
 

 

СИЛАБУС 
 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Євроінтеграція  

Рівень вищої 

освіти / фахової 

передвищої освіти 

Перший (бакалаврський) 

 

Семестр  ІІ семестр 

Кафедра/циклова 

комісія 

Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу 

Анотація курсу  Мета вивчення дисципліни: формування у студентів 

наукового розуміння сутності та особливостей 

інтеграційних процесів у Європі, основних 

теоретичних засад європейської єдності, 

інституційних, правових, економічних аспектів 

функціонування Європейського Союзу, 

євроінтеграційної політики України.  

Очікувані результати навчання: за результатами 

навчання студенти повинні  

знати:  

- сутність інтеграції як складової частини міжнародних 

процесів; 

- основні теорії єдиної Європи, сучасні концепції та 

моделі європейської інтеграції, зародження і 

становлення європейської єдності; 

- процес створення Європейського Союзу і подальшої 

інтеграції; 

- економічні аспекти європейської інтеграції; 

- місце України у процесах європейської інтеграції, 

євроінтеграційні перспективи України; 

уміти: 

- розкривати суть концепцій і моделей Європейського 

Союзу; 

- давати характеристику принципам формування, 

структурі, повноваженням його інституцій та органів; 

- оцінювати процеси поглиблення європейської 

інтеграції; 

- висловлювати та аргументувати власний погляд щодо 



європейського вектора зовнішньої політики України, її 

євроінтеграційних перспектив.  

Передумови для вивчення дисципліни: перед 

вивченням дисципліни повинні бути вивчені: 

економікс, історія економіки та економічної думки, 

міжнародна економіка, національна економіка, 

господарське право і господарський процес. 

Сторінка курсу в 

MOODLE  

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=384 

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу  Криворучко Михайло Юрійович 

Канали комунікацій 

СДН «Moodle»: повідомлення в чаті 

ел.пошта: m.y.kryvoruchko@gmail.com 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Перелік загальних 

компетентностей 

(ЗК)  

- здатність зберігати моральні, культурні, наукові 

цінності та примножувати досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

- здатність спілкуватися іноземною мовою 

Перелік 

спеціальних 

компетентностей 

(СК)  

- здатність виявляти знання та розуміння проблем 

предметної області основ функціонування сучасної 

економіки, на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях 

- розуміння особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки 

- здатність пояснювати економічні та соціальні 

процеси і явища на основі теоретичних моделей, 

аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані 

результати 

- розуміння особливостей сучасної світової та 

національної економіки, їх інституційної структури, 

обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави 

Перелік 

програмних 

результатів 

- відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, 

примножувати досягнення суспільства в соціально-

економічній сфері, пропагувати ведення здорового 

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=384
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навчання способу життя  

- знати та використовувати економічну термінологію, 

пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки 

- розуміти принципи економічної науки, особливості 

функціонування економічних систем 

- пояснювати моделі соціально-економічних явищ з 

погляду фундаментальних принципів і знань на основі 

розуміння основних напрямів розвитку економічної 

науки 

- усвідомлювати основні особливості сучасної світової 

та національної економіки, інституційної структури, 

напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави 

- вміти використовувати дані, надавати аргументацію, 

критично оцінювати логіку та формувати висновки з 

наукових та аналітичних текстів з економіки 

- виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-

економічних явищ і проблем в однієї або декількох 

професійних сферах з урахуванням ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків 

Опис дисципліни 

Структура 

навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Кількість лекційних годин – 20 

Кількість практичних занять – 22 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 48 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Тематичні лекції, практичні і семінарські заняття із 

проведенням обговорень, вирішення аналітичних 

завдань,  індивідуальні заняття із підготовкою 

науково-дослідних робіт, самонавчання через 

електронне модульне середовище навчального процесу 

Moodle та  рекомендованої літератури, джерел. 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Теоретичні 

концепції 

міжнародної 

економічної 

інтеграції 

Теоретичні аспекти визначення сутності міжнародної 

економічної інтеграції. Сутність, проблеми та 

перспективи розвитку форм міжнародної економічної 

інтеграції. 

Тема 2. Теорії 

європейської 

Концептуальні підходи до дослідження європейської 

інтеграції. Теоретичні засади та еволюція поглядів на 



інтеграції європейську інтеграцію 

 

Тема 3. Етапи і 

механізми 

європейської 

економічної 

інтеграції 

Історичні аспекти європейської інтеграції. Причини 

європейської інтеграції та її етапи 

Тема 4. Структура, 

функції та 

повноваження 

керівних інституцій 

ЄС   

Європейська Рада. Рада Міністрів ЄС. Європейська 

Комісія. Європейський Парламент. Європейський 

Центральний Банк. Рахункова палата. 

Тема 5. Регіональна 

політика ЄС 

Історичні аспекти регіональної політики ЄС. Загальна 

характеристика Європейської регіональної 

політики. Регіональні асиметрії в ЄС. Пріоритети 

регіонального розвитку ЄС. Кейс щодо зв‘язку між 

міжрегіональною диференціацією та соціальною 

нерівністю. 

Тема 6. Бюджетна 

система та 

фінансова 

статистика ЄС 

Загальна характеристика бюджету ЄС. Процедура 

прийняття бюджету ЄС. Структура єдиного бюджету 

ЄС. Загальна характеристика системи фінансової 

статистики. Статистичні організації в ЄС. Джерела 

статистичної інформації. 

Тема 7. Зона вільної 

торгівлі Україна-

ЄС. 

Нормативно-правове забезпечення ПВ ЗВТ. Питання 

щодо функціонування режиму вільної торгівлі між 

Україною та ЄС 

Тема 8. 

Міжрегіональні 

відносини в Україні 

в контексті 

євроінтеграції 

Теоретичні аспекти регіональної конвергенції. 

Тенденції міжрегіонального розвитку в Україні. 

Інституціональна модель міжрегіональної конвергенції 

в Україні в контексті євроінтеграції.  

Тема 9. 

Інституціональні 

виклики 

євроінтеграції 

Інституціональна природа викликів євроінтеграції. 

Економічна примітивізація як інституціональний 

виклик євроінтеграції України.  

Політика дисципліни 

Політика 

відвідування  

Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність 

виконання самостійної роботи.  

За об‘єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 



Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна 

доброчесність  

У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє 

студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку відповідно до графіку навчального процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Усне/письмове опитування   

(9 практичних занять по 3 бали за кожне) 

27 

Практичні завдання  

(9 завдань по 2 бали за кожне  ) 

18 

2 модульних контрольних роботи: 12 і 13 балів 25 

Аналітичне завдання 10 

Опрацювання статті (рецензія)  10 

Наукова стаття, тези доповідей  10 

Разом  100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi 

вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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