
   

1 
 

 
 

Силабус курсу 

Глобальний та європейський регіоналізм 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) 
Галузь знань: 29 – Міжнародні відносини 
Спеціальність: 292 – Міжнародні економічні відносини 
Освітньо-наукова програма – Міжнародні економічні відносини 
 

Рік навчання: І, Семестр: ІІ 

Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

ПІП д.е.н., проф. Лизун Марія Володимирівна 

Контактна інформація m.lyzun@wunu.edu.ua , +380502229721 
 
 

Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Глобальний та європейський регіоналізм” спрямована на формування теоретичних 
знань та вироблення практичних навичок щодо імплементації політики регіональної та 
міжрегіональної співпраці; вибору географії контрагентів при укладанні зовнішньо-економічного 
контракту; ухвалення рішень, щодо мінімізації та управління ризиками пов’язаними з аспектами 
міжцивілізаційних і міжкультурних відносин та формування довіри; розуміння специфіки 
інституційного середовища та практики ведення ділової активності в різних регіонах світу; 
усвідомлення правових та технічних особливостей євроінтеграційного процесу України. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4/2 1. Глобалізація vs 
регіоналізм: 
геополітичний ландшафт 
ХХІ століття 

Знати особливості перебігу сучасних процесів 
регіоналізму та мультилатералізму в умовах 
формування світового економічного та 
політичного порядку. 
Визначати доцільність застосування 
зовнішньополітичної політики держави 
відповідно до потрійної системи координат: 
інтеграція – автономне врядування – масова 
політика. Вміти обґрунтувати систему 
політичних заходів в діапазоні: «регіональна 
інтеграція»–«регіональна спільнота» 

Тестові 
завдання, 
практичні 
завдання 

4/2 2. Регіональна 
економічна інтеграція 

Знати таксономію регіональних інтеграційних 
угрупувань. Застосовувати вигоди від 

Тестові та 
практичні 
завдання, ессе 
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регіональної інтеграції для міжнародної 
економічної діяльності.  

4/2 3. Ретроспектива 
європейського 
регіоналізму 

Знати еволюцію інтеграційних процесів в 
Європі. Вміти здійснювати ділову активність в 
інституційному полі ЄС. 

Практичні 
завдання, 
командні й 
індивідуальні 
проекти 

4/2 

4. Європейський і 
глобальний монетарний 
регіоналізм 

Знати переваги та недоліки від валютної 
уніфікації. Здійснювати оцінку валютних 
ризиків. Володіти інструментами управління 
валютними ризиками 

Практичні 
завдання, кейс, 
ессе 

4/4 

5. Мапа сучасного 
регіоналізму: Європа та 
регіони світу. 

Знати перебіг інтеграційних процесів у 
Північній Америці, Латинській Америці і 
Карибах, Європі, Азії, арабських державах та 
пострадянському регіоні. та усвідомлювати 
ризики від регіональних торговельних і 
фінансових угод при здійсненні операцій з 
контрагентами з регіону. 

Тестові та 
практичні 
завдання, 
командні й 
індивідуальні 
проекти 

5/4 

6. Поточні і майбутні 
виклики європейської 
інтеграції 

Вміти аналізувати кризові явища в економіці 
регіонального об’єднання. Знати ключові 
проблеми євроінтеграційних процесів. 

Тестові та 
практичні 
завдання, 
ситуаційні 
вправи 

5/4 

7. Євроінтеграційна 
стратегія України 

Вміти передбачити основні напрямки 
економічних та інституційних реформ в процесі 
євроінтеграції. Знати ключові сучасні політичні 
заходи в сфері євроінтеграції. 

Практичні 
завдання,  
командні й 
індивідуальні 
проекти, 
реферати 
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та права «КРОК», 2017. – 352 с. 

 
Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання заліку відбувається із 
дозволу проректора з наукової роботи за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Оцінка за курс визначається наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік 100 
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Шкала оцінювання аспірантів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

  

 


