
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  СУЧАСНИЙ СПІЛЬНИЙ РИНОК КРАЇН ЄС  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин і туристичного бізнесу для студентів 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» за 

освітньою програмою «Міжнародна та європейська 

економічна інтеграція» 

Семестр: 2 (магістри) 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

професор кафедри міжнародних економічних відносин імені 

Артура Голікова, д.е.н., Матюшенко Ігор Юрійович 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 380; тел. (057) 707-51-60. електронна адреса 

кафедри: meo@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з економіки, міжнародних економічних відносин.  

Опис 

Мета дисципліни.  
Метою викладання навчальної дисципліни є формування 

теоретичних знань та практичних навичок з аналізу форм, 

методів і напрямів інтеграційних процесів у країнах ЄС, 

сучасних тенденцій формування спільного ринку 

європейських країн у системі міжнародних відносин. 

 

Очікувані результати навчання.  

За результатами навчання студент буде: 

знати: поняття та різновиди інтеграції (глобальна, 

регіональна, місцева); світ-системний аналіз про інтеграційні 

процеси в сучасному світі; теоретичні основи міжнародної 

економічної інтеграції; регіональна економічна інтеграція; 

структурні складові державного регулювання міжнародної 

економічної інтеграції України; особливості формування 

спільного ринку країн ЄС. 

вміти: охарактеризувати основні етапи європейської 

інтеграції, в тому числі: створення єдиного ринку як нового 

підходу до політики, політику в сфері конкуренції, 

економічний та валютний союз, стратегію розвитку ЄС 

«Європа 2030», основні секторальні політики ЄС та 

завершення формування спільного ринку, комунітарну 

регіональну політику ЄС та політику сусідства з ЄС; 

визначати глобальні тенденції розвитку ЄС до 2030 року та 

європейську систему аналізу стратегії та політики, основні 

чинники кризових явищ у розвитку європейського 

інтеграційного процесу, сценарії подальшого розвитку ЄС: 

офіційні декларації та сценарії керівних органів ЄС, ключові 

аспекти реформування механізмів єврозони; проводити 

порівняння форм регіональної економічної інтеграції 

України; використовувати знання про особливості угоди про 

зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, про 

переформатування ЄС та реформи в Україні, про можливу 

фрагментацію процесу євроінтеграції в ЄС та ризики для 

України, можливі шляхи адаптації України до нових 

форматів розвитку євроінтеграції, нові міжнародні 



пріоритети України до 2030 р. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Теоретичні аспекти інтеграції на різних рівнях 

розвитку економічних систем 

(Лекцій – 1 год., Практ. – 1 год. ) 

Тема 2. Розвиток інтеграційних процесів у Європі 

(Лекцій – 1 год., Практ. – 1 год. ) 

Тема 3. Особливості формування спільного європейського 

ринку 

(Лекцій – 1 год., Практ – 2год. ) 

Тема 4. Перспективи вдосконалення спільного європейського 

ринку 

(Лекцій – 1 год., Практ. – 2 год. )  ) 

Тема 5. Кризові процеси та сценарії подальшого розвитку 

ЄС 
(Лекцій – 1 год., Практ. – 2 год. ) 

Тема 6. Ключові аспекти реформування механізмів єврозони 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 4 год. ) 

Тема 7. Передумови створення Україною інтеграційних 

об’єднань на регіональному рівні 
(Лекцій – 2 год. Сем. – 4 год. ) 

Тема 8. Україна в сучасних інтеграційних процесах та її 

участь у формуванні спільного ринку з країнами ЄС 

(Лекцій – 1 год. Сем. – 4 год. ) 

 

Методи контролю результатів навчання 

вхідний – у формі співбесіди,   

поточний – у формі опитування й поточних контрольних 

робіт, семестровий – у формі заліку.  

 

Мова викладання.  

українська 

 


