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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва 
дисципліни 

Інституційний розвиток європейської інтеграції 

Шифр та назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва освітньої 
програмии 

Міжнародна економіка 

Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова  навчальна дисципліна циклу загальної  підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

3 кредити ЄКТС (90 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

І семестр (ІІ- чверть) 

Назва кафедри, 
яка викладає 
дисципліну 

Міжнародної економіки, політичної економії та управління 
http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020 

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Доц., канд. екон. наук Ігор Леонідович Леонідов 
E-mail: leonidovil@gmail.com, кімн. 201 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  
http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2020/p-2/e969 

Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Відсутні  

Мета 
навчальної 
дисципліни 

Оволодіння майбутніми фахівцями в сфері міжнародної економіки 
системним уявленням про методологію, методику та організаційні 
основи інституційного розвитку європейської інтеграції. 

Компетентності, 
розвиток яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК1. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 
ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 
встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 
ФК5. Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та 
демографічного розвитку. 
ФК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки, 
вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, 
беручи до уваги наявні ресурсні обмеження. 

Програмні 
результати 
навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 
- роль євроінтеграції в сучасних міжнародних економічних відносинах; 
- засади типологізації (класифікації)  євроінтеграційних етапів; 
- місце України в економіці європейського угруповання; 
уміти: 
- на основі компаративного аналізу інституційних чинників 
євроінтеграції виявляти специфіку реформ економіки України; 
- досліджувати та аналізувати етапи розвитку європейської ідеї; 
- виявляти зв’язок етапів та подій в хронології європейської інтеграції з 
визначальними результатами реформування економіки України. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Початок європейської інтеграції. 
Модуль 2. Розвиток європейської інтеграції. 
Модуль 3. Проблеми розширення ЄС. 
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Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2 та 3 здійснюється за результатами екзамену у 
письмовій формі. Модулям, що контролюються під час екзамену, 
призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з 
екзаменаційною оцінкою. Оцінювання здійснюється за 12-бальною 
шкалою.  

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Ч  в е р т ь  Усього 
ІІ 

Усього годин за навчальним планом 90 90 
у тому числі: 
Аудиторні заняття 40 40 
з них: 

- лекції 24 24 
- лабораторні роботи - - 
- практичні заняття 8 8 
- семінарські заняття 8 8 

Самостійна робота 50 50 
у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 
 

20 
 

20 
- підготовці до заходів модульного контролю 9 9 
- виконанні курсових проектів (робіт) - - 
- виконанні індивідуальних завдань - - 
- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 21 21 
Семестровий контроль Екзамен Екзамен 

 
Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 
комплексу та  комп’ютерних робочих місць із  програмним 
забезпеченням Microsoft Office  та виходом до мережі Інтернет.  

Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література: 
1. Сучасна міжнародна економіка: підруч. [Білоцерківець В.В., 
Завгородня О.О., Золотарьова О.В. та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. - 
Дніпро : ПБП «Економіка», 2019. - 386 с.  
2. Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика: монографія / 
Тетяна Вікторівна Бурлай ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. 
НАН України". - К., 2019. -364 с.  
3. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Козак 
Ю.Г., Лукяненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. 
Лукяненко, Ю.В. Макогона [3-тє вид.] - К.: Центр учбової літератури, 
2018. - 560 с.  
4. Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наукова 
доповідь / за ред. академіка НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НАН 
України Л.В. Шинкарук; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН 
України. - К., 2014. - 92 с. 
Додаткова література: 
1. Міжнародна економіка : підручник / Д.Г. Лук’яненко, А.М. 
Поручник, Я.М. Столярчук. — К. : КНЕУ, 2014. – С. 557-619.  
2. Міжнародна економіка [текст] : навч. посіб. / За ред. 
Г.Е. Гронтковської / Г.Е. Гронтковська, О.І. Ряба, А.М. Венцурик, 
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О.І. Красновська. - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - С. 288-330.  
3. Світова економіка : підручник / за ред.  А.П. Голікова, О.А. Довгаль. 
– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 250-260. 
4. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях та вiдповiдях [текст] 
підруч. / Ю.Г. Козак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – С. 18-20. 
5. Глобальна економіка: конспект лекцій для студентів економічних  
напрямів підготовки усіх форм навчання / C.О. Радзієвська. – К.: «СІК 
ГРУП УКРАЇНА», 2015. – С. 312-342. 
 

 
 

 
Завідувач кафедри  міжнародної економіки, 
політичної економії  та управління,  
гарант освітньо-професійної  програми  
«Міжнародна економіка» (магістр),   
д.е.н., проф.                                                       _________________    В.М. Тарасевич 

 
 

 


