанського регіону. Регіональний вимір інтеграції на прикладі 
держав Латиноамериканського регіону. Питання співвідношення національних 
та міжнародних інтересів держав, що інтегруються. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Крупеня Ірина Миколаївна, канд.політ.наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин та туризму. 
 


