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METHODICAL GUIDELINES TO SELF-WORK OF STUDENTS 

ON "INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION” 

 
 

The subject "International Economic Integration" is a theoretical and applied basis of a set of 

knowledge and skills that form the managerial profile of a specialist in the field of management of 

the organization and management of foreign economic activity of enterprises, aimed at studying the 

processes of international economic integration of economic entities. 

The purpose of teaching the subject "International Economic Integration" is the formation 

of contemporary economic thinking and systems of special knowledge in the field of international 

economic integration by future managers, the disclosure of modern scientific concepts, concepts, 

methods, levels, types, scale of distribution and prospects for the development of international 

economic integration of economic entities as a form of economic life internationalization 

manifestation. 

The tasks of studying the subject are: 

- to understand the essence of international economic integration; 

- to master the conceptual apparatus used for the analysis of international economic 

integration processes; 

- to know the levels and forms of international economic integration, peculiarities of 

integration processes’ development and activities of international unions of enterprises; 

- to master research methods of organizational and economic processes in the international 

integration of enterprises; 

- to master the concepts, methods and technologies of implementation of the international 

economic integration strategy of enterprises; 

- to be able to creatively analyse the state and trends of international integration 

development at the micro, meso and macro levels. 

As a result of studying the subject the student must: 

Know: 

- the essence and concepts of international economic integration as an integral part of 

modern international economic relations and a complex economic phenomenon in which national 

and common economic interests of integrating actors are combined and implemented; 

- principles, forms and international legal principles of interorganizational, subregional and 

interregional economic integration, modern features and trends of its development; 

- economic, legal, institutional and political mechanisms of international economic 

integration processes’ regulation. 

Be able: 

- to freely orient in the problems of the subject as an essential part of the world economy and 

international economic relations theory; 

- to use independently the latest approaches to assess international economic integration 

effectiveness; 

- to analyse the role and place of economic actors in international integration processes; 

- to use empirical and statistical analysis of the international environment state to 

substantiate the strategy of enterprise’s integration; 

- use the acquired knowledge to analyse independently international integration processes 

and make optimal managerial decisions on this basis. 

The educational material of the subject is structured modularly and consists of one training 

module, namely: 

- training module № 1 "International Economic Integration", which is logically completed, 

relatively independent, integral part of the curriculum, which assimilation involves carrying out 

module test and analysis of the results of its implementation. 
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The subject "International Economic Integration" is based on the knowledge of such subjects 

as: "Personnel Management", "Management" and is the basis for studying such subjects as: 

"Investment and Innovation Management", "Export-Import Management". 

Students, who in the future will be experts in the field of foreign economic activity, need 

knowledge of economic essence, genesis and development of international management and 

marketing, understanding of ability to determine the features and trends of international economic 

activity. Acquiring this knowledge essentially depends on the self-work of students. Such types of 

students’ independent work as preparation for auditorium classes (studying references, analysis of 

specific situations) develop skills and the ability to obtain specific results, develop the ability to 

analyze. 

Self-study of students on studying the subjects of "International Economic Integration" 

provided by the working curriculum will allow students to develop modern economic thinking and a 

system of special knowledge in the field of international management and marketing, to master the 

basic theoretical positions and to master the necessary practical skills that must ensure their 

effectiveness in the field of management at the enterprise. 
 

MODULE №1 "INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION" 

Topic 1.1. Essence and peculiarities of international economic integration processes of social 
and economic systems 

 

Questions (tasks) for self-study 

1. The essence, principles and main features of modern IEI processes. 

2. Background and objectives of the IEI. 

3. The main distinctions of IEI from traditional economic cooperation. 

4. Factors promoting and countering the development of IEI. 

5. Internationalization, globalization and international integration processes. 
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Additional recommended sources 

6. Липов В. В. Міжнародна економічна інтеграція: практикум / В.В. Липов; Харків. нац. 
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8. Філіпенко А.С. Міжнародна економічна інтеграція: сучасний теоретичний дискурс / 

А.С. Філіпенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2016. – Вип. 23(3). – 

С. 54-61. 

9. Алейнікова О.В. Міжнародна економічна інтеграція як процес наднаціонального 

регулювання сфери економічних відносин / О.В. Алейнікова // Вісник соціально-

економічних досліджень. – 2014. – Вип. 2. – С. 8-13. 

10. Lytvynenko L.L. International Economic Relations Textbook / L.L. Lytvynenko, S.L. 

Lytvynenko. – К.: Publishing House “Condor”, 2018. – 248 p.  

 

 

Methodical guidelines 

1. To study references and answer questions in the form of abstracts. 

2. On the basis of the studied references, prepare answers to questions for self-examination. 

3. To work out literary sources and to answer the questions of the topic. 

 

Questions for self-examination 

1. The concept, principles and main features of modern international economic integration 

(IEI) processes.  

2. Background and objectives of the IEI development as a qualitatively new stage in 

economic relations’ development.  

3. Main differences of IEI from traditional economic cooperation.  

4. Levels of IEI development.  

5. Factors promoting and countering the IEI development.  

6. Internationalization, globalization and international integration processes.  

7. Conceptual principles of international economic integration.  

8. The main classical concepts of IEI. Free trading (A. Smith, D. Ricardo, J.S. Mill). Early 

and late neoliberalism (W. Repke, M. Alle, B. Balassa). The theory of corporationalism (S. Rolf, E. 

Rostow). The theory of structuralism (G. Myrdal). Neo-Keynesianism (R. Cooper). Dirigism theory 

(J. Tinbergen, R. Sanvald, I. Shtoler).  

9. Modern IEI concepts. 

 
 

Topic 1.2. International economic integration of enterprises as a form of economic entities’ 
interaction 

Questions (tasks) for self-study 

1. Main directions of implementing international economic integration and its types. 

2. External and internal integration. 

3. Strategic options in international partnerships. 

4. Joint ventures and transnational alliances in the system of integration links. 

5. Organizational structures of enterprises’ integration unions. 

6. Organizational forms of integrated structures of enterprises. 

7. Insourcing vs. outsourcing in integrated structures. 
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А.С. Філіпенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2016. – Вип. 23(3). – 

С. 54-61. 
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Methodical guidelines 

1. To study references and answer questions in the form of abstracts. 

2. On the basis of the studied references, prepare answers to questions for self-examination. 

3. To work out literary sources and to answer the questions of the topic. 

 

Questions for self-examination 

1. Main directions of international economic integration on the micro, meso- and macro 

levels.  

2. External and internal integration.  

3. Specifics of capital interaction of economic entities in the international economic 

integration process.  

4. Concept, typology and organizational forms of international partnerships.  

5. Features of integration interaction of economic entities within the framework of 

production cooperation.  

6. Joint ventures and transnational alliances in the system of integration links.  

7. International scientific and technical integration.  

8. Features of development of integration processes in different branches of economy. 

 

 

Topic 1.3. Features of regional economic integration 

 

Questions (tasks) for self-study 

1. The essence and factors of the development of regional economic integration. 

2. Major forms of IEI at the macro level. 

3. International clusters as a form of spatial IEI. 
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4. Evolutionary cycle of the process of interregional integration. Integration and disintegration 

processes. 
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Methodical guidelines 

1. To study references and answer questions in the form of abstracts. 

2. On the basis of the studied references, prepare answers to questions for self-examination. 

3. To work out literary sources and to answer the questions of the topic. 

 

Questions for self-examination 

1. The essence and main trends of regional economic integration.  

2. Mechanism of regional economic integration.  

3. Major forms of IEI at macro level: preferential trade zone, free trade area, customs union, 

common market, economic union, political union.  

4. Inter-regional clusters as a form of spatial IEI.  

5. An evolutionary cycle of the process of interregional integration.  

6. Integration and disintegration processes. 
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Topic 1.4. Integration processes in Western and Central-Eastern Europe 

 

Questions (tasks) for self-study 

1. Background, objectives and stages of the EU formation. 

2. The main EU institutions and subsidiary bodies of the EU, their functions. 

3. Features of the EU-28 interaction at present. 

4. Areas of common EU policies (regional, agricultural, foreign trade, competition, security, 

etc.). 

5. Economic relations between Ukraine and the EU at present.  

6. Features of the integration processes in Central-Eastern Europe. 
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Methodical guidelines 

1. To study references and answer questions in the form of abstracts. 

2. On the basis of the studied references, prepare answers to questions for self-examination. 

3. To work out literary sources and to answer the questions of the topic. 

 

Questions for self-examination 

1. The European Union as the embodiment of the classical model of international economic 

integration.  
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2. Stages of the European Union development.  

3. Maastricht Agreements aimed at the development of Western European economic 

integration.  

4. Features of interaction of the EU countries at the present stage.  

5. Prospects for the EU enlargement.  

6. Integration unions of Central and Eastern Europe.  

7. Prospects of the accession of the countries of Central and Eastern Europe to the EU.  

8. The main directions of cooperation between the CIS, GUAM, the Black Sea Economic 

Cooperation Organization.  

9. Ukraine's partnership with Central and Eastern European countries.  

10. Interaction of Ukraine with the EU countries.  

11. Prospects for the West European integration direction of Ukraine. 

 

 

Topic 1.5. Main directions of integration in North and Latin America, in Asia-Pacific and 
African regions 

 

Questions (tasks) for self-study 

1. Features of integration processes in North America. 

2. Peculiarities of integration in Latin America. 

3. Integration processes in the Asia-Pacific region. 

4. Specific features of the integration processes in Africa. 
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Additional recommended sources 

6. Липов В. В. Міжнародна економічна інтеграція: практикум / В.В. Липов; Харків. нац. 

екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 202 с. 

7. Щелкунова М.С. Міжнародна економічна інтеграція як вища форма розвитку 

світогосподарських зв’язків / М.С. Щелкунова // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 

Туризм. – 2013. – № 1042, Вип. 1. – С. 48-51. 

8. Філіпенко А.С. Міжнародна економічна інтеграція: сучасний теоретичний дискурс / 
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9. Алейнікова О.В. Міжнародна економічна інтеграція як процес наднаціонального 

регулювання сфери економічних відносин / О.В. Алейнікова // Вісник соціально-

економічних досліджень. – 2014. – Вип. 2. – С. 8-13. 

10. Lytvynenko L.L. International Economic Relations Textbook / L.L. Lytvynenko, S.L. 

Lytvynenko. – К.: Publishing House “Condor”, 2018. – 248 p.  

 

 

Methodical guidelines 

1. To study references and answer questions in the form of abstracts. 

2. On the basis of the studied references, prepare answers to questions for self-examination. 

3. To work out literary sources and to answer the questions of the topic. 

 

Questions for self-examination 

1. Features of the integration process in North America.  

2. Economic interests of countries involved in the North American integration process. 

Prospects for the development of the North American integration process.  

3. North American Free Trade Area (NAFTA) as a mechanism to strengthen the position of 

the United States, Canada and Mexico in the system of world economic relations.  

4. The versatility of international economic integration in Latin America.  

5. Features of integration processes in the Caribbean and Central America.  

6. Major models of South American economic integration: the Andean Pact, MERCOSUR, 

Chilean variant.  

7. Prospects for international economic integration in Latin America. 

 

 

Topic 1.6. Management of international economic integration processes of enterprises 

 

Questions (tasks) for self-study 

1. The motives and the classification of mergers and acquisitions.  

2. Modern trends in the development of the market of mergers and acquisitions.  

3. Negative effects of mergers and acquisitions. 
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Президентові України. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 153 с. 
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Посохов [та ін.]; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Екон. ф-т, Каф. орг. вир-ва та упр. 

персоналом. – Харків: НТУ "ХПІ", 2016. – 451 с. 

5. Саблук П.Т. Регіональна інтеграція / П.Т. Саблук, В.І. Власов, О.Ю. Біленький. – К.: 

Ін-т аграр. економіки, 2010. – 364 с. 

Additional recommended sources 
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6. Липов В. В. Міжнародна економічна інтеграція: практикум / В.В. Липов; Харків. нац. 

екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 202 с. 

7. Щелкунова М.С. Міжнародна економічна інтеграція як вища форма розвитку 

світогосподарських зв’язків / М.С. Щелкунова // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 

Туризм. – 2013. – № 1042, Вип. 1. – С. 48-51. 

8. Філіпенко А.С. Міжнародна економічна інтеграція: сучасний теоретичний дискурс / 

А.С. Філіпенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2016. – Вип. 23(3). – 

С. 54-61. 

9. Алейнікова О.В. Міжнародна економічна інтеграція як процес наднаціонального 

регулювання сфери економічних відносин / О.В. Алейнікова // Вісник соціально-

економічних досліджень. – 2014. – Вип. 2. – С. 8-13. 

 

Methodical guidelines 

1. To study references and answer questions in the form of abstracts. 

2. On the basis of the studied references, prepare answers to questions for self-examination. 

3. To work out literary sources and to answer the questions of the topic. 

 

 

Questions for self-examination 

1. Expected effects and forecasted results of international economic integration of socio-

economic systems.  

2. Potential, problems and prospects for the establishment of international integration unions.  

3. Positive and negative effects of IEI.  

4. Internal and external IEI effects.  

5. Tools for achieving IEI effectiveness.  

6. Dynamic-quality integration effectiveness criteria.  

7. Methodology for calculation of integration effects based on the Oxford global model of 

economic forecasting.  

8. Use of the macroeconomic model in the process of studying the effects of international 

integration for countries with transition economies.  

 

 

Topic 1.7. Strategic management of enterprises’ international economic integration processes 

 

Questions (tasks) for self-study 

1. Main stages of internationalization of enterprises. 

2. Strategies for enterprise’s integration: vertical, horizontal, diagonal and conglomerate 

integration. 

3. Managing processes of enterprises’ IEI.  

4. State support of enterprises’ IEI. 
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5. Саблук П.Т. Регіональна інтеграція / П.Т. Саблук, В.І. Власов, О.Ю. Біленький. – К.: 

Ін-т аграр. економіки, 2010. – 364 с. 

Additional recommended sources 

6. Липов В. В. Міжнародна економічна інтеграція: практикум / В.В. Липов; Харків. нац. 

екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 202 с. 

7. Щелкунова М.С. Міжнародна економічна інтеграція як вища форма розвитку 

світогосподарських зв’язків / М.С. Щелкунова // Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 

Туризм. – 2013. – № 1042, Вип. 1. – С. 48-51. 

8. Філіпенко А.С. Міжнародна економічна інтеграція: сучасний теоретичний дискурс / 

А.С. Філіпенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2016. – Вип. 23(3). – 

С. 54-61. 

9. Алейнікова О.В. Міжнародна економічна інтеграція як процес наднаціонального 

регулювання сфери економічних відносин / О.В. Алейнікова // Вісник соціально-

економічних досліджень. – 2014. – Вип. 2. – С. 8-13. 

10. Lytvynenko L.L. International Economic Relations Textbook / L.L. Lytvynenko, S.L. 

Lytvynenko. – К.: Publishing House “Condor”, 2018. – 248 p.  

 

Methodical guidelines 

1. To study references and answer questions in the form of abstracts. 

2. On the basis of the studied references, prepare answers to questions for self-examination. 

3. To work out literary sources and to answer the questions of the topic. 

 

 

Questions for self-examination 

1. Main stages of enterprises’ internationalization.  

2. Strategies for enterprise’s integration: vertical, horizontal, diagonal and mixed integration.  

3. Managing enterprise’s IEI processes.  

4. The IEI strategic place in the enterprise strategy. 

5. State support for IEI.  

6. Enterprises’ IEI mechanisms.  

 
 

Topic 1.8. Economic assessment of enterprises’ international economic integration 
effectiveness 

 

Questions (tasks) for self-study 

1. Approaches to the assessment of the economic effectiveness of enterprises’ IEI.  

2. Synergy effect of integration interaction of enterprises-conglomerates. 

3. Indicators of economic effectiveness of enterprise integration. 

4. Expected effects of economic integration at the macro level. 
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Methodical guidelines 

1. To study references and answer questions in the form of abstracts. 

2. On the basis of the studied references, prepare answers to questions for self-examination. 

3. To work out literary sources and to answer the questions of the topic. 

 

Questions for self-examination 

1. Approaches to the assessment of the economic effectiveness of enterprises’ IEI.  

2. Economic and mathematical methods of the cooperation effectiveness substantiation.  

3. The effect of the scale of a cluster union.  

4. Synergy effect of integration interaction of enterprises-conglomerates.  

5. Indicators of economic effectiveness of enterprise integration: the potential of return on 

investments necessary for the integration of enterprises; indicator of economic stability of the 

enterprises’ union; the indicator of the psychological barrier of the staff to the integration processes; 

the integral indicator of enterprise integration effectiveness. 

 

 

Topic 1.9. Directions of international integration of domestic and foreign aviation complex 

enterprises 

 

Questions (tasks) for self-study 

1. Main forms of IEI in the business aviation sector. 
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2. Aircraft manufacturing industry development in different countries.  

3. The main directions of Ukrainian aviation complex development using the advantages of 

integration. 

4. Globalization of the air transport market. 

5. Strategies of airlines’ development. 

6. Practice of commercial cooperation of airlines in the framework of marketing, strategic and 

global alliances. 
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університету імені В.Н. Каразіна. Сер.: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 

Туризм. – 2013. – № 1042, Вип. 1. – С. 48-51. 

8. Філіпенко А.С. Міжнародна економічна інтеграція: сучасний теоретичний дискурс / 

А.С. Філіпенко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2016. – Вип. 23(3). – 

С. 54-61. 

9. Алейнікова О.В. Міжнародна економічна інтеграція як процес наднаціонального 

регулювання сфери економічних відносин / О.В. Алейнікова // Вісник соціально-

економічних досліджень. – 2014. – Вип. 2. – С. 8-13. 

 

Methodical guidelines 

1. To study references and answer questions in the form of abstracts. 

2. On the basis of the studied references, prepare answers to questions for self-examination. 

3. To work out literary sources and to answer the questions of the topic. 

 

Questions for self-examination 

1. Globalization of the air transport market.  

2. Principles and practice of commercial cooperation of airlines in the framework of 

marketing and strategic alliances.  

3. Partnerships of airlines that are part of the global airline alliances “Star Alliance”, “Sky 

Team” and “Oneworld”.  

4. Strategies for the integration of domestic and foreign airlines.  

5. Prospects of integration of Ukrainian air transport system into the EU airspace. 
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INDIVIDUAL TASK 

Select your topic from the given list and make interesting presentation with real examples 

(12-15 slides): 

1. Vertical integration in the agricultural industry. 

2. Competitive advantages of the  global airline alliance: "Star Alliance". 

3. International integration in high-tech sector. 

4. Joint ventures in the system integration relations. 

5. Mergers & acquisitions in the implementation of integration strategy. 

6. Clusters as regional integration structures. 

7. Diversified integration of enterprises as a key to the development. 

8. Competitive advantages of global airline alliance: "Sky Team". 

9. Integration processes in the development of enterprises of the tourism industry. 

10. Supply chain integration. 

11. Horizontal and vertical integration in automobile manufacturing industry. 

12. Holding groups as a special organizational form of integration. 

13. EU-Ukraine Association Agreement: features and potential impacts of integration. 

14. Competitive advantages of global airline alliance: "Oneworld". 

15. Marketing airline alliances. 

16. Main results of Brexit for the EU. 

 


