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1 .  В С Т У П  
 
“Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій полі-

тиці” – вибіркова навчальна дисципліна циклу професійно орієн- 
тованих дисциплін освітньо-професійної програми за спеціаль-
ністю “Міжнародне право”. 

Програма навчальної дисципліни “Міжнародна інтегра-
ція та глобалізація у світовій політиці” передбачає вивчення 
світової політики крізь призму двох провідних мегатрендів її 
розвитку – міжнародну інтеграцію та глобалізацію; досліджен-
ня світової політики як соціокультурної реальності, теоретич-
них шкіл і теорій світової політики, формування сучасної сис-
теми світової політики, місця і ролі України в сучасній світовій 
політиці, методологічних підстав інтеграційних процесів, інтег-
раційних об’єднань у сучасному світі, розвитку міжнародних 
інтеграційних процесів у різних регіонах планети, глобалізації 
як процесу всесвітньої інтеграції, місця і ролі України в процесі 
глобалізації. Предмет даної дисципліни має тісні зв’язки з пре-
дметом юридичної науки в цілому, особливо з таких питань, як 
держава, влада, міжнародне право, закони, міжнародні стосун-
ки, незалежність, відповідальність, юридична культура, права 
людини та багатьох інших. 

Мета – розширення та збагачення знань студентів, по-
силення теоретико-методологічної і професійної підготовки 
тих, кому буде необхідно засвоювати складну міжнародну полі-
тико-правову дійсність, розбиратися в різних колізійних ситуа-
ціях, вирішувати долі людей, виступати в ролі активних 
суб’єктів світової політики й міжнародного права. Опанування 
цією навчальною дисципліною виступає одним із засобів  
сучасної соціалізації особи й формування політико-правової 
культури, залучення до загальнолюдських цінностей, що має 
дати студенту необхідний мінімум знань про політичні реа- 
лії світової політики, міжнародну інтеграцію та глобалізацію, 
норми політичної поведінки на міжнародній арені, загаль- 
нолюдські політичні цінності. Вивчення дисципліни має сприя-
ти вихованню фахівців, спроможних раціонально і критич- 
но давати оцінку сучасним політичним феноменам в умовах  
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міжнародної інтеграції та глобалізації, оскільки отримані знан-
ня необхідні для виконання багатьох функцій юриста-
міжнародника, вирішення конкретних завдань юридичної діяль- 
ності у світі, що глобалізується. 

Студент у кінцевому підсумку повинен: 
розуміти загальнотеоретичні поняття та категорії дис-

ципліни “Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій по-
літиці”; взаємозв’язок і взаємозалежність світової політики і 
міжнародного права; становлення й розвиток процесу міжнарод- 
ної інтеграції та глобалізації, світових й вітчизняних шкіл, кон-
цепцій та напрямів дослідження інтеграційних процесів; основ-
ні міжнародні інтеграційні угрупування на мега-, мета-, макро-, 
мезо-, мікрорівнях; особливості міжнародних інтеграційних 
процесів у різних кутках земної кулі; сутність глобалізації як 
процесу та макротенденції сучасного світового розвитку;  
виклики і ризики глобалізації як для всього людства, так і для 
України; чинники, еволюцію, форми існування та програмні 
положення антиглобалістського руху у світі, що глобалізується; 
місце і роль України у світі в умовах міжнародної інтеграції та 
глобалізації; 

уміти використовувати різні методологічні підходи для 
дослідження процесів міжнародної інтеграції та глобалізації; 
аналізувати особливості й тенденції розвитку сучасного світу, 
що глобалізується; виявити шляхи впливу світової політики, 
процесів міжнародної інтеграції та глобалізації на розвиток мі-
жнародного права; досліджувати особливості міжнародної інте-
грації у різних регіонах планети з урахуванням різноманітності 
історичних, релігійних, ментальних, геополітичних, соці- 
ально-економічних тощо розбіжностей країн і народів; аналізу-
вати діяльність основних акторів міжнародної інтеграції та гло-
балізації у різних сферах буття глобального соціуму, у тому  
числі міжнародно-правовій; розуміти природу та особливості 
глобалізації цих процесів, їх виклики і ризики для людства; уя-
вляти стан, тенденції та перспективи розвитку антиглобалістсь-
кої діяльності; пропонувати шляхи мінімізації викликів та ри-
зиків глобалізації для України.  
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2 .  ЗМІСТ  
 
1. Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій 

політиці: поняття, сутність та особливості  
 
Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій полі-

тиці як соціальне явище. Політична сфера суспільства і місце в 
ній світової політики. Місце і роль міжнародної інтеграції та 
глобалізації у системі суспільних відносин, зміст і специфіка їх 
реалізації.  

Предмет дисципліни “Міжнародна інтеграція та глобалі-
зація у світовій політиці”, проблемна структура. Місце навчаль- 
ної дисципліни в системі політологічного знання. Основні  
закономірності й категорії міжнародної інтеграції та глобалі- 
зації у світовій політиці. Методи дослідження інтеграційних 
процесів. 

Основні історичні етапи розвитку міжнародних інтегра-
ційних процесів та глобалізації у світовій політиці.  

 
 
2. Світова політика як соціокультурна реальність 
 
Поняття “світова політика”. Світова політика як сукупна 

сфера взаємодій політичних суб’єктів міжнародних відносин 
(держав, міжурядових організацій, транснаціональних акторів, 
індивідів). Міжнародні відносини і світова політика: основні 
поняття. Суб’єкти світової політики, їх аналіз і класифікація. 
Різнорідність акторів у сучасній політичній системі світу. Ос-
новні пріоритети світової політики. Зростання ролі світової по-
літики в умовах міжнародної інтеграції та глобалізації. Рівні 
аналізу й методи дослідження світової політики. 

 
 
3. Теоретичні школи і теорії світової політики 
 
Теоретичні уявлення про політичну структуру світу. Ре-

алізм і неореалізм. Лібералізм і неолібералізм. Неомарксизм. 



6 

Постмодернізм. Конструктивізм. Структуралізм. Функціона-
лізм. Світ-системний аналіз. Геополітика. Інституціоналізм. Ре-
візіонізм і консерватизм. Інші школи, теорії, підходи. 

 
 
4. Формування сучасної системи світової політики 
 
Світова політична система: історія і еволюція. Вест-

фальський мир і формування державно-центриської системи 
світу. Принципи: державний суверенітет, визнання держав, са-
мовизначення народів, територіальна цілісність. Держава – на-
ція. “Європейський концерт”. Версальсько - Вашингтонська, 
Ялтинсько - Потсдамська та інші системи. Поняття “світовий 
порядок”. Новий світовий порядок як теоретична й ідеологічна 
модель політичної практики і глобальний проект світу. Поняття 
“актори” світової політики. Держава як головний актор. Війна і 
конфлікт між державами. Міжнародні організації. Недержавні 
актори: громадянське суспільство, територіальні утворення, мі-
сто, мегаполіс, регіон, бізнес, фінансові структури, ТНК, ТНБ, 
малий, середній, транснаціональний бізнес, міжурядові органі-
зації, професійні, релігійні і національні рухи, екстреміські ор-
ганізації, індивіди. Глобальне управління. Світовий уряд (І. Фі-
лькенштейн). Реформування ООН в аспекті розподілу влади; 
однополярний світ, керований США (З. Бжезінський); поліцен-
тричний світ, суперечності світового порядку. 

 
 
5. Україна в сучасній світовій політиці 
 
Історичні передумови, що детермінували положення 

України у світовому співтоваристві. Проголошення державної 
незалежної України та розробка стратегії зовнішньої політики 
України як самостійного гравця на світовій арені. Зовнішньо-
політичні пріоритети України. Україна в новому світовому по-
рядку. Геополітичні інтереси України. Регіональні, субрегіо- 
нальні, локальні національні інтереси України. Пріоритетні  
функції зовнішньої політики України. Стратегічні партнери 
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України на світовій арені. Ризики і виклики України. Україна як 
об’єкт світової політики з боку провідних акторів світової полі-
тики. Багатовекторність як українська реальність у сфері зовні-
шньої політики. Міжнародний імідж України та чинники, що 
його детермінують. Перспективи України щодо зайняття гідно-
го місця у світовому співтоваристві.  

 
 
6. Методичні підстави дослідження інтеграційних 

процесів 
 
Визначення міжнародної інтеграції. Передумови та цілі 

міжнародної інтеграції. Теоретичні аспекти інтеграційних про-
цесів і глобалізації у світовій політиці. Підходи до розуміння 
процесів міжнародної інтеграції та глобалізації. Види міжнарод-
ної інтеграції як практики міждержавної інституціоналізованої 
співпраці. Ступені економічної і політичної інтеграції. Статичні 
та динамічні ефекти інтеграційного процесу. Багатоманітність 
методологічних підстав дослідження інтеграційних процесів на 
локальному, субрегіональному, регіональному та світовому рів- 
нях. Методи дослідження інтеграційних процесів: експлікативні 
методи (конвент-аналіз, івент-аналіз, метод когнітивного мав-
пування тощо), прогностичні методи (дельфійський метод, по-
будова сценаріїв, метод простої екстраполяції тощо), метод 
аналізу ситуацій, аналіз процесу прийняття рішень та ін. 

 
 
7. Інтеграційні об’єднання в сучасному світі 
 
Різноманіття міжнародних інтеграційних об’єднань. Ос-

новні інтеграційні угрупування. Інтеграційні процеси в умовах 
глобалізації. Форми міжнародної інтеграції. Інтеграція на мега -, 
мета -, макро -, мезо - і макрорівнях і створення відповідних 
міжнародних організацій. Переваги і недоліки різних форм ін-
теграційних об’єднань. 
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8. Україна і міжнародні організації 
 
Правові засади співпраці України з міжнародними інте-

граційними об’єднаннями: теорія і практика. Україна і всесвітні 
міжнародні організації. Україна як одна з держав-засновниць 
ООН. Україна і Всесвітня торгова організація.  

Україна і загальноєвропейські міжнародні організації. 
Україна і ЄС. Україна і Рада Європи. Україна і ОБСЄ.  

Україна і регіональні міжнародні організації. Централь-
ноєвропейська ініціатива. Чорноморське економічне співробіт-
ництво. Балто-Чорноморське співробітництво.  

Україна і військово-політичні об’єднання інших держав. 
Позаблоковий статус України. Особливості взаємодії у сфері 
військового співробітництва України і НАТО. Участь Збройних 
Сил України в миротворчих операціях під егідою ООН. 

 
 
9. Розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі 
 
Визначення, принципи та аспекти європейської інтегра-

ції. Вузьке і широке розуміння європейської інтеграції. Витоки і 
передумови європейської інтеграції у другій половині ХХ ст. 
Інтеграція як об’єктивна потреба в співпраці. Розділення полі-
тичної і технічної сфер. Функціональний експансіонізм. Європа 
після Другої світової війни. Соціально-економічна ситуація. 
Політична європейська інтеграція: стратегія та доктрини. Проб- 
леми встановлення нового світового порядку в Європі. “Докт-
рина Трумена” і “план Маршалла”. Європейський підхід: кон-
грес в Гаазі 1948 р. і суперечка європеїстів і атлантистів. “Німе-
цьке питання”. “План Шумана”. Інтеграційні проекти 1950-х 
років. Інституціоналізація систем управління Європейських 
Співтовариств у 1960-ті роки. Люксембурзький компроміс. Роз-
виток Європейських Співтовариств у 1970 – 80-х рр. Трансфор- 
мація Європейських Співтовариств у Європейський Союз. 

Європейський Союз: мета, механізми й особливості фор-
мування та функціонування. Загальні, політико-економічні та 
правові засади ЄС. Загальна характеристика основних засновни-
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цьких договорів ЄС, Єдиного Європейського акта, Маастрихтсь-
кого та Бюджетного договорів. Наднаціональний порядок ЄС. 
Диференційований режим імпорту в ЄС. Регулювання відносин і 
захисні заходи в ЄС. Європейська ідентичність: характерні риси, 
критерії та підходи до конструювання. Демократична ідентич-
ність Європейського Союзу та способи її моделювання. Публіч-
ність як засіб формування демократичної ідентичності ЄС. 

 
 
10. Інтеграція у Східній Європі: від СЕВ до ЄС 
 
Інтеграційні процеси у Східній Європі після Другої сві-

тової війни. Політична, економічна та військова міжнародна ін-
теграція соціалістичних держав Східної Європи (СЕВ, Варшав-
ський договір). Східна Європа за часів “бархатних революцій”: 
вибір вектора міжнародної інтеграції. Євроінтеграційні процеси 
в Центральній і Східній Європі після розпаду соціалістичної 
системи. Центральноєвропейська ініціатива (ЦЕІ).  

Розширення європейської інтеграції: критерії вступу, 
програма підготовки країн-кандидатів до вступу в ЄС, інстру-
менти. Європейська політика сусідства: цілі, інструменти та 
обмеження. Основна дилема розширення європейської інтегра-
ції та рамкові формули її подолання.  

 
 
11. Україна в європейських інтеграційних процесах 
 
Європейський вибір України як головний вектор подаль- 

шого розвитку нашої держави. Оцінка стану інтеграційних про-
цесів і взаємодії ЄС та України. Інституційно-правові основи 
співробітництва України і ЄС. Критерії розширення і поглиб-
лення європейської інтеграції в Україні. Перспективи розвитку 
відносин між Україною та ЄС. Позитиви інтеграції України в 
ЄС для України та Євросоюзу. Перспективи геополітичної кон-
фігурації та євроінтеграційна стратегія України. Європейська 
інтеграція та місце в ній України. Взаємозв’язок європейської 
інтеграційної стратегії та внутрішніх перетворень в Україні. 
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12. Розвиток інтеграційних процесів у Західній півкулі 
 
Особливості розвитку інтеграційних процесів у Північ-

ній та Південній Америці. США у світових інтеграційних про-
цесах. Розвиток регіональних і субрегіональних інтеграційних 
формувань у Західній півкулі. Основи соціокультурного амери-
канського глобалізму. Американський спосіб життя як модель 
глобального світу. Північноамериканська зона вільної торгівлі 
(NAFTA). 

Розвиток регіональної інтеграції в Латинській Америці. 
Передумови інтеграції. Початок інтеграції та вигоди від неї. 
Перші труднощі та зміни стратегії. Пожвавлення інтеграційних 
процесів у 90-ті роки ХХ ст. Зміна концепції інтеграції. Інтег-
раційні об’єднання країн Латинської Америки. Латиноамери-
канська асоціація інтеграції (ЛАІ). Андський пакт. Південноа-
мериканський спільний ринок (Mercosur). Група Ріо. 

 
 
13. Розвиток інтеграційних процесів в Африці  
 
Особливості інтеграційних процесів у Африці. Сприян-

ня економічному, культурному і соціальному співробітництву. 
Своєрідність і різноманітність історичних, природно-геогра- 
фічних, соціально-економічних і політичних умов різноманіт-
них форм інтеграції країн Африки. Міжнародна економічна ін-
теграція в африканському регіоні. Поетапне створення Афри-
канського економічного співтовариства. Регіональні інтегра-
ційні процеси в Африці.  

Організація Африканської Єдності (ОАЄ): історія ство-
рення. Цілі, принципи та структура ОАЄ. Діяльність ОАЄ (бо-
ротьба з расовою дискримінацією та колоніалізмом у всіх його 
проявах; мирне вирішення суперечок між африканськими краї-
нами; утвердження держав Африки на міжнародній арені то-
що). Трансформація ОАЄ в Африканський Союз. 
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14. Розвиток інтеграційних процесів в Азії 
 
Особливості інтеграційних процесів в Азії. Своєрідність 

і різноманітність історичних, релігійних, природно-географіч- 
них, соціально-економічних і політичних умов різноманітних 
форм інтеграції країн Азії. Центри тяжіння Азії. Особливості 
регіональної інтеграції на азійському просторі. Шлях до Асоці-
ації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Створення 
АСЕАН, прийняття Бангкокської декларації. Мета організації. 
Структура АСЕАН і її основні документи. Хартія АСЕАН та 
декларовані нею принципи. Інтеграційні процеси в Азійсько-
Тихоокеанському регіоні.  

Міжнародна економічна інтеграція в азійському регіоні. 
Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (APEC): 
організаційна структура та принципи діяльності. Відмінності і 
схожість азійських і європейських інтеграційних процесів. За-
лучення США та Росії до інтеграційних процесів у Азії. Війсь-
ково-політичні інтеграційні процеси в Азії. 

 
 
15. Інтеграційні процеси в арабському світі 
 
Арабський світ і його особливості. Поняття, структура і 

специфіка “арабського світу”. Специфіка міжнародних органі-
зацій та інтеграційних об’єднань в арабському світі.  

Історія створення Ліги Арабських Держав (ЛАД). Алек-
сандрійський протокол. Установчий договір ЛАД. Діяльність 
ЛАД в економічній, політичній, адміністративній та інших га-
лузях. Стратегічні, правові, економічні, адміністративні аспекти 
діяльності ЛАД. Участь ЛАД у вирішенні міжнародних конфлік- 
тів та її результати.  

Організація “Ісламська Конфедерація” (ОІК). Історичні 
аспекти, мета діяльності та організаційна структура ОІК. Діяль-
ність ОІК у процесі врегулювання конфліктів та забезпечення ми-
ру, реалізації економічних, культурних, інформаційних питань.  

Рада зі співробітництва арабських держав Перської за-
токи (РСАДПЗ). Статут, мета діяльності та організаційна струк-
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тура РСАДПЗ. Проблеми регіональної безпеки та РСАДПЗ. Ос-
новні сфери взаємодії РСАДПЗ та ЄС.  

Проблеми інтеграції в арабському світі. Перспективи 
розвитку інтеграційних процесів в арабському світі. 

 
 
16. СНД й інтеграційні процеси на пострадянському 

просторі 
 
Зміст інтеграційних процесів на пострадянському прос-

торі. СНД: мета створення і перспективи розвитку. Основні мі-
жнародні акти, що регулюють інтеграційні процеси в межах 
СНД. Основні напрями діяльності СНД (економічна, військово-
політична, врегулювання міждержавних конфліктів тощо).  
СНД – важливий напрям зовнішньої політики України. Особли-
вості геополітичної стратегії України та її регіональна політика 
стосовно держав СНД. Двосторонні відносини України з краї-
нами СНД. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 
СНД.  

Створення союзної держави Росії і Білорусії. Організа-
ційно-правові основи її діяльності. Сучасні тенденції розвитку 
міжнародної інтеграції в економічній, політичній, військовій, 
інформаційній та інших сферах на пострадянському просторі. 
Особливості прояву регіональної інтеграції на просторі колиш-
нього СРСР. 
 
 

17. Глобалізація як процес всесвітньої інтеграції 
 
Сутність глобалізації як процесу та макротенденції су-

часного світового розвитку; її асиметричний і гетерогенний ха-
рактер. Теорії глобалістики західної та вітчизняної науки на по-
розі нової сучасності (Римський клуб, футурологія, А. Печчеї, 
Д. Белл, Л. Браун, Д. Медоуз, М. Месарович, О. Тоффлер,  
У. Хармен, Б. Гаврилішин, Ф. Фукуяма, К. Кумар та ін.).  

Формування нової соціопланетарної реальності та мето-
дологічні зрушення у світовій та міжнародній політиці; занепад 
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категорій “держава”, “нація”, “суверенітет”, “національні рин-
ки”. Агенти глобалізації: ТНК, ТНБ, “великі” світові держави. 
Процеси планетарного єднання основних сфер людської діяль-
ності: виробництва, торгівлі, технологій, політики, науки, куль-
тури і спорту.  

Глобалізація як виклик сучасності: спільність глобаль-
них проблем і загроз. Природа та особливості глобалізаційних 
процесів: глобалізація капіталізму – утворення капіталістичної 
“світ-економіки” (І. Валлерстайн); глобальна експансія країн – 
“цивілізаційних лідерів”, глобальна конвергенція – процес зро-
стаючої цілісності та взаємозалежності людства, набуття ним 
рис певної однорідності; політико-правові “ідеологеми” глобаль- 
них інтересів і глобального впливу; глобалізація злочинності; 
культурно-інформаційна та освітньо-наукова глобалізація; гло-
бальний конфлікт цивілізацій. 

Політико-правовий консенсус як шлях формування уз-
годженого і мирного глобального світового порядку. Ідеї та ін-
ститути глобального регулювання в консенсуальний спосіб. 

 
 
18. Глобалізація та криза модернізму  
 
Теорія соціально-політичної модернізації як модель 

прогресивного розвитку світу після Другої світової війни. Гло-
бальна криза модернізму (ХІХ–ХХ ст.ст.): міграція, виробницт-
во і технократія, посилення бюрократії, “повстання мас”  
(Х. Ортега-і-Гассет). 

Політична та соціально-економічна поляризація держав 
у світі на межі ХХ –ХХІ ст. Диференціація країн на світових лі-
дерів (“золотий мільярд”) і аутсайдерів – напівпериферійні зони 
та периферію (“світова околиця”).  

Проблеми формування глобального ринку праці: умови 
сприяння та чинники перешкоджання. Глобальні екологічні ви-
клики сучасності. Глобалізація злочинності: транснаціональні 
наркокартелі, міжнародний тероризм, піратство, торгівля збро-
єю, жінками, дітьми і внутрішніми органами; нелегальна мігра-
ція тощо.  
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Системна криза високорозвинутих держав світу як гло-
бальний процес. Криза модернізму в Японії; криза фінансової 
системи і “моделі споживання” в США; фінансово-економічна 
криза в Євросоюзі. 

 
 
19. Глобалізація та антиглобалістський рух 
 
Наукова концептуалізація проблеми антиглобалізму; 

поняття “антиглобалізму” та “альтер-глобалізму”: сутнісні трак- 
тування. Виникнення антиглобалістського руху в сучасному 
світі: чинники, еволюція та форми існування. 

Мета і завдання антиглобалістів; їх соціальний склад, 
галузі та мотивація єднання. Протистояння неоліберальній мо-
делі розвитку цивілізації. Сучасний стан, організаційні структу-
ри й лідери антиглобалістського руху.  

Основні політичні течії в антиглобалістському русі: ра-
дикальна та реформістська. Різновиди форм, способів і заходів 
діяльності антиглобалістів. Тенденції та перспективи розвитку 
антиглобалістської діяльності: зниження деструктива та актуа-
лізація “сценаріїв” гармонізації політичних відносин у світі. 

 
 
20. Місце і роль України в процесі глобалізації 
 
Світ, що глобалізується, і місце у ньому України. Участь 

України у світових господарських зв’язках як таких, що детер-
мінують процес глобалізації. Участь України в глобалізаційних 
політичних, екологічних, правових, інформаційних процесах. 
Образ України в сучасному світі, що глобалізується. Напрями 
оптимізації положення України у світі, що глобалізується. Ри-
зики і виклики глобалізації щодо України. Соціальні наслідки 
глобалізації в Україні (безробіття, демографічна криза, рефор-
мування суспільної свідомості, соціальна напруженість). Забез-
печення національних інтересів України крізь призму глобалі-
зації.  
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