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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної  дисципліни  є  відносини  між  економічними
суб’єктами  в  Європейському  Союзі,  між  економічними  суб’єктами  ЄС  та
України,  між  економічними  суб’єктами  в  Україні,  що  визначаються
специфікою, закономірностями та тенденціями сучасних євроінтеграційних
процесів.

Вивчення дисципліни передбачає  знання базових економічних понять,
термінів або категорій, що відносяться до процесів європейської інтеграції,
міжнародних  економічних  відносин,  з’ясування  взаємозв’язків  між
економічними явищами і процесами, які діють у ЄС та Україні, опанування
знаннями  та  вміннями,  достатніми  для  розуміння  актуальності
євроінтеграційного  процесу  України.  Важливим  є  те,  що  ця  навчальна
дисципліна  дає  можливість  поглибити  уявлення  про  функціонування
ринкової економіки як на рівні ЄС, так і в процесі відносин Україна - ЄС, і
тим самим показати,  як за умов обмеженості  ресурсів та альтернативності
напрямів їх використання можна досягти найкращих результатів економічної
діяльності, застосовуючи практику економічної та політичної інтеграції.

Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної  дисципліни  є  формування  професійних  навиків  та
розповсюдження спеціалізованих знань про економічні засади європейської
інтеграції як в  межах ЄС, так і процесі європейської інтеграції України.

Вивчення навчальної дисципліни «Економіка у європейській інтеграції»
передбачено згідно проекту Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-
MODULE "Economics in European integration: internal challenges and External
Dimension",  що  реалізується  на  кафедрі  економічної  теорії  факультету
управління фінансами та бізнесу за підтримки Європейської Комісії.

Основні завдання

Завданнями дисципліни є:  виявлення системної  сутності  економіки у
європейській  інтеграції;  вивчення  особливостей  функціонування  сучасного
ЄС;  дослідження  характерних  ознак  економічної  політики  Європейського
Союзу  за  її  основними  векторами;  вивчення  еволюції  та  сучасного  стану
процесів Європейської інтеграції України з поглибленим акцентом на Угоду
про асоціацію з ЄС; розгляд особливостей програм та проектів ЄС, які можна
реалізовувати в Україні. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі:

Вивчення  змісту  дисципліни  базується  на  знаннях  з  «політичної
економії», «історії України», інших спеціалізованих економічних дисциплін.
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Вимоги до знань і умінь:

Вивчення  навчальної  дисципліни  «Економіка  у  європейській
інтеграції» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки
магістра, за якого він повинен:

а) знати:
 особливості функціонування сучасного Європейського Союзу як найбільш успішного і

прогресивного міжнародного інтеграційного об’єднання  держав  та  економічні
процеси, що в ньому відбуваються, а також про проблеми і перспективи європейської
інтеграції України;

 організаційні засади та напрямки діяльності Європейського Союзу;
 основні економічні політики країн Європейського Союзу;
 основну мету, стратегію та етапи європейської інтеграції України;
 основні розділи Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;
 економічну частину Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 основні програми та проекти ЄС, які реалізовуються в Україні.

б) уміти:
 аналізувати  економічні  відносини  та  дію економічних  законів  на  рівні ЄС  та  країнах-

партнерах;
 знаходити необхідну інформацію з економіки у європейській інтеграції на офіційних сайтах

ЄС та України;
 аналізувати  взаємопов'язані  процеси  економічної  інтеграції  в  межах  ЄС  та  у

взаємовідносинах Україна – ЄС;
 визначати перспективи  співробітництва України та ЄС;
 орієнтуватися в основних розділах Угоди про асоціацію;
 знати основні положення розділів, які належать до економічної складової Угоди; 
 знати про основні проекти та програми ЄС, які зорієнтовані на Україну;
 знати основи з управління проектним циклом з метою використання цих навичок при

здійсненні проектної діяльності за програмами ЄС. 
Опанування  навчальною  дисципліною  «Економіка  у  європейській

інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір» повинно забезпечувати необхідний
рівень сформованості вмінь:

Назва рівня сформованості
вміння

Зміст критерію сформованості вміння

Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою

Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язуванні типових ситуацій

Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 
знання для розв’язання нестандартних завдань та 
проблемних ситуацій

Навчальна програма складена на 5 кредитів.
Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен. 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Тема 1. Мета, історія заснування та договори Європейського Союзу. 
Тема 2. Головні та допоміжні органи ЄС
Тема 3. Основні політики ЄС
Тема 4. Бюджетна політика ЄС 
Тема 5. Податкова політика країн ЄС
Тема 6. Монетарна політика країн ЄС 
Тема 7. Торгівельна політика ЄС 
Тема 8. Основна мета, стратегія та етапи європейської інтеграції України
Тема 9. Загальна характеристика Угоди про асоціацію між Україною та  
              Європейським Союзом
Тема 10. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі
Тема 11. Економічне, галузеве та фінансове співробітництво
Тема 12. Основні проблеми та перспективи реалізації Угоди про асоціацію
Тема 13. Можливості участі у програмах та проектах ЄС: громада, бізнес, влада
Тема 14. Проектний менеджмент як інструмент доступу до фінансових фондів

ЄС

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1.  Мета, історія заснування та договори Європейського Союзу
Походження й розвиток європейської інтеграції. Причини виникнення перших

інтеграційних  об’єднань  у  Європі.  Основні  договори  на  шляху  становлення
Європейського Союзу. Поглиблення євроінтеграції: Договір про ЄС та Договір про
функціонування ЄС. Передумови виникнення спільного економічного та валютного
союзу у ЄС згідно основоположних договорів.

Тема 2. Головні та допоміжні органи ЄС
Загальний аналіз інституційної побудови ЄС. Еволюція створення основних

органів  Співтовариства.  Основні  інституції  Європейського  Союзу:  Європейська
рада, Рада міністрів ЄС, Європейська комісія, Європейський суд, Палата аудиторів.
Допоміжні інституції ЄС: економічно-соціальний комітет ЄС, комітет регіонів, інші
органи  Європейського  Союзу.  Особливості  прийняття  рішень  у  ЄС.  Процес
формування  законодавчої  ініціативи  у  Європейському  Союзі.  Принцип
одностайності.  Принцип  кваліфікованої  більшості.  Проблеми  удосконалення
процесу прийняття рішень у ЄС.

Тема 3. Основні політики ЄС
Економічне  спрямування  горизонтальних  політик  ЄС.  Регіональна

політика. Соціальна політика. Конкурентна політика. Секторальні політики
ЄС. Промислова та підприємницька політики. Економічний вектор науково-
дослідної  політики.  Роль  спільної  енергетичної  політики  в  економічному
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розвитку  ЄС.  Транспортна  політика.  Сільськогосподарська  політика та
політика щодо рибальства.

Тема 4. Бюджетна політика ЄС
Поняття  бюджетної  політики  Європейського  Союзу.  Принципи

формування бюджету та бюджетної консолідації у ЄС. Аналіз ефективності
застосування інструментів бюджетної політики у провідних економіках країн
ЄС  на  етапах  економічного  зростання  та  спаду.  Динаміка  та  структура
доходів, видатків, дефіциту бюджету та їх співвідношення в економіках країн
ЄС з іншими країнами  в останні десятиліття.

Тема 5. Податкова політика ЄС
Історія становлення спільної податкової політики в ЄС. Зміни у системі

фінансування  бюджету  Європейського  Союзу  після  схвалення  концепції
"власних  ресурсів".  Види  податків  у  Європейському  союзі.  Проблема
гармонізації податкових політик країн-членів ЄС. Основні цілі та принципи
податкової  гармонізації в  ЄС.  Гармонізація  стягнення  непрямих  податків.
Особливості оподаткування в окремих країнах ЄС: досвід для України

Тема 6. Монетарна політика ЄС 
Економічний  та  монетарний  (валютний)  союз. Еволюція  монетарної

політики ЄС. Правові  засади реалізації  та гравці  монетарної політики ЄС.
Механізми  та  інструменти  реалізації  монетарної  політики  ЄС.  Досвід
Європейського Союзу у проведенні монетарної політики в кризовий період.
Перспективи реалізації монетарної політики ЄС.

Тема 7. Торгівельна політика ЄС
Передумови та особливості формування спільної торговельної політики

ЄС: трансформація митного союзу, перехід до спільного ринку, а згодом до
економічного і валютного союзу. Трактування спільної торговельної політики
ЄС  згідно  теорій  економічного  лібералізму  і  державного  регулювання
економіки (дирижизму). 

Інструменти  спільної  торговельної  політики  ЄС.  Регламент  щодо
торговельних  бар'єрів  Антидемпінгові  заходи.  Компенсаційний  захист.
Захисні заходи. Спільна торговельна політика ЄС щодо країн світу.

Тема 8. Основна мета, стратегія та етапи європейської інтеграції України
Україна  на  шляху  європейської  інтеграції. Формування  договірно-

правових, політичних та економічних засад співробітництва України та ЄС.
«Угода  про  партнерство  та  співробітництво». «Концепція адаптації
законодавства  України  до  законодавства  ЄС». Особливості  процесу
формування  та  підписання  угоди  про  асоціацію  між  Україною  та
Європейським  Союзом.  Порядок  денний  асоціації  Україна  –  ЄС.  Досвід
інших держав стосовно реалізації угод про асоціацію з ЄС.
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Тема 9. Загальна характеристика Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом

Передісторія Угоди про Асоціацію. Політична асоціація та економічна
інтеграція.  Основні  розділи  Угоди  про  асоціацію.  Преамбула.  Загальні
принципи.  Політичне  співробітництво  і  зовнішня  політика  та  політика
безпеки. Юстиція, свобода і безпека. Торгівля та суміжні питання (ПВЗВТ).
Економічна та галузева співпраця. Фінансове співробітництво та боротьба з
шахрайством.  Інституційні,  загальні  та  прикінцеві  положення.  Нові
інституції асоціації.

Тема 10. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі
Концептуальна  сутність  поглибленої  та  всеосяжної  зони  вільної

торгівлі між Україною та ЄС. Загальний огляд змісту Розділу IV «Торгівля та
питання, пов’язані з торгівлею». Доступ товарів на ринки. Доступ товарів на
ринки.  Засоби  захисту  торгівлі.  Митні  послуги.  Технічні  стандарти  для
промислових  товарів.  Безпечність  харчових  продуктів.  Послуги.  Державні
закупівлі. Права інтелектуальної власності. Політика щодо конкуренції.

Тема 11. Економічне, галузеве та фінансове співробітництво
Поняття економічного співробітництва між Україною та ЄС. Основні

види  економічного  співробітництва.  Макроекономічна  допомога  та
фінансове співробітництво. Положення Угоди та фінансова допомога від ЄС.
Фінансові  послуги,  транспорт.  Енергетика,  охорона  довкілля.  Сільське
господарство.  Захист  споживачів,  соціальна  політика.  Перспективи
імплементації  положень Угоди про асоціацію про економічне,  галузеве  та
фінансове співробітництво.

Тема 12. Основні проблеми та перспективи реалізації Угоди про асоціацію
Політико-правовий вимір виконання угоди про асоціацію. Юридичний

вимір виконання Угоди про асоціацію.  Наближення законодавства України
до  права  ЄС.  Органи  виконавчої  влади  у  впровадженні  УА.  Двосторонні
органи.

Економічні  наслідки  впровадження  асоціації  з  ЄС.  Автономні
торговельні  преференції  (АТП):  досвід  використання.  ПВЗВТ:  зміни
торговельного режиму після 1 січня 2016 року

Зростання ролі  громадянського суспільства  при виконанні угоди про
асоціацію.  Багатосторонній  Форум  громадянського  суспільства.  Дорадча
група щодо ПВЗВТ.

Тема 13. Можливості участі у програмах та проектах ЄС: 
громада, бізнес, влада

Агентства  та  програми  ЄС  –  можливості  участі.  Агентства  ЄС,  які
відкриті для України, Молдови та Грузії. 

Співпраця  у  галузях  освіти,  навчання  та  культури.  реформування  та
модернізацію  вищої  освіти  у  відповідності  до  Болонського  процесу.
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Впровадження нового Закону України «Про вишу освіту».  Освітні обміни,
тренінги, проекти підтримки молоді та спорту. 

Співпраця у рамках програм ЮНЕСКО. Співробітництво у сфері науки
та технологій. Програма «Горизонт 2020». Транскордонне співробітництво як
вагомий  інструмент  європейської  інтеграції  України. Спільна  операційна
програма Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки.

Тема 14. Проектний менеджмент як інструмент доступу 
до фінансових фондів ЄС

Особливості діяльності з управління проектами. Поняття ідеї. Корисні
поради щодо формування проектної ідеї. Допроектна діяльність. Технологія
SMART.  Процес оформлення ідеї.  Поняття  оцінки середовища організації.
SWOT-аналіз,  LEAN-аналіз.  Пошук  партнерів  для  власного  проекту.
Методика побудови дерева цілей. Управління циклом проекту. Особливості
формування проектної  заявки на згідно типових вимог аплікаційних форм
агенцій та програм Європейського Союзу.
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14. С.М. Свешніков В.В., Юрченко В.І., Крижановський. Бюджетно-податкова політика
сучасної  держави  та  гармонізація  податкових  систем  країн  ЄС.  Вектори  для
України.- Навчальний посібник, К. - 2016. - 39 с.

15. Сергій  Толстов.  Африканський  напрям  у  політиці  Європейського  Союзу.  -
європейські історичні студії. - 2017. - № 7, С. 17-42. - [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:    http://eustudies.history.knu.ua/sergij-tolstov-afrykanskyj-napryam-upolitytsi-
yevropejskogo-coyuzu/ 

16. Стасишин А.В., Никитюк Ю.І. Вплив валютної політики на поведінку економічних
суб’єктів в умовах фінансово-економічної кризи. Вісник Львівського університету.
Серія «Економічна». 2013. Вип. 48. С. 20–27.

17. Тренди  розвитку  громадського  суспільства  на  2016  рік  -  Єднання:  сайт.  Режим
доступу:  http://ednannia.ua/177-vektor/11791-trendy-rozvytku-
hromadianskohosuspilstva-na-2016-rik

4.3 Електронні джерела

1. Відділ  публікацій  –  Види  діяльності  ЄС:  сайт.  Режим  доступу:
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications

2. Відділ  публікацій  -  Торгівля:  сайт.  Режим  доступу:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9a2c5c3e-0d03-11e6-
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3. Вплив ПВЗВТ між Україною та ЄС на різні категорії населення: мікро-моделювання
за  допомогою  прикладної  моделі  загальної  рівноваги  -  Проекти  -  Інститут
економічних  досліджень  та  політичних  консультацій:  сайт.  Режим  доступу:
http://www.ier.com.ua/ua/Ukraine_EU_project/materials

4. Все про ЄС – Європейська Комісія: сайт. Режим доступу:  https://europa.eu/european-
union/documents-publications/slide-presentations_en 

5. "Горизонт  2020"  -  Програми  фінансування   -  Можливості  фінансування   -
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6. Документи  2016  року –  Бюджетна  політика  –  Європейська  Комісія:  сайт.  Режим
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Законодавство  України:  сайт.  Режим  доступу:  http  ://  zakon  3.  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /  
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Режим доступу:  https://ec.europa.eu/energy/en/publications/energy-union-2015

9. «Еразмус+»: сайт. Режим доступу: http://erasmusplus.org.ua/erasmus.html
10. Євроінтеграційний     портал  : сайт. Режим доступу:  https://eu-ua.org/
11. Європейська  комісія  -  Творча  Європа:  сайт.  Режим  доступу:

http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  programmes  /  creative  -  europe  /  news  /2015/1119-  ukrainejoms  -  creative  -  
europe  _  en  .  htm  

12. Європейське агентство з безпеки і гігієни праці (EU-OSHA): сайт. Режим доступу:
https  ://  osha  .  europa  .  eu  /  
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13. Європейське  агентство  з  охорони  зовнішніх  кордонів  країн-членів:  сайт.  Режим
доступу: https://www.eea.europa.eu/

14. Європейське  агентство  з  охорони  навколишнього  природного  середовища  (EEA):
сайт. Режим доступу : https://www.eea.europa.eu

15. Європейське агентство з питань авіаційної  безпеки (EASA): сайт.  Режим доступу:
http://www.easa.eu.int/

16. Європейське  агентство  з  питань  морської  безпеки  (EMSA):  сайт.  Режим доступу:
http://www.emsa.europa.eu/

17. Європейське  бюро  судової  співпраці  (EUROJUST):  сайт.  Режим  доступу:
http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx

18. Європейське  оборонне  агентство  (EDA):  сайт.  Режим  доступу:
https://www.eda.europa.eu/

19. Європейське  поліцейське  управління  (EUROPOL):  сайт.  Режим  доступу:
https://www.europol.europa.eu/

20. Європейський  банк  реконструкції  і  розвитку:  сайт.  Режим  доступу:
www.ebrd.com/transitionreport

21. Європейський  комітет  статистики:  Щоквартальні  збірки  статистичних  даних
фінансового сектору: сайт. Режим доступу:  http://epp.eurostat.cec.eu.int/

22. Європейський  поліцейський  коледж  (CEPOL):  сайт.  Режим  доступу:
https://www.cepol.europa.eu/

23. Європейський  соціальний  фонд.  -  сайт.  Режим  доступу:
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp

24. Європейський Союз Зовнішня діяльність - Європейська служба зовнішньої дії: сайт.
Режим  доступу:
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/news/2015/20150918_01_ en.pdf  

25. Європейський Союз: сайт. Режим доступу: https://europa.eu/european-union/topics_en
26. Європейський фонд регулювання глобалізації  (EGF) – Європейська Комісія:  сайт.

Режим доступу: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326 
27. Історія  ЄС:  сайт.  Режим  доступу:  http  ://  www  .  slideshare  .  net  /  mshabarek  /  the  -  european  -  

union  -26347944   
28. Національний  «Еразмус+»  офіс  (НЕО):  сайт.  Режим  доступу:

http://erasmusplus.org.ua/pro-nas.html
29. Офіс  зв’язку  українських  аналітичних  центрів  у  Брюсселі:  сайт.  Режим доступу:

http://ukraine-office.eu/
30. Офіційний  сайт  Європейського  Центрального  банку:  Пріоритети  та  заходи  з

подолання кризи в банківській сфері: сайт. Режим доступу:  http://www.ecb.int/
31. Представництво  України  при  Європейському  Союзі  та  Європейському

Співтоваристві  з  атомної  енергії:  сайт.  Режим  доступу:
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/relations

32. Програма  ЄС  «Креативна  Європа»  (2014-2020):  сайт.  Режим  доступу:
https://creativeeurope.in.ua/

33. Східне  партнерство  -  Європейський  Союз:  сайт.  Режим  доступу:
http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm.

34. Торгівля – Європейська Комісія: сайт. Режим доступу:  http://ec.europa.eu/trade/
35. Транспортна  політика  ЄС  –  Європейський  Союз:  сайт.  Режим  доступу:

https://europa.eu/european-union/topics/transport_en

12

http://ec.europa.eu/trade/
http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm
https://creativeeurope.in.ua/
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/relations
http://ukraine-office.eu/
http://erasmusplus.org.ua/pro-nas.html
http://www.slideshare.net/mshabarek/the-european-union-26347944
http://www.slideshare.net/mshabarek/the-european-union-26347944
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326
https://europa.eu/european-union/topics_en
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/news/2015/20150918_01_en.pd
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://www.cepol.europa.eu/
http://www.ebrd.com/transitionreport
https://www.europol.europa.eu/
https://www.eda.europa.eu/
http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
http://www.emsa.europa.eu/
http://www.easa.eu.int/
https://www.eea.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/


36. Урядовий  офіс  координації  європейської  та  євроатлантичної  інтеграції  –
Євроінтеграційний  портал:  сайт.  Режим  доступу:  https://eu-ua.org/uryadovyy-ofis-
koordynaciyi-yevropeyskoyi-ta-yevroatlantychnoyi-integraciyi

37. Урядовий  портал:  сайт.  Режим  доступу:
www.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/article7art_ id=248402403&cat_id= 248402399

38. EU  Competition  Policy  Presentation  Part  1.  -  YouTube:  сайт.  Режим  доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=8elyprRbNUg

39. EU  Competition  Policy  Presentation  Part  2.   -  YouTube:  сайт.  Режим  доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=j_Zy8HqV2bk

40. EU  Competition  Policy  Presentation  Part  3.   -  YouTube:  сайт.  Режим  доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=hZUKrIeLRjs

41. EU-Africa Declaration on migration and mobility / Fourth EU-Africa Summit. 2-3 April
2014, Brussels. - [Electronic recourse]. Access mode: http://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2014/04/pdf/fourth-eu-africa-summit-eu-africa-declaration-on-
migration-and-mobility 

42. EUR-Lex Access to European Union law. [Electronic recourse]. Access mode: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex: 52006XC0901%2801%29

43. EU  Social  policy  -  the  market's  human  face?.  -  YouTube:  сайт.  Режим  доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=bHI30CB96pg

44. European Commission Financial Programming and Budget - [Electronic recourse]. Access
mode: http://ec.europa. eu/budget/index_en.cfm 

45. European  Commission  The  Multiannual  Financial  Framework  2014-2020  -  Frequently
Asked  Questions.  -  [Electronic  recourse].  Access  mode:
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm (дата доступу: 30.10.2014);

46. Financial  Regulation  and  implementing  rules  applicable  to  the  general  budget  of  the
European Communities  /  Synoptic  presentation And selection of legal  texts relevant  to
establishing  and  implementing  the  budgets.  -  European  Commission,  Luxemburg,
Publications  Office  of  the  European  Union.  -  2010.  -  P.  405.  -  [Electronic  recourse].
Access  mode:  http://  ec.europa.eu/budget/library/-
biblio/.../regulations/syn_pub_rf_modex_en.pdf (дата доступу: 10.10.2014).

47. Indices  of  Primary  Commodity  Prices  2006-2016  -  International  Monetary  Fund.
[Electronic  recourse].  Access  mode:
https://www.imf.org/external/np/res/commod/Table1a.pdf 

48. Stability and Growth Pact / European Commission. - [Electronic resource]. Access mode:
http://ec.europa.eu/ economy_finance/economic.../sgp/index_en.
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РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
 

Ресурси мережі Інтернет
Ресурси мережі

Факультету
з навчальної дисципліни 

1. Офіційне  інтернет-представництво  Президента
України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/ 

2. Офіційний  веб-портал  Верховної  Ради  України
[Електронний  ресурс].  – Режим  доступу:
http://rada.gov.ua/ 

3. Урядовий портал  [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Офіційний  веб-сайт  Міністерства  закордонних
справ  України  [Електронний  ресурс].  – Режим
доступу: http://mfa.gov.ua/ua

5.Офіційний  веб-сайт  Міністерства  економічного
розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ 

6.Офіційний веб-сайт Представництва 
Європейського Союзу в Україні [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.ht
m 

7.Європейський вибір України // 
http://www.minjust.gov.ua/7g.html

8.План стратегії ЄС // www. delukr. cec.eu.int
9.Регіональна політика Європейського Союзу: 

історія і сучасність / Посібник “Європейська 
інтеграція: крок за кроком” //  
http  ://  www  .  europexxi  .  kiev  .  ua  /  ukrainian  /  program  /  zmi  /  
book  3/036.  html     – Сайт ГО “Фонд “Європа ХХІ”.

10. Офіційний  веб-сайт  Європейського  Союзу
[Електронний  ресурс].  – Режим  доступу:
http://europa.eu/index_en.htm 

11. Офіційний веб-сайт Європейської Комісії 
https://ec.europa.eu/commission/index_en 

12. Офіційний веб-сайт Європейської Ради 
http://www.consilium.europa.eu/en/european-
council/ 

1. Навчальна програма 
з дисципліни “Економіка у 
європейській інтеграції: 
внутрішні виклики та 
зовнішній вимір”.

2. Робоча програма 
з дисципліни  “Економіка у
європейській інтеграції: 
внутрішні виклики та 
зовнішній вимір”.

3. Плани семінарських 
занять та методичні 
рекомендації до їх 
проведення.

4. Методичні 
рекомендації  до виконання
індивідуальної роботи 
студента 

5. Засоби діагностики 
знань студентів з 
навчальної дисципліни 
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	ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

	Економічний та монетарний (валютний) союз. Еволюція монетарної політики ЄС. Правові засади реалізації та гравці монетарної політики ЄС. Механізми та інструменти реалізації монетарної політики ЄС. Досвід Європейського Союзу у проведенні монетарної політики в кризовий період. Перспективи реалізації монетарної політики ЄС.
	Передумови та особливості формування спільної торговельної політики ЄС: трансформація митного союзу, перехід до спільного ринку, а згодом до економічного і валютного союзу. Трактування спільної торговельної політики ЄС згідно теорій економічного лібералізму і державного регулювання економіки (дирижизму).
	Інструменти спільної торговельної політики ЄС. Регламент щодо торговельних бар'єрів Антидемпінгові заходи. Компенсаційний захист. Захисні заходи. Спільна торговельна політика ЄС щодо країн світу.

