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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Анотація до курсу 
В дисципліні «Міжнародна економічна інтеграція. Європейська інтеграція» 

висвітлюються теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції. Розглядаються 
питання становлення і функціонування Європейського Союзу в умовах сталого розвитку. 
Детально аналізуються інституційна структура, бюджет, спільна аграрна, регіональна та 
екологічна політики ЄС. Особливу увагу приділено оцінці можливостей і загроз для 
національної економіки України після ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС. 

 
2. Мета та цілі курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни є надати студентам сучасні знання про 
міжнародні інтеграційні процеси та європейську інтеграцію, що дасть змогу сформувати 
фахівців-управлінців нового зразка, які зможуть приймати правильні рішення в умовах 
євроінтеграції України до Європейського Союзу. 

 
3. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК№2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для 



активного відпочинку та ведення здорового  способу життя. 
ЗК№9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК№10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові компетентності спеціальності (СК) 
СК№7 Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту 
СК№12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення 
СК№14 Розуміти принципи психології та використовувати їх у 

професійній діяльності. 
(вибрати із ОП на сайті університету) 

 
4. Програмні результати навчання 

ПРН Зміст 
ПРН№3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 
ПРН№6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 
ПРН№16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 
(вибрати із ОПП на сайті університету) 

 
5.  Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна 
робота 

К-сть годин 12 12 66 

 

6. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати навчання Завдання Оцінювання, 
бали 

8 семестр 
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 50 

Тема 1 
Теоретичні основи 

міжнародної 
економічної інтеграції 

2/2/8 
Вивчивши 1 модуль студент 
повинен знати: сутність 
дефініції «міжнародна 
економічна інтеграція», її 
передумови та цілі; різноманітні 
наукові підходи до розуміння 
міжнародної економічної 
інтеграції; основні етапи 
регіональної економічної 
інтеграції та їх особливості; 
головні етапи становлення ЄС та 
їх особливості; основні стадії 
процедури вступу країни до ЄС; 
критерії членства держави у ЄС; 
інституційну систему ЄС; 
сутність, мету, принципи та 
цикли реалізації бюджету ЄС. 
вміти: визначати ефекти 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання 
завдання на 
практичних 
заняттях (в групі  
та самостійно).  
Виконання 
самостійної 
роботи (в малих 
групах, 
самостійно, 
eLearn). 
Підготовка та 
написання 

 
Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 2 
Становлення та 

принципи розширення 
ЄС 

2/2/8 

Тема 3 
Інституційна система 

ЄС 
2/2/8 

Тема 4 
Бюджет ЄС 2/2/8 



«створення» і «відхилення» 
торгівлі внаслідок 
започаткування країнами 
митного союзу; передбачувати 
динамічні наслідки від реалізації 
інтеграційного процесу; 
виявляти етап, на якому 
знаходиться конкретне 
інтеграційне угруповання; 
встановлювати, чи готова країна 
до приєднання до ЄС   
(відповідає Копенгагенським 
критеріям); передбачати 
політико-економічні рішення у 
ЄС відповідно до фактичного 
стану головних інститутів 
регіонального об’єднання; 
розраховувати оперативний 
баланс бюджету окремих країн-
членів ЄС. 

модульної 
контрольної 
роботи (тестова - 
в eLearn). 

Модуль 2.  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄС 50 

Тема 5.  
Спільна аграрна  

політика ЄС 
2/2/10 

Вивчивши 2 модуль студент 
повинен знати: сутність, цілі, 
принципи, етапи еволюції 
спільної аграрної політики ЄС та 
їх особливості; економіко-
фінансові інструменти реалізації 
САП ЄС та їх трансформацію; 
сільськогосподарські фонди ЄС; 
сутність, еволюцію та основні 
наслідки реалізації регіональної 
політики ЄС; ключові 
пріоритетні напрями 
фінансування заходів із 
Європейського фонду 
регіонального розвитку; 
сутність, особливості, мету та 
еволюцію екологічної політики 
ЄС; фактичні та очікувані 
економічні наслідки для нашої 
держави внаслідок 
започаткування поглибленої та 
всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі з ЄС; розвиток процесу 
отримання Україною 
безвізового режиму із ЄС. 
вміти: визначати перспективи 
розвитку сільського 
господарства ЄС, виходячи із 
процесу реформування спільної 
аграрної політики 
інтеграційного угруповання; 

аналізувати структуру 
фінансової підтримки аграрного 
сектору ЄС; виявляти фонди 
регіональної політики, з яких 
здійснюється фінансування 
конкретних проектів; 
розмежовувати й 
обґрунтовувати економічні і 
соціогуманітарні цілі програм 
регіональної політики; 
передбачити подальшу 
трансформацію екологічної 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 6.  
Регіональна політика 

ЄС 
-/-/8 

Тема 7.  
Екологічна політика 

ЄС 
-/-/8 

Тема 8.  
Економічна інтеграція 

України до ЄС 
2/2/8 



політики ЄС після 2020 р; 
аналізувати й обґрунтовувати 
економічні наслідки від 
проведення перших етапів 
торговельної інтеграції між 
Україною та ЄС; оцінювати й 
аргументовувати наслідки для 
вітчизняної економіки від 
еміграції трудових ресурсів до 
країн-членів ЄС. 

Можливість 
отримання 
додаткових балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку доповіді та 
участь в студентській конференції, публікацію статті, 
участь у 1 турі Всеукраїнської олімпіади  

до 10 балів 

Всього за 2 
семестр 12/12/66 - - 

70 
100*0,7 

(максимум 70 балів) 
 

Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 
та перескладання: 

Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний, 
міжнародне стажування, індивідуальний графік) і дозволяється у 
терміни до закінчення наступного модульного контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 
навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 
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