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Силабус навчальної дисципліни 

«ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА» 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
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Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основні засади міжнародної економічної інтеграції, що 

відбуваються на макро-, мезо- та мікроекономічному рівні, 

глобальні процеси та стратегії, глобальні проблеми і механізми 

участі України в світовій інтеграції і глобалізації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Дана дисципліна виробляє та розвиває навички самостійного 

аналізу інтеграційних процесів, формує систему знань про 

специфіку, основні тенденції та закономірності економічної  

інтеграції в різних регіонах світу та на глобальному рівні. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Оволодіти базою знань, необхідних для ефективної підготовки 

фахівців галузі міжнародної економіки, експертів та аналітиків з 

теоретичних і практичних аспектів макро-, мезо- та 

мікроекономічного рівня інтеграційних процесів в економіці.   

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- Знати методологічні засади міжнародної економічної 

інтеграції та розвитку глобальних процесів; 

- Знати закономірності ринкової трансформації на 

макрорівні; 

- -аналізувати, оцінювати особливостей процесу 

європейської економічної інтеграції, основні напрями процесу 

внутрішньої та зовнішньої конвергенції країн-учасниць та 

формування навичок ідентифікації країнових та наднаціональних 

моделей зближення в ЄС; 

- визначати завдання та оцінювати результати реалізації 

спільних політик ЄС у різних секторах економіки, наслідки 

європейського вектору співробітництва України. 

- обґрунтувати економічну політику та її вплив на всі 

суспільні процеси та економічний розвиток;  

- визначити проблеми реалізації економічної політики, 

шляхи її оптимізації та підвищення ефективності; 

- вимірювати макроекономічні індикатори у ринковій 

економіці; 

- встановлювати взаємозв’язок макроекономічної 

стабілізації з іншими елементами системних перетворень; 

- визначати проблеми світової інтеграції, стратегію і 

механізми участі України в інтеграційних і глобальних процесах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Модуль «Світові інтеграційні процеси в 

економіці» 

Тема 1. Глобалізація і економічний розвиток.  

Тема 2. Основні етапи розвитку інтеграційних процесів в 



 

 
Фото за 

бажанням 

економіці. 

Тема 3. Світові  інтеграційні процеси в економіці на етапі 

глобалізації. 

Тема 4. Міжнародна економічна інтеграція на макро-, мезо- та 

мікроекономічному рівнях. 

Тема 5. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Європі. 

Тема 6. Особливості розвитку Північноамериканської асоціації 

вільної торгівлі (НАФТА). 

Тема 7. Особливості економічної інтеграції країн Азії. та Африки.  

Тема 8. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему.  

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія 

та дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання. 

Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, дискусії, онлайн-навчання, вебінари 

Пререквізити базується на знаннях таких дисциплін, як «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка».  

Пореквізити Формує передумови для вивчення таких дисциплін як 

«Міжнародне підприємництво», «Інноваційне підприємництво», 

«Міжнародна торгівля», «Міжнародна економіка» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1.Світове господарство та міжнародні економічні відносини : 

сучасні трансформації та перспективи розвитку: монографія / за 

редакцією Мізюк С.Г. – К. Видавничий дім «Кондор», 2019. 

2.Троян С.С. Міжнародні регіональні процеси та 

зовнішньополітичні пріоритети України: монографія / за заг. ред. 

професорів С. Шергіна і В. Космини. – Київ: Дипломатична 

академія України при МЗС України, 2017. 

3. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: підруч. / 

І.О.Бочан, І.Р.Михасюк. – 2007.-342с 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диф. залік. 

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Ороховська Людмила Анатоліївна 

Посада:  професор кафедри міжнародної економіки 

Вчений ступінь: доцент 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/php/page_lib.php?mode 

 

Тел.: 0971843808 

E-mail: liudmyla.orokhovska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2 корп. 402 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

Розробник          Ороховська Л.А. 

Завідувач кафедри        Мізюк С.Г. 

http://www.lib.nau.edu.ua/php/page_lib.php?mode=BookList&docname_cond=containword&author_fld=%CE%F0%EE%F5%EE%E2%F1%FC%EA%E0

