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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародна інтеграція» складена 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 

спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».  

        Предметом вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна 

інтеграція» є  аналіз наукових напрямків досліджень інтеграційного 

механізму,  передумов і форм інтеграції, інтернаціональної сутності 

відтворювального процесу та його соціально-економічних наслідків,  як 

найбільш довершений досвід регіональної інтеграції детально 

вивчається історія та основні етапи європейської інтеграції, спільна 

макроекономічна політика Союзу, інституційна структура ЄС, значна 

увага приділяється огляду найвідоміших економічних інтеграційних 

угруповань світу. 

       Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Міжнародна інтеграція» є 

складовою частиною циклу професійної підготовки для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 

«Міжнародні економічні відносини».  Курс вивчається з урахуванням 

знань студентів із попередніх дисциплін – «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні 

відносини», «Філософія», «Міжнародне право», «Історія та культура 

України», «Менеджмент», «Економіка зарубіжних країн», «Іноземна 

мова ». 

        Вимоги до знань та вмінь визначаються галузевими стандартами 

України. 

 

Анотація 
 

        Навчальна дисципліна « Міжнародна інтеграція » присвячена 

вивченню багатогранного явища інтеграції світового господарства, яка 

незмінно призводить до підвищення цілісності світової економіки. Роль 

і значення дисципліни полягають у тому, що це розширення діапазону 

знань із регіоналізації та глобалізації світового економічного розвитку, 

організаційно-економічного оформлення мікро- та макрорівня 

інтернаціоналізації господарського життя, впливу інтеграції на 

внутрішні економічні процеси країн, це виявлення причин, що 

перешкоджають співпраці України з провідними інтеграційними 
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об’єднаннями і окреслення реальних форм поглиблення інтеграції 

України у світовий економічний простір. 

 

       Ключові слова:  міжнародна економічна інтеграція, форми 

інтеграції, статичний ефект інтеграції, динамічний ефект інтеграції, 

дезінтеграція 

 

Abstract 
        The The educational discipline "International Integration" is devoted to 

the study of the multi-faceted phenomenon of integration of the world 

economy, which invariably leads to an increase in the integrity of the world 

economy. The role and significance of discipline is that it is expanding the 

range of knowledge on regionalization and globalization of world economic 

development, organizational and economic design of the micro and macro 

level of internationalization of economic life, the impact of integration into 

the internal economic processes of countries, the identification of the reasons 

that hinder Ukraine's cooperation with leading integration associations and 

outlining the real forms of deepening Ukraine's integration into the world 

economic space 

 

      Key words: international economic integration, forms of integration, 

static effect of integration, dynamic effect of integration, disintegration 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

4 

Галузь знань  

29  «Міжнародні 

відносини» 

Нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність:  

292 «Міжнародні 

економічні 

відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 2 

1-й  - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:   

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

Самостійної 

роботи студента – 

5 

Рівень вищої освіти: 

перший 
(бакалаврський) 

 

22 год. - 

Практичні, 
семінарські 

20 год. - 

Лабораторні     – 

Самостійна робота 

78 год. - 

Індивідуальні 
завдання: 

- 
Вид контролю: 

іспит 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 53% до 47%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6  

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання навчальної дисципліни "Міжнародна інтеграція" 

є комплексний аналіз міжнародної інтеграції в умовах формування 

геополітичних стратегій  України. 

    Основними завданнями вивчення дисципліни "Міжнародна 

інтеграція" є: вивчення методологічних основ теорії інтеграційних 

процесів; дослідження історичних, соціальних і культурних передумов 

становлення регіональних інтеграційних угруповань; виявлення 

суперечностей європейської інтеграції; визначення позицій 

інтеграційних об’єднань країн у світовій економіці; аналіз співпраці 

України та ЄС; формування цілісної картини глобалізаційних та 

інтеграційних процесів. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 
- суть, етапи розвитку, причини і моделі інтеграційної взаємодії 

країн; 

- сучасні напрямки вітчизняних і зарубіжних досліджень у галузі 

міжнародної інтеграції; 

- основні виклики і загрози безпеці, що впливають на 

геополітичну обстановку в глобальному і регіональному контексті; 

-  правила міжнародних організацій щодо міжнародної інтеграції; 

- нормативно-правові документи співпраці Україна - ЄС; 

 

вміти: 
- аналізувати сучасні тенденції розвитку міжнародної інтеграції ; 

- характеризувати особливості інтеграційних процесів у 

різних регіонах світу; 

- оцінювати та здійснювати моніторинг ефектів регіональної 

економічної інтеграції; 

-  моделювати перспективи розвитку інтеграційних угруповань; 

- толерантно дискутувати щодо інтеграційної політики України 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  
Засадничі основи міжнародної економічної інтеграції 
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Тема 1. Теоретичні концепції та об’єктивні передумови 
міжнародної економічної інтеграції 

 
         Суть та історична незворотність міжнародних інтеграційних 

процесів. Політичні, культурні, релігійні, соціально-психологічні 

аспекти інтеграції. Інтернаціоналізація відтворювального процесу. 

Мікро- та макрорівень економічної інтеграції. 

Посилення інтеграційних тенденцій на сучасному етапі розвитку 

світової економіки. Фактори, цілі, переваги і ризики інтеграції.         

Еволюція поглядів на міжнародну економічну інтеграцію. Традиційні 

та новітні школи міжнародної економічної інтеграції.        Регіоналізм 

та глобалізація  - визначальні тенденції світового економічного 

розвитку. Мегаінтеграційні процеси: євразійські, тихоокеанські, 

американські. Роль економічної інтеграції в підвищенні національної 

конкурентоспроможності держав у ХХІ ст. Правила ГАТТ/ СОТ щодо 

регіональної інтеграції. Дезінтеграційні процеси у сучасному світі. 

 
Тема 2. Форми і ефекти регіональної економічної інтеграції 

Цілі створення інтеграційних об’єднань країн світу. Основні форми 

(типи) регіональної інтеграції та їх характеристика. Проблеми 

становлення і розвитку зон вільної торгівлі. Визначальні ознаки 

митного союзу. Модель спільного ринку в сучасній світовій економіці. 

Проблеми інституційного оформлення економічного союзу. Повна 

економічна інтеграція та труднощі становлення валютного союзу. 

Наслідки вступу країн  у торгово-економічні блоки. Теорія ефектів 

митного союзу Дж. Вайнера і Дж. Міда. Статичні ефекти : « створення 

торгівлі» і «відхилення торгівлі». Динамічні ефекти приєднання до 

інтеграційного угруповання. Вплив інтеграційних процесів на 

економічне зростання. 

 

Змістовий модуль 2. 
Головні інтеграційні угруповання країн світу 

 

Тема 3. ЄС як класичний взірець регіональної економічної 

інтеграції 

      Перші спроби європейської інтеграції. Паризький договір (1951р.) і 

утворення ЄОВС (1953р.) Римський договір (1957р.) і Європейське 
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співтовариство з атомної енергії (Євроатом). Суперечності «ЄЕС-6» та 

їх подолання.     Стокгольмська конвенція і створення ЄАВТ (1960Р.)  

Доцентрові та відцентрові тенденції в розвитку Митного Союзу в 70-

80-х рр. Створення «Європи-12». Єдиний Європейський Акт (1987 р.) і 

його роль в трансформації ЄЕС в ЄС. Маастрихський договір (1991р.). 

«Пакет Делора». Економічний і валютний союз. Амстердамські угоди 

(1997р.) про розширення ЄС. 

  Поняття і принципи єдиного внутрішнього ринку ЄС. Механізм 

реалізації свободи переміщення товарів та послуг, робочої сили, 

капіталу. 

 
Тема 4. Валютно – фінансова інтеграція в ЄС  

 
  Фінанси і фінансові системи ЄС. Моделі фінансової системи. 

Структура фінансових ринків. Корпоративне фінансування.  

Європейська система Центральних банків і Європейський Центральний 

банк. Конвергенція розрахунково-кредитних механізмів фінансової 

системи країн ЄС. Типи сучасних банківських і розрахунково-

платіжних систем. Передумови і наслідки запровадження євро. 

Організація діяльності Європейської системи центральних банків. 

Засоби єдиної монетарної політики в єврозоні. Монетарна політика 

країн ЄС поза єврозоною. Вплив монетарної політики та динаміки 

валютного курсу на економіку окремих країн. 

 

Тема 5. Соціальна політика в ЄС 
 

      Взаємозв’язок економічної, політичної та соціальної інтеграції. 

Паризький саміт 1972 р. Єдине європейське громадянство (із 1993 р.). 

Єдиний Європейський Акт 1987 р. : політика підвищення зайнятості, 

створення нових робочих місць, підвищення мобільності робочої сили, 

виробниче навчання. Прийняття Хартії основних соціальних прав 

трудящих (1989 р.). Робота Європейської Комісії спільно з 

профспілками і асоціаціями підприємців з питань праці, її безпеки, 

продуктивності, оплати, соціальних гарантій та ін. Єдиний 

Європейський Акт 1992 р.: єдина політика в сфері здоров’я населення, 

захист прав споживачів,  освіта і професійне навчання, культура та 

інформація. 
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Тема 6.  Спільні риси і специфіка економік країн-членів ЄС 

 
    Загальна характеристика економік країн-членів ЄС: високий рівень 

економічного розвитку, правова основа господарської діяльності, 

розвинутість конкуренції та ринку, різноманітність форм власності і 

підприємництва, роль держави в економіці, нерівномірність і 

циклічність розвитку. Регіональні відмінності економічного розвитку 

економік країн-членів ЄС. Економіка Німеччини, Франції, Італії, 

Великобританії – основа економіки ЄС. Проблема виходу 

Великобританії з ЄС. Північні країни ЄС. Показники соціально-

економічного розвитку малих країн ЄС. Характерні риси структури 

національних економік південноєвропейських країн ЄС. Нові учасники 

східного розширення ЄС. 

 
Тема 7. Взаємовідносини Україна-ЄС 

       Розпад СРСР і утворення нових суверенних країн. Постанова ВРУ 

«Про основні напрями зовнішньої політики України» (1993р.) . Угода 

про партнерство і співробітництво України з ЄС (1994р.)  Угода між 

Україною та ЄС в сферах торгівлі та інвестицій, фінансів, економіки та 

статистики, ядерної галузі та навколишнього середовища, боротьби з 

відмиванням грошей та наркобізнесом, транспорту, телекомунікацій, 

науки і технологій, освіти тощо. (1998р.) Статус «Сусіда ЄС» (2003р). 

Перешкоди інтеграції України до ЄС. Перспективи європейського 

напрямку інтеграційної спрямованості України в контексті розширення 

ЄС на Схід. 

 

Тема 8.  Регіональна співпраця в Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні 

Основні передумови інтеграційної активності в регіоні. Політичне та 

економічне співробітництво у рамках АСЕАН. Угода про зону вільної 

торгівлі (АФТА), Угода по інвестиціях (АІА), Рамочна угода по 

послугах (АФАС). Форум Азіатсько-Тихоокеанське економічне 

співробітництво (АТЕС) в моделі загальноазійської економічної 

інтеграції. Богорська декларація та її цілі. Шанхайська організація 

співробітництва (ШОС). Регіональна антитероритстична структура в 
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рамках ШОС Енергетичний клуб ШОС. Критика діяльності ШОС: 

ШОС – це ефективно діюча організація чи дискусійний клуб? Асоціація 

регіонального спвробітництва Південної Азії (СААРК). 

Південнотихоокеанська угода по регіональній торгівлі та економічному 

співробітництву (СПАРТЕКА) і її субрегіони: Угода про близькі 

торгові відносини Австралії та Нової Зеландії, Меланезійська група 

лідерства, Угода по торгівлі і комерційних відносинах між Австралією і 

Папуа- Новою Гвінеєю. 
 

Тема 9. Інтеграційні процеси у Північній та Південній Америках 

Передумови створення, основні цілі та завдання Північноамериканської 

зони вільної торгівлі (НАФТА). Вплив членства в організації на 

економіку США, Канади, Мексики. Перспективи розвитку і 

розширення за рахунок країн Латинської Америки. Можливість 

створення митного союзу на базі НАФТА. 

Спільний ринок країн Південного конусу (МЕРКОСУР). Основні 

напрямки співробітництва. «Політизація» блоку як результат вступу 

Венесуели. Карибське співтовариство (КАРІКОМ) та його досягнення в 

економіці, у координації зовнішньої політики. Андське співтовариство 

(АНКОМ). Центрально-американський спільний ринок (ЦАР). 

Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛААІ), Латиноамериканська 

економічна система (СЕЛА), Центрально-Американська система 

інтеграції (ЦАІС) та ін.  

 

Тема 10. Провідні інтеграційні угруповання на африканському 

континенті 

Особливості інтеграції в Африці. Дезінтегруючі фактори на континенті. 

Економічне співтовариство Західної Африки (ЕКОВАС) та його 

субрегіони: Союз річки Ману та Західноафриканський економічний і 

валютний союз. Економічне співтовариство африканських країн та його 

субрегіони.  Спільний ринок Східної та Південної Африки (КОМЕСА). 

Східно-африканський  Союз (ЕАК). Південно-Африканське 

співтовариство розвитку (САДК) та його субрегіон Південно-

Африканський митний союз (САКУ). Міжрегіональна інтеграція країн 

Азії і Африки. Близькосхідна зона  вільної торгівлі (БВЗВТ) та її 

субрегіони: Союз Арабського Магрібу (ЮМА), Арабська зона вільної 
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торгівлі (АФТА), Рада по співробітництву Арабських держав Перської 

затоки (РСАДПЗ), Рада Арабської економічної єдності (РАЕЄ).   

 

Тема 11. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі 

Економічні та політичні наслідки розпаду СРСР. Основні періоди 

інтеграційного будівництва. Договір про економічний союз 

Співдружності Незалежних Держав (СНД). Основні проблеми країн-

членів СНД.  Зміна адміністративних функцій на консультативні і 

координаційні в рамках СНД. Основні сфери співробітництва 

Євразійського економічного союзу (ЄврАзес). Новий механізм 

інтеграційного розвитку пострадянських країн. Формування єдиного 

економічного простору РФ, Білорусі, Казахстана. Альтернативні 

інтеграційні ініціативи на пострадянському просторі. Історія створення 

та сфери співробітництва Організації за демократію та економічний 

розвиток – ГУАМ. Перспективи України в ГУАМ. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем  

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

у тому числі  

усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  
Загальнонауковий контекст дисципліни 

Тема 1. 
Теоретичні 

концепції та 

об’єктивні 

передумови 

міжнародної 

економічної 

інтеграції 

 

11 2 2 - 7  

- - - - - - 

Тема 2.  Форми і 

ефекти 

регіональної 

економічної 

інтеграції 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

7 

 

- - - - - - 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

22 

 

4 

 

4 

 

14 

 

 

- - - - - - 

Разом за модулем 
1 

22 
 

4 
 

4 
 

14 
 

 
- - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 2 
Системний взаємозв’язок форм та інституцій МЕВ 

 

Тема 3. ЄС як 

класичний взірець 

регіональної 

економічної 

інтеграції 

 

 

11 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

7 

  

- - - - - 

Тема 4. Валютно 

– фінансова 

інтеграція в ЄС . 

11 2 2 - 7   

- - - - - 

Тема 5. Соціальна 

політика в ЄС. 

10 2 1 - 7   
- - - - - 

Тема 6.  Спільні 

риси і специфіка 

економік країн-

членів ЄС. 

10 2 1 - 7   

     

Тема 7. 

Взаємовідносини 

Україна-ЄС. 

12 2 2 - 8   

     

Тема 8. 
Регіональна 

співпраця в 

Азіатсько-

Тихоокеанському 

регіонів 

11 2 2 - 7   

     

Тема 9. 
Інтеграційні 

процеси у 

Північній та 

Південній 

Америках 

11 2 2 - 7   
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Тема 10. Провідні 

інтеграційні 

угруповання на 

африканському 

континенті. 

11 2 - 7    

     

Тема 11. 
Інтеграційні 

процеси на 

пострадянському 

просторі 

11 2 - 7    

     

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

98 18 16 - 64   

     

Разом за модулем 2 98 18 16 - 64   - - - - - 

Усього годин 120 22 20 - 78   - - - - - 

 
5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

1. 
Тема 1. Теоретичні концепції та об’єктивні 

передумови міжнародної економічної інтеграції 
2 

2. 
Тема 2.  Форми і ефекти регіональної 

економічної інтеграції 
2 

3. 
Тема 3. ЄС як класичний взірець регіональної 

економічної інтеграції 
2 

4. Тема 4. Валютно – фінансова інтеграція в ЄС . 2 

5. Тема 5. Соціальна політика в ЄС. 1 

6. 
Тема 6.  Спільні риси і специфіка економік 

країн-членів ЄС. 
1 

7. Тема 7. Взаємовідносини Україна-ЄС. 2 

8. 
Тема 8. Регіональна співпраця в Азіатсько-

Тихоокеанському регіонів 
2 

9. Тема 9. Інтеграційні процеси у Північній та 2 
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Південній Америках 

10. 
Тема 10. Провідні інтеграційні угруповання на 

африканському континенті. 
2 

11 
Тема 11. Інтеграційні процеси на 

пострадянському просторі 
2 

 Усього годин 20 

 

 

 
6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

� підготовка до аудиторних занять – 20 год.; 

� підготовка до контрольних заходів – 20 год.; 

� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –  

38 год. 

Усього                                                  78  год. 

 
6.1 Завдання для самостійної роботи 

 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 

знань. 

№ 

з/п 
Назва теми Зміст роботи 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

1. 

Тема 1. Теоретичні 

концепції та 

об’єктивні передумови 

міжнародної 

економічної інтеграції 

1. Опрацювання базової 

літератури по темі 

2. Засвоєння основних 

положень лекційного 

матеріалу. 

3. Ознайомлення із 

змістом документів 

СОТ. 

7 
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2. 

Тема 2.  Форми і 

ефекти регіональної 

економічної інтеграції 

1. Засвоєння основних 

положень лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювання 

підручників, 

практикумів для 

розв’язування задач по 

темі. 

3. Робота із 

статистичними 

матеріалами ООН. 

7 

3. 

Тема 3. ЄС як 

класичний взірець 

регіональної 

економічної інтеграції 

1. Засвоєння основних 

положень лекційного 

матеріалу. 

2. Вивчення інформації 

сайту ЄС. 

3.Підготовка виступів із 

використанням 

комп’ютерних  

технологій. 

 

7 

4. 

Тема 4. Валютно – 

фінансова інтеграція в 

ЄС . 

1. Засвоєння основних 

положень лекційного 

матеріалу. 

2. Підготовка до 

дискусії. 

3. Опрацювання 

Інтернет-ресурсів. 

7 

5. 

Тема 5. Соціальна 

політика в ЄС. 

1. Засвоєння основних 

положень лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювання 

7 
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основної і додаткової 

літератури. 

3. Підготовка виступів із 

винесенням на слайди 

ключових тез доповіді. 

6. 

Тема 6.  Спільні риси і 

специфіка економік 

країн-членів ЄС. 

1. Засвоєння основних 

положень лекційного 

матеріалу. 

2. Підготовка виступів із 

використанням 

комп’ютерних  

технологій. 

3. Опрацювання 

додаткової літератури та 

матеріалів ЗМІ. 

7 

7. 

Тема 7. 

Взаємовідносини 

Україна-ЄС. 

1. Засвоєння основних 

положень лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювання 

інтернет-сайту 

Представництва ЄС в 

Україні. 

3. Ознайомлення з 

текстом Угоди про 

асоціацію між Україною 

та ЄС. 

8 

8. 

Тема 8. Регіональна 

співпраця в Азіатсько-

Тихоокеанському 

регіонів 

1. Засвоєння основних 

положень лекційного 

матеріалу. 

2.  Підготовка 

презентацій. 

3. Ознайомлення з 

Інтернет-сайтами АТЕС 

7 
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і АСЕАН. 

9. 

Тема 9. Інтеграційні 

процеси у Північній та 

Південній Америках 

1. Засвоєння основних 

положень лекційного 

матеріалу. 

2. Підготовка виступів із 

використанням 

комп’ютерних  

технологій. 

3. Ознайомлення з 

офіційним сайтом 

НАФТА. 

7 

10. 

Тема 10. Провідні 

інтеграційні 

угруповання на 

африканському 

континенті. 

1. Засвоєння основних 

положень лекційного 

матеріалу. 

2. Підготовка виступів із 

винесенням на слайди 

ключових тез доповіді. 

3. Вивчення основної та 

додаткової літератури,  

інтернет-ресурсів. 

7 

11. 

Тема 11. Інтеграційні 

процеси на 

пострадянському 

просторі 

1. Засвоєння основних 

положень лекційного 

матеріалу. 

2. Підготовка 

презентацій. 

3. Вивчення основної та 

додаткової 

літератури,  інтернет-

ресурсів, матеріалів 

ЗМІ. 

7 

 Усього годин 78 
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Самостійна робота із студентами включає: 

- збільшення питомої ваги інтенсивної роботи із успішними 

студентами; 

- додаткові консультації з відстаючими студентами; 

- заохочення студентів за успіхи в навчанні і творчій діяльності ( 

нарахування додаткових балів за участь в олімпіадах, 

конференціях, використання комп’ютерних  презентацій 

доповіді тощо). 

      Для кожного студента  передбачено виконання письмового 

індивідуального науково-дослідного завдання, яке вимагає 

опрацювання монографічної літератури, наукової періодики, 

довідкових і статистичних матеріалів, інтернет-ресурсів. Обсяг 

роботи складає 10-12 аркушів формату А-4. Робота оцінюється 

у 10 балів. 

. 

7. Методи навчання 
 

При викладанні навчальної дисципліни „Міжнародна 

інтеграція” використовуються інформаційні лекції, елементи 

проблемної лекції, індивідуальні завдання, мозковий штурм , 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, розв’язування 

задач, ситуаційні завдання. 
 

8. Методи контролю  
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формі письмового тестування з кожної теми, усного 

опитування, презентації, дискусії.  

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

– іспит в кінці 1 семестру  у ЦНО. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Під

сум

ков

ий 

тест 

(екз

аме

н) 

сума 

Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 
40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 

Т1, Т2... Т11 — теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання 

Результати навчання проставляються за шкалою оцінювання. Позитивні 

оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види 

навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни і набрали за результатами поточного та підсумкового 

контролів не менше 60 балів. 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу 
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10. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки для проведення практичних занять і 

виконання самостійної роботи із дисципліни « Міжнародна 

інтеграція» для студентів спеціальності 292 «Міжнародні 

економічні відносини» денної форми навчання / Клець М.В. – 

Рівне: НУВГП, 2017. – с.31 

2. Комплект різнорівневих тестів для ЦНО в електронному 

варіанті 

3. Комплект тестових завдань у паперовому вигляді 

Опорний конспект лекцій 

 
11. Рекомендована література 

 
11.1Базова література 

 
1.Європейська інтеграція та міжнародна співпраця : посібник / авт. кол. 

: [В. А. Мандрагеля, Ю. В. Мельник, О. І. Пошедін [та ін.] ; за заг. ред. 

В. А. Мандрагелі,Л. А. Шереметьєвої]. – Київ : НАДУ, 2016. – 288 с 

2.Лук’яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: монографія / Д. Г. 
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12.2. Допоміжна 

1.Асоціація як новий формат відносин України з Європейським 

Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний 

аспекти. Монографія./ Копійка В.В., Дорошко М.С., Кондратенко О.Ю. 

та ін.- К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 389с. 

2.Бевзюк Е.В., Вергун В.А., Грин О.О., Ступницький О.І. Країни 
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Ужгород: ЗакДУ, 2010. – 368с. 

3.Головченко В.І., Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки: 
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монографія / кол. авт. ; за заг. ред. В. С. Загорського, О. Я. 
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В. А. Мандрагелі, Л. А. Шереметьєвої]. – Київ : НАДУ, 2016. – 288 с. 

7.Китай очима Азії. Колективна монографія / Інститут сходознавства 

ім. А. Ю. Кримського НАН України; Українська асоціація китаєзнавців. 

– Київ, 2017. – 316 с. 

8.Кондратенко О.Ю. Геостратегічний вимір зовнішньої політики 

Російської Федерації: Монографія; К.: ВПЦ "Київський університет", 

2017. - 607с. 

9.Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи та 

Північної Америки: навч. посіб. / Дорошко М.С., Крижанівський В.П., 

Кривонос Р.А., Сербіна Н.Ф. − К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. 

− 335 с. 

10.Міжнародний бізнес: підручник/ за ред.проф. В.А. Вергуна. - К.: 

ВАДЕКС, 2014. -810 с.. 

11.Міжнародні  інтеграційні  процеси  сучасності:  [монографія]  /  

[А.С. Філіпенко (кер.авт.кол. ), В.С. Будкін, М.А. Дудченко та ін.]. – К.: 

Знання України, 2004. – 304 с. 
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12.Сыроежкин К. Л. Казахстан–Китай: от приграничной торговли к 

стратегическому партнерству. В трех книгах. – Кн. 1. В начале пути. – 

Алматы: Казахстанский институт стратегических исследований при 

Президенте РК, 2010. – 336с. 

13.Україна в міжнародних інтеграційних процесах / В .В. Копійка, М.С.  

Дорошко, В.І. Головченко та ін. : за ред. В.В. Копійки.- К. : ВПЦ 

“Київський університет”, 2015. – 575 с.        

13. Інформаційні ресурси 

1.Бібліотека Національного університету водного господарства та 

природокористування [Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу] : 

http://www.rstu.rv.ua/book.html/ 

2.Державний комітет статистики України [Eлектронний ресурс] – 

[Pежим доступу] : http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3.Міністерство закордонних справ України [Eлектронний ресурс] – 

[Pежим доступу] : http://mfa.gov.ua/ua 

4.Національна бібліотека ім.     В.І. Вернадського [Eлектронний ресурс] 

– [Pежим доступу] : http://www.nbuv.gov.ua/ 

5.Рівненська державна обласна бібліотека [Eлектронний ресурс] – 

[Pежим доступу] : http://www.libr.rv.ua/ 

6. Офіційний сайт Асоціації держав Південно-Східної Азії 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу] : www.asean.org 

7.Офіційний сайт Групи Світового банку [Eлектронний ресурс] – 

[Pежим доступу] : www.wordbank. gov.ua 

8.Офіційний сайт Європейського Союзу [Eлектронний ресурс] – 

[Pежим доступу] : www.e.u.org 

9. Офіційний сайт Карибського співтовариства і Карибського спільного 

ринку [Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу] : www.karicom.org 

10.Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Eлектронний 

ресурс] – [Pежим доступу] : www.imf.org 

11.Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй [Eлектронний ресурс] 

– [Pежим доступу] : www.un.org 

12.Офіційний сайт Південного спільного ринку, Спільного ринку країн 

Південного Конусу[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: 

www.mercosur.org 

13.Офіційний сайт Північноамериканської асоціації вільної торгівлі 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу] : www.nafta.org 
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14.Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Eлектронний ресурс] – 

[Pежим доступу] : www.wto.org 

15.Офіційний сайт Співдружності Незалежних Держав  [Eлектронний 

ресурс] – [Pежим доступу] : www.cis.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


