
ВНУТРІШНІЙ РИНОК ЄС  

 

Мета курсу – вивчення особливостей розвитку внутрішнього ринку 
Європейського союзу; формування у студентів компетентностей щодо 
ключових питань економічної та галузевих політик Європейського Союзу з 
метою розвитку здатності аналізувати поточні процеси у європейському 
внутрішньому ринку, спираючись на знання, здобуті під час вивчення даної 
дисципліни, та застосовувати їх при розробці та прийнятті управлінських 
рішень щодо діяльності підприємств на європейському ринку.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
Макроекономіка, Мікроекономіка, Міжнародна економіка, Європейське право, 
Політика європейської інтеграції тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розуміти спільні політики як основу реалізації 
економічної та політичної інтеграції ЄС; розробляти та здійснювати 
обґрунтування оптимальних державноуправлінських та господарських рішень в 
умовах європейської інтеграції. 

Програмні результати навчання: 
знати: понятійний та категорійний апарат у сфері економічної європейської 
інтеграції; основні етапи інтеграційних процесів у різних сферах економічної та 
промислових політик Євросоюзу; структуру та напрями розвитку внутрішнього 
ринку ЄС згідно з установчими договорами ЄС; основоположні принципи 
правового регулювання економічної системи ЄС; процес розробки та реалізації 
галузевих політик Європейського Союзу; особливості бюджетної політики ЄС; 
особливості трансформування зарубіжних галузевих політик згідно з умовами 
інтеграційних перетворень;  
вміти: аналізувати сучасні ключові теорії та основні тенденції економічного 
об’єднання європейських держав; складати аналітичні довідки, пропозиції щодо 
інтеграції до спільного ринку ЄС; володіти сучасними методами пошуку 
інформації, прогнозувати подальший розвиток основних напрямків 
європейської економіки; розробляти управлінські рішення щодо 
євроінтеграційного напрямку державної економічної політики України, 
надавати пропозиції (проекти) щодо вдосконалення державного регулювання 
економіки в Україні в умовах вступу в дію зони вільної торгівлі з ЄС;  
володіти: знаннями та практичними навичками щодо окреслення та визначення 
особливостей функціонування внутрішнього ринку ЄС, формування стратегії 
інтеграції України до ЄС, прийняття управлінських рішень щодо діяльності 
підприємств на європейському ринку.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ. 
Засади функціонування та розвитку внутрішнього ринку ЄС. Теорії 



європейської інтеграції. Передумови економічної інтеграції ЄС. Розвиток 
єдиного ринку ЄС. Інституціональна основа внутрішнього ринку ЄС. 
Інституційний розвиток ЄС. Інституції Європейського Союзу. Процес 
прийняття рішень в органах ЄС. Свобода руху товарів та послуг. Сутність 
внутрішнього ринку країн Євросоюзу. Гармонізація законодавств як інструмент 
вільного руху товарів. Мотиви невідповідностей в торгівлі. Державні контракти 
та класифікація послуг.  Свобода руху капіталів. Передумови лібералізації руху 
капіталів. Транс’європейські мережі. Створення валютного союзу. Наслідки 
запровадження єдиної валюти. Свобода руху осіб. Спільний ринок праці. 
Свобода підприємницької діяльності. Сучасна соціальна політика країн-членів 
ЄС. 
СПІЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ ПОЛІТИКИ ЄС. Основи спільних політик ЄС. 
Характеристика спільних політик ЄС. Бюджетна політика ЄС. Регіональна 
політика та політика згуртування. Спільні політики у сфері рибальства; 
конкуренції; транспорту і промисловості. Еволюція спільних політик у сфері 
рибальства; конкуренції; транспорту і промисловості. Політика рибальства. 
Конкурентна політика ЄС. Сільськогосподарська політика ЄС. Загальна 
характеристика аграрної політики ЄС. Реформа спільної сільськогосподарської 
політики. Енергетична політика ЄС. Реалізація енергетичної політики у Європі. 
Внутрішній енергетичний ринок. Енергетична стратегія Спільноти. 
Перспективи економічної інтеграції України та ЄС. Розвиток відносин України 
з ЄС. Економічне співробітництво та інтеграція України до ЄС.   
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 20 годин аудиторних занять і 100 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


