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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Євроінтеграція» складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

__________магістра ________________________________ 

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

спеціальності _______292 «Міжнародні економічні відносини»__ 

спеціалізації 

_________________________________________________________ 

 

 

1.1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття студентами знань 

щодо європейського інтеграційного процесу, що перетворив країни ЄС у 

значну політичну і економічну силу, усвідомлення об’єктивності реалізації 

євроінтеграційного курсу України, розуміння економічних і політичних вигод 

України по відношенню до інших інтеграційних угрупувань, перш за все, до 

євразійського об’єднання. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями є: визначення сутності і передумов інтеграції; 

вивчення міжнародного розподілу праці і міжнародної спеціалізації як 

передумови інтеграції; оцінка слабких і сильних сторін існуючих основних 

теоретичних концепцій міжнародної економічної інтеграції; визначення цілей, 

переваг і проблем участі країн в інтеграційних об’єднаннях; характеристика 

основних задач і перспективної політики ЄС; аналіз перспектив створення 

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; між Україною і країнами Євразес; 

визначення можливих наслідків від ЗВТ з ЄС для різних галузей народного 

господарства України. 

 

 

1.3. Кількість кредитів 3  

 

1.4. Загальна кількість годин 90  

 

 

 



  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

 18 год.  8 год. (у т.ч. 2 ауд., 6 дист.) 

Практичні, семінарські заняття 

 9 год.  0 год. 

Лабораторні заняття 

 0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

63 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання  

0 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: сутність і передумови інтеграції; міжнародний розподіл праці і 

міжнародна спеціалізація як передумову інтеграції; основні теоретичні 

концепції міжнародної економічної інтеграції; цілі, переваги і проблеми участі 

країн в інтеграційних об’єднаннях; історію Європейської Інтеграції; основні 

етапи економічної та валютної інтеграції в ЄС; функції і взаємодію Ради ЄС, 

Європарламенту і Єврокомісії; основні задачі і перспективну політику ЄС; 

механізми організаційного забезпечення процесів міжнародної інтеграції 

України; перспективи створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; 

вигоди і проблеми від створення зони вільної торгівлі України з країнами 

СНД; порівняльний аналіз можливих наслідків від ЗВТ з ЄС і СНД; 

особливості угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС; перспективи 

для ринку продукції високотехнологічних галузей; можливості і загрози для 

розвитку ринку продукції машинобудування; перспективи розвитку 

вуглеводневого сектора енергетики; можливості і загрози для збуту продукції 

металургійної промисловості; можливості і загрози для ринку 

агропромислової продукції України. 

вміти: визначити сутність і передумови інтеграції; проаналізувати 

міжнародний розподіл праці і міжнародна спеціалізація як передумову 

інтеграції; охарактеризувати основні теоретичні концепції міжнародної 

економічної інтеграції; визначити цілі, переваги і проблеми участі країн в 

інтеграційних об’єднаннях; проаналізувати історію Європейської Інтеграції; 

надати характеристику основних етапів економічної та валютної інтеграції в 



  

ЄС; сформулювати функції і взаємодію Ради ЄС, Європарламенту і 

Єврокомісії; проаналізувати основні задачі і перспективну політику ЄС; 

визначити механізми організаційного забезпечення процесів міжнародної 

інтеграції України; визначити перспективи створення зони вільної торгівлі 

між Україною та Європейським Союзом; охарактеризувати вигоди і проблеми 

від створення зони вільної торгівлі України з країнами СНД; провести 

порівняння можливих наслідків від ЗВТ з країнами ЄС і СНД; визначити 

особливості угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС; 

охарактеризувати перспективи для ринку продукції високотехнологічних 

галузей; визначити можливості і загрози для розвитку ринку продукції 

машинобудування; охарактеризувати перспективи розвитку вуглеводневого 

сектора енергетики; визначити можливості і загрози для збуту продукції 

металургійної промисловості; охарактеризувати можливості і загрози для 

ринку агропромислової продукції України. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях 

розвитку економічних систем.  

Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції. Інтеграція 

економічних систем. Основні аспекти інтеграції міст. Основи регіональної 

економічної інтеграції. Структурні складові державного регулювання 

міжнародної економічної інтеграції України. 

 

Тема 2. Світова організація торгівлі як глобальний регулятор 

міжнародних інтеграційних процесів. Основні принципи, функції, структура 

і механізм набуття членства у СОТ. Переваги членства у СОТ. Заходи 

торгівельного захисту і вирішення спорів в рамках СОТ та їх особливості в 

Україні. Асиметрія умов вступу України до СОТ. Оцінка впливу умов вступу 

України до СОТ на її зовнішню торгівлю з регіональними об’єднаннями. 

 

Тема 3. Європейський Союз як одне з найуспішніших світових 

інтеграційних об’єднань.  

Основні етапи європейської інтеграції. Основні інституції Європейського 

Союзу. Стратегія розвитку і основні політики Європейського Союзу до 2020 р. 

Комунітарність регіональної політики ЄС. Європейська політика сусідства. 

 

Тема 4. Передумови і перспективи створення Україною інтеграційних 

об’єднань на регіональному рівні.  

Особливості найбільших сучасних регіональних об’єднань на 

Євразійському континенті. Порівняльна оцінка потенціалу регіональних 

об’єднань ЄС і ЄврАзЕС. Основні характеристики зовнішньоторговельних 

зв’язків України з країнами ЄС і ЄврАзЕС. Поглиблення інтеграції України з 

ЄС. Розвиток співпраці України з СНД/ЄврАзЕС. Порівняння форм 

регіональної економічної інтеграції України. 



  

Тема 5. Можливості і загрози для ринку збуту продукції реального 

сектору України від участі у регіональних об’єднаннях з урахуванням 

зобов’язань СОТ і асоціації з ЄС.  

Особливості угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Перспективи для ринку продукції високотехнологічних галузей. Можливості і 

загрози для розвитку ринку продукції машинобудування. Перспективи 

розвитку вуглеводневого сектора енергетики. Можливості і загрози для збуту 

продукції металургійної промисловості. Можливості і загрози для ринку 

агропромислової продукції України. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усьо-

го  

у тому числі Усьо-

го  

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Тема 1. Теоретичні 

аспекти економічної 

інтеграції на різних 

рівнях розвитку 

економічних систем. 

10 2 1   7 14 1    13 

Тема 2. Світова 

організація торгівлі як 

глобальний регулятор 

міжнародних 

інтеграційних процесів. 

20 4 2   14 16 1    15 

Тема 3. Європейський 

Союз як одне з 

найуспішніших 

світових інтеграційних 

об’єднань. 

20 4 2   14 20 2    18 

Тема 4. Передумови і 

перспективи створення 

Україною інтеграційних 

об’єднань на 

регіональному рівні. 

20 4 2   14 20 2    18 

Тема 5. Можливості і 

загрози для ринку збуту 

продукції реального 

сектору України від 

участі у регіональних 

об’єднаннях з 

урахуванням зобов’язань 

СОТ і асоціації з ЄС 

20 4 2   14 20 2    18 

Усього годин  90 18 9   63 90 8    82 

 



  

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-

кість 

годин 

1 Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях розвитку 

економічних систем. Провести аналіз теоретичних основ міжнародної 

економічної інтеграції. Охарактеризувати інтеграцію економічних систем. 

Визначити основні аспекти інтеграції міст. Провести аналіз основ регіональної 

економічної інтеграції. Визначити структурні складові державного регулювання 

міжнародної економічної інтеграції України.               

1 

2 Світова організація торгівлі як глобальний регулятор міжнародних 

інтеграційних процесів. Визначити основні принципи, функції, структуру і 

механізм набуття членства у СОТ. Охарактеризувати переваги членства у СОТ. 

Розглянути заходи торгівельного захисту і вирішення спорів в рамках СОТ та їх 

особливості в Україні. Провести аналіз асиметрії умов вступу України до СОТ. 

Провести оцінку впливу умов вступу України до СОТ на її зовнішню торгівлю з 

регіональними об’єднаннями. 

2 

3 Європейський Союз як одне з найуспішніших світових інтеграційних 

об’єднань. Охарактеризувати основні етапи європейської інтеграції, в тому числі 

угоди, що регулюють європейську інтеграцію, та етапи економічної і валютної 

інтеграції в ЄС. Розглянути основні інституції ЄС, а саме: Європейська Рада, 

Європейський парламент, Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія, 

Європейський Суд, Загальний Суд і Суд аудиторів, Допоміжні органи ЄС, а 

також визначити проблему Європейської Конституції. Навести характеристику 

стратегії розвитку і основних політик ЄС 2020, в тому числі: стратегії розвитку 

ЄС «Європа 2020», основних секторальних політик ЄС (політики в галузі 

досліджень і технологій і програми «Горизонт 2020»; промислової політики; 

енергетичної політики; спільної транспортної політики; спільної 

сільськогосподарської політики), торгівельної політики ЄС; комунітарної 

регіональної політики ЄС (еволюції регіональної політики ЄС, транскордонного 

і прикордонного співробітництва та Єврорегіонів, інституційної основи 

принципу субсидіарності та нової регіональної політики ЄС, а також політики 

сусідства з ЄС. 

2 

4 Передумови і перспективи створення Україною інтеграційних об’єднань на 

регіональному рівні. Визначити особливості найбільших сучасних 

регіональних об’єднань на Євразійському континенті. Провести порівняльну 

оцінку потенціалу регіональних об’єднань ЄС і ЄврАзЕС. Навести основні 

характеристики зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами ЄС і 

ЄврАзЕС. Охарактеризувати поглиблення інтеграції України з ЄС. Надати опис 

розвитку співпраці України з СНД/ЄврАзЕС. Провести порівняння форм 

регіональної економічної інтеграції України. 

2 

5 Можливості і загрози для ринку збуту продукції України від участі у 

регіональних об’єднаннях з урахуванням зобов’язань СОТ і асоціації з ЄС. 

Навести характеристику особливостей угоди про зону вільної торгівлі між 

Україною та ЄС. Визначити перспективи для ринку продукції 

високотехнологічних галузей. Охарактеризувати можливості і загрози для 

розвитку ринку продукції машинобудування. Визначити перспективи розвитку 

вуглеводневого сектора енергетики. Надати опис можливостей і загроз для збуту 

продукції металургійної промисловості. Визначити можливості і загрози для 

агропромислової продукції України. 

2 
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5. Завдання для самостійної  роботи 

 
№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

денна заочна 

1.  Опрацювання теми: «Теоретичні аспекти економічної інтеграції 

на різних рівнях розвитку економічних систем» 
7 13 

2.  Опрацювання теми: «Світова організація торгівлі як глобальний 

регулятор міжнародних інтеграційних процесів» 
14 15 

3.  Опрацювання теми: «Європейський Союз як одне з 

найуспішніших світових інтеграційних об’єднань» 
14 18 

4.  Опрацювання теми: «Передумови і перспективи створення 

Україною інтеграційних об’єднань на регіональному рівні» 
14 18 

5.  Опрацювання теми: «Можливості і загрози для ринку збуту 

продукції реального сектору України від участі у регіональних 

об’єднаннях з урахуванням зобов’язань СОТ» 

14 18 
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6. Методи контролю 

При вивченні дисципліни «Євроінтеграція» застосовуються наступні 

методи контролю: усний та письмовий. Контроль з дисципліни складається з 

поточного контролю, який проводиться у формі усного опитування або 

письмового експрес-контролю на лекціях, у формі виступів студентів при 

обговоренні питань на семінарських заняттях, тощо. Результати поточного 

контролю (поточна успішність) є основною інформацією для визначення 

підсумкової залікової оцінки з дисципліни. 

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських 

заняттях відповідно до конкретних цілей.  

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

- тестові завдання; 

- виконання творчих завдань. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять, поточного контролю. Сума балів, які студент денної форми навчання 

може набрати за поточним контролем, дорівнює 60 (для студентів заочної 

форми навчання - 60). 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється 

за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих тем. 

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового заліку в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному 

цією робочою програмою дисципліни «Євроінтеграція». 

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума поточних 

оцінок та балів, отриманих за результатами підсумкового семестрового 

контролю. Загальна сума балів поточних і підсумкового семестрового 

контролю складає 100. 



  

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення 

заліку в 10 семестрі. Загальна кількість балів за успішне виконання залікових 

завдань – 40 (для студентів денної форми навчання). Для студентів заочної 

форми навчання, де  передбачено лише лекційну форму занять, сума балів 

підсумкового семестрового контролю дорівнює 40. 

 

Критерії оцінювання відповідей під час проведення підсумкового 

семестрового контролю: 

3 семестр (залік) 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Завдання 1. Теоретичне питання 

– 8 балів; 

Завдання 2. Діагностичне 

питання) – 12 балів; 

Завдання 3. Творче питання – 16 

балів 

Завдання 1. Теоретичне питання 

– 8; 

Завдання 2. Діагностичне 

питання – 12 балів; 

Завдання 3. Творче питання – 16 

балів 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

Набрана кількість рейтингових балів студентом служить основою для 

оцінки за національною шкалою і за шкалою ECTS.  

За результатами поточного та підсумкового контролю студент може набрати 

від 0 до 100 балів включно.  
 

 

7. Схема нарахування балів 

 

Структура та складові підсумкових оцінок з дисципліни (денна 

форма навчання): 
Поточний контроль – 60 балів (з них: активна робота на семінарських заняттях – 2х4 

бали; виконання теоретичного завдання – 2х8 балів, виконання діагностичного 

завдання – 2х12 балів, виконання творчого завдання – 2х6) 

Підсумковий контроль (залік) – 40 балів 

Заохочувальні бали - підготовка до видання наукової статті за тематикою 

дисципліни «Євроінтеграція» - 10 балів. 
 

Максимальні значення оцінювання діяльності студента 

при вивченні навчальної дисципліни (денна форма навчання)  
Залік (3 семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

семестровий контроль 

(залік) 

Сума 

Поточний контроль 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 40 100 

60 (мінімум - 30) 
Т1, Т2 ... Т5 – теми 



  

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав не менше 30 балів. 

 

Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни (заочна форма 

навчання): 

Виконання завдань поточного контролю – 60 балів. 

Підсумковий контроль – 40 балів.  

 

Заохочувальні бали - підготовка до видання наукової статті за тематикою 

дисципліни «Євроінтеграція» – 10 балів 

 

Максимальні значення оцінювання діяльності студента 

при вивченні навчальної дисципліни (заочна форма навчання)  
 

Залік (3 семестр) 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Підсумковий 

семестровий 

контроль (залік) 

Сума 

60 (мінімум - 35) 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для 

чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для 

дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 
 

 

8. Рекомендована література 

Основна література: 

1. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010 року 

№2411-VI / офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.rada.gov.ua / 08.06.2011. Заголов. з екрану. 

2. Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до 
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Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua / 05.02.2010. 

Заголов. з екрану. 

3. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на 

тему: «Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС (зона 



  

вільної торгівлі) та Митним союзом» від 19 травня 2011 року №3400-VI / офіційний 
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ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 

3.1. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях розвитку 

економічних систем. Провести аналіз теоретичних основ міжнародної 

економічної інтеграції. Охарактеризувати інтеграцію економічних систем. 

Визначити основні аспекти інтеграції міст. Провести аналіз основ регіональної 

економічної інтеграції. Визначити структурні складові державного регулювання 

міжнародної економічної інтеграції України.               
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2 Світова організація торгівлі як глобальний регулятор міжнародних 

інтеграційних процесів. Визначити основні принципи, функції, структуру і 

механізм набуття членства у СОТ. Охарактеризувати переваги членства у СОТ. 

Розглянути заходи торгівельного захисту і вирішення спорів в рамках СОТ та їх 

особливості в Україні. Провести аналіз асиметрії умов вступу України до СОТ. 

Провести оцінку впливу умов вступу України до СОТ на її зовнішню торгівлю з  

регіональними об’єднаннями. 

3 Європейський Союз як одне з найуспішніших світових інтеграційних 

об’єднань. Охарактеризувати основні етапи європейської інтеграції, в тому числі 

угоди, що регулюють європейську інтеграцію, та етапи економічної і валютної 

інтеграції в ЄС. Розглянути основні інституції ЄС, а саме: Європейська Рада, 

Європейський парламент, Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія, 

Європейський Суд, Загальний Суд і Суд аудиторів, Допоміжні органи ЄС, а також 

визначити проблему Європейської Конституції. Навести характеристику стратегії 

розвитку і основних політик ЄС 2020, в тому числі: стратегії розвитку ЄС «Європа 

2020», основних секторальних політик ЄС (політики в галузі досліджень і 

технологій і програми «Горизонт 2020»; промислової політики; енергетичної 

політики; спільної транспортної політики; спільної сільськогосподарської 

політики), торгівельної політики ЄС; комунітарної регіональної політики ЄС 

(еволюції регіональної політики ЄС, транскордонного і прикордонного 

співробітництва та Єврорегіонів, інституційної основи принципу субсидіарності та 

нової регіональної політики ЄС, а також політики сусідства з ЄС. 

4 Передумови і перспективи створення Україною інтеграційних об’єднань на 

регіональному рівні. Визначити особливості найбільших сучасних регіональних 

об’єднань на Євразійському континенті. Провести порівняльну оцінку потенціалу 

регіональних об’єднань ЄС і ЄврАзЕС. Навести основні характеристики 

зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами ЄС і ЄврАзЕС. 

Охарактеризувати поглиблення інтеграції України з ЄС. Надати опис розвитку 

співпраці України з СНД/ЄврАзЕС. Провести порівняння форм регіональної 

економічної інтеграції України. 

5 Можливості і загрози для ринку збуту продукції України від участі у 

регіональних об’єднаннях з урахуванням зобов’язань СОТ і асоціації з ЄС. 
Навести характеристику особливостей угоди про зону вільної торгівлі між 

Україною та ЄС. Визначити перспективи для ринку продукції 

високотехнологічних галузей. Охарактеризувати можливості і загрози для 

розвитку ринку продукції машинобудування. Визначити перспективи розвитку 

вуглеводневого сектора енергетики. Надати опис можливостей і загроз для збуту 

продукції металургійної промисловості. Визначити можливості і загрози для 

агропромислової продукції України. 
                                          

3.2. Завдання для самостійної  роботи 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

1 Опрацювання теми: «Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях 

розвитку економічних систем» 

2 Опрацювання теми: «Світова організація торгівлі як глобальний регулятор 

міжнародних інтеграційних процесів» 

3 Опрацювання теми: «Європейський Союз як одне з найуспішніших світових 

інтеграційних об’єднань» 

4 Опрацювання теми: «Передумови і перспективи створення Україною 

інтеграційних об’єднань на регіональному рівні» 



  

5 Опрацювання теми: «Можливості і загрози для ринку збуту продукції реального 

сектору України від участі у регіональних об’єднаннях з урахуванням 

зобов’язань СОТ» 

 

 

 

4. ПИТАННЯ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

 

4.1.Теоретичні питання до поточної Контрольної роботи 

Тема 1. Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях 

розвитку економічних систем 

 
1. Яке значення має поняття «економічна інтеграція»? 

2. На які основні теоретичні підходи можна поділити поняття «міжнародної економічної 
інтеграції»?  

3. Які основні ознаки інтеграції та її передумови. 

4. Як Ви розумієте поняття «інтеграція економічних систем»? 

5. Які існують форми економічної інтеграції ринків?  
6. Які існують основні теоретичні школи економічної інтеграції?  

7. Які етапи проходять економічні системи в рамках інтеграційних процесів.  

8. Які існують рівні інтеграції соціально-економічних систем?  
9. Які основні теоретичні аспекти характеризують інтеграцію міст? 

10. Які основні рівні інтеграції міст можна виділити? 

11. Яка сьогодні склалася схема внутрішньої організаційної моделі інтеграції України?  
12. Що означає поняття «регіональна економічна інтеграція»? 

13. На яких рівнях може відбуватись регіональна інтеграція? 

14. Які існують моделі прикордонної співпраці? 

15. Які особливості економічної інтеграції проявляються в умовах глобалізації? 
16. Що повинні зробити місцеві органи влади України для визначення проблем і вигод 

підприємств від міжнародної інтеграції? 

 

Тема 2. Світова організація торгівлі як глобальний регулятор міжнародних 

інтеграційних процесів 

 
1. В чому полягає механізм врегулювання торгових суперечок в СОТ? 

2. Який механізм антидемпінгового процесу та розслідування в рамках СОТ? 
3. Який механізм зміни тарифних зобов’язань країни-члена СОТ? 

4. Які загальні вигоди, негативні наслідки, спрямування державної політики України щодо 

членства в СОТ? 
5. Наведіть характеристику перших років членства України в СОТ  

6. Які основні напрями, за якими склалася асиметрія в Угоді між Україною і країнами-

засновниками СОТ? Надайте їх характеристику 

7. Які геополітичні і геоекономічні аспекти членства України в СОТ? 
8. В чому виявляється асиметричність у рівні тарифного захисту внутрішнього ринку 

України від членства в СОТ? 

9. Як проявляється  асиметричність у зв’язаних (максимальних) рівнях тарифів в умовах 
вступу України до СОТ? 

10. В чому виявляється асиметричність у «надзвичайних заходах» захисту, можливості 

перегляду зобов’язань в умовах вступу України до СОТ? 

11. Які можливості і загрози від антидемпінгових та компенсаційних заходів в умовах вступу 



  

України до СОТ? 

12. Які можливості і загрози від захисних заходи та стимулювання вітчизняного виробництва 
в умовах вступу України до СОТ? 

13. Які переваги та недоліки створення регіональних торговельних угод в умовах вступу 

України до СОТ? 
14. Як проявляється асиметричність у ставках митного тарифу для сільськогосподарської 

продукції в умовах вступу України до СОТ? 

15. В чому виявляється асиметричність у використанні адвалерної і неадвалерної форм та 

ступені однорідності митного тарифу для сільськогосподарської продукції в умовах вступу 
України до СОТ? 

16. Як виявляється асиметричність у застосуванні «надзвичайних заходів» захисту для 

сільськогосподарської продукції в умовах вступу України до СОТ? 
17. В чому проявляється асиметричність у реалізації експортної політики та програм 

підтримки виробництва та експорту агропродовольчих товарів в умовах вступу України до 

СОТ? 

 

Тема 3. Європейський Союз як одне з найуспішніших світових 

інтеграційних об’єднань 

 
1. Які основні угоди регулюють європейську інтеграцію? 

2. Які причини викликали європейську інтеграцію? Чому була створена Рада Європи (1949 
р.)? 

3. Які основні положень Паризького договору (1951 р.)? Які основні угоди були укладені в 

процесі створення Європейського Співтовариства? 
4. Що означають процеси розширення і поглиблення? 

5. Наведіть основні етапи на шляху до Європейського Союзу (Єдиний Європейський Акт 

(1986), Маастрихтський договір (1992 р.)) 
6. Які чотири свободи та три стовпа ЄС? Надайте їм характеристику 

7. Охарактеризуйте політику розширення ЄС з моменту створення і до теперішнього часу 

8. Якими були початки і етапи економічної і валютної інтеграції в ЄС? Яким був шлях до 

спільного ринку? 
9. Які основні положення Договору про Європейське Економічне Співтовариство (1957 р., 

Римський договір)? 

10. Охарактеризуйте створення Економічного та Валютного Союзу і створення Європейської 
Валютної Системи  

11. Наведіть характеристику третього етапу створення Економічного та Валютного Союзу: 

введення євро, інтеграція фінансових ринків, подолання фінансової кризи 2008–2009 рр. 
12. Який механізм роботи Європейського Союзу? Охарактеризуйте інституціональний 

трикутник: функції і взаємодія Ради ЄС, Європарламенту і Єврокомісії 

13. Які внутрішня структура, правові основи функціонування, функції і організація роботи 

Європейську Раду як вищий політичний орган ЄС? 
14. Які внутрішня структура, правові основи функціонування, функції і організація роботи 

Європейського Парламенту? 

15. В чому призначення, завдання і функції Уповноваженого з прав людини (Омбудсмена) 
Європейського Парламенту? 

16. В чому полягає розподіл функцій між Європейською Радою і Європейським Парламентом? 

17. Які внутрішня структура, правові основи функціонування, функції і організація роботи 

Ради Європейського Союзу? 
18. Які внутрішня структура, правові основи функціонування, функції і організація роботи 

Європейської Комісії? 

19. Яка внутрішня структура, правові основи функціонування, функції і організація роботи 
Європейського Суду? 

20. Які правові основи функціонування, функції і організація роботи Суду загального 

призначення? 
21. Які правові основи функціонування, функції і організація роботи Суду Аудиторів ЄС? 

22. Які основні задачі і функції допоміжних органів ЄС? 



  

23. В чому полягали проблеми, які гальмували укладання Європейської Конституції? 

24. Які основні положення Стратегії розвитку ЄС «Європа 2020»? 
25. В чому полягає спільна політика з науково-технічних досліджень ЄС? Охарактеризуйте 

стратегію і програму розвитку науково-технічної політики ЄС до 2020 р. 

26. Які основні цілі, звання і програми визначені в межах «Горизонт 2020»? 
27. Який зміст і основні заходи спільної промислової політики і підтримки підприємництва в 

ЄС до 2020 р.? 

28. Який зміст і основні заходи спільної енергетичної політики ЄС до 2020 р.? 

29. Який зміст і основні заходи спільної транспортної політики ЄС до 2020 р? 
30. Який зміст і основні заходи спільної сільськогосподарської політики ЄС до 2020 р? 

31. В чому сутність і основні заходи спільної торговельної політики ЄС до 2020 р.? 

32. В чому полягає сутність понять регіон та субсидіарність? 
33. Яка послідовність еволюції регіональної політики в ЄС? 

34. В чому полягає інституціалізація принципу субсидіарності в регіональному розвитку ЄС? 

35. В чому полягає сутність поняття регіональна політика? Які існують відмінності та 

альтернативи у визначенні цього поняття? 
36. Які відмінності існують у формуванні політики сусідства до 2007–2013 рр. та нової 

політики сусідства ЄС у 2014–2020 рр.? 

37. В чому полягає причини виникнення Політики сусідства ЄС як явища? 
38. Чи можливо порахувати індекс європейської інтеграції країн Східного Партнерства? 

Аргументуйте свою відповідь. 

39. Які цілі переслідує «новий» інструмент європейського сусідства?  
40. В чому полягають цілі та зміст транскордонного співробітництва в рамках політики 

сусідства ЄС? 
 

 

4.2. Теоретичні питання до підсумкового Заліку 

Тема 1. Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях 

розвитку економічних систем 

 
1. Яке значення має поняття «економічна інтеграція»? 

2. На які основні теоретичні підходи можна поділити поняття «міжнародної економічної 
інтеграції»?  

3. Які основні ознаки інтеграції та її передумови. 

4. Як Ви розумієте поняття «інтеграція економічних систем»? 
5. Які існують форми економічної інтеграції ринків?  

6. Які існують основні теоретичні школи економічної інтеграції?  

7. Які етапи проходять економічні системи в рамках інтеграційних процесів.  
8. Які існують рівні інтеграції соціально-економічних систем?  

9. Які основні теоретичні аспекти характеризують інтеграцію міст? 

10. Які основні рівні інтеграції міст можна виділити? 

11. Яка сьогодні склалася схема внутрішньої організаційної моделі інтеграції України?  
12. Що означає поняття «регіональна економічна інтеграція»? 

13. На яких рівнях може відбуватись регіональна інтеграція? 

14. Які існують моделі прикордонної співпраці? 
15. Які особливості економічної інтеграції проявляються в умовах глобалізації? 

16. Що повинні зробити місцеві органи влади України для визначення проблем і вигод 

підприємств від міжнародної інтеграції? 

 

Тема 2. Світова організація торгівлі як глобальний регулятор міжнародних 

інтеграційних процесів 

 
1. В чому полягає механізм врегулювання торгових суперечок в СОТ? 



  

2. Який механізм антидемпінгового процесу та розслідування в рамках СОТ? 

3. Який механізм зміни тарифних зобов’язань країни-члена СОТ? 
4. Які загальні вигоди, негативні наслідки, спрямування державної політики України щодо 

членства в СОТ? 

5. Наведіть характеристику перших років членства України в СОТ  
6. Які основні напрями, за якими склалася асиметрія в Угоді між Україною і країнами-

засновниками СОТ? Надайте їх характеристику 

7. Які геополітичні і геоекономічні аспекти членства України в СОТ? 

8. В чому виявляється асиметричність у рівні тарифного захисту внутрішнього ринку 
України від членства в СОТ? 

9. Як проявляється  асиметричність у зв’язаних (максимальних) рівнях тарифів в умовах 

вступу України до СОТ? 
10. В чому виявляється асиметричність у «надзвичайних заходах» захисту, можливості 

перегляду зобов’язань в умовах вступу України до СОТ? 

11. Які можливості і загрози від антидемпінгових та компенсаційних заходів в умовах вступу 

України до СОТ? 
12. Які можливості і загрози від захисних заходи та стимулювання вітчизняного виробництва 

в умовах вступу України до СОТ? 

13. Які переваги та недоліки створення регіональних торговельних угод в умовах вступу 
України до СОТ? 

14. Як проявляється асиметричність у ставках митного тарифу для сільськогосподарської 

продукції в умовах вступу України до СОТ? 
15. В чому виявляється асиметричність у використанні адвалерної і неадвалерної форм та 

ступені однорідності митного тарифу для сільськогосподарської продукції в умовах вступу 

України до СОТ? 

16. Як виявляється асиметричність у застосуванні «надзвичайних заходів» захисту для 
сільськогосподарської продукції в умовах вступу України до СОТ? 

17. В чому проявляється асиметричність у реалізації експортної політики та програм 

підтримки виробництва та експорту агропродовольчих товарів в умовах вступу України до 
СОТ? 

 

Тема 3. Європейський Союз як одне з найуспішніших світових 

інтеграційних об’єднань 

 
1. Які основні угоди регулюють європейську інтеграцію? 

2. Які причини викликали європейську інтеграцію? Чому була створена Рада Європи (1949 

р.)? 
3. Які основні положень Паризького договору (1951 р.)? Які основні угоди були укладені в 

процесі створення Європейського Співтовариства? 

4. Що означають процеси розширення і поглиблення? 

5. Наведіть основні етапи на шляху до Європейського Союзу (Єдиний Європейський Акт 
(1986), Маастрихтський договір (1992 р.)) 

6. Які чотири свободи та три стовпа ЄС? Надайте їм характеристику 

7. Охарактеризуйте політику розширення ЄС з моменту створення і до теперішнього часу 
8. Якими були початки і етапи економічної і валютної інтеграції в ЄС? Яким був шлях до 

спільного ринку? 

9. Які основні положення Договору про Європейське Економічне Співтовариство (1957 р., 

Римський договір)? 
10. Охарактеризуйте створення Економічного та Валютного Союзу і створення Європейської 

Валютної Системи  

11. Наведіть характеристику третього етапу створення Економічного та Валютного Союзу: 
введення євро, інтеграція фінансових ринків, подолання фінансової кризи 2008–2009 рр. 

12. Який механізм роботи Європейського Союзу? Охарактеризуйте інституціональний 

трикутник: функції і взаємодія Ради ЄС, Європарламенту і Єврокомісії 
13. Які внутрішня структура, правові основи функціонування, функції і організація роботи 

Європейську Раду як вищий політичний орган ЄС? 



  

14. Які внутрішня структура, правові основи функціонування, функції і організація роботи 

Європейського Парламенту? 
15. В чому призначення, завдання і функції Уповноваженого з прав людини (Омбудсмена) 

Європейського Парламенту? 

16. В чому полягає розподіл функцій між Європейською Радою і Європейським Парламентом? 
17. Які внутрішня структура, правові основи функціонування, функції і організація роботи 

Ради Європейського Союзу? 

18. Які внутрішня структура, правові основи функціонування, функції і організація роботи 

Європейської Комісії? 
19. Яка внутрішня структура, правові основи функціонування, функції і організація роботи 

Європейського Суду? 

20. Які правові основи функціонування, функції і організація роботи Суду загального 
призначення? 

21. Які правові основи функціонування, функції і організація роботи Суду Аудиторів ЄС? 

22. Які основні задачі і функції допоміжних органів ЄС? 

23. В чому полягали проблеми, які гальмували укладання Європейської Конституції? 
24. Які основні положення Стратегії розвитку ЄС «Європа 2020»? 

25. В чому полягає спільна політика з науково-технічних досліджень ЄС? Охарактеризуйте 

стратегію і програму розвитку науково-технічної політики ЄС до 2020 р. 
26. Які основні цілі, звання і програми визначені в межах «Горизонт 2020»? 

27. Який зміст і основні заходи спільної промислової політики і підтримки підприємництва в 

ЄС до 2020 р.? 
28. Який зміст і основні заходи спільної енергетичної політики ЄС до 2020 р.? 

29. Який зміст і основні заходи спільної транспортної політики ЄС до 2020 р? 

30. Який зміст і основні заходи спільної сільськогосподарської політики ЄС до 2020 р? 

31. В чому сутність і основні заходи спільної торговельної політики ЄС до 2020 р.? 
32. В чому полягає сутність понять регіон та субсидіарність? 

33. Яка послідовність еволюції регіональної політики в ЄС? 

34. В чому полягає інституціалізація принципу субсидіарності в регіональному розвитку ЄС? 
35. В чому полягає сутність поняття регіональна політика? Які існують відмінності та 

альтернативи у визначенні цього поняття? 

36. Які відмінності існують у формуванні політики сусідства до 2007–2013 рр. та нової 
політики сусідства ЄС у 2014–2020 рр.? 

37. В чому полягає причини виникнення Політики сусідства ЄС як явища? 

38. Чи можливо порахувати індекс європейської інтеграції країн Східного Партнерства? 

Аргументуйте свою відповідь. 
39. Які цілі переслідує «новий» інструмент європейського сусідства?  

40. В чому полягають цілі та зміст транскордонного співробітництва в рамках політики 

сусідства ЄС? 

 

Тема 4. Передумови і перспективи створення Україною інтеграційних 

об’єднань на регіональному рівні 

 

1. Які особливості найбільших сучасних регіональних об’єднань на Євразійському 
континенті? 

2. В чому виявляється потенціал регіональних об’єднань ЄС і ЄврАзЕС?  

3. Які основні характеристики зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами ЄС і 

ЄврАзЕС? 
4. Як можна охарактеризувати розвиток співробітництва України з ЄС? 

5. Які позитивні і негативні сторони юридичних аспектів, що характеризують асиметрію 

умов Угоди про Асоціацію України з ЄС? 
6. В чому асиметрія умов політичної асоціації і гарантій безпеки України, які містить Угода 

про Асоціацію України з ЄС? 

7. В чому виявляється асиметрія умов Угоди про Асоціацію України з ЄС в розділі щодо 
переміщення капіталів? 



  

8. В чому виявляється асиметрія умов Угоди про Асоціацію України з ЄС в розділі 

переміщення робочої сили? 
9. В чому виявляється асиметрія умов Угоди про Асоціацію України з ЄС при створенні 

ЗВТ+ і покращенні бізнес-середовища? 

10. В чому виявляється асиметрія тарифного захисту в умовах Угоди про Асоціацію України з 
ЄС? 

11. В чому виявляється асиметрія гармонізації стандартів, технічного регулювання і процедур 

оцінки відповідності в Угоді про Асоціацію України з ЄС? 

12. В чому виявляється асиметрія гармонізації правил походження товарів і лібералізації 
ринку послуг в Угоді про Асоціацію України з ЄС? 

13. В чому виявляється асиметрія умов Угоди про Асоціацію України з ЄС для основних умов 

торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та ЄС? 
14. В чому виявляється асиметрія експортних режимів України та ЄС у торгівлі 

сільськогосподарськими товарами в Угоді про Асоціацію України з ЄС? 

15. В чому виявляється асиметрія лібералізації доступу до ринку промислових товарів в Угоді 

про Асоціацію України з ЄС? 
16. В чому виявляються проблеми для металургії, машинобудування та енергетики внаслідок 

асиметрії умов Угоди про Асоціацію України з ЄС? 

17. Які основні етапи формування Євроазійського економічного простору? 
18. Як можна охарактеризувати еволюцію взаємовідносин України з пострадянськими 

країнами у форматі СНД/ЄврАзЕС? 

19. В чому полягає інтеграційна привабливість Митного союзу і ЄЕП для України? 
20. Як виявляється асиметрія умов співпраці України з країнами СНД/ЄврАзЕС в обсягах і 

структурі зовнішньої торгівлі товарами і послугами? 

21. Як виявляється асиметрія тарифної політики і нетарифного регулювання між МС і 

Україною в умовах співпраці України з країнами СНД/ЄврАзЕС? 
22. Як можна порівняти рівні економічної інтеграції України з ЄС і Митним союзом 

ЄврАзЕС? 

23. Як виявляється тарифний аспект економічної інтеграції з ЄС і Митним союзом ЄврАзЕС 
при порівнянні форм регіональної економічної інтеграції України? 

24. Як можна охарактеризувати сполучення торговельних режимів інтеграційних об’єднань 

ЄС та ЄврАзЕС при порівнянні форм регіональної економічної інтеграції України? 
25. Як можна охарактеризувати біполярну концепцію економічної інтеграції України в рамках 

ЄС і ЄврАзЕС? 

 

Тема 5. Можливості і загрози для ринку збуту продукції реального сектору 

України від участі у регіональних об’єднаннях з урахуванням зобов’язань 

СОТ і асоціації з ЄС 

 

1. В чому особливості угоди про зону вільної торгівлі між Україною  та ЄС? 

2. Що таке розширена і всеохоплююча зона вільної торгівлі між ЄС і Україною? 
3. 3 Які перспективи має ринок продукції високотехнологічних галузей України в умовах 

асоціації з ЄС? 

4. Які можливості і загрози для розвитку ринку продукції машинобудування України в 
умовах інтеграції з ЄС? 

5. Які перспективи розвитку вуглеводневого сектора енергетики України надає інтеграція в 

ЄС? 
6. Які можливості і загрози для збуту продукції металургійної промисловості України 

з’явилися завдяки асоціації з ЄС? 

7. Які можливості і загрози для ринку агропромислової продукції України надає 

євроінтеграція? 

 

 

 



  

5. ЗАВДАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ПИСЬМОВИХ ЗАЛІКОВИХ РОБІТ  

 
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

Спеціальність _Міжнародні економічні відносини_                            Семестр_3-й_ 

Навчальна дисципліна _______Євроінтеграція ______________ 

 

 

ЗРАЗОК БІЛЕТА ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Яке значення має поняття «економічна інтеграція»? 

2. Наведіть характеристику перших років членства України в СОТ 

3. Які внутрішня структура, правові основи функціонування, функції і організація роботи 

Європейського Парламенту? 

4. В чому виявляється асиметрія умов Угоди про Асоціацію України з ЄС в розділі щодо 

переміщення капіталів? 

5. Які можливості і загрози для розвитку ринку продукції машинобудування України в 

умовах інтеграції з ЄС? 
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Протокол від  “28”_08_201  року № 1 

 

Завідувач кафедри________     Н.А. Казакова      Екзаменатор_________  І.Ю. Матюшенко 

 


	1. 1. Опис навчальної дисципліни
	Залік (3 семестр)
	Залік (3 семестр) (1)

	Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
	Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
	ЗРАЗОК БІЛЕТА ДО ЗАЛІКУ

