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1. Опис навчальної дисципліни 
 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Внутрішній ринок 

ЄС”) 

 

 
Найменування 

показників 
 

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характер навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів, 4 

Галузь знань 

0302 «міжнародні 

відносини» 

Нормативна (за вибором студента) 

Модулів – 2 Напрям 0302 

міжнародні 

відносини 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

– 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

2016-й 2017-й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

- 4-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних- 3, 

Самостійної 

роботи студента – 

4,5 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

- 32 год. 

Практичні, семінарські 

- 16 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

- 72 год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: 

Вивчення особливостей розвитку внутрішнього ринку Європейського союзу. 

 

Завдання:  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

а) поняття внутрішнього ринку ЄС, 

б) етапи ринкової інтеграції ЄС, 

в) принципи функціонування внутрішнього ринку ЄС, 

г) політика стимулювання розвитку внутрішнього ринку, 

д) особливості адаптації ринку країни-кандидата на вступ до ЄС. 

 

вміти: окреслити та визначити особливості функціонування внутрішнього ринку ЄС. 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Передумови та особливості становлення внутрішнього ринку 

ЄС 

 

Тема 1. Передумови європейської економічної інтеграції.                                  (2 год.) 

Об’єктивні та суб’єктивні передумови інтеграційних процесів. 

Види та форми європейської економічної інтеграції. 

Етапи економічної інтеграції в Європейському Союзі. 

 

Тема 2. Становлення внутрішнього ринку ЄС: передумови та особливості.   (2 год.) 

Функціонування зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного ринку та монетарного 

союзу. 

Територіальна структура ринку ЄС. 

 

Тема 3. Теорії європейської інтеграції.                                                              (2 год.) 

Теорії європейської інтеграції: економічний федералізм, регіональна інтеграція. 

Нетрадиційні сучасні теорії економічної та політичної інтеграції Євросоюзу. 

 

Тема 4. Етапи ринкової інтеграції ЄС                                                             (2 год.) 

Етапи формування та особливості єдиного ринку ЄС. 

Створення ринку в рамках Європейської асоціації вугілля і сталі та Європейського 

Економічного співтовариства. 

Розвиток внутрішнього ринку у 90-х рр. ХХ ст. 

 

Тема 5. Інституціональна основа внутрішнього ринку ЄС.                               (2 год.) 

Інституціональний розвиток ЄС. Формування інститутів європейської інтеграції та 

розширення їх повноважень. 

Інституційний механізм ЄС. 

Структура, принципи та функції сучасних інститутів ЄС. 

 

Тема 6. Принципи функціонування внутрішнього ринку Європейського Союзу (4 

год.) 

Принцип вільного переміщення товарів. 

Принцип вільного руху послуг. 



Принцип вільного руху осіб. Спільний ринок праці.  

Принцип вільного руху капіталу. Свобода підприємницької діяльності. Створення 

валютного союзу. Запровадження спільної валюти. 

 

Тема 7.Спільні політики ЄС.                                                                                   (2 год.) 

Характеристика та основні особливості спільних політик ЄС. 

Класифікація спільних політик ЄС. Фінансування спільних політик ЄС. 

Бюджет та бюджетна політика Європейського Союзу. 

 

Тема 8. Політика стимулювання розвитку внутрішнього ринку ЄС                (2 год.) 

Політика конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. 

Промислова політика ЄС. 

Політика підтримки малих і середніх підприємств. 

 

Змістовний модуль 2. Особливості розвитку сучасного внутрішнього ринку ЄС. 

 

Тема 9. Політика захисту внутрішнього ринку ЄС                                              (2 год.) 

Торговельна політика в рамках ЄС. 

Тарифне та нетарифне регулювання внутрішнього ринку ЄС. 

Антидемпінгова політика в межах ЄС. Кількісні обмеження та правила щодо 

походження товарів на внутрішньому ринку ЄС. 

 

Тема 10. Заборона кількісних та заходів, еквівалентних кількісним обмеженням (4 

год.) 

Кількісні обмеження. Заходи, які мають наслідки, еквівалентні кількісним обмеженням. 

Винятки із заборони кількісних обмежень та заходів, які мають еквівалентний характер. 

Вимоги державної політики щодо безпеки товарів, що переміщуються через митний 

кордон Європейського Союзу. Захист здоров’я людей, тварин та рослин на внутрішньому 

ринку ЄС. 

 

Тема 11. Сільськогосподарська політика Європейського Союзу                       (2 год.) 

Загальна характеристика спільної аграрної політики ЄС. Цілі і принципи САП 

Європейського Союзу. Основні етапи розвитку спільної аграрної політики ЄС. Римські 

угоди. 

Реформа сількогосподарської політики ЄС. Реформа Фішера 2003 р. 

 

Тема 12. Енергетична політика ЄС                                                                    (2 год.) 

Реалізація енергетичної політики Євросоюзу.  

Внутрішній енергетичний ринок. 

Розвиток енергетичної стратегії ЄС. Пріоритети зовнішньої енергетичної політики ЄС. 

 

Тема 13. Стандартизація та сертифікація на внутрішньому ринку ЄС            (2 год.) 

Функціонування міжнародних стандартів ISO на внутрішньому ринку ЄС. 

Технічні норми та європейські стандарти в межах Європейського Союзу. 

 

Тема 14. Особливості адаптації ринку країни-кандидата на вступ до ЄС        (2 год.) 

Адаптація країни-кандидата у сфері принципів функціонування ринку. 

Проблеми та перспективи ринкової інтеграції України до ЄС. 

 

 

 
 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 Денна форма 

Усього У тому числі 

 л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1  

Змістовий модуль 1.  Передумови та особливості становлення внутрішнього ринку ЄС 

Тема 1. Передумови європейської 

економічної інтеграції 
7,5 2 1   4,5 

Тема 2. Становлення внутрішнього ринку 

ЄС: передумови та особливості 
7,5 2 1   4,5 

Тема 3. Теорії європейської інтеграції 7,5 2 1   4,5 
Тема 4. Етапи ринкової інтеграції ЄС 7,5 2 1   4,5 
Тема 5. Інституціональна основа 

внутрішнього ринку ЄС 
7,5 2 1   4,5 

Тема 6. Принципи функціонування 

внутрішнього ринку Європейського 

Союзу 

15 4 2   9 

Тема 7. Спільні політики ЄС.                                                                                    7,5 2 1   4,5 
Тема 8. Політика стимулювання розвитку 

внутрішнього ринку ЄС                 
7,5 2 1   4,5 

Разом – зм. модуль 1 67,5 18 9   40,5 
Змістовний модуль 2. Особливості розвитку сучасного внутрішнього ринку ЄС. 

Тема 9. Політика захисту внутрішнього 

ринку ЄС  
7,5 2 1   4,5 

Тема 10. Заборона кількісних та заходів, 

еквівалентних кількісним обмеженням 
15 4 2   9 

Тема 11.САП ЄС 7,5 2 1   4,5 
Тема 12.Енергетична політика ЄС 7,5 2 1   4,5 
Тема 13.Стандартизація та сертифікація 

на внутрішньому ринку ЄС 
7,5 2 1   4,5 

Тема 14.Особливості адаптації ринку 

країни-кандидата на вступ до ЄС 
7,5 2 1   4,5 

Разом – зм. модуль 2 52,5 14 7   31,5 

Усього годин 120 32 16   72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Передумови європейської економічної інтеграції 1 

2 Тема 2. Становлення внутрішнього ринку ЄС: передумови та 

особливості 
1 

3 Тема 3. Теорії європейської інтеграції 1 

4 Тема 4. Етапи ринкової інтеграції ЄС 1 

5 Тема 5. Інституціональна основа внутрішнього ринку ЄС 1 

6 Тема 6. Принципи функціонування внутрішнього ринку 

Європейського Союзу 
2 

7 Тема 7. Спільні політики ЄС.                                                                                    1 

8 Тема 8. Політика стимулювання розвитку внутрішнього ринку ЄС                 1 

9 Тема 9. Політика захисту внутрішнього ринку ЄС  1 

10 Тема 10. Заборона кількісних та заходів, еквівалентних кількісним 

обмеженням 
2 

11 Тема 11.САП ЄС 1 

12 Тема 12.Енергетична політика ЄС 1 

13 Тема 13.Стандартизація та сертифікація на внутрішньому ринку 

ЄС 
1 

14 Тема 14.Особливості адаптації ринку країни-кандидата на вступ 

до ЄС 
1 

 

 

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Кожен студент  отримує індивідуальне завдання, на опрацювання 

якого відводиться 4 тижні. В результаті після виконання індивідуального 

завдання студент повинен представити есе обсягом 1500-2000 слів. Есе 

складається з трьох частин  - вступу (постановки проблеми), аналізу та 

висновків. Виконання індивідуальних завдань створює умови для 

якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у 

процесі навчання, а також застосування знань на практиці. 

 

 

 

7. Методи контролю  

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Форми проведення поточного контролю: опитування, 

самостійні роботи, робота в групах, науково-пошукова робота, перевірка 

виконання індивідуального завдання, тестові контрольні роботи. 

Після вивчення курсу всі бали набрані студентами сумуються. 

 

 



 

 

8. Приклад розподілу балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота підсум-

ковий 

тест 

сум

а 

Змістовний модуль №1 Змістовний модуль №2 50 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14   

3 3 3 3 3 7 3 3 3 7 3 3 3 3 

  

 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

- Максимальна кількість балів 

при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується 

екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 

балів. 

- При оформленні документів 

за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в  

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

Залік 

A 90-100 5 Відмінно  

 

Зараховано  
B 81-89 4 Дуже добре 

C 71-80 4  Добре 

D 61-70 3 Задовільно 

E 51-60 3 Достатньо  

 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів 

чи контрольних робіт або інших видів контролю, а також відповідність оцінок 

FX та  F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими 

радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних 

дисциплін. 

 

9. Методичне забезпечення 

 

Наведена нижче навчальна, наукова та методична література є у Науковій 

бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, 



бібліотеці факультету міжнародних відносин, у Науковій бібліотеці НАН 

України імені Василя Стефаника. 

Методичну літературу рекомендуємо придбати студентам самостійно, 

оскільки вона буде необхідна під час підготовки до практичних занять 

упродовж усього навчання. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Договір про Європейський Союз. – К., 2002. – 205с. 

2. Європейська інтеграція: крок за кроком: Посіб. – К.: Фонд «Європа ХХІ», 

2001. – 216с. 

3. 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.  

4. Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному 

етапі. – Х.: Оберіг, 2012. – 76с. 

5. 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).  

6. Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. 

посіб./ В. Копійка, Т. Шинкаренко; Інститут міжн. в-н Київ. нац. у-т ім. Т. 

Шевченка. – К.: Ін Юре, 2001. – 448с. 

7. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. 

пос. / М. В. Кордон. – 2-ге вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 172с. 

8. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської 

інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002. – 168с. 

9. Решота О. А. Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна 

економічна інтеграція: навч. посіб. / Олена Анатоліївна Решота. – Львів: 

ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 153 с. 

10. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з 

центрально-європейськими сусідами. – К.: К.І.С., 2004. – 360с. 

11. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу: Пер. з анг. – К.: К.І.С., 

2001. – 142с. 
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Змістовий модуль 1.  Передумови та особливості становлення внутрішнього ринку 

ЄС 

 

Тема 1. Передумови європейської економічної інтеграції.                                  (2 год.) 

Об’єктивні та суб’єктивні передумови інтеграційних процесів. 

Види та форми європейської економічної інтеграції. 

Етапи економічної інтеграції в Європейському Союзі. 

 

Тема 2. Становлення внутрішнього ринку ЄС: передумови та особливості.   (2 год.) 

Функціонування зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного ринку та монетарного 

союзу. 

Територіальна структура ринку ЄС. 

 

Тема 3. Теорії європейської інтеграції.                                                              (2 год.) 

Теорії європейської інтеграції: економічний федералізм, регіональна інтеграція. 

Нетрадиційні сучасні теорії економічної та політичної інтеграції Євросоюзу. 

 

Тема 4. Етапи ринкової інтеграції ЄС                                                             (2 год.) 

Етапи формування та особливості єдиного ринку ЄС. 

Створення ринку в рамках Європейської асоціації вугілля і сталі та Європейського 

Економічного співтовариства. 

Розвиток внутрішнього ринку у 90-х рр. ХХ ст. 

 

Тема 5. Інституціональна основа внутрішнього ринку ЄС.                               (2 год.) 

Інституціональний розвиток ЄС. Формування інститутів європейської інтеграції та 

розширення їх повноважень. 

Інституційний механізм ЄС. 

Структура, принципи та функції сучасних інститутів ЄС. 

 

Тема 6. Принципи функціонування внутрішнього ринку Європейського Союзу (4 

год.) 

Принцип вільного переміщення товарів. 

Принцип вільного руху послуг. 

Принцип вільного руху осіб. Спільний ринок праці.  

Принцип вільного руху капіталу. Свобода підприємницької діяльності. Створення 

валютного союзу. Запровадження спільної валюти. 

 

Тема 7.Спільні політики ЄС.                                                                                   (2 год.) 

Характеристика та основні особливості спільних політик ЄС. 

Класифікація спільних політик ЄС. Фінансування спільних політик ЄС. 

Бюджет та бюджетна політика Європейського Союзу. 

 

Тема 8. Політика стимулювання розвитку внутрішнього ринку ЄС                (2 год.) 

Політика конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. 

Промислова політика ЄС. 

Політика підтримки малих і середніх підприємств. 

 

Змістовний модуль 2. Особливості розвитку сучасного внутрішнього ринку ЄС. 

 

Тема 9. Політика захисту внутрішнього ринку ЄС                                              (2 год.) 

Торговельна політика в рамках ЄС. 

Тарифне та нетарифне регулювання внутрішнього ринку ЄС. 

Антидемпінгова політика в межах ЄС. Кількісні обмеження та правила щодо 

походження товарів на внутрішньому ринку ЄС. 



 

Тема 10. Заборона кількісних та заходів, еквівалентних кількісним обмеженням (4 

год.) 

Кількісні обмеження. Заходи, які мають наслідки, еквівалентні кількісним обмеженням. 

Винятки із заборони кількісних обмежень та заходів, які мають еквівалентний характер. 

Вимоги державної політики щодо безпеки товарів, що переміщуються через митний 

кордон Європейського Союзу. Захист здоров’я людей, тварин та рослин на внутрішньому 

ринку ЄС. 

 

Тема 11. Сільськогосподарська політика Європейського Союзу                       (2 год.) 

Загальна характеристика спільної аграрної політики ЄС. Цілі і принципи САП 

Європейського Союзу. Основні етапи розвитку спільної аграрної політики ЄС. Римські 

угоди. 

Реформа сількогосподарської політики ЄС. Реформа Фішера 2003 р. 

 

Тема 12. Енергетична політика ЄС                                                                    (2 год.) 

Реалізація енергетичної політики Євросоюзу.  

Внутрішній енергетичний ринок. 

Розвиток енергетичної стратегії ЄС. Пріоритети зовнішньої енергетичної політики ЄС. 

 

Тема 13. Стандартизація та сертифікація на внутрішньому ринку ЄС            (2 год.) 

Функціонування міжнародних стандартів ISO на внутрішньому ринку ЄС. 

Технічні норми та європейські стандарти в межах Європейського Союзу. 

 

Тема 14. Особливості адаптації ринку країни-кандидата на вступ до ЄС        (2 год.) 

Адаптація країни-кандидата у сфері принципів функціонування ринку. 

Проблеми та перспективи ринкової інтеграції України до ЄС. 
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СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Змістовий модуль 1.  Передумови та особливості становлення внутрішнього ринку 

ЄС 

 

Тема 1. Передумови європейської економічної інтеграції Становлення 

внутрішнього ринку ЄС: передумови та особливості..                                  (2 год.) 

Об’єктивні та суб’єктивні передумови інтеграційних процесів. 

Види та форми європейської економічної інтеграції. 

Етапи економічної інтеграції в Європейському Союзі. 

Функціонування зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного ринку та монетарного 

союзу. 

Територіальна структура ринку ЄС. 

 

Тема 2. Теорії європейської інтеграції Етапи ринкової інтеграції ЄС                                                         

(2 год.) 

Теорії європейської інтеграції: економічний федералізм, регіональна інтеграція. 

Нетрадиційні сучасні теорії економічної та політичної інтеграції Євросоюзу. 

Етапи формування та особливості єдиного ринку ЄС. 

Створення ринку в рамках Європейської асоціації вугілля і сталі та Європейського 

Економічного співтовариства. 

Розвиток внутрішнього ринку у 90-х рр. ХХ ст. 

 

 

Тема 3. Принципи функціонування внутрішнього ринку Європейського Союзу (4 

год.) 

Принцип вільного переміщення товарів. 

Принцип вільного руху послуг. 

Принцип вільного руху осіб. Спільний ринок праці.  

Принцип вільного руху капіталу. Свобода підприємницької діяльності. Створення 

валютного союзу. Запровадження спільної валюти. 

 

Тема 4. Інституціональна основа внутрішнього ринку ЄС. Спільні політики ЄС.                               

(2 год.) 

Інституціональний розвиток ЄС. Формування інститутів європейської інтеграції та 

розширення їх повноважень. 

Інституційний механізм ЄС. 

Структура, принципи та функції сучасних інститутів ЄС. 

Характеристика та основні особливості спільних політик ЄС. 

Класифікація спільних політик ЄС. Фінансування спільних політик ЄС. 

Бюджет та бюджетна політика Європейського Союзу. 

 

Тема 5. Політика стимулювання розвитку внутрішнього ринку ЄС.                

Політика захисту внутрішнього ринку ЄС                                                        (2 год.) 

Політика конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. 

Промислова політика ЄС. 

Політика підтримки малих і середніх підприємств. 

Торговельна політика в рамках ЄС. 

Тарифне та нетарифне регулювання внутрішнього ринку ЄС. 

Антидемпінгова політика в межах ЄС. Кількісні обмеження та правила щодо 

походження товарів на внутрішньому ринку ЄС. 

 



Тема 6. Заборона кількісних та заходів, еквівалентних кількісним обмеженням (4 

год.) 

Кількісні обмеження. Заходи, які мають наслідки, еквівалентні кількісним обмеженням. 

Винятки із заборони кількісних обмежень та заходів, які мають еквівалентний характер. 

Вимоги державної політики щодо безпеки товарів, що переміщуються через митний 

кордон Європейського Союзу. Захист здоров’я людей, тварин та рослин на внутрішньому 

ринку ЄС. 

 

Тема 7. Сільськогосподарська політика Європейського Союзу                       

Енергетична політика ЄС                                                                                       (2 год.) 

Загальна характеристика спільної аграрної політики ЄС. Цілі і принципи САП 

Європейського Союзу. Основні етапи розвитку спільної аграрної політики ЄС. Римські 

угоди. 

Реформа сількогосподарської політики ЄС. Реформа Фішера 2003 р. 

Реалізація енергетичної політики Євросоюзу.  

Внутрішній енергетичний ринок. 

Розвиток енергетичної стратегії ЄС. Пріоритети зовнішньої енергетичної політики ЄС. 

 

Тема 8. Стандартизація та сертифікація на внутрішньому ринку ЄС.            

Особливості адаптації ринку країни-кандидата на вступ до ЄС                        (2 год.) 

Функціонування міжнародних стандартів ISO на внутрішньому ринку ЄС. 

Технічні норми та європейські стандарти в межах Європейського Союзу. 

Адаптація країни-кандидата у сфері принципів функціонування ринку. 

Проблеми та перспективи ринкової інтеграції України до ЄС. 
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1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ І НАВИЧОК 

Шифр умінь та  

змістових 

модуль 

Зміст умінь, що забезпечується 

1. Знати методологічних та світоглядних засад 

організаційних процесів суспільства та творчих, 

філософських підходів у вирішення конкретних 

проблем виробничою і невиробничою сферами 

діяльності людини. 

2. Вміти окреслити та визначити філософські основи та 

підгрунття для ведення бізнесу в країнах світу та 

можливості подальшої інтеграції. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Лекційний курс 

Шифр 

змістового 

модуля 

Назва змістового модуля Кількість 

аудиторних 

годин 

1. Передумови та особливості становлення 

внутрішнього ринку ЄС 

18 

2. Особливості розвитку сучасного внутрішнього 

ринку ЄС. 

14 

 

2.2. Практичні заняття 

Шифр 

змістового 

модуля 

Назва змістового модуля Кількість 

аудиторних 

годин 

1. Передумови та особливості становлення 

внутрішнього ринку ЄС 

9 

2. Особливості розвитку сучасного внутрішнього 

ринку ЄС. 

7 

 

2.3. Самостійна робота студента: 

(денна форма навчання) 

Робота з підручниками, методичними матеріалами, статистичними 

базами даних. 

 

3.  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА 

ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

1. Договір про Європейський Союз. – К., 2002. – 205с. 

2. Європейська інтеграція: крок за кроком: Посіб. – К.: Фонд «Європа ХХІ», 

2001. – 216с. 



3. 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.  

4. Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному 

етапі. – Х.: Оберіг, 2012. – 76с. 

5. 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).  

6. Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. 

посіб./ В. Копійка, Т. Шинкаренко; Інститут міжн. в-н Київ. нац. у-т ім. Т. 

Шевченка. – К.: Ін Юре, 2001. – 448с. 

7. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. 

пос. / М. В. Кордон. – 2-ге вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 172с. 

8. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської 

інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002. – 168с. 

9. Решота О. А. Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна 

економічна інтеграція: навч. посіб. / Олена Анатоліївна Решота. – Львів: 

ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 153 с. 

10. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з 

центрально-європейськими сусідами. – К.: К.І.С., 2004. – 360с. 

11. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу: Пер. з анг. – К.: К.І.С., 

2001. – 142с. 

 

4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 
Оцінка Код оцінки Ознаки  

відмінно 5 Студент повністю володіє фактичним матеріалом курсу; здатний 

самостійно робити висновки і узагальнення; практично застосовує 

теоретичні знання. 

добре 4 Студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає окремі 

неістотні помилки; висновки і узагальнення, зроблені ним, є неповні; 

практичне застосування теоретичних знань містить окремі недоліки. 

задовільно 3 Студент володіє фактичним матеріалом курсу, але припускається 

істотних помилок; не в змозі самостійно робити висновки і 

узагальнення чи практично застосовувати теоретичні знання. 

незадовільно 2 Студент не володіє фактичним матеріалом курсу; припускається 

грубих помилок; не може зробити висновки і узагальнення чи 

практично застосовувати теоретичні знання. 

не з’явився  1 Студент відсутній на іспиті чи недопущений до здачі іспиту. 

 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Засобами контролю виступають тестові завдання та контрольні 

запитання. Після вивчення курсу студенти складають залік. 

 

Автор_____________________________/к.е.н., доц. Приходько І. В./ 

 



Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет міжнародних відносин 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

 

 

______________ВНУТРІШНІЙ РИНОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ________ 

                             (шифр і назва навчальної дисципліни) 

 

напряму підготовки__________міднародні відносини______________________ 

 

для спеціальностей________МВ 01,02,03,04,05,06__________________________ 

 

спеціалізації__________________________________________________________ 

 

Факультету ____________міжнародних відносин__________________________ 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

на засіданні кафедри 

міжнародних економічних  

відносин 

Протокол №__________________ 

«____»_________________2016р. 

 
 

 

 

 

 

 

Львів – 2016 



Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є  

невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Методами 

самостійної роботи є: 

а) самостійна робота вдома з навчальною літературою та методичними 

матеріалами; 

б) самостійна робота у бібліотеці з науковою літературою; 

в) самостійна робота з електронними базами даним, статистичною 

інформацією розміщених в мережі інтернет; 

г) робота в групах.  

 

 

Зміст СРС з конретної дисципліни складається з таких видів роботи: 

- підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, 

семінарських, лабораторних тощо); 

- виконання практичних завдань та обговорення опрацьованої 

літератури; 

- підготовка і виконання завдань, передбачених програмою 

практичної підготовки; 

- підготовка до усіх видів контролю,  в тому числі до курсових, 

модульних і комплексних контрольних робіт.  

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення внутрішнього ринку ЄС: передумови та 

особливості.  
10 

2 Етапи ринкової інтеграції ЄС 10 

3 Принципи функціонування внутрішнього ринку Європейського 

Союзу 
10 

4 Політика стимулювання розвитку внутрішнього ринку ЄС 10 

5 Політика захисту внутрішнього ринку ЄС  10 

6 Стандартизація та сертифікація на внутрішньому ринку ЄС 12 

7 Особливості адаптації ринку країни-кандидата на вступ до ЄС 10 

 Разом 72 

 

 

До кожної теми студентам пропонується виконання додаткових 

завдань, що винесено на самостійне опрацювання. Ці завдання 

оцінюються відповідною кількістю балів і є частиною загальної кількості 

балів за прослуханий курс. 

 

 

 

 



Індивідуально навчально-дослідне завдання 

 

Кожен студент отримує індивідуальне завдання, на опрацювання 

якого відводиться 4 тижні. В результаті після виконання індивідуального 

завдання студент повинен представити есе обсягом 1500-2000 слів. Есе 

складається з трьох частин – вступу (постановки проблеми), аналізу та 

висновків. Виконання індивідуальних завдань створює умови для 

якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують 

у процесі навчання, а також застосування знань на практиці. 

Тема есе для індивідуального завдання: «Особливості розвитку 

внутрішнього ринку ЄС». 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Поняття внутрішнього ринку ЄС. 

2. Особливості розвитку внутрішнього ринку ЄС. 

3. Етапи європейської інтеграції. 

4. Митний союз Європейського Союзу. 

5. Функціонування зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного 

ринку та монетарного союзу. 

6. Територіальна структура ринку ЄС. 

7. Створення ринку в рамках Європейської асоціації вугілля і сталі 

та Європейського Економічного співтовариства. 

8. Розвиток внутрішнього ринку у 90-х рр. ХХ ст. 

9. Принципи функціонування внутрішнього ринку Європейського 

Союзу 

10. Принцип вільного переміщення товарів. 

11. Принцип вільного руху послуг. 

12. Принцип вільного руху осіб. 

13. Принцип вільного руху капіталу. 

14. Політика стимулювання розвитку внутрішнього ринку ЄС 

15. Політика конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. 

16. Промислова політика ЄС. 

17. Політика підтримки малих і середніх підприємств. 

18. Політика захисту внутрішнього ринку ЄС. 

19. Торговельна політика в рамках ЄС. 

20. Тарифне та нетарифне регулювання внутрішнього ринку ЄС. 

21. Антидемпінгова політика в межах ЄС.  

22. Кількісні обмеження та правила щодо походження товарів на 

внутрішньому ринку ЄС. 

23. Стандартизація та сертифікація на внутрішньому ринку ЄС. 

24. Функціонування міжнародних стандартів ISO на внутрішньому 

ринку ЄС. 

25. Технічні норми та європейські стандарти в межах Європейського 

Союзу. 

26. Особливості адаптації ринку країни-кандидата на вступ до ЄС 

27. Адаптація країни-кандидата у сфері принципів функціонування 

ринку. 

28. Проблеми та перспективи ринкової інтеграції України до ЄС. 

29. Функціонування зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного 

ринку та монетарного союзу. 

30. Територіальна структура ринку ЄС. 

 

 


