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Тема: Процеси інтеграції в економіці країн Західної  

та Східної Європи та їх наслідки (2 год.)* 
 

План 

1. Інтеграційні процеси в країнах Західної Європи у 50-60-х рр. 
2. Рада Економічної Взаємодопомоги. 
3. Європейське співтовариство. 
4. Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі. 

 
Перше питання обговорюємо у вигляді співбесіди про інтеграційні процеси, 

що проходили на території Західної Європи у 50-60-х рр. ХХ ст. Мають бути 
висвітлені такі моменти: Бреттон-Вудська конференція (США) і заснування МВФ та 
МББР, створення Бенілюксу і Франсіталу (1948), Європейської платіжної системи і 
Європейського об’єднання вугілля і сталі (1951), Європейського економічного 
співтовариства і Європейського співтовариства з атомної енергії (1957), які 
об’єдналися у Європейське співтовариство (1967). У 1960 р. була організована 
Європейська асоціація вільної торгівлі. Визначіть структуру і функції цих 
організацій, їх склад, зробіть висновки з даного питання. 

Друге питання висвітлюється за допомогою заздалегідь підготовленої 
доповіді “Рада Економічної Взаємодопомоги” та обговорення її шляхом постановки 
питань і оцінювання доповіді самими студентами. 

По третьому питанню заслуховуємо усні виступи. Необхідно зупинитися на 
розширенні Європейського співтовариства у 1973, 1981, 1986, 1995 і 2004 рр. 
(вказати конкретно країни), обговорити перспективи вступу до ЄС України. 
Важливе значення мало створення Єдиної валютної системи (спочатку екю, а 
потім євро). Слід обов’язково проаналізувати Маастрихтську угоду (1992), 
структуру ЄС (Рада Європи, Рада Міністрів, Комісія ЄС, Європарламент, 
Європейський суд), визначити функції кожного з цих органів, розкрити питання про 
введення європейської конституції. Розкрити успіхи й труднощі ЄС, умови вступу 
до нього нових членів. 

Заключне питання обіймає міжнародні економічні відносини на сучасному 
етапі (міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація господарського життя, 
транснаціональні компанії, вільні економічні зони, міжнародна торгівля, роль 
зарубіжних інвестицій, валютно-кредитні операції, митні союзи, міграційна політика 
тощо). 

Доповідь: “Створення РЕВ та її діяльність”. 
Термінологічний словник: інтеграція, Європейське співтовариство, Рада 

Європи, Європейський парламент, Європейський суд, Рада Економічної 
Взаємодопомоги, транснаціональні компанії, вільна економічна зона, митний союз, 
єдиний економічний простір. 

Дати, обов’язкові для запам’ятовування: 1948 р. – створення Бенілюксу 
та Франсіталу; 1949 р. – початок діяльності РЕВ; 1967 р. – організація 
Європейського співтовариства; 1992 р. – Маастрихтська угода; 2003 р. – угода 
Росії, України, Білорусі та Казахстану про створення єдиного економічного 
простору. 

Обладнання семінарського заняття: карта “Міжнародні відносини після Другої 
світової війни (1945-1991 рр.)”. 
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* Тільки для міжнародників. 

 


