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Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: господарська діяльність країн в умовах їх інтеграції в 

єдиний економічний простір. 

Мета навчальної дисципліни: набуття студентами знань і навичок аналізу інтеграційних 

процесів, що відбуваються в об'єднаній Європі навколо Європейського Союзу. 

Основні завдання: 

 навчити студентів розуміти та пояснювати необхідність економічної та політичної інтеграції 

європейських країн для їх взаємовигідного розвитку;  

 узагальнювати досвід цих країн та намагатися передбачити можливі зміни євроінтеграції у 

майбутньому; 

 аналізувати дії основних економічних закономірностей на міжнародному рівні, їх специфічний 

прояв у цій сфері. 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 

 суть економічної інтеграції;  

 структуру та функції основних інституцій Європейського Союзу (ЄС); 

 політику ЄС в різних секторах економіки. 

б) уміти: 

 обґрунтовувати важливість економічної інтеграції для країн різних регіонів світу;  

 визначати цілі європейської інтеграції; 

 здійснювати аналіз дій основних економічних закономірностей на міжнародному рівні; 

 розуміти необхідність повноти інтеграції України до Європейського Союзу. 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Етапи утворення і розвитку Європейського Союзу. 

Тема 2. Структура та функції інституцій Європейського Союзу. 

Тема 3. Політика Європейського Союзу в різних секторах економіки. 

Тема 4. Політика Європейського Союзу щодо своїх громадян. 

Тема 5. Горизонтальна політика Європейського Союзу. 

Тема 6. Зовнішня політика Європейського Союзу. 

Тема 7. Україна та ЄС: шлях інтеграції, проблеми та перспективи співробітництва.  

Тема 8. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. 

Тема 9. Глобальні  проблеми сучасності. 
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