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Мета курсу – є набуття теоретичних та практичних знань про процес 
економіки європейської інтеграції; формування професійних навиків та 
розповсюдження спеціалізованих знань про економічні засади європейської 
інтеграції як в межах ЄС, так і процесі європейської інтеграції України; також 
набуття навичок щодо аналізу сучасного стану та перспектив розвитку 
міжнародної економічної інтеграції на всіх рівнях міжнародної економіки на 
основі вивчення теорії міжнародної економіки. 

Дисципліна «Економіка Європейської інтеграції» в структурно-логічній 
схемі інтегрується з вивченням дисциплін: «Актуальні проблеми зовнішньої 
політики України та міжнародних відносин», «Зовнішньополітичні стратегії  і 
доктрини». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
студентом дисциплін: «Міжнародні системи та глобальний розвиток», 
«Геополітика і геостратегія». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність формулювати головні цілі, завдання та принципи 
теорії міжнародної та європейсько економічної інтеграції, демонструвати 
знання та навички у сфері економіки європейської інтеграції та ефективно 
використовувати їх в науково-практичній діяльності;  конкретизувати та  
формулювати висновки і розробляти рекомендації з метою розв’язання 
практичних завдань інтеграції з урахуванням національних і культурних 
особливостей різних країн, аналізувати нормативно-правові документи та 
довідкові матеріали міжнародних інституцій задля розробки пропозицій щодо 
європейської економічної політики. 
 Програмні результати навчання:  
знати: сутність та етапи розвитку Європейського Союзу; передумови 
формування міжнародних інтеграційних комплексів на мікрорівні економічної 
системи; сучасний категоріальний та понятійний апарат теорії міжнародної 
економічної інтеграції; механізми впливу міжнародної економічної інтеграції на 
розвиток національного господарства; особливості валютної системи та єдиного 
внутрішнього ринку Європейського Союзу; сутність програми східного 
партнерства Європейського Союзу; проблеми та перспективи подальшого 
розширення Європейського Союзу.  
вміти: застосовувати сучасні підходи при вирішенні практичних завдань в 
сфері міжнародної економічної діяльності за умов інтеграційної взаємодії; 



використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, 
інформації для складання аналітичних звітів з проблем ЕКОНОМІКИ 
міжнародної інтеграції; здійснювати самостійний аналіз форм та 
закономірностей розвитку економіки міжнародної інтеграції; застосовувати 
отримані знання на практиці, аналізувати спільні та специфічні риси розвитку 
соціально-економічних систем країн Європейського Союзу; розрізняти 
різноманітні економічні моделі розвитку країн Європейського Союзу; 
оцінювати наслідки процесів розвитку міжнародної економіки для стану та 
перспектив національної економіки.   
володіти: особливостями організації та функціонування Європейського Союзу, 
характеристики сучасних європейських інтеграційних процесів і місця в них 
України; методами функціонування інформаційного поля у європейських 
країнах; моделями інтеграції національних економік до ЄС та обґрунтовувати 
необхідність вступу України до Євросоюзу.  
  Зміст навчальної дисципліни:  
ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ, РІВНІ, ФОРМИ, ТИПИ І МЕХАНІЗМИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. ТЕОРЕТИЧНІ 
ОСНОВИ І КОНЦЕПЦІЇ  ЕКОНОМІКИ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. 
Еволюція і механізм економіки європейської інтеграції. Розвиток теорій 
економічного європейського об’єднання. Передумови інтеграційних процесів у 
Західній Європі. Економічний і валютний союз, мета і завдання створення, 
принципи існування. Економічна і валютно-фінансова інтеграція. Розвиток 
європейського економічного об'єднання Етапи євроінтеграції. Процес 
розширення ЄС. Основні події у історії ЄС. Проблеми і перспективи розвитку 
ЄС в даний час. Протиріччя у ЄС. Органи управління ЄС Рада Європи. Комісія 
ЄС. Парламент ЄС. Рада міністрів. Європейський суд. Суд аудиторів. 
Європейський центробанк. Європейський соціально-економічний комітет. 
Комітет регіонів.   
ІНСТИТУЦІЙНА БАЗА , ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Економічна інтеграція і геополітичні зміни. 
Політичний устрій країн-членів ЄС. Політична інтеграція: історія, завдання, 
методи., проблеми та перспективи європейської економічної інтеграції. 
Інституційно-політична будова Європейського Союзу. Критерії членства та 
процедура вступу до ЄС. Єдина політика країн Євросоюзу в головних секторах 
економіки. Економічний розвиток країн-членів ЄС, проблеми та перспективи. 



Характерні риси економік держав Євросоюзу. Економічне співробітництво 
України і ЄС. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 

Викладач – Могилевська Ольга Юріївна, канд.екон.наук, доцент кафедри 
економіки, підприємництва, менеджменту. 

 


