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Вибіркова дисципліна, рубіжних контролів – 2.  

Форма контролю: екзамен. 

Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 18 

годин, практичні заняття – 18 годин, самостійна робота – 84 

години. 

Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний (online). 

Мова викладання: українська. 

Рік викладання – 2022. 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, розміщеному в 

інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у режимі 

відеоконференцій Zoom, через електронну пошту, Viber, Messenger, 

Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Особливі вимоги відсутні, але, враховуючи послідовність 

накопичення знань та інформації, дисципліна краще засвоюється 

після опанування наступних дисциплін: «Університетська та 

фахова освіта», «Макроекономіка» та «Іноземна мова». 

 

 

 

1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ринок Євросоюзу» є формування у 

здобувачів системи загальних теоретичних знань та практичних навичок у галузі аналізу 

ринку Євросоюзу і моделей розвитку окремих країн - членів ЄС. 

 

 

http://kibermarket.kntu.kr.ua/staff/boiko.html


 

Завдання вивчення дисципліни: 

● формування компетентностей, важливих для особистісного розвитку майбутніх 

фахівців та забезпечення їхньої конкурентоспроможності на сучасному ринку праці; 

● вивчення різних моделей національного економічного розвитку з метою виявлення 

адаптивного досвіду ефективного господарювання; 

● набуття навичок аналітичного оцінювання ефективності моделей економічного 

розвитку окремих країн єврозони; 

● вивчення особливостей діяльності підприємств в умовах ринку Євросоюзу. 

 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

знати: 

● сутність та природу інтеграції в контексті глобалізаційних процесів, передумови, 

чинники та види інтеграційних процесів; 

● основні концепції та механізми європейської інтеграції; 

● етапи розвитку європейської інтеграції від економічної до політичної, її суперечності 

та труднощі; 

● особливості моделей національного економічного розвитку країн Євросоюзу з метою 

виявлення адаптивного досвіду ефективного господарювання; 

● перспективи та наслідки сучасних інтеграційних процесів і місця в них України; 

   вміти:  
● самостійно оцінювати процеси поглиблення європейської інтеграції, розширення 

Європейського Союзу; 

● та оцінювати ефективність моделей економічного розвитку окремих країн єврозони; 

● аналізувати правові та інституціональні виміри співробітництва України та ЄС 

визначати позитивні та негативні наслідки європейського вектору співробітництва 

України; 

● визначати та аналізувати труднощі співробітництва та інтеграції України у 

європейське співтовариство; 

набути соціальних навичок (soft-skills): 
● здійснювати професійну комунікацію; 

● ефективно пояснювати і презентувати матеріал; 

● працювати в команді діяльності та виділяти авторський внесок; 

● взаємодіяти в економічному та юридичному середовищі. 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному 

технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація діють відповідно 

до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення 

вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; 

Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

4. Програма навчальної дисципліни 

Теми для вивчення до першого рубіжного контролю 

ТЕМА 1. Ринок Європейського Союзу, особливості його становлення та розвитку 

ТЕМА 2. Сутність інтеграції як складової частини глобалізаційних процесів 

ТЕМА 3. Європейська економічна інтеграція 

ТЕМА 4. Характеристика Європейського ринку ресурсів 

ТЕМА 5. Ринок країн-засновників Європейського Союзу 

 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf


 

 

Теми для вивчення до другого рубіжного контролю 

ТЕМА 6. Особливості розвитку національних ринків Великобританії, Ірландії, Австрії та 

скандинавських країн ЄС 

ТЕМА 7. Розвиток ринків Греції, Іспанії та Португалії 

ТЕМА 8. Особливості ринків нових країн-учасниць ЄС 

ТЕМА 9. Україна та процеси Європейської інтеграції. Євроінтеграційні перспективи України 

 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне 

опитування, письмовий контроль. 

Рейтинг здобувача із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою, у 

тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої освіти навчального 

матеріалу на лекційних, практичних, семінарських заняттях та виконання індивідуальних 

завдань за стобальною та дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС 

результатів навчання. 

 

6. Рекомендована література 

Базова 
 

1. Антонюк Н.В. Основи європеїстики: посібник/ Н.В. Антонюк, М.П. Мальська. – Львів: 

Ліга-Прес, 2014. – 348 с.  

2. Мальська М.П. Основи європейської інтеграції: Підручник. / М. П. Мальська, Н. В. 

Антонюк – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 320 с. 

3. Право Європейського Союзу: Підручн. / За ред. Р.А. Петрова.  – К.: Істина, 2017. – 384 

с.  

4. Гуткевич С.О. Міжнародна економіка: підруч. / С.О. Гуткевич, М.Д.Корінько, 

Ю.М.Сафонов. - 3-е вид., перероблене та доповнене. – Вид-во «Діса Плюс», 2021. – 

428 с. 

5. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва 

України. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017. 324 с. 

Допоміжна 
1. Дайнен Д. Дедалі міцніший Союз. Курс європейської інтеграції / Д. Дайнен ; з англ. 

пер. М. Марченко. – К. : К.І.С., 2006. – 692 с. 

2. Дедурін Г.Г., Бурдін М.Ю. Європейський вибір України та демократизація інституцій 

державної влади. Історія держави та права України: 1991 – 2019 рр. Підручник. Х.: 

Майдан, 2019. С. 279 – 289. 

3. Європейська інтеграція / уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох ; пер. з нім. М. Яковлєва. – 

К. : Києво-Могилянська акад., 2007. – 394 с. 

4. Європейська інтеграція: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом «Державне управління» / 

Кол. авт.; за заг. ред. проф. І.А.Грицяка та Д. І.Дзвінчука. — Івано- Франківськ: Місто 

НВ, 2013. — 464 с. 

5. Євроекономічна інтеграція України [Текст] : навч. посібник / Л.І. Михайлова, Н. В. 

Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. - К. : ЦУЛ, 2013. - 136 с 

6. Менеджмент європейської економічної інтеграції [Текст] : підручник / С.М. Писаренко 

[та ін.] ; ред. : С. М. Писаренко. - К. : Знання, 2012. - 373 с 



 

7. Асоціація ЄС-Україна: що це дасть Вам. – Київ: Представництво ЄС в Україні, 2013. – 

19 с.  

8. Байковський П.Б. Партійна система Європейського Союзу: монографія / Петро 

Байковський. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 226 с.  

9. Баймуратов М. О. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської 

інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами-членами : 

монографія / М. О. Баймуратов, Ю. С. Хоббі. – Суми : Університет. кн., 2013. – 300 с. 

10. Берггрюен Н. Європа майбутнього. Рух до федеративного союзу / Н. Берггрюен, Н. 

Гарделс // Зовнішні справи. – 2013. – № 10. – С. 42–45.  

11. Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія / НАПрН 

України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, І. В. 

Яковюк. – К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. – Вип. 15. – 336 с. – 

(Академічні правові дослідження). 

12. Європейський Союз-Україна. – Київ: Представництво ЄС в Україні, 2012. – 19 с.  

13. Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі. – Х. : 

Оберіг, 2012. – 76 с. 

14. Інституційне право Європейського союзу / В. І. Муравйов, О. М. Шпакович, О. М. 

Лисенко, О. В. Святун. — К. : Ін Юре, 2015. — 312 с.  

15. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу : 

монографія / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; за заг. ред. 

І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. – Вип. 14. – 208 с. 

– (Академічні правові дослідження). 

16. Фонтен П. Європа у 12 уроках / П.Фонтен. – Київ: Представництво ЄС в Україні, 

2013. – 80 с.  

 

13. Інформаційні ресурси 
1. Офіційний сайт представництва ЄС в Україні - 

https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk?s=232   

2. Офіційний сайт Європейської Комісії - https://ec.europa.eu/info/index_en 

3. Офіційний сайт Європарламенту - https://www.europarl.europa.eu/portal/en   

4. Офіційне бюро статистики Європейського Союзу (Eurostat)  - 

https://ec.europa.eu/eurostat/  

5. Євроінтеграційний портал - https://eu-ua.kmu.gov.ua/pravo-yes   

6. Клименко І. В. «Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики та 

можливості для України». Аналітична доповідь [Електронний ресурс] / І. В. Клименко 

// К.: НІСД. — 2014. — Режим доступу до ресурсу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/1003/. 

7. Угода про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс] // Міністерство 

закордонних справ України. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: 

https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-euassociation .  

8. Проект «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: 

переваги та недоліки для українського суспільства», спільний проект КНТЕУ та ЄС, 

(свідоцтво №562453-EPP-1-2015-1- UA-EPPJMO-MODULE, 13.06-17.06.2016).  

9. Угода про асоціацію між Україною та ЄС. https://mfa.gov.ua/yevropejska-

integraciya/ugoda-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-ta-yes 

10. Розуміння угод про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою і Грузією -  

https://3dcftas.eu/  

11. Центр експорту з питань зовнішньоекономічної діяльності та доступу на нові ринки - 

https://export-ua.com/ua  

https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk?s=232
https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://ec.europa.eu/eurostat/
https://eu-ua.kmu.gov.ua/pravo-yes
http://www.niss.gov.ua/articles/1003/
https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-euassociation
https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-ta-yes
https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociaciyu-mizh-ukrayinoyu-ta-yes
https://3dcftas.eu/
https://export-ua.com/ua

