Обсягом до 2 сторінок
Назва дисципліни
Інформація про факультети
(навчально-наукові
інститути) і курси навчання,
студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані розробників
робочої програми
навчальної дисципліни,
науково-педагогічних
працівників, залучених до
викладання

Попередні умови для
вивчення дисципліни

Опис

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних
економічних відносин і туристичного бізнесу студентам
спеціальності «Міжнародна та європейська економічна
інтеграція» за освітньою програмою «Міжнародні
економічні відносини»
Семестр: 2 (магістри)
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
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння
кредитів зі світової економіки, міжнародних економічних
відносин, інвестування, економіки підприємства,
міжнародних відносин і світової політики, світового
господарства і МЕВ, світових інтеграційних процесів,
Міжнародного бізнес-менеджменту, європейського бізнесзаконодавства
Мета дисципліни - здобуття студентами знань щодо
європейського інтеграційного процесу, що перетворив
країни ЄС у значну політичну і економічну силу,
усвідомлення об’єктивності реалізації євроінтеграційного
курсу України, розуміння економічних і політичних вигод
України по відношенню до інших інтеграційних
угрупувань.
Очікувані результати навчання.
За результатами навчання студент буде:
знати: сутність і передумови інтеграції; міжнародний
розподіл праці і міжнародна спеціалізація як передумову
інтеграції; основні теоретичні концепції міжнародної
економічної інтеграції; цілі, переваги і проблеми участі
країн в інтеграційних об’єднаннях; історію Європейської
Інтеграції; основні етапи економічної та валютної інтеграції
в ЄС; функції і взаємодію Ради ЄС, Європарламенту і
Єврокомісії; основні задачі і перспективну політику ЄС;
механізми організаційного забезпечення процесів
міжнародної інтеграції України; перспективи створення
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; вигоди і
проблеми від створення зони вільної торгівлі України з
країнами СНД; порівняльний аналіз можливих наслідків від
ЗВТ з ЄС і СНД; особливості угоди про зону вільної
торгівлі між Україною та ЄС; перспективи для ринку
продукції високотехнологічних галузей; можливості і
загрози для розвитку ринку продукції машинобудування;
перспективи розвитку вуглеводневого сектора енергетики;
можливості і загрози для збуту продукції металургійної
промисловості; можливості і загрози для ринку
агропромислової продукції України.
вміти: визначити сутність і передумови інтеграції;

проаналізувати міжнародний розподіл праці і міжнародна
спеціалізація як передумову інтеграції; охарактеризувати
основні теоретичні концепції міжнародної економічної
інтеграції; визначити цілі, переваги і проблеми участі країн
в інтеграційних об’єднаннях; проаналізувати історію
Європейської Інтеграції; надати характеристику основних
етапів економічної та валютної інтеграції в ЄС;
сформулювати функції і взаємодію Ради ЄС,
Європарламенту і Єврокомісії; проаналізувати основні
задачі і перспективну політику ЄС; визначити механізми
організаційного забезпечення процесів міжнародної
інтеграції України; визначити перспективи створення зони
вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом;
охарактеризувати вигоди і проблеми від створення зони
вільної торгівлі України з країнами СНД; провести
порівняння можливих наслідків від ЗВТ з країнами ЄС і
СНД; визначити особливості угоди про зону вільної
торгівлі між Україною та ЄС; охарактеризувати
перспективи для ринку продукції високотехнологічних
галузей; визначити можливості і загрози для розвитку
ринку продукції машинобудування; охарактеризувати
перспективи розвитку вуглеводневого сектора енергетики;
визначити можливості і загрози для збуту продукції
металургійної промисловості та ринку агропромислової
продукції України.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Тема 1. Теоретичні аспекти економічної інтеграції на
різних рівнях розвитку економічних систем
(Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.)
Тема 2. Світова організація торгівлі як глобальний
регулятор міжнародних інтеграційних процесів
(Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год. )
Тема 3. Європейський Союз як одне з найуспішніших
світових інтеграційних об’єднань
(Лекцій – 6 год. Практ. – 4 год. )
Тема 4. Передумови і перспективи створення Україною
інтеграційних об’єднань на регіональному рівні
(Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год. )
Тема 5. Можливості і загрози для ринку збуту продукції
реального сектору України від участі у регіональних
об’єднаннях з урахуванням зобов’язань СОТ і асоціації з
ЄС
(Лекцій – 6 год. Практ. – 2 год. )
Методи контролю результатів навчання
вхідний – у формі співбесіди,
поточний – у формі опитування,
семестровий – у формі екзамену.
Мова викладання.
українська

