
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ: ПОЛІТИЧНИЙ І ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 

          Мета курсу — засвоєння студентами концептуальних засад та закономірностей 
процесу розвитку європейської інтеграції, зокрема економічних передумов та 
чинників її поглиблення, теоретичного набутку та висновків, розроблених світовою 
наукою щодо економічної інтеграції, більш глибоке вивчення окремих аспектів 
міжнародних економічних відносин, зовнішньоекономічної політики окремих держав 
та міжнародних організацій. 
 Дисципліна «Європейська інтеграція: політичний і правовий аспект» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Глобальна 
макроекономічна політика», «Транснаціоналізація світової економіки», «Міжнародне 
економічне право», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Глобальні проблеми 
світового господарства й міжнародних економічних відносин», «Міжнародний 
аудит». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання ролі та місця міжнародної економічної інтеграції у 
світових процесах минулого та сучасності; знання закономірностей та причинно-
наслідкових зв’язків виникнення та розвитку торговельних та економічних відносин, 
зокрема в європейському регіоні.  
      Програмні результати навчання: 
знати: основний теоретичний матеріал та основні поняття дисципліни, основних 
суб’єктів міжнародної економічної інтеграції, типологію її учасників, важливі 
відмінності головних центрів економічної інтеграції в регіоні Європи; 
уміти: доводити об’єктивну зумовленість міжнародних політичних та економічних 
явищ і процесів, визначати етапи міжнародної економічної інтеграції, аналізувати 
особливості економічної інтеграції в європейському регіоні в історичному аспекті та 
на сучасному етапі, 
володіти: навичками аналізу міжнародних відносин та світової політики з точки 
зору поглиблення економічної інтеграції між державами та регіонами, застосовувати 
основні поняття дисципліни до практичного аналізу проявів міжнародної 
економічної інтеграції; 
          Зміст навчальної дисципліни: 
ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Природа “європейської інтеграції”. 
Доктринальні підходи до тлумачення поняття “європейська інтеграція, 
співвідношення понять “співтовариство” і “інтеграція”. Визначення “інтеграції” та 
його складові елементи. Економічна інтеграція як “процес, обумовлений  отриманням 
переваг всіма сторонами, які беруть в ньому участь”. “Розширення” і “поглиблення” 
ЄС як взаємопов’язані елементи європейського інтеграційного процесу. Правовий 
підхід до вивчення європейської інтеграції.  Роль і значення права в регулюванні 
економічних взаємовідносин держав.  
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН НА СПІЛЬНОМУ РИНКУ ЄС. 
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ЕКОНОМІКИ. Загальне уявлення про Спільний ринок. Етапи економічної кооперації 
(вільна економічна зона, митний союз). Економічна інтеграція (спільний ринок) та її 
зміст. Правові засади функціонування внутрішнього ринку ЄС. Головні риси та 
процес створення Спільного ринку. Етапи його впровадження. Створення спільного 
ринку та домовленості про спільну політику в окремих галузях економіки. 
Визначення створеного спільного ринку (його модель). Основні свободи 



внутрішнього ринку ЄС.  Внутрішній ринок ЄС і треті країни. Європейський Союз як 
унікальне інтеграційне об’єднання наднаціонального типу.  співтовариства Принцип 
субсидіарності за правом ЄС. Організація європейського економічного 
співробітництва (ОЄЕС). Типи організацій, що створювались на терені повоєнної 
Європи. Паризька конференція і створення ОЄЕС. Загальна характеристика ОЄЕС та 
її первинна структура. Розширення сфери дії ОЄЕС. Сучасна ОЄЕС та стосунки 
України з цією Організацією. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


