
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: : ПМП 1; 

2. Назва: Міжнародна інтеграція; 

3. Тип: : Обов'язковий; 

4. Рівень вищої освіти: : І (бакалаврський)               

 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: :  Клець М.В. 

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- 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 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Міжнародні 

економічні відносини», «Мікроекономіка», «Економіка зарубіжних країн», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Політологія», «Вступ до спеціальності», «Історія 

економіки та економічної думки», «Міжнародне економічне право»; 

 • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
«Транснаціональні корпорації», «Оптимізаційні методи і моделі», «Статистика», 

«Демографія і соціальна політика». 

12. Зміст курсу: Фундаментальні основи міжнародної економічної інтеграції. Суть, 

фактори, цілі та ефекти інтеграції. Форми інтеграційного процесу. Еволюція наукових 

поглядів на міжнародну економічну інтеграцію.  Роль економічної інтеграції в підвищенні 

національної конкурентоспроможності держав у ХХІ ст. Регіоналізм та глобалізація  - 

визначальні тенденції світового економічного розвитку. Європейська інтеграція як 

класичний зразок регіональної інтеграції. Етапи та сфери розвитку європейської 

інтеграції. Європейський ринок та його регулювання.  Валютно – фінансова інтеграція в 

ЄС. Соціальна політика в ЄС. Проблеми східного розширення ЄС.  Взаємовідносини 

Україна – ЄС. Інтеграційні процеси у Північній та Південній Америці. Позитивні та 

негативні ефекти НАФТА. Інтеграційні утворення КАРІКОМ і МЕРКОСУР. Економічне 

співробітництво в рамках АСЕАН. Цілі і напрямки діяльності АТЕС. Провідні 

інтеграційні угруповання на африканському континенті: ЕКОВАС, СЕМАК, СЕЕАК та ін. 

Інтеграція на пострадянському просторі.  Україна у світових інтеграційних процесах. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Бевзюк Е.В. Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-

методологічний, політико-правовий  та економічний аспекти: Монографія. / Е.В. Бевзюк, 

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

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Міжнародна інтеграція: Навч. посібник. Серія Євроінтеграція: український вимір./  за 

ред. проф. Телешуна С.О., Бакуменка В.Д. - Ужгород: «Ліра», 2009. - 472 с.  

4. Міжнародні інтеграційні процеси сучаності / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, М.А.Дудченко 

та ін. – К.: Знання України, 2004. – 303 с. 

5.  Саблук П. Т. Регіональна інтеграція / П. Т. Саблук, В. І. Власов, О. Ю. Біленький. – К.: 

Ін-т аграр. економіки, 2010. – 364 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

22 год. лекцій, 20 год. семінарських занять , 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 1 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, усне опитування, презентації, дискусії. 
16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри                                             Сазонець О.М., 

 д.е.н., професор 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL 

1. Code: РМР 1; 

2. Title: International integration; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Klets 

MV Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International 

Economics 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

-     analyze current trends of international integration; 

-     to characterize the peculiarities of integration processes in different regions of the world; 

 -    assess and monitor the effects of regional economic integration; 

- to simulate the prospects of the development of integration groups; 

- talk about Ukraine's integration policy tolerantly 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, 

control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «International 

Economic Relations», «Microeconomics», «Economics of foreign countries», «Political 

economy», «Macroeconomics», «Political science», «Introduction to specialty», «History of 

economy and economic thought», «International economic law»;  
12. Course contents: Fundamentals of International Economic Integration. The essence, 

factors, goals and effects of integration. Forms of the integration process. Evolution of scientific 

views on international economic integration. The role of economic integration in enhancing the 

national competitiveness of the states in the twenty-first century. Regionalism and globalization 

are the determinative tendencies of world economic development. European integration as a 

classic example of regional integration. Stages and Areas of European Integration Development. 

The European market and its regulation. Currency - financial integration in the EU. Social policy 

in the EU. Problems of the Eastern Enlargement of the EU. Ukraine-EU relations. Integration 

processes in North and South America. Positive and negative effects of NAFTA. Integration 

education CARICOM and MERCOSUR. Economic cooperation within ASEAN. Aims and 

directions of activity of APEC. Leading integration groups on the African continent: ECOWAS, 

SEMAK, SEAAC and others. Integration in the post-Soviet space. Ukraine in world integration 

processes. 
13. Recommended educational editions:  

1. Бевзюк Е.В. Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-

методологічний, політико-правовий  та економічний аспекти: Монографія. / Е.В. Бевзюк, 

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

2. 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 

3. Міжнародна інтеграція: Навч. посібник. Серія Євроінтеграція: український вимір./  за 

ред. проф. Телешуна С.О., Бакуменка В.Д. - Ужгород: «Ліра», 2009. - 472 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Міжнародні інтеграційні процеси сучаcності / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, 

М.А.Дудченко та ін. – К.: Знання України, 2004. – 303 с. 

5.  Саблук П. Т. Регіональна інтеграція / П. Т. Саблук, В. І. Власов, О. Ю. Біленький. – К.: 

Ін-т аграр. економіки, 2010. – 364 с. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

Lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours,  independent work – 78 hours. Total – 120 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, individual tasks, implementing business and role 

games, implementing case method, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): test exam at the end of 1 semester. 

Current control (60 points): testing, oral questioning, presentations, discussions. 

16. Language of teaching:   Ukrainian. 
 
Head of the Department                                                                      Sazonets O.M. 

 doctor of sciences, professor 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


