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РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальна  робота  студента  є  формою  організації  навчального  процесу,  яка  передбачає
створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-
спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні
заняття  проводяться  під  керівництвом викладача  у  поза  аудиторний час  за  окремим графіком,
складеним кафедрою з врахуванням потреб і можливостей студента.  Організація та проведення
індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття на
другому курсі спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення студентами макроекономіки.

Індивідуальне  завдання  –  форма  організації  навчання,  яка  має  на  меті  поглиблення,
узагальнення  та  закріплення  знань,  які  студенти  отримують  у  процесі  навчання,  а  також
застосування цих знань на практиці. 

Індивідуальні  завдання  виконують  студенти  самостійно  під  керівництвом  викладачів.  Як
правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли
завдання мають комплексний характер,  до їх виконання можуть залучатися кілька студентів,  у
тому числі студенти, які навчаються на різних факультетах і спеціальностях.

Мета ІНДЗ. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення,
узагальнення,  закріплення  та  практичне  застосування  знань  студента  з  навчального  курсу  та
розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст  ІНДЗ.  ІНДЗ— це  завершальна  теоретична  або  практична  робота  в  межах  навчальної
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних
та  семінарських занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

РОЗДІЛ 2.  ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ
ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Творча  (евристична),  наближена  до наукового  осмислення  і  узагальнення  робота  можлива
лише  як  результат  організації  самостійного  навчання  з  обов'язковою  присутністю  в  ній
цілепокладання  та  його  досягнення  за  допомогою ефективних  технологічних  схем самоосвіти.
Крім  того,  така  робота  повинна  бути  індивідуалізованою  з  врахуванням  рівня  творчих
можливостей студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо.

Практична реалізація такого принципу навчання пов'язана із використанням в навчальному
процесі індивідуальних науково-дослідних завдань.

Індивідуальне наукове-дослідне завдання є видом позааудиторної самостійної роботи студента
навчально-дослідницького  характеру,  яке  використовується  в  процесі  вивчення  програмного
матеріалу навчальної дисципліни і завершується разом із складанням підсумкового заліку із даної
навчальної дисципліни.

ІНДЗ  передбачає  самостійне  вивчення  частини  програмного  матеріалу,  систематизація,
поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної
дисципліни «Економіка у європейській інтеграції» та розвиток навичок самостійної роботи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Тематика ІНДЗ визначається студентом самостійно за погодження з викладачем, і повинна

перебувати  у  площині  теорії  та  практики  проблем  сталого  розвитку  національної  економіки
(студентом обирається одна із запропонованих тем або ж погоджується із викладачем власна).

Перелік тем, що рекомендовані для виконання ІНДЗ
1. Походження й розвиток європейської інтеграції. 
2. Основні договори на шляху становлення Європейського Союзу. 
3. Передумови виникнення спільного економічного та валютного союзу у ЄС згідно 

основоположних договорів. 
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4. Загальний аналіз інституційної побудови ЄС. 
5. Європейська рада
6. Рада міністрів ЄС
7. Європейська комісія
8. Європейський суд
9. Палата аудиторів. 
10. Допоміжні інституції ЄС: економічно-соціальний комітет ЄС, комітет регіонів, інші органи 

Європейського Союзу. 
11. Особливості прийняття рішень у ЄС. 
12. Регіональна політика. 
13. Соціальна політика. 
14. Конкурентна політика. 
15. Промислова та підприємницька політики. 
16. Економічний вектор науково-дослідної політики. 
17. Роль спільної енергетичної політики в економічному розвитку ЄС. 
18. Транспортна політика. 
19. Сільськогосподарська політика та політика щодо рибальства.
20. Поняття бюджетної політики Європейського Союзу. 
21. Історія становлення спільної податкової політики в ЄС. 
22. Зміни у системі фінансування бюджету Європейського Союзу після схвалення концепції 

"власних ресурсів". 
23. Особливості оподаткування в окремих країнах ЄС: досвід для України
24. Еволюція монетарної політики ЄС. 
25. Механізми та інструменти реалізації монетарної політики ЄС. 
26. Перспективи реалізації монетарної політики ЄС.
27. Передумови та особливості формування спільної торговельної політики ЄС.
28. Інструменти спільної торговельної політики ЄС. 
29. Спільна торговельна політика ЄС щодо країн світу.
30. «Угода про партнерство та співробітництво». 
31. Особливості процесу формування та підписання угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 
32. Порядок денний асоціації Україна – ЄС. 
33. Досвід інших держав стосовно реалізації угод про асоціацію з ЄС.
34. Основні розділи Угоди про асоціацію – загальна характеристика.
35. Торгівля та суміжні питання (ПВЗВТ). 
36. Економічна та галузева співпраця. 
37. Фінансове співробітництво та боротьба з шахрайством. 
38. Концептуальна сутність поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. 
39. Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею». Доступ товарів на ринки. 
40. Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею». Засоби захисту торгівлі. 
41. Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею». Митні послуги.
42. Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею». Технічні стандарти для промислових 

товарів. 
43. Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею». Безпечність харчових продуктів. 
44. Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею». Послуги. Державні закупівлі. 
45. Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею» Права інтелектуальної власності. 
46. Розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з торгівлею». Політика щодо конкуренції.
47. Загальна характеристика економічного співробітництва між Україною та ЄС. 
48. Основні види економічного співробітництва. 
49. Макроекономічна допомога та фінансове співробітництво. Положення Угоди та фінансова 

допомога від ЄС. 
50. Фінансові послуги, транспорт. 
51. Енергетика, охорона довкілля. 
52. Сільське господарство. 
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53. Захист споживачів, соціальна політика.
54. Основні проблеми та перспективи реалізації Угоди про асоціацію
55. Економічні наслідки впровадження асоціації з ЄС. Автономні торговельні преференції (АТП): 

досвід використання. 
56. Зростання ролі громадянського суспільства при виконанні угоди про асоціацію. 
57. Багатосторонній Форум громадянського суспільства. Дорадча група щодо ПВЗВТ.
58. Агентства та програми ЄС – можливості участі. 
59. Співпраця у галузях освіти, навчання та культури. 
60. Програма «Горизонт 2020». 
61. Транскордонне співробітництво як вагомий інструмент європейської інтеграції України. 
62. Проектний менеджмент як інструмент доступу до фінансових фондів ЄС

РОЗДІЛ 3.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

Для виконання ІНДЗ кожен студент вибирає собі певну проблему, яка належить до даного
предмету і проводить детальний аналіз. ІНДЗ повинне обов’язково містити наступні частини:
1. Вступ, в якому зазначається тема, мета та завдання роботи, а також міститься актуальність теми;
2. Основна частина, що включає в себе детальний аналіз обраної проблеми. Обов’язковою умовою
виконання ІНДЗ є попередньо підготовлений та погоджений з викладачем план роботи.
3.Висновки, у яких необхідно вказати, до яких саме результатів призвело дане дослідження.
4.Список використаної літератури.

ІНДЗ  виконується  на  окремих  аркушах  білого  паперу  формату  А4.  Текст  повинен
друкуватися на комп’ютері  через  1,5 міжрядкових інтервали (розмір шрифту 14). Аркуш ІНДЗ
повинен мати поля: ліве  25 мм, верхнє  20, праве  15, нижнє  20 мм. Обсяг ІНДЗ – 15–20 ст.

За бажанням студента ІНДЗ може бути підготовлене у вигляді презентації і представлене за
допомогою мультимедійного обладнання.

РОЗДІЛ 4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Види робіт
Критерії оцінювання знань студентів

Бали 
рейтингу

Макс.
 к-сть 
балів

Індивідуальне науково-дослідне завдання До 5 балів

5
▪ робота  виконана  та  захищена  згідно  вимог  та  методичних

рекомендацій, з поясненнями та висновками і в повному обсязі
3-5

▪ робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і
методичних рекомендацій

0-2
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