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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Метою СРС є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття навичок з навчальної
дисципліни «Економіка у європейській інтеграції» для подальшого їх використання на практиці.

При  вивченні  навчальної  дисципліни  самостійна  робота  здійснюється  в  основному  в
позаурочний час при виконанні завдань, зміст яких наведений нижче.

Перший вид СРС реалізується у формі обов’язкових аудиторних занять та індивідуальних
консультацій.  У цьому випадку діяльність викладача носить спрямовуючий,  консультативний і
контролюючий характер.

Другий вид СРС – вивчення теоретичних і практичних питань з використанням навчально-
методичної літератури, законодавчих, інструктивних та нормативних матеріалів в позаурочний час
і своєчасне здавання викладачу виконаних завдань.

Позааудиторна робота включає три етапи:
-  теоретичний,  який  передбачає  самостійне  опрацювання  текстів  лекцій,  конспектування

відповідного матеріалу тощо;
- практичний, що передбачає виконання практичних завдань;
- науково-дослідний – підготовка та участь студентів  у наукових семінарах,  студентських

конференціях, підготовка до виконання дипломного проекту.
СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює творчу наукову роботу.
При виконанні СРС необхідно дотримуватися наступних правил:
Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його план або виконувати

за  планом,  запропонованим  викладачем.  При  цьому  дозволяється  слід  використовувати
інформацію  з  актуальних  питань  у  сфері  сталого  розвитку  економічної  системи  України,  що
міститься в періодичних виданнях.

Виконання  всіх  видів  передбаченої  цими  вказівками  самостійної  роботи  є  необхідною
отримання студентом підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

Основна форма  контролю СРС з  навчальної  дисципліни  «Національна  економіка  сталого
розвитку» – перевірка отриманих студентом знань шляхом усного або письмового опитування на
семінарських та практичних заняттях. 

РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
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1.  Мета, історія заснування та договори ЄС 3
2. Головні та допоміжні органи ЄС 3
3.  Основні політики ЄС 3
4.  Бюджетна політика ЄС 3
5.  Податкова політика країн ЄС 3
6.  Монетарна політика країн ЄС 3
7.  Торгівельна політика ЄС 4
8.  Основна мета, стратегія та етапи європейської інтеграції України 3
9.  Загальна характеристика Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом
3

10. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі 10
11. Економічне, галузеве та фінансове співробітництво 4
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12. Основні проблеми та перспективи реалізації Угоди про асоціацію 4
13. Можливості участі у програмах та проектах ЄС: громада, бізнес, влада 4
14. Проектний менеджмент як інструмент доступу до 

фінансових фондів ЄС
4

Разом годин 58

Форми контролю самостійної роботи: семінарські заняття, екзамен.

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

При  вивченні  навчальної  дисципліни  самостійна  робота  здійснюється  в  основному  в
позаурочний час при виконанні завдань, зміст яких наведений нижче.

Виконання  всіх  видів  передбаченої  цими  вказівками  самостійної  роботи  є  необхідною
отримання студентом підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

Основна  форма  контролю  СРС  з  навчальної  дисципліни  «Економіка  у  європейській
інтеграції» – перевірка отриманих студентом знань шляхом усного або письмового опитування на
семінарських та практичних заняттях. 

СРС № 1. Тема 1. Мета, історія заснування та договори Європейського Союзу економіки 

Розкрити питання:
1. Якими були попередні євроінтеграційні спроби?
2. У чому полягала суть проекту Європейського Союзу А. Бріана?
3. Яка роль відомих європейських діячів 40-х років XX ст. та їх інтеграційні проекти.
4. Яке значення мала допомога США Європі та як її сприймали?

Література: 
1. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції [текст] : підручник / М. П. Мальська,

Н. В. Антонюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 320 с. 
2. Європейська інтеграція : навч. посібник / Кол. авт. ; за заг. ред. проф. І. А. Грицяка та Д. І.

Дзвінчука. − Івано- Франківськ : Місто НВ, 2013. − 464 с. 
3. Європейська інтеграційна політика [Текст] : навч. посібник / А. М. Поручник,               В. І.

Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ; за заг. ред. д-ра екон. наук,             проф. В. І.
Чужикова; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». − К. : КНЕУ, 2010. − 452 с.

4. Європейська інтеграція [текст]: навч. посібник / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ;
[М.  І.  Макаренко,  Л.  І.  Хомутенко,  І.  І.  Д’яконова  та  ін.].  −  Київ  :  Центр  учбової
літератури, 2014. − 344 с. 

СРС № 2. Тема 2. Головні та допоміжні органи ЄС 
Розкрити питання:

1.Як Ви розумієте термінологічне словосполучення «інституційна система 
Європейського Союзу»?

2. Які характерні риси притаманні інституційній системі ЄС?
3.Поясніть суміщення функцій в ЄС
4.Як варто розуміти поліцентричність структури ?
5.Що таке розподілена лояльність?
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6.Чи  розподіл  влад  в  Європейському  Союзі,  ґрунтується  на  принципі,
розподілу влад?

7.Які, групи функцій здійснюють інституції, ЄС?
8.Які, функції належать до основних?

Література: 
1. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції [текст] : підручник / М. П. Мальська,

Н. В. Антонюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 320 с. 
2. Європейська інтеграція : навч. посібник / Кол. авт. ; за заг. ред. проф. І. А. Грицяка та Д. І.

Дзвінчука. − Івано- Франківськ : Місто НВ, 2013. − 464 с. 
3. Європейська інтеграційна політика [Текст] : навч. посібник / А. М. Поручник,               В. І.

Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ; за заг. ред. д-ра екон. наук,             проф. В. І.
Чужикова; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». − К. : КНЕУ, 2010. − 452 с.

4. Європейська інтеграція [текст]: навч. посібник / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ;
[М.  І.  Макаренко,  Л.  І.  Хомутенко,  І.  І.  Д’яконова  та  ін.].  −  Київ  :  Центр  учбової
літератури, 2014. − 344 с. 

СРС № 3. Тема 3. Основні політики ЄС: економічний аспект 

Розкрити питання:

1. Як спільна промислова політика взаємодіє з іншими спільними політиками ЄС?
2. Чи вплинув спільний ринок Спільноти на реструктуризацію та конкурентність європейської

промисловості?
3. Яким чином ЄС допомагає малим і середнім підприємствам пристосуватися до умов єдиного

ринку?
4. Окресліть основні завдання енергетичної політики?
5. Як досягається енергетична безпека країн-членів ЄС?
6. Як саме спільна політика ЄС щодо рибальства пов’язана з охороною довкілля? 
7. У чому суть європейської регіональної політики?

Література: 
1. Відділ  публікацій.  –  Види  діяльності  ЄС:  сайт.  −  Режим  доступу  :

https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
2. Все про ЄС. – Європейська Комісія: сайт. − Режим доступу : https://europa.eu/european-union/

documents-publications/slide-presentations_en 
3. Європейська інтеграційна політика [Текст] : навч. посібник / А. М. Поручник,               В. І.

Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ; за заг. ред. д-ра екон. наук,             проф. В. І.
Чужикова; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». − К. : КНЕУ, 2010. − 452 с.

4. Європейська інтеграція : навч. посібник / Кол. авт. ; за заг. ред. проф. І. А. Грицяка та Д. І.
Дзвінчука. − Івано- Франківськ : Місто НВ, 2013. − 464 с. 

5. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції [текст] : підручник / М. П. Мальська,
Н. В. Антонюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 320 с. 
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СРС № 4. Тема 4. Фіскальна політика країн ЄС (Бюджетна політика ЄС)

Розкрити питання:

1. Які основні особливості реалізації бюджетної політики Європейського Союзу?
2. Назвіть принципи формування бюджету у ЄС
3. На  що  спрямована  бюджетна  політика  інтеграційного  угруповання  на  відміну  від

національних політик держав-членів?
4. Відповідно  до  якого  договору  ЄС  повноваження  урядів  країн  та  інституцій  ЄС

поділяються на ексклюзивні, спільні і допоміжні компетенції?
5. Назвіть основоположні принципи функціонування бюджетної системи ЄС 

Література: 
1. Бюджети на майбутнє. Бюджетна політика. Європейська Комісія: сайт. − Режим доступу :

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm 
2. Валігула  В.  Теоретичні  засади  міждержавної  податкової  гармонізації  та  характеристики

податкових систем країн  Європейського Союзу в  контексті  євроінтеграції  України.  //Світ
фінансів. − 2008. № . − 1, с.183−194.

3. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції [текст] : підручник / М. П. Мальська,
4. Н. В. Антонюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 320 с. 
5. Європейська інтеграція : навч. посібник / Кол. авт. ; за заг. ред. проф. І. А. Грицяка та Д. І.

Дзвінчука. − Івано- Франківськ : Місто НВ, 2013. − 464 с. 
6. Європейська інтеграційна політика [Текст] : навч. посібник / А. М. Поручник,               В. І.

Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ; за заг. ред. д-ра екон. наук,             проф. В. І.
Чужикова; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». − К. : КНЕУ, 2010. − 452 с.

СРС № 5. Тема 5. Фіскальна політика країн ЄС (податкова політика ЄС) 

Розкрити питання:

1. У чому саме система фінансування бюджету Європейського Союзу принципово змінилася
після схвалення концепції "власних ресурсів" і прийняття інститутами ЄС низки правових
актів?

2. Уніфікацію яких видів податків передбачено Маастрихтським договором ЄС?
3. Які види обов’язкових платежів є основним джерелом фінансування спільного бюджету ЄС?
4. Які  кроки  ще  слід  здійснити  державам-членам,  щоб  завершити  процес  податкової

гармонізації?
5. Вкажіть основні пріоритети оподаткування в країнах ЄС .
6. Чому держави-члени не спішать проводити гармонізацію прямих податків?

Література: 
1. Бюджети на майбутнє. Бюджетна політика. Європейська Комісія: сайт. − Режим доступу :

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm 
2. Валігула  В.  Теоретичні  засади  міждержавної  податкової  гармонізації  та  характеристики

податкових систем країн  Європейського Союзу в  контексті  євроінтеграції  України.  //Світ
фінансів. − 2008. № . − 1, с.183−194.

3. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції [текст] : підручник / М. П. Мальська,
4. Н. В. Антонюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 320 с. 
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5. Європейська інтеграція : навч. посібник / Кол. авт. ; за заг. ред. проф. І. А. Грицяка та Д. І.
Дзвінчука. − Івано- Франківськ : Місто НВ, 2013. − 464 с. 

6. Європейська інтеграційна політика [Текст] : навч. посібник / А. М. Поручник,               В. І.
Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ; за заг. ред. д-ра екон. наук,             проф. В. І.
Чужикова; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». − К. : КНЕУ, 2010. − 452 с.

СРС № 6. Тема 6. Монетарна політика країн ЄС 

Розкрити питання:

1. Яку роль відіграє монетарна політика в ЄС?
2. Яка головна мета монетарної політики ЄС?
3. Дайте визначення цінової стабільності.
4. Що таке ЄЦБ, ЄСЦБ та Євросистема?
5. Які країни входять до єврозони?

Література: 
1. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції [текст] : підручник / М. П. Мальська,

Н. В. Антонюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 320 с. 
2. Європейська інтеграція : навч. посібник / Кол. авт. ; за заг. ред. проф. І. А. Грицяка та Д. І.

Дзвінчука. − Івано- Франківськ : Місто НВ, 2013. − 464 с. 
3. Європейська інтеграційна політика [Текст] : навч. посібник / А. М. Поручник,               В. І.

Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ; за заг. ред. д-ра екон. наук,             проф. В. І.
Чужикова; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». − К. : КНЕУ, 2010. − 452 с.

4. Європейська інтеграція [текст]: навч. посібник / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ;
[М.  І.  Макаренко,  Л.  І.  Хомутенко,  І.  І.  Д’яконова  та  ін.].  −  Київ  :  Центр  учбової
літератури, 2014. − 344 с. 

СРС № 7.  Тема 7. Торгівельна політика ЄС 

Розкрити питання:

1. Дайте визначення спільної торговельної політики ЄС.
2. Які чинники сприяли формуванню спільної торговельної політики в ЄС?
3. Що являє собою організація європейського економічного співробітництва?
4. У чому сутність федералістського (інституційного) та функціоналістського (секторального) 

підходів до формування спільної торговельної політики?
5. Які сфери охоплює спільна торговельна політика?
6. Які етапи можна виділити у розвитку спільної торговельної політики? 

Література: 
1. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції [текст] : підручник / М. П. Мальська,

Н. В. Антонюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 320 с. 
2. Європейська інтеграція : навч. посібник / Кол. авт. ; за заг. ред. проф. І. А. Грицяка та Д. І.

Дзвінчука. − Івано- Франківськ : Місто НВ, 2013. − 464 с. 

6



3. Європейська інтеграційна політика [Текст] : навч. посібник / А. М. Поручник,               В. І.
Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ; за заг. ред. д-ра екон. наук,             проф. В. І.
Чужикова; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». − К. : КНЕУ, 2010. − 452 с.

4. Європейська інтеграція [текст]: навч. посібник / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ;
[М.  І.  Макаренко,  Л.  І.  Хомутенко,  І.  І.  Д’яконова  та  ін.].  −  Київ  :  Центр  учбової
літератури, 2014. − 344 с. 

5. Відділ  публікацій.  −  Торгівля:  сайт.  −  Режим  доступу  :
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9a2c5c3e-0d03-11e6-ba9a-
01aa75ed71a1

СРС № 8. Тема 8. Основна мета, стратегія та етапи європейської інтеграції України 

Розкрити питання:

1. Назвіть основні етапи відносин Україна-ЄС.
2. Коли підписано Угоду про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС?
3. У чому полягає основний зміст Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і 

ЄС?
4. Коли відбувся перший саміт Україна – ЄС?
5. У чому полягала та коли бала підписана Стратегія інтеграції України до Європейського 

Союзу?

Література: 
1. Буряк П. Ю., Гупало О. Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності : навч.

посібник. – 2-ге вид., доп. – Київ: Хай-Тек Прес, 2008. – 352 с.
2. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції [текст] : підручник / М. П. Мальська,
3. Н. В. Антонюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 320 с. 
4. Європейська інтеграція : навч. посібник / Кол. авт. ; за заг. ред. проф. І. А. Грицяка та Д. І.

Дзвінчука. − Івано- Франківськ : Місто НВ, 2013. − 464 с. 
5. Європейська інтеграційна політика [Текст] : навч. посібник / А. М. Поручник,               В. І.

Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ; за заг. ред. д-ра екон. наук,             проф. В. І.
Чужикова; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». − К. : КНЕУ, 2010. − 452 с.

6. Європейська інтеграція [текст]: навч. посібник / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ;
[М.  І.  Макаренко,  Л.  І.  Хомутенко,  І.  І.  Д’яконова  та  ін.].  −  Київ  :  Центр  учбової
літератури, 2014. − 344 с. 

СРС № 9. Тема 9. Загальна характеристика Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

Розкрити питання:
1. Назвіть Основні розділи Угоди про асоціацію.
2. Про що говорить розділ «Загальні принципи»?
3. Що таке політичний діалог згідно УА?
4. У чому полягає економічне співробітництво України та ЄС згідно УА?
5. Коли Європейський союз та Україна підписали Угоду про Асоціацію?
6. У чому полягає концептуальна сутність Угоди про асоціацію?
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Література: 
1. 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

2. Впроваджуючи  Угоду  про  асоціацію  Україна-ЄС:  перші  уроки,  наслідки,  практики
використання; за ред. Сушка О. В., − Київ., 2016. − 40 c.

3. Короткий  посібник  з  Угоди  про  Асоціацію  [Електронний  ресурс].  –   Режим  доступу  :
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agreement/guide.pdf

4. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? : посібник / за заг. ред. Емерсона
М., Мовчан В. / Центр європейських політичних досліджень (CEPS,    Брюсель) ; Інститут
економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД, Київ).      – ISBN 978-617-7393-38-
1. – 255 с. 

СРС № 10. Тема 10. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС

Розкрити питання:
1. У чому полягає концептуальна сутність поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі 

між Україною та ЄС?
2. Чому Угода визначає зону вільної торгівлі як поглиблену та всеосяжну?
3. Що таке національний режим?

4. Як здійснюється доступ товарів на ринки?

5. Які Ви знаєте засоби захисту торгівлі?

6. Що таке технічні бар'єри у торгівлі;

7. У чому полягають санітарні та фітосанітарні заходи?

8. Як здійснюється торгівля послугами та електронна торгівля?

9. Як здійснюються державні закупівлі згідно УА?

10. Що таке система «ProZorro»?

Література: 
1. Веб-портал  з  питань  державних  закупівель:  сайт.  −  Режим  доступу  :

http://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/uk/;jsessionid=216d7d72222cf08f44dedb095b95
2. 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

3. Впроваджуючи  Угоду  про  асоціацію  Україна-ЄС:  перші  уроки,  наслідки,  практики
використання; за ред. Сушка О. В., − Київ., 2016. − 40 c.

4. Короткий  посібник  з  Угоди  про  Асоціацію  [Електронний  ресурс].  –   Режим  доступу  :
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agreement/guide.pdf

5. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? : посібник / за заг. ред. Емерсона
М., Мовчан В. / Центр європейських політичних досліджень (CEPS,    Брюсель) ; Інститут
економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД, Київ).      – ISBN 978-617-7393-38-
1. – 255 с. 
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СРС № 11. Тема 11. Економічне, галузеве та фінансове співробітництво

Розкрити питання:
1. Розкрийте сутність поняття «економічне співробітництво».
2. У чому полягає макроекономічна співпраця між Україною та ЄС?
3. За допомогою яких механізмів здійснюється фінансова допомога від ЄС для України?
4. Назвіть основні умови співпраці України з ЄБРР та ЄІБ.
5. Як Угода про асоціацію регламентує регулювання ринку фінансових послуг?
6. У чому полягає національний режим щодо заснування та транскордонного надання послуг?

Література: 
1. 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

2. Впроваджуючи  Угоду  про  асоціацію  Україна-ЄС:  перші  уроки,  наслідки,  практики
використання; за ред. Сушка О. В., − Київ., 2016. − 40 c.

3. Короткий  посібник  з  Угоди  про  Асоціацію  [Електронний  ресурс].  –   Режим  доступу  :
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agreement/guide.pdf

4. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? : посібник / за заг. ред. Емерсона
М., Мовчан В. / Центр європейських політичних досліджень (CEPS,    Брюсель) ; Інститут
економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД, Київ).      – ISBN 978-617-7393-38-
1. – 255 с. 

СРС № 12. Тема 12. Основні проблеми та перспективи реалізації Угоди про асоціацію

Розкрити питання:

1. У чому проявляється політико-правовий вимір виконання угоди про асоціацію?
2. Що таке механізм тимчасового застосування Угоди про асоціацію?
3. У чому полягає процес наближення законодавства України до права ЄС?
4. Які органи виконавчої влади у впровадженні УА Вам відомі?
5. Назвіть двосторонні органи України та ЄС згідно УА?

Література: 
1. 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

2. Впроваджуючи  Угоду  про  асоціацію  Україна-ЄС:  перші  уроки,  наслідки,  практики
використання; за ред. Сушка О. В., − Київ., 2016. − 40 c.

3. Короткий  посібник  з  Угоди  про  Асоціацію  [Електронний  ресурс].  –   Режим  доступу  :
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agreement/guide.pdf

4. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? : посібник / за заг. ред. Емерсона
М., Мовчан В. / Центр європейських політичних досліджень (CEPS,    Брюсель) ; Інститут
економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД, Київ).      – ISBN 978-617-7393-38-
1. – 255 с. 
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СРС № 13. Тема 13. Можливості участі у програмах та проектах ЄС: громада, бізнес, влада 

Розкрити питання:
1. Скільки агентств, що фінансуються та контролюються Європейським 

Союзом, працює для надання підтримки функціонуванню політик ЄС?
2. Які Ви знаєте програми ЄС, які відкриті для України, Молдови та Грузії?
3. У чому полягає співробітництво України з Європейським оборонним 

агентством?
4. Як відбувається взаємодія між Україною та Європейським бюро судової 

співпраці?
5. Як працює Європейське поліцейське управління (EUROPOL) з Україною?

Література: 
1. «Еразмус+»: сайт. − Режим доступу : http://erasmusplus.org.ua/erasmus.html
2. Горизонт 2020. − Програми фінансування.  − Можливості фінансування.                          −

Фінансування,  тендери.   −  Європейська  комісія:  сайт.  −  Режим  доступу  :
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections

3. Євроінтеграційний портал  : сайт. − Режим доступу :  https://eu-ua.org/
4. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? : посібник / за заг. ред. Емерсона

М., Мовчан В. / Центр європейських політичних досліджень (CEPS,    Брюсель) ; Інститут
економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД, Київ).      – ISBN 978-617-7393-38-
1. – 255 с. 

5. Програма «Центральна Європа 2007−2013»: сайт. − Режим доступу : www.central2013.eu/
6. Програма INTERREG IVC: сайт. − Режим доступу :  www.interreg4c.eu/
7. Програма  ЄС  «Креативна  Європа»  (2014−2020):  сайт.  −  Режим  доступу  :

https://creativeeurope.in.ua/
8. Програми транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина−Словаччина−Румунія−Україна

на 2007−2013 рр.: сайт. − Режим доступу :  www.huskroua-cbc.net/

СРС № 14. Тема 14. Проектний    менеджмент   як   інструмент   доступу   до   фінансових
фондів ЄС

Розкрити питання:
1. Поясніть як виникають ідеї?
2. Поясніть поняття «асоціація».
3. Як виглядає структура ідеї?
4. Охарактеризуйте декілька порад щодо формування успішної ідеї.
5. У чому заклечається технологія SMART?

Література: 
1. «Еразмус+»: сайт. − Режим доступу : http://erasmusplus.org.ua/erasmus.html
2. 10  кроків  підготовки  успішного проекту.  Дистанційний  онлайн-курс  під  керівництвом

Ключник  Наталії  згідно  з  проектом  за  підтримки  ЄС/ПРООН  «Knowledge  Portal»,
[Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://dn.kp.org.ua/

3. Горизонт 2020. − Програми фінансування.  − Можливості фінансування.                          −
Фінансування,  тендери.   −  Європейська  комісія:  сайт.  −  Режим  доступу  :
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections

4. Євроінтеграційний портал  : сайт. − Режим доступу :  https://eu-ua.org/
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5. Програма «Центральна Європа 2007−2013»: сайт. − Режим доступу : www.central2013.eu/
6. Програма INTERREG IVC: сайт. − Режим доступу :  www.interreg4c.eu/
7. Програма  ЄС  «Креативна  Європа»  (2014−2020):  сайт.  −  Режим  доступу  :

https://creativeeurope.in.ua/
8. Програми транскордонного співробітництва ЄІСП Угорщина−Словаччина−Румунія−Україна

на 2007−2013 рр.: сайт. − Режим доступу :  www.huskroua-cbc.net/

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Види робіт
Критерії оцінювання знань студентів

Бали 
рейтингу

Макс.
 к-сть 
балів

Самостійна робота

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
самостійно  та  аргументовано  його  викладає  під  час  усних  виступів  та  письмових
відповідей,  глибоко та  всебічно розкриває  зміст  теоретичних питань та практичних
завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно
вирішив усі тестові завдання.

Добре  («4») –  студент  достатньо  повно  володіє  навчальним  матеріалом,
обґрунтовано  його  викладає  під  час  усних  виступів  та  письмових  відповідей,  в
основному  розкриває  зміст  теоретичних  питань  та  практичних  завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань
не  вистачає  достатньої  глибини  та  аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі
несуттєві  неточності  та  незначні  помилки.  Правильно  вирішив  більшість  тестових
завдань. 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його
основний зміст  під  час  усних виступів  та  письмових відповідей,  але  без  глибокого
всебічного  аналізу,  обґрунтування  та  аргументації,  без  використання  необхідної
літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно
вирішив половину тестових завдань.

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом.
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час
усних  виступів  та  письмових  відповідей,  недостатньо  розкриває  зміст  теоретичних
питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно
вирішив меншість тестових завдань.

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі
викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей,
допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання.

Від 1 до 5
балів 5
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