
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

Силабусдисципліни 
"Економіка ЄС9 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра міжнародних 
економічних відносин та 
європейської інтеграції 

Освітній ступінь - бакалавр 
Галузь знань: 29 "Міжнародні відносини" 
Спеціальність: 292 "Міжнародні економічні відносини" 
Освітньо-професійна програма: "Міжнародні економічні 
відносини" 
Кількість кредитів - 4 
Загальна кількість годин - 120 
Рік підготовки 3, семестр - 6-й 
Компонент освітньої програми: вибіркова 
Цикл підготовки: професійної підготовки 
Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладача 
Викладач Зінчук Тетяна Олексіївна 

Профайл викладача 
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Консультації 
Онлайн консультація в 2 о о т , УіЬег щопонеділка з 15.00 
до 18.00 год. 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна "Економіка ЄС" є компонентою освітньо-професійної програми 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спец. 292 
"Міжнародні економічні відносини". Завданнями вивчення навчальної дисципліни 
"Економіка ЄС" є: формування системних знань щодо особливостей та тенденцій 
економічного розвитку країн-членів ЄС, виявлення напрямів подальшої інтеграції в 
європейському регіони з врахуванням соціо-економічних пріоритетів, визначення 
механізмів та інструментів реалізації спільних політик інтеграційного угруповання, 
формування знань у здобувачів про сучасні тенденції характер змін інтеграційного 
європейського курсу України. 



4. Мста та цілі дисципліни 

Мета викладання дисципліни полягає у дослідженні характеру та особливостей 
взаємодії економік країн-членів ЄС у структурі світового господарства, вивчення 
механізмів регулювання руху товарів і послуг, капіталу, робочої сили, функціонування 
валютної системи ЄС, наукового-технічного співробітництва, розвитку спільних політик 
та політики згуртування країн-членів ЄС на європейських інституціональних засадах. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: сучасні загальносвітові та регіональні проблеми розвитку економіки; 

теоретичні та історичні передумови міжнародної та європейської економічної 
інтеграції;основні принципи формування та функціонування спільного ринку ЄС; 
природо-ресурсний, виробничий, інвестиційний, соціальний, людський капітал країн-
членів ЄС та конкурентні можливості економіки ЄС;види політик ЄС та механізми їх 
формування; європейську стратегію "Європа 2020";напрями реалізації Угоди про 
Асоціацію між Україною та ЄС; особливості дії Угоди про поглиблену і всеосяжну зону 
вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС. 

вміти: обґрунтувати основні передумови виникнення, функціонування та 
перспектив розвитку ЄС; аналізувати принципи взаємодії національних економік країн-
членів ЄС в умовах спільного ринку та єдиних галузевих політик; виявляти роль і місце 
країни-члена ЄС в системі регіональної та міжнародної спеціалізації; визначати критерії 
економічного розвитку країн-членів ЄС; аналізувати стан та проблеми функціонування 
Європейського валютного союзу (ЄВС); аргументувати процеси дезінтеграції (на прикладі 
ВКЕХІТ) на європейському просторі; орієнтуватися в особливостях та сучасних тенденція 
реалізації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС; надавати оцінку торговельних 
відносин України-ЄС в межах ПВЗВТ; дискутувати з питань перспективи України щодо 
набуття членства в ЄС; здійснювати пошук, відбір, групування статистичних матеріалів за 
темами курсу за допомогою бази даних Іпіегпеї та інших офіційних джерел інформації. 

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 

ЗК 2. Здатність до аналізу та синтезу 
СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон'юнктури світових 
ринків. Оцінювати та вміти адаптуватися до змін міжнародного середовища. 
СК 7. Здатність до підбору та використання аналітичного інструментарію дослідження 
стану та перспектив розвитку міжнародних ринків товарів та послуг з використанням 
сучасних знань про методи, форми та інструменти міжнародного бізнесу. 

5. Організація навчання 

5.1, Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Лекції 24 6 
Практичні 24 4 
Самостійна робота 72 110 



5.2. Формат дисципліни 
• очний; 
• змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Моосіїе); 
« дистанційний. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
№ 
з/п 

Назва теми та її короткий зміст Кількість годин № 
з/п 

Назва теми та її короткий зміст 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1. Теоретичні та історичні засади розвитку регіональної 
(європейської) інтеграції. Європейська інтеграція і 
глобалізація 

12 10 

2. Передумови та етапи розвитку ЄС. Процеси дезінтеграції 10 12 
Місце і роль економіки ЄС у світовому господарстві. 
Принцип 4-свобод ЄС 

12 10 

4. Інституціональний устрій ЄС та його роль в європейській 
економіці 

8 12 

5. Економічний механізм функціонування єдиного 
внутрішнього ринку ЄС. Стратегія ЄС: "Європа 2020" 

12 12 

6. Спільні галузеві політики ЄС: принципи та особливості 
формування 

12 10 

7. Спільна аграрна політика ЄС: витоки, механізми га 
перспективи реформування 

12 12 

8. Європейський валютний союз: еволюція, інструменти, 
умови входження країн-членів ЄС 

12 10 

9. Бюджетна політика ЄС та її роль в європейській економіці 10 10 
10 Угода про Асоціацію між Україною та ЄС: вплив, переваги 

та недоліки реалізації 
12 11 

11. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: вимоги, плюси і 
мінуси Угоди про ПВЗВТ 

10 11 

Разом 120 120 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Лекції 0,25 24 6 
Практичні заняття 0.75 24 18 
Самостійна робота 0.1 72 7 
Модульна контрольна робота* 12 2 24 

- ^ 

Індивідуальні завдання 2.5 1 5 
Разом: - 60 



Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою: 
* поточний контроль (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, 

презентації) - максимум 60 балів, 
• підсумковий контроль - 40 балів. 

6. Результати навчання 

Шифр Результат навчання 
ПРН5 Знання та розуміння особливостей розвитку світового ринку товарів і послуг та 

економіки зарубіжних країн, міжнародної валютної політики, валютних операцій, 
міжнародної торгівлі, міжнародних перевезень, міжнародної виробничої кооперації 
і координації виробництва, міжнародного страхового і банківського бізнесу, 
міжнародних інвестицій. 

ПРН4 Здатність до використання набутих нових знань та інновацій у практичній 
діяльності, засвоєння нових знань і самовдосконалення. 

7. Пререквізити 
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність, 

теоретичні та практичні знання, здобуті в процесі вивчення дисциплін "Вступ до 
спеціальності"", "Економічна теорія», "Статистика та міжнародна бізнес-аналітика", 
"Міжнародні економічні відносини", "Міжнародна торгівля" та ін. 

8. Політики дисципліни 
• Політика щодо дедлайнів та перескладання'. Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 %). 
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 
причин (наприклад, лікарняний). 

• Політика щодо академічно'} доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність вихідних даних щодо джерел використаної інформації і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під 
час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування (наприклад, тестування за допомогою Ооо§1е-ґогт) за дозволом 
викладача. 

• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, 
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 
погодженням із керівником курсу. 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, телевізорами, комп'ютерами, фліпчартами і передбачають використання 
викладачем мультимедійних презентацій, а також програмного забезпечення, необхідного 
для опрацювання аналітичної інформації про перебіг глобальних економічних процесів. 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 



Викладач 

Гарант освітньої програми 

Декан факультету 

Т.О. Зінчук 

Т.О. Зінчук 

О. А. Опалое 

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від "26 " серпня 2020 р. 

Завідувач кафедри Т.О. Зінчук 

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією факультету 

Протокол № 1 від "З 1 "серпня 2020 р. 

Голова НМК факультету О.А. І Ірокопчук 


