
 
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИНАХ 
          Мета курсу — вивчення принципів інтеграційних процесів у сучасних 
міжнародних відносинах в умовах глобалізаційних впливів на суспільно-
економічний розвиток світової спільноти.  

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими 
дисциплінами як основи світової політики, теорія міжнародних відносин, 
політологія, економіка, міжнародна економічна інтеграція тощо. 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до визначення і аналізу принципів інтеграційних 
процесів у сучасних міжнародних відносинах, зокрема політичній та економічній 
галузях. 
         Програмні результати навчання: 
знати: історичні передумови, особливості та напрямки інтеграційних процесів, 
принципи впливу чинників природно-ресурсного потенціалу економік на 
напрямки та інтенсивність інтеграційних процесів 
уміти: аналізувати вплив особливостей національних культур, зокрема 
ціннісних орієнтацій, в країнах-учасницях інтеграційних процесів, рівні 
міжнародної регіональної економічної інтеграції 
володіти: навичками визначення потенційних перспектив та напрямків 
діяльності економічних суб'єктів країн, що інтегруються, виходячи зі стадії 
інтеграційного процесу, прогнозування подальших напрямків міжнародних 
інтеграційних процесів.   
         Зміст навчальної дисципліни: 
СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Передумови та об'єктивні засади 
міжнародної політичної та економічної інтеграції. Предмет і метод дисципліни. 
Суб'єкти, напрями та форми інтеграційних процесів. Основні інтеграційні 
центри та показники міжнародної інтеграції. Історичні витоки формування 
інтеграційних процесів. Економічні наслідки міжнародної інтеграції. Вплив на 
глобалізації на міжнародну економічну, політичну та соціальну інтеграцію.  
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Природно-
ресурсний потенціал як чинник інтеграційних процесів у світі. Вплив 
географічних, природно-кліматичних і ресурсних чинників на економічну і 
політичну інтеграцію. Соціальні властивості середовища господарювання як 
чинник міжнародної інтеграції. Національна культура, менталітет та ціннісна 
система як чинники формування міжнародних об’єднань.  
ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Форми приєднання країн до торговельно-
економічних угрупувань. Вигоди та втрати від різних форм інтеграційних 
об'єднань. Дво- і багатосторонні угоди. Преференційні угоди. Зони вільної 
торгівлі. Ефекти митних союзів. Спільний ринок у сучасних теоріях. Створення 
економічного та валютного союзу. ГАТТ/СОТ та регіональні торговельно-
економічні об'єднання. Створення політичних і військових союзів як вища форма 
інтеграції між державами. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


