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ВСТУП
Європейський союз є унікальним інтеграційним утворенням за
географічним охопленням та глибиною торговельної, валютної та
секторальної економічної інтеграції. Він є одним з трьох найбільших світових
економічних центрів і найбільшим економічним партнером України.
Укладання між Україною та ЄС Угоди про асоціацію, яка включає створення
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, стало важливим кроком
на шляху реалізації євроінтеграційних прагнень України. Гармонізація
економічного регулювання в Україні з ЄС та важливість двосторонніх
торговельних, фінансово-інвестиційних, науково-технічних та міграційних
зв’язків створює необхідність підготовки фахівців, які зможуть орієнтуватися
у регуляторному механізмі ЄС, реалізовувати реформування української
економіки, забезпечувати вихід українських компаній на ринок ЄС,
працювати у компаніях за участю європейського капіталу.
«Європейський бізнес» є вибірковим спеціалізованим блоком в
межах освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні
відносини» на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 292
«Міжнародні економічні відносини». Термін навчання 1 рік 4 місяці. Форма
навчання за програмою є денною.
Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Проводяться лекції,
семінари, практичні заняття, самостійна робота, консультації із викладачами.
Форми оцінювання на курсах спеціалізації: заліки, поточний контроль
(модульні контрольні роботи, «кейс-стаді», проекти, презентації, реферати,
доповіді на семінарських заняттях та самостійна робота). Обов’язковими є:
- практика за фахом в міжнародних та/або українських компаніях без
відриву від навчання;
- складання кваліфікаційного іспиту «Теорія і практика перекладу»
(іноземна мова: одна або декілька);
- складання комплексного кваліфікаційного іспиту освітньої програми
«Міжнародні економічні відносини» (включаючи 1 питання в білеті по
дисциплінах з вибіркового спеціалізованого блоку);
- публічний захист кваліфікаційної магістерської роботи.
Викладання проводиться викладачами кафедри світового господарства і
міжнародних відносин, а також кафедри міжнародних фінансів та кафедри
порівняльного і європейського права. Викладачі кафедри поєднують
викладацьку, науково-викладацьку, науково-методичну роботу з участю у
міжнародних проектах (у тому числі проект ТЕМПУС «Підготовка
спеціалістів з Європейських студій», проект кафедри Жана Моне на базі
кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
«Університетські курси з європейської економічної інтеграції» за програмою
«Навчання впродовж всього життя», проект Центру досконалості Жана Моне
«Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний
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підхід» за програмою Еразмус+ та інші). До навчального процесу залучено
також успішних підприємців-практиків в межах майстер-класів. Студенти
мають можливість відвідувати в Інституті тематичні конференції та круглі
столи, доповіді провідних фахівців з ЄС.
Дисципліни вибіркового спеціалізованого блоку «Європейський бізнес»
забезпечують набуття таких фахових і загальних компетентностей:
- Здатність прийняття рішень щодо створення і функціонування бізнесу в
умовах регуляторного середовища Європейського Союзу та окремих
країн Європи.
- Здатність проводити аналіз кон’юнктури європейських ринків товарів
та послуг і забезпечувати управління торгівельними потоками з
європейськими компаніями.
- Здатність проводити інвестиційні та кредитно-розрахункові операції на
ринку ЄС.
- Здатність приймати рішення в сфері міжнародних інтеграційних,
зокрема європейських, євроатлантичних та дезінтеграційних процесів
та
здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність
в
умовах
трансформації міжнародного регуляторного середовища.
В результаті опанування програми з підготовки фахівців (магістр
міжнародних економічних відносин за спеціалізацією «Європейський бізнес»)
випускник повинен зокрема уміти (програмні результати навчання):
- Забезпечувати функціонування бізнесу в умовах регуляторного
середовища європейських країн.
- Виявляти тренди кон’юнктури європейських ринків товарів та послуг та
приймати рішення щодо виходу на них.
- Приймати рішення щодо реалізації торговельної, валютної та
секторальної інтеграційної політики та виходу на ринки партнерів по
інтеграції, зокрема з урахуванням європейської та євроатлантичної
інтеграції України.
- Забезпечувати відповідність ділової активності та економічної політики
нормам міжнародного та європейського права і використовувати
міжнародні правові інструменти для вирішення економічних суперечок.
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СТРУКТУРА
вибіркового спеціалізованого блоку магістерської програми
«Міжнародні економічні відносини»
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БІЗНЕС»
Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

Кон’юнктура європейських ринків товарів та
послуг

3,0

залік

Європейське бізнес-середовище

3,0

залік

Організація торгівлі з європейськими
компаніями

3,0

залік

Операції на інвестиційних ринках ЄС

4,0

залік

Кредитні та розрахункові інструменти
європейського бізнесу

4,0

залік

Кон’юнктура європейських ринків товарів та
послуг

3,0

залік

Європейське матеріальне право (курс з окремого
переліку дисциплін вільного вибору)

4,0

залік

Разом (з 90,0 кредитів по всій програмі
«Міжнародні економічні відносини»)

24,0

Курси
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РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КУРСІВ
ВИБІРКОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО БЛОКУ
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БІЗНЕС»
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КОН’ЮНКТУРА ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКІВ
ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ»
Розробник: Шворак Людмила Олександрівна, к.е.н., асистент кафедри
світового господарства і міжнародних економічних відносин
Мета та завдання дисципліни – висвітлення теоретичних та
практичних аспектів розвитку європейського ринку товарів та послуг.
Основні цілі та завдання дисципліни: сформувати цілісну систему знань щодо
дослідження кон’юнктури на ринках товарів та послуг; дати понятійнотермінологічний апарат, що характеризує кон’юнктуру європейських ринків
товарів та послуг; розкрити закономірності та концептуальні основи
європейських ринків товарів та послуг; висвітлити сучасні форми,
детермінанти розвитку та основні тенденції динаміки європейських ринків
товарів та послуг на яких базуються можливості реалізації економічних та
стратегічних інтересів України у цьому регіоні; підготувати фахівців здатних
виконувати практичну дослідницьку роботу у сфері аналізу кон’юнктури
європейських ринків товарів та послуг. В результаті вивчення навчальної
дисципліни студент повинен знати:
- основні кон’юнктуроутворюючі фактори;
- систему показників кон’юнктури ринку;
- методику досліджень економічної кон’юнктури;
- механізми оцінки стратегій розвитку кон’юнктури ринку;
- основні методи та процедуру прогнозування кон’юнктури ринку;
- методи впливу на ринки держави та підприємств;
- динаміку кон’юнктури енергетичного ринку ЄС;
- провідні тенденції розвитку європейського аграрного ринку;
- кон’юнктурні фактори на ринку автомобільної промисловості ЄС;
- динаміку культурної та творчої промисловості ЄС;
- особливості розвитку європейських ринків послуг;
- стратегічні можливості реалізації економічних інтересів України на
європейських ринках товарів та послуг.
вміти:
- узагальнювати основні теоретичні проблеми дослідження кон’юнктури
європейських ринків товарів та послуг в умовах посилення економічної
глобалізації і волатильності світової економіки;
- застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань,
пов’язаних з реалізацією зовнішньоекономічної політики України,
зміцнення її позицій на європейських ринках в рамках своєї
професійної діяльності;
- оцінювати та прогнозувати конкретні ситуації на європейських ринках
товарів та послуг з метою захисту державних інтересів та підвищення
міжнародного авторитету України;
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- збирати, узагальнювати та аналізувати економічну інформацію щодо
кон’юнктури ринків.
Система оцінювання. Для одержання заліку необхідно протягом
семестру одержати принаймні 60 балів. Складові оцінки:
1. Усні відповіді, доповнення, бліц-опитування, дискусія: до 40 балів.
2. Виконання індивідуальної самостійної роботи (презентація – кейс):
до 30 балів.
3. Модульна контрольна робота (тест): до 30 балів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин

№
п/п
1
2
3
4
5

Назва теми

лекції семінари С/Р

Методологія кон’юнктурних досліджень
європейських ринків товарів та послуг
Динаміка кон’юнктури європейського
енергетичного ринку
Кон’юнктура аграрного ринку ЄС
Кон’юнктроутворюючі фактори
європейського ринку автомобільної
промисловості
Кон’юнктура європейських ринків, що є
недоторгованими для України

2

2

8

2

2

9

2

2

9

2

2

8

2

2

8

6

Характеристика кон’юнктури європейського
ринку фінансових та консалтингових послуг

2

2

9

7

Динаміка кон’юнктури європейських ринків
транспортних та туристичних послуг

2

2

9

8

Модульна контрольна робота

2

ВСЬОГО

16

14

60

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 16 год.
Семінари – 14год.
Самостійна робота - 60год.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Методологія кон’юнктурних досліджень європейських ринків товарів
та послуг
Механізми дослідження кон’юнктури галузевого ринку. Класифікація
кон’юнктуроутворюючих факторів. Ключові кон’юнктуроутворюючі фактори
підприємства. Схема кон’юнктурного дослідження структурних елементів
ринку. Методика проведення кон’юнктурних досліджень ринку. Оцінка
стратегій розвитку кон’юнктури ринку. Система методів прогнозування
кон’юнктури ринку. Макроекономічні показники кон’юнктури ринку.
Державна кон’юнктурна політика.
Державні методи впливу на кон’юнктуру ринку з метою активізації та
стримування сукупного попиту. Антициклічне державне регулювання.
Тема 2. Динаміка кон’юнктури європейського енергетичного ринку
Фактори, що вливають на розвиток кон’юнктури європейських ринків.
Стан і перспективи ресурсної бази та енерговиробництва ЄС. Залежність ЄС
від імпорту різних типів енергоносіїв. Частки споживання енергоресурсів
країнами ЄС.
Кон’юнктура ринку нафти та газу ЄС. Основні торговельні партнери ЄС
у секторах нафти та газу та особливості співпраці з ними. Складові цін на
нафту і газ у різних країнах ЄС та фактори що впливають на відмінності у
ціноутворенні.
Кон’юнктура ринку вугілля ЄС. Ядерна енергія ЄС. Кон’юнктура нових
відновлювальних джерел енергії ЄС. Співробітництво ЄС та України у сфері
енергетики.
Тема 3. Кон’юнктура аграрного ринку ЄС
Особливості формування кон’юнктури аграрного ринку. Провідні засади
спільної аграрної політики ЄС. Структура аграрного ринку ЄС за видами
виробленої продукції. Структура міжнародної торгівлі ЄС аграрними
товарами. Розподіл забезпеченості країн ЄС товарами агросектору. Індекси
доходів в агросекторі ЄС.
Механізми ціноутворення продукцію рослинництва та тваринництва в
ЄС. Провідні тренди цін на зерно, цукор, молоко, яловичину, свинину та
птицю в країнах ЄС.
Учасники мережі поставок харчових продуктів ЄС. ЄС як актор
міжнародної торгівлі товарами сільськогосподарського призначення.
Стратегічні перспективи виходу українських експортерів на агроринок
ЄС.
Тема 4. Кон’юнктроутворюючі фактори європейського ринку автомобільної
промисловості
Місце європейського автомобільного сектору у структурі економіки
ЄС. Провідні тенденції розвитку сектору. Структура виробництва товарів
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автомобільної промисловості в країнах ЄС. Структура продажів товарів
сектору за різними країнами ЄС і особливості цього процесу.
Структура зайнятості в секторі по країнах і різних ланках виробництва.
Особливості реєстрації нових транспортних засобів в країнах ЄС.
Кон’юнктура ринку автомобілів, що знаходяться у споживанні в країнах ЄС.
Країни ЄС – основний торговельний актор на міжнародному ринку
автомобілебудування. Інновації на ринку автомобільної промисловості ЄС.
Стратегічні можливості України у співпраці з ЄС на ринку автомобільної
промисловості.
Тема 5. Кон’юнктура європейських ринків, що є недоторгованими для
України
Поняття та особливості ринків, що є недоторгованими. Методологія
визначення
недоторгованості
ринків.
Кон’юнктурні
особливості
недоторгованих для України ринків ЄС у секторах: харчової промисловості,
інформаційних та комунікаційних технологій, технічного обслуговування та
ремонту повітряних суден, виробництва запасних частин та комплектуючих
виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості, машинобудування,
креативних послуг.
Можливості виходу України на ці ринки ЄС.
Тема 6. Характеристика кон’юнктури європейського ринку фінансових та
консалтингових послуг
Особливості формування ринку послуг ЄС. Фактори, що впливають на
динаміку кон’юнктури ринку послуг ЄС. Частки країн ЄС у міжнародній
торгівлі послугами.
Особливості формування кон’юнктури європейського ринку фінансових
послуг. Провідні гравці на ринку. Країни ЄС у міжнародній торгівлі
фінансовими послугами.
Особливості
формування
кон’юнктури
європейського
ринку
консалтингових послуг. Основні надавачі та споживачі послуг даного
сектору. Країни ЄС у міжнародній торгівлі фінансовими послугами.
Стратегічні перспективи інтеграції України з ЄС у секторах фінансових
та консалтингових послуг.
Тема 7. Динаміка кон’юнктури європейських ринків транспортних та
туристичних послуг
Особливості
формування
кон’юнктури
європейського
ринку
транспортних послуг. Провідні гравці на ринку. Країни ЄС у міжнародній
торгівлі транспортними послугами.
Особливості
формування
кон’юнктури
європейського
ринку
туристичних послуг. Основні надавачі та споживачі послуг даного сектору.
Країни ЄС у міжнародній торгівлі туристичними послугами.
Стратегічні перспективи інтеграції України з ЄС у секторах
транспортних та туристичних послуг.
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ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття 1. Методологія кон’юнктурних досліджень
європейських ринків товарів та послуг
1. Механізми дослідження кон’юнктури галузевого ринку.
2. Ключові кон’юнктуроутворюючі фактори підприємства.
3. Система методів прогнозування кон’юнктури ринку.
4. Макроекономічні показники кон’юнктури ринку.
5. Антициклічне державне регулювання.
Завдання для самостійної роботи
1. На
прикладі
конкретного
підприємства
розкрийте
основні
кон’юнктуроутворюючі фактори.
2. На прикладі конкретної галузі проаналізуйте кон’юнктуроутворюючі
фактори.
3. Використовуючи методи прогнозування кон’юнктури проведіть аналіз
розвитку ринку (за вибором студента).
4. На прикладі конкретної країни оцініть макроекономічні показники
кон’юнктури певного ринку.
5. На конкретному прикладі країни проаналізуйте механізми державної
кон’юнктурної політики.
Семінарське заняття 2. Кон’юнктура європейського енергетичного ринку
1. Залежність ЄС від імпорту різних типів енергоносіїв.
2. Основні торговельні партнери ЄС у секторах нафти та газу та особливості
співпраці з ними.
3. Складові цін на нафту і газ у різних країнах ЄС та фактори що впливають
на відмінності у ціноутворенні.
4. Ядерна енергія ЄС.
5. Огляд основних напрямів Енергетичної стратегії Європейського Союзу.
Завдання для самостійної роботи
1. На прикладах окремих країн ЄС проаналізуйте кон’юнктуру їх ринку
нафти.
2. Визначте провідні фактори, що впливають на кон’юнктуру ринку газу
конкретних країн ЄС (за вибором студента).
3. Проаналізуйте основні кон’юнктуроутворюючі фактори на ринках вугілля
конкретних країн ЄС.
4. Оцініть динаміку кон’юнктури ринків НВДЕ конкретних країн ЄС (за
вибором студента).
Семінарське заняття 3. Кон’юнктура аграрного ринку ЄС
1. Структура міжнародної торгівлі ЄС аграрними товарами.
2. Розподіл забезпеченості країн ЄС товарами агросектору.
3. Індекси доходів в агросекторі ЄС.
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4. Провідні тренди цін на зерно, цукор, молоко, яловичину, свинину та птицю
в країнах ЄС.
5. Учасники мережі поставок харчових продуктів ЄС.
Завдання для самостійної роботи
1. На прикладах конкретних країн ЄС (за вибором студента) поясніть
фактори, що впливають на спеціалізацію країни в аграрному секторі.
2. Проаналізуйте вплив на механізм ціноутворення на аграрному ринку ЄС
спільної аграрної політики ЄС.
3. Поясніть фактори, що вплинули на динаміку цін в аргосекторі ЄС.
4. Оцініть стратегічні можливості виходу українських експортерів на
аграрний ринок ЄС.
Семінарське заняття 4. Кон’юнктуроутворюючі фактори європейського
ринку автомобільної промисловості
1. Провідні тенденції розвитку сектору автомобілебудування ЄС.
2. Кон’юнктура ринку автомобілів що знаходяться у споживанні в країнах
ЄС.
3. Роль країн ЄС на міжнародному ринку автомобілебудування.
4. Кейс-стаді кон’юнктури сектору автомобілебудування на прикладах
конкретних країн ЄС.
Завдання для самостійної роботи
1. Структура продажів товарів сектору за різними країнами ЄС і
особливості цього процесу.
2. Особливості реєстрації нових транспортних засобів в країнах ЄС.
3. Визначте макроекономічні фактори країн ЄС, що сприяють розвитку
сектору автомобільної промисловості (на прикладах країн за вибором
студента).
4. Назвіть ключові кон’юнктуроутворюючі фактори підприємств ЄС, що
сприяють розвитку сектору автомобільної промисловості (на прикладах
підприємств за вибором студента).
Семінарське заняття 5. Кон’юнктура
недоторгованими для України

європейських

ринків,

що

1. Кон’юнтуроутворюючі фактори недоторгованих для України ринків
секторі інформаційних та комунікаційних технологій.
2. Кон’юнтуроутворюючі фактори недоторгованих для України ринків
секторі технічного обслуговування та ремонту повітряних суден.
3. Кон’юнтуроутворюючі фактори недоторгованих для України ринків
секторі машинобудування.
4. Кон’юнтуроутворюючі фактори недоторгованих для України ринків
секторі креативних послуг.

є

ЄС у
ЄС у
ЄС у
ЄС у

Завдання для самостійної роботи
1. На прикладах конкретних країн розкрийте кон’юнктуроутворюючі
фактори недоторгованих для України ринків.
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2. Використовуючи методологію оцінки недоторгованості ринків проведіть
аналіз певного ринку ЄС та визначте чи є в України перспективи виходу на
нього.
Семінарське заняття 6. Характеристика кон’юнктури європейського ринку
фінансових та консалтингових послуг
1. Фактори, що впливають на динаміку кон’юнктури ринку послуг ЄС.
2. Країни ЄС у міжнародній торгівлі фінансовими послугами.
3. Основні надавачі та споживачі консалтингових послуг ЄС.
4. Кейс-стаді кон’юнктури ринку фінансових послуг на прикладах
конкретних країн ЄС.
5. Кейс-стаді кон’юнктури ринку консалтингових послуг на прикладах
конкретних країн ЄС.
Завдання для самостійної роботи
1. Проаналізуйте фактори, що сприяють розвитку ринку фінансових послуг
Німеччини та Франції.
2. Оцініть динаміку розвитку ринку фінансових послуг країн східної Європи.
3. На прикладах конкретних підприємств оцініть кон’юнктуроутворюючі
фактори на ринку консалтингових послуг ЄС.
4. Визначте стратегічні кроки, які має зробити України для інтеграції з
європейськими ринками фінансових та консалтингових послуг.
Семінарське заняття 7. Динаміка кон’юнктури європейських ринків
транспортних та туристичних послуг
1. Країни ЄС у міжнародній торгівлі транспортними послугами.
2. Країни ЄС у міжнародній торгівлі туристичними послугами.
3. Кейс-стаді кон’юнктури ринку транспортних послуг на прикладах
конкретних країн ЄС.
4. Кейс-стаді кон’юнктури ринку туристичних послуг на прикладах
конкретних країн ЄС.
Завдання для самостійної роботи
1. Проаналізуйте фактори, що сприяють зростанню ринку транспортних
послуг Німеччини.
2. На прикладі конкретних країн проаналізуйте механізми ціноутворення на
ринку транспортних послуг ЄС.
3. Визначте основні фактори, що впливають на динаміку ринку туристичних
послуг Іспанії.
4. Наведіть механізми ціноутворення на ринку туристичних послуг на
конкретних прикладах європейських країн (за вибором студента).
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ І
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Домашнє індивідуальне завдання 1
«Порівняльний аналіз кон’юнктури товарного ринку для європейських
країн А та Б» (ринок та країни обирає студент)
Студент на власний розсуд обирає товарний ринок та 2-3 європейські
країни для який він здійснюватиме порівняння кон’юнктури цього ринку.
Мета завдання полягає в реалізації на практиці набутих теоретичних
знань та проведенні практичного дослідження. Завданням роботи є
здійснення порівняльного аналізу кон’юнктури обраного товарного ринку в
обраних країнах та висновки щодо їх ефективності та подальшого розвитку, а
також висновки щодо перспектив виходу українських компаній на ці ринки.
Результати дослідження студенти презентують під час семінарських
занять. Наприкінці семестру студенти мають подати письмові роботи на
обрані теми. Обсяг роботи до 20 сторінок А4.
Домашнє індивідуальне завдання 2
«Порівняльний аналіз кон’юнктури ринку послуг для європейських країн А
та Б» (ринок та країни обирає студент)
Студент на власний розсуд обирає певний ринок послуг та 2-3
європейські країни для який він здійснюватиме порівняння кон’юнктури
цього ринку.
Мета завдання полягає в реалізації на практиці набутих теоретичних
знань та проведенні практичного дослідження. Завданням роботи є
здійснення порівняльного аналізу кон’юнктури обраного ринку послуг в
обраних країнах та висновки щодо їх ефективності та подальшого розвитку, а
також висновки щодо перспектив виходу українських компаній на ці ринки.
Результати дослідження студенти презентують під час семінарських
занять. Наприкінці семестру студенти мають подати письмові роботи на
обрані теми. Обсяг роботи до 20 сторінок А4.
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3. Залежність ЄС від імпорту різних типів енергоносіїв.
4. Індекси доходів в агросекторі ЄС.
5. Інновації на ринку автомобільної промисловості ЄС.
6. Класифікація кон’юнктуроутворюючих факторів.
7. Ключові кон’юнктуроутворюючі фактори підприємства.
8. Кон’юнктура нових відновлювальних джерел ЄС.
9. Кон’юнктура ринку автомобілів що знаходяться у споживанні в країнах
ЄС.
10. Кон’юнктура ринку вугілля ЄС.
11. Кон’юнктура ринку нафти та газу ЄС.
12. Країни ЄС у міжнародній торгівлі транспортними послугами.
13. Країни ЄС у міжнародній торгівлі туристичними послугами.
14. Країни ЄС у міжнародній торгівлі фінансовими послугами.
15. Макроекономічні показники кон’юнктури ринку.
16. Методика проведення кон’юнктурних досліджень ринку.
17. Механізми дослідження кон’юнктури галузевого ринку.
18. Механізми ціноутворення в секторі культурної та творчої промисловості
європейських країн.
19. Механізми ціноутворення на продукцію рослинництва та тваринництва в
ЄС.
20. Міжнародна торгівля ЄС у секторі культурної та творчої промисловості.
21. Місце європейського автомобільного сектору у структурі економіки ЄС.
22. Огляд основних напрямів Енергетичної стратегії Європейського Союзу.
23. Основні надавачі та споживачі консалтингових послуг ЄС.
24. Основні торговельні партнери ЄС у секторах нафти та газу та особливості
співпраці з ними.
25. Особливості формування кон’юнктури аграрного ринку.
26. Особливості
формування
кон’юнктури
європейського
ринку
консалтингових послуг.
27. Особливості формування кон’юнктури європейського ринку транспортних
послуг.
28. Особливості формування кон’юнктури європейського ринку туристичних
послуг.
29. Особливості формування кон’юнктури європейського ринку фінансових
послуг.
30. Особливості формування ринку послуг ЄС.
31. Оцінка стратегій розвитку кон’юнктури ринку. Система методів
прогнозування кон’юнктури ринку.
32. Провідні засади спільної аграрної політики ЄС.
33. Провідні тенденції розвитку сектору автомобілебудування ЄС.
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34. Провідні тренди цін на зерно, цукор, молоко, яловичину, свинину та
птицю в країнах ЄС.
35. Ринки ЄС, що є недоторгованими для України та їх кон’юнктура.
36. Ринок праці у секторі культурної та творчої промисловості ЄС.
37. Розподіл забезпеченості країн ЄС товарами агросектору.
38. Роль ЄС у світовому ринку культурної та творчої промисловості.
39. Роль країн ЄС на міжнародному ринку автомобілебудування.
40. Роль послуг на ринку культурної та творчої промисловості. Механізми
ціноутворення в секторі.
41. Система методів прогнозування кон’юнктури ринку.
42. Складові цін на нафту і газ у різних країнах ЄС та фактори що впливають
на відмінності у ціноутворенні.
43. Співробітництво ЄС та України у сфері енергетики.
44. Стан і перспективи ресурсної бази та енерговиробництва ЄС.
45. Стратегічні можливості для інтеграції України та ЄС у секторі культурної
та творчої промисловості.
46. Стратегічні можливості України у співпраці з ЄС на ринку автомобільної
промисловості.
47. Стратегічні перспективи виходу українських експортерів на аграрний
ринок ЄС.
48. Стратегічні перспективи інтеграції України з ЄС у секторах транспортних
та туристичних послуг.
49. Стратегічні перспективи інтеграції України з ЄС у секторах фінансових та
консалтингових послуг.
50. Структура аграрного ринку ЄС за видами виробленої та спожитої
продукції.
51. Структура виробництва та споживання країн ЄС на ринку культурної та
творчої промисловості.
52. Структура виробництва та споживання товарів автомобільної
промисловості в країнах ЄС.
53. Структура зайнятості в секторі по країнах і різних ланках виробництва.
54. Структура міжнародної торгівлі ЄС аграрними товарами.
55. Структура та особливості формування культурної та творчої
промисловості ЄС.
56. Учасники мережі поставок харчових продуктів ЄС.
57. Фактори, що впливають на динаміку кон’юнктури ринку послуг ЄС.
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Мета дисципліни – вивчення теорії і практики організації регулювання
бізнесу в країнах ЄС та середовища його функціонування. Вивчаються
політико-правові, податкові, трудові, соціальні, інноваційні та інші аспекти
європейського бізнес-середовища. Розглядається регулювання різних етапів
створення і функціонування бізнесу в країнах Європи, функціонування різних
правових форм бізнесу в ЄС, особливості захисту прав споживачів. В
результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- понятійно-термінологічний апарат в сфері європейського бізнессередовища;
- джерельну базу про регулювання бізнесу в Європі;
- етапи формування бізнес-середовища в Європі;
- політико-правове середовище європейського бізнесу;
- середовище європейського бізнесу в сфері оподаткування, ринку праці
та соціальної відповідальності;
- регулювання аграрного бізнесу в ЄС;
- особливості функціонування різних організаційних форм бізнесу в ЄС;
- тенденції і передовий досвід в сфері регулювання основних етапів
ведення бізнесу в країнах Європи;
- основи захисту прав споживачів в ЄС;
вміти:
- орієнтуватися у послідовності практичних кроків сфері створення
бізнесу, оформлення власності, забезпечення виконання контрактів,
вирішення проблем неплатоспроможності та інших етапів
функціонування бізнесу на прикладі обраних країн;
- аналізувати нормативне поле регулювання бізнесу в Європі;
- оцінювати тенденції розвитку європейського бізнес-середовища;
- прийняти і обґрунтувати рішення щодо доцільності та форми виходу на
європейські ринки.
Система оцінювання. Для одержання заліку необхідно протягом
семестру одержати принаймні 60 балів. Складові оцінки:
1. Усні відповіді, доповнення, бліц-опитування, дискусія: до 40 балів.
2. Виконання індивідуальної самостійної роботи (презентація – кейс):
до 30 балів.
3. Модульна контрольна робота (тест): до 30 балів.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

Кількість годин

Назва лекції

лекції

семінари С/Р

Змістовий модуль 1
Загальні аспекти європейського бізнес-середовища
1

Особливості та етапи формування бізнессередовища в Європі

3

2

8

2

Політико-правове середовище європейського
бізнесу

3

1

8

3

Сільськогосподарська політика ЄС

2

1

5

Змістовий модуль 2
Основи регулювання бізнесу і захисту споживачів в ЄС
4

Регулювання основних етапів функціонування
бізнесу в країнах Європи

3

1

5

5

Основи корпоративного права ЄС

2

1

8

6

Захист прав споживачів в ЄС

3

1

8

Презентація індивідуальної самостійної роботи

2

20

Модульна контрольна робота

1

Залік

2

ВСЬОГО

16

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 16 год.
Семінари – 12год.
Самостійна робота - 62 год.

26

12

62

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Особливості та етапи формування бізнес середовища в Європі
Поняття і загальна характеристика бізнес середовища. Порівняльний
аналіз бізнес-середовища розвинутих країн.
Етапи розвитку європейского бізнес середовища. Особливості сучасного
етапу розвитку європейского бізнес середовища.
Економічні аспекти європейского бізнес середовища. Політичні аспекти
європейского бізнес середовища. Правові аспекти європейского бізнес
середовища. Культурні аспекти європейского бізнес середовища. Особливості
бізнес-етикету.
Бізнес-середовище в окремих країнах ЄС.
Тема 2. Політико-правове середовище європейського бізнесу
Поняття політичних систем. Стабільність правових систем.
Порівняльний аналіз політичних систем і політичного середовища в різних
країнах ЄС. Рівень розвитку політичних і громадянських свобод. Індекс
демократії. Свобода слова. Рівень корупції. Політичні ризики і оцінка
політичної стабільності в країні. Ролі і вплив регіональної влади.
Типи правових систем. Особливості контрактів в різних правових
системах. Податкове та трудове законодавство. Соціальна відповідальність
бізнесу.
Регулювання експортно-імпортних операцій. Регулювання виїзду / в'їзду
приватних осіб. Захищеність власності та прав особистості.
Тема 3. Спільна сільськогосподарська політика ЄС
Сільське господарство в Європейському Союзі. Частка сільського
господарства у ВВП, частка зайнятості в первинному секторі. Мережа даних
бухгалтерського обліку в господарствах (FADN).
Принципи спільної сільськогосподарської політики ЄС. Народження та
перші десятиліття спільної сільськогосподарської політики. Етапи розвитку
спільної
сільськогосподарської
політики.
Реформа
спільної
сільськогосподарської політики 2014-2020. Базова схема оплати (BPS).
Обов’язкові схеми. Зелений прямий платіж. Екологічна фокусна зона (EFA).
Оплата молодих фермерів. Добровільні схеми. Схема малого фермера (SFC).
Другий рівень спільної сільськогосподарської політики: політика
розвитку сільських районів. Пріоритети розвитку сільських районів.
Інтегрована система адміністрування та контролю (Integrated Administration
and Control System). Перспективи реформи спільної сільськогосподарської
політики.
Спільна сільськогосподарська політика та СОТ. Угода СОТ про сільське
господарство. Вплив Угоди про сільське господарство на спільну
сільськогосподарську політику. Спільна сільськогосподарська політика та
Україна.
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Тема 4. Регулювання основних етапів функціонування бізнесу в країнах
Європи
Передовий досвід в сфері регулювання основних аспектів
функціонування бізнесу в країнах ЄС. Напрями реформування бізнесрегулювання. Діджиталізація процедур. Єдині контактні пункти.
Процедури для заснування бізнесу. Реєстрація нерухомості, дозволи на
будівництво, підключення до електроенергії. Етапи, документи, залучені
організації.
Одержання кредиту. Кредитні реєстри і бюро. Заставне майно. Захист
міноритарних інвесторів. Вимог щодо прозорості. Операції з пов’язаними
особами. Відповідальність директорів.
Забезпечення виконання контрактів. Процедури вирішення суперечок.
Санкції за затримки платежів. Процедури вирішення неплатоспроможності.
Реорганізація і ліквідація компаній. Вимоги до арбітражних керуючих.
Урахування досвіду ЄС в бізнес-регулюванні в Україні.
Тема 5. Основи корпоративного права ЄС
Основні нормативні акти ЄС в сфері корпоративного законодавства.
Форми організації бізнесу. Компанії з обмеженою відповідальністю. Приватні
компанії з обмеженою відповідальністю з одним власником.
Установчі документи. Вимоги щодо оприлюднення інформації про
компанію.
Регулювання об’єднань і поділу компаній. Пропозиції щодо придбання
компаній. Права акціонерів компаній у лістингу. Порядок проведення
загальних зборів акціонерів.
Загальноєвропейські юридичні форми організації бізнесу. Європейська
компанія (SE): способи утворення, управлінська структура, тенденції
поширення. Європейська кооперативна спілка. Європейські об’єднання з
економічних інтересів.
Вимоги ЄС до звітності компаній різної величини. Критерії визначення
великих, середніх, малих і мікро-підприємств. Структура фінансової
звітності. Управлінський звіт. Консолідована звітність.
Корпоративне законодавство і Угода про асоціацію між Україною і ЄС.
Тема 6. Захист прав споживачів в ЄС
Сфера дії законодавства про захист прав споживачів. Визначення
споживача, виробника, споживчих товарів. Передбачені винятки. Основні
тенденції реформування системи захисту споживачів в ЄС.
Гарантії на товари. Юридична і комерційна гарантія. Часові обмеження
гарантії. Критерії відповідності товару умовам контракту. Дії при
невідповідності товару умовам контракту. Відповідальність за дефектну
продукцію. Умови настання відповідальності. Умови звільнення від
відповідальності.
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Захист споживачів за різних форм продажу товарів та послуг. Звичайні
продажі. Дистанційні контракти. Контракти, укладені поза діловими
приміщеннями. Зобов’язання продавця щодо інформування покупця.
Зазначення цін. Право повернення товару.
Недобросовісні торговельні методи. Комерційна практика, що вводить в
оману. Агресивна комерційна практика. Недобросовісні умови контракту:
визначення і приклади. Реклама, що вводить в оману. Порівняльна реклама.
Гео-блокування.
Вирішення суперечок в сфері прав споживачів. Неформальні засоби
вирішення суперечок. Організації в сфері захисту прав споживачів.
Альтернативні процедури вирішення суперечок за допомогою нейтральних
органів або осіб. Формальний судовий процес. Європейська процедура для
малих позовів. Європейський наказ на оплату.
Реформування системи захисту прав споживачів згідно Угоди про
асоціацію між Україною і ЄС.

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття 1. Особливості та етапи формування бізнес-середовища
в Європі
1. Особливості європейського бізнес-середовища.
2. Основні етапи формування бізнес-середовища в Європі.
3. Особливості сучасного етапу розвитку європейського бізнес-середовища.
Завдання для самостійної роботи
1. Визначте особливості бізнес середовища основних країн ЄС.
2. Оцініть частку державної власності в країнах ЄС.
3.Визначить країни ЄС з найкращим або найгіршим рівнем прирісту
населення і очікуваної тривалісті життя.
4.Проаналізуйте рівень оплати праці в ЄС.
5.Підготуйте інформацію про рівень основних економічних проблем в країнах
ЄС (інфляція, безробіття, регіональні або галузеві депресивні явища, бідність
і т.д.)
Семінарське заняття 2. Політико-правове середовище європейського бізнесу.
Спільна сільськогосподарська політика ЄС
1. Політичні та правові системи ЄС.
2. Принципи та основні етапи розвитку спільної сільськогосподарської
політики ЄС.
3. Особливості сучасної спільної сільськогосподарської політики ЄС.
Завдання для самостійної роботи
1. Порівняйте основні особливості політично-правових систем ЄС.
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2.Визначте п’ять найбільших країн сільськогосподарських виробників у ЄС.
3.Чому на спільну сільськогосподарську політику ЄС витрачалось 50-70%
бюджету ЄС.
4. Визначить принципи та сутність механізму спільної сільськогосподарської
політики ЄС.
5. Які прогнози щодо реформування спільної сільськогосподарської політики
ЄС?
Семінарське заняття 3. Регулювання основних етапів функціонування
бізнесу в країнах Європи. Корпоративне право ЄС
1. Напрями реформування регулювання основних етапів функціонування
бізнесу в країнах Європи.
1. Регулювання корпоративного управління в ЄС.
2. Загальноєвропейські юридичні форми організації бізнесу.
2. Структура звітності компаній в ЄС.
Завдання для самостійної роботи
1.Які є поточні новини в сфері європейського бізнес-середовища?
2.Здійсніть огляд наукової статті, присвяченої аналізу європейського бізнессередовища.
3.Визначить країни з найкращим або найгіршим рівнем регулювання бізнесу
по різних кількісних та якісних показниках регулювання бізнесу в ЄС.
4.Проаналізуйте зв'язок економічної динаміки країн ЄС та якості
регулювання бізнесу.
5.Яким чином фінансова криза 2008-09 рр. вплинула на реформи в сфері
регулювання бізнесу?
6.Які прогнози щодо реформування корпоративного законодавства на рівні
ЄС або країн-членів?
7.Які причини обмеженої гармонізації юридичних форм організації бізнесу в
ЄС?
8.Яка детальна інформація має міститися у фінансовій звітності компаній?
9.Порівняйте основні особливості корпоративного права в ЄС та Україні.
10.Визначте відповідність назв юридичних форм організації бізнесу в різних
країнах ЄС.
11.Підготуйте інформацію про управлінську структуру та показники
функціонування однієї з європейських компаній (SE).
Семінарське заняття 4. Захист прав споживачів
1. Гарантії на товари і відповідальність за дефектну продукцію.
2. Дистанційні контракти та контракти, укладені поза
приміщеннями.
3. Недобросовісні торговельні методи, умови контракту і реклама.
4. Вирішення суперечок у сфері прав споживачів.
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діловими

5. Реформування захисту прав споживачів в Україні згідно Угоди про
асоціацію з ЄС.
Завдання для самостійної роботи ( 5 год.)
1.Здійсніть огляд нормативного акту ЄС в сфері регулювання бізнесу.
2.Як еволюціонує законодавство ЄС в сфері захисту прав споживачів?
3.Наведіть приклади судових рішень в сфері захисту прав споживачів.
4.Який прогрес фактично спостерігається щодо імплементації норм ЄС в
сфері захисту прав споживачів у національне законодавство України?
5.Ознайомтеся з Керівництвом щодо застосування Директиви про
недобросовісні торговельні методи, знайдіть приклади таких методів.
6.Спробуйте навести приклади невідповідності з поточної комерційної
практики окремих продавців в Україні або іншій державі нормам захисту
прав споживачів в ЄС.
Семінарське заняття 5.
1. Презентація індивідуальних самостійних робіт.
2. Модульна контрольна робота.
Семінарське заняття 6. Залік.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
(ПРЕЗЕНТАЦІЯ – КЕЙС)
Робота готується на тему «Особливості регулювання основних етапів
бізнесу в обраній країні» в обсязі 10-20 слайдів. Студент обирає одну з країн
Європи (не мають повторюватися у групі). Рекомендована структура:
- офіційні процедури для заснування бізнесу;
- реєстрація нерухомості;
- дозволи на будівництво;
- порядок підключення до електромереж;
- одержання кредиту;
- захист міноритарних інвесторів;
- сплата податків;
- регулювання ринку праці;
- вирішення суперечок щодо виконання контрактів;
- процедури вирішення неплатоспроможності.
Рекомендовано зазначити основні процедури, документи, час, вартість,
тенденції до реформування. Конкретна структура обирається, виходячи з
доступності інформації та вимог щодо обсягу роботи.
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ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
1. Які основні тенденції розвитку європейського бізнес середовища?
2. Які етапи розвитку європейського бізнес середовища?
3. Які особливості сучасного етапи розвитку європейського бізнес
середовища?
4. Які основні джерела про особливості політико-правових систем в країнах
ЄС?
5. Європейська економічна інтеграція та сільське господарство.
6. Зародження та розвиток спільної сільськогосподарської політики.
7. Аграрна політика в Європі до спільної сільськогосподарської політики.
8. Розробка спільної сільськогосподарської політики.
9. Модель процесу прийняття рішень щодо спільної сільськогосподарської
політики.
10. Фінансування спільної сільськогосподарської політики.
11. Які основні напрямки співробітництва України – ЄС в сільському
господарстві та розвитку сільських районів?
12. Які основні джерела про особливості регулювання бізнесу в країнах ЄС?
13. Які основні тенденції в сфері реформування бізнес-регулювання в країнах
ЄС?
14. Які країни ЄС є лідерами по різних аспектах бізнес-регулювання?
15. Які кроки потрібно пройти при реєстрації компанії?
16. Які документи потрібні при реєстрації компанії?
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17. Які тенденції існують в сфері спрощення процедур реєстрації компаній в
ЄС?
18. Які етапи при реєстрації нерухомості?
19. Які документи необхідні при реєстрації нерухомості?
20. Які тенденції існують в сфері спрощення процедур реєстрації нерухомості
в ЄС?
21. Які кроки та документи необхідні для одержання дозволу на будівництво?
22. Які тенденції існують в сфері спрощення процедур для одержання
дозволів на будівництво в ЄС?
23. Які етапи потрібно пройти при підключенні будівель до електромереж?
24. Які особливості функціонування кредитних реєстрів і кредитних бюро?
25. Яким чином регулюються права кредиторів щодо застави?
26. Які вимоги щодо звітності компаній спрямовані на захист інтересів
міноритарних акціонерів?
27. Яким чином регулюються операції компанії з пов’язаними сторонами?
28. Які можливості для захисту своїх інтересів мають акціонери, яким була
нанесена шкода внаслідок дій директорів компанії?
29. Які податки зазвичай має сплачувати компанія?
30. Які основні зміни відбулися у податковому законодавстві країн-членів
ЄС?
31. Які основні зміни відбулися у трудовому законодавстві країн-членів ЄС?
32. Які механізми передбачені для вирішення суперечок щодо виконання
контрактів?
33. Які існують тенденції в сфері регулювання вирішення суперечок між
компаніями в ЄС?
34. Які витрати виникають в процесі проведення процедур вирішення
неплатоспроможності компанії?
35. Які тенденції існують в сфері спрощення процедур реструктуризації або
реорганізації компаній в ЄС?
36. Яким чином регулюється залучення арбітражних керуючих до процедур
вирішення неплатоспроможності компанії?
37. Наведіть приклади ускладнення регулювання бізнесу?
38. Які основні директиви ЄС в сфері корпоративного права?
39. Яка інформація має міститися в установчих документах публічної
компанії з обмеженою відповідальністю?
40. Які основні норми щодо розкриття інформації про компанії з обмеженою
відповідальністю у корпоративному законодавстві ЄС?
41. Як регулюється обсяг підписного капіталу публічних компанії з
обмеженою відповідальністю в ЄС?
42. Які види операцій з об’єднання та поділу компаній передбачені в
корпоративному законодавстві ЄС?
43. Який порядок здійснення та обговорення пропозиції про купівлю компанії
у ЄС?
44. Який порядок підготовки до проведення загальних зборів акціонерів
компаній, шо перебувають у лістингу?
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45. Як визначаються та регулюються операції з пов’язаними сторонами у
корпоративному праві ЄС?
46. Яка особливість порядку прийняття рішень у компаніях з обмеженою
відповідальністю з одним власником?
47. Які існують гармонізовані юридичні форми компаній та об’єднань в ЄС?
48. Якими способами можливо утворити європейську компанію (SE)?
49. Яким чином оформлюється перенесення юридичної адреси європейської
компанії (SE)?
50. Які існують варіанти організації управлінської структури європейської
компанії (SE)?
51. Яким чином регулюється залучення трудового колективу до управління
європейською компанією (SE)?
52. Наскільки розповсюдженими є різні види європейських компаній (SE) на
практиці?
53. Які особливості регулювання функціонування європейських об’єднань з
економічних інтересів?
54. В яких випадках і які санкції передбачені за прострочення платежів за
комерційними операціями між компаніями?
55. Які критерії класифікації компаній за розміром в ЄС?
56. Які діють вимоги щодо фінансової звітності компаній в ЄС?
57. Яку інформацію має містити управлінський звіт компаній у ЄС?
58. Які додаткові вимоги діють щодо звітності великих компаній у ЄС?
59. Які нормативні акти в ЄС спрямовані проти введення споживача в оману
або обмеження його прав?
60. Яке юридичне визначення споживчих товарів?
61. За яких умов товари вважаються такими, що відповідають умовам
контракту?
62. Які часові обмеження діють у випадку гарантій на товари?
63. У чому відмінність юридичної та комерційної гарантії?
64. Які передбачені способи врегулювання у випадку невідповідності товарів
умовам контракту?
65. Які новації передбачені в законодавстві ЄС щодо гарантій на товари?
66. Хто підпадає під визначення споживача і виробника товару в нормативних
актах в сфері захисту прав споживачів?
67. Яку шкоду мають компенсувати виробники дефектної продукції?
68. За яких умов особа, яка зазнала шкоди, може одержати компенсацію від
виробника дефектної продукції?
69. В яких випадках виробник дефектної продукції звільняється від
відповідальності?
70. В яких випадках контракти на продаж товарів вважаються дистанційними,
а в яких контрактами, укладеними поза ділових приміщень продавця?
71. Які передбачені винятки, на які не розповсюджується дія Директиви про
права споживачів?
72. Які відмінності вимог щодо інформації для споживача у випадку
звичайних і дистанційних контрактів?
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73. За яких умов споживач може повернути товар у випадку дистанційних
контрактів або контрактів, укладених поза ділових приміщень продавця?
74. За яких умов споживач не може повернути товар у випадку дистанційних
контрактів або контрактів, укладених поза ділових приміщень продавця?
75. Дайте визначення комерційної практики, що вводить в оману споживачів?
76. Що підпадає під визначення агресивної комерційної практики, яка має
бути заборонена?
77. Наведіть декілька прикладів недобросовісних торговельних методів?
78. В яких випадках реклама товарів чи послуг може бути заборонена з
міркувань захисту прав споживачів?
79. Яким критеріям має відповідати дозволена порівняльна реклама?
80. Дайте юридичне визначення і приклади недобросовісних умов контракту.
81. Що таке гео-блокування?
82. Яким чином заборонена дискримінація споживачів за ознакою
громадянства чи місця проживання?
83. В яких випадках дозволяється не вказувати разом із звичайною ціною
товару ціну за одиницю продукції?
84. Які передбачені механізми судового чи позасудового вирішення
суперечок в сфері захисту прав споживачів в ЄС?
85. Яким чином Угода про асоціацію України з ЄС вплинула або має
вплинути на захист прав споживачів в Україні?
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ
КОМПАНІЯМИ»
Розробники: Стаканов Роман Дмитрович, д.е.н., доцент кафедри
світового господарства і міжнародних економічних відносин
Шнирков Олександр Іванович, д.е.н., завідувач кафедри
світового господарства і міжнародних економічних відносин
Мета дисципліни – вивчення теоретичних і практичних аспектів
організації торгівлі з європейськими компаніями. При вивченні дисципліни
студент повинен ознайомитись з фундаментальними, інституційно-правовими
основами торговельної політики ЄС, особливостям митних процедур в ЄС,
ознайомитись із системою торговельних преференцій ЄС. Ґрунтовне
вивчення сучасних аспектів організації торгівлі з ЄС дозволить майбутнім
фахівцям з європейського бізнесу ефективно сприяти інтеграції України до
спільного ринку ЄС.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- специфіку організації торгівлі з європейськими компаніями;
- перелік і функції інституцій ЄС, що є відповідальними за
здійснення митної політики ЄС;
- роль митно-тарифних відносин ЄС в системі регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
- механізм впровадження окремих заходів в рамках митної політики
ЄС;
- інструменти, що застосовуються в рамках торговельної політики
ЄС;
- механізм проведення антидемпінгового розслідування, а також
застосування антидемпінгових заходів;
- специфіку розмитнення вантажів під час експортно-імпортних
операцій між Україно та ЄС;
- специфіку нарахування та сплати митних платежів при
переміщенні товарів між Україною та ЄС;
вміти:
- аналізувати ефективність торговельної політики ЄС;
- застосовувати знання щодо інструментів імпортного контролю в
ЄС при здійсненні торгових операцій між Україною та ЄС;
- розробляти стратегічні цілі функціонування підприємства для
оптимізації торговельних відносин з європейськими компаніями;
- використовувати знання щодо системи преференцій ЄС для
здійснення товарообмінних операцій між Україною та ЄС;
- комунікувати в процесі аналізу та прогнозування економічної
динаміки двосторонніх відносин ЄС та надання рекомендацій
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органам державної влади та комерційним підприємствам при
плануванні середньо- та довгострокової економічної співпраці;
- комунікувати в процесі пошуку способів для більш ефективного
включення українських підприємства до внутрішнього ринку ЄС;
- приймати і обґрунтувати рішення щодо зміни експортної стратегії
українських підприємств на основі аналізу динаміки і структури
торгівлі між Україною та ЄС;
- приймати і обґрунтувати рішення щодо використання системи
преференцій ЄС для здійснення товарообмінних операцій між
Україною та ЄС.
Система оцінювання. Для одержання заліку необхідно протягом
семестру одержати принаймні 60 балів. Складові оцінки:
1. Усні відповіді, доповнення, бліц-опитування, дискусія, задачі – 40
балів (40%).
2. Вирішення практичних задач – 30 балів (40%).
3.Модульна контрольна робота (виконується у вигляді виконання
індивідуальної самостійної роботи) – 30 балів (30%).
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1
2
3
4

Кількість годин

Назва лекції

лекції семінари С/Р

Змістовий модуль 1
Концептуальні засади торговельної політики ЄС
Інструменти торговельної політики
2
Європейського Союзу
Система торговельних преференцій
2
Європейського Союзу
Комбінована номенклатура класифікації товарів
2
ЄС
Митне оформлення і митні платежі в ЄС
2

2

8

2

8
8

2

8

Змістовий модуль 2
Митне оформлення як складова торговельних відносин з європейськими
компаніями
Декларування товарів у зовнішньоекономічних
5 операціях з ЄС
4
2
10
Організація експортних операцій з європейськими
6 компаніями
2
2
10
Організація імпортних операцій з європейськими
7 компаніями
2
2
10
ВСЬОГО

16
41

12

62

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 16 год.
Семінари – 12 год.
Самостійна робота - 62 год.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Інструменти торговельної політики Європейського Союзу
Основні напрями регулювання спільної торговельної політики.
Інструменти торговельної політики ЄС на товарних ринках. Регулювання
імпорту та експорту товарів в Європейським Союзом. Єдині принципи правил
імпорту товарів в ЄС. Процедури контролю імпорту. Єдині принципи
експортної політики. Заходи з підтримки експорту. Експортні субсидії.
Ліцензії. Правила походження товару. Кумуляція походження. Кількісні
обмеження в зовнішній торгівлі ЄС. Практика застосування кількісних
обмежень. Антидемпінгове регулювання ЄС. Механізм антидемпінгового
розслідування в ЄС. Антисубсидійне регулювання імпорту ЄС. Захисні
заходи проти торговельних бар’єрів. Субсидування та практики нечесного
ціноутворення. Спільна торговельна політика у сфері стандартів та
сертифікації. Стратегія ЄС у сфері стандартів та сертифікації.
Тема 2. Система торговельних преференцій Європейського Союзу
Піраміда торговельних преференцій ЄС. Диференційний характер
торговельної політики ЄС. Використання режиму найбільшого сприяння з
третіми країнами. Мотивація укладання преференційних угод. Угоди з
майбутніми членами або близькими сусідами ЄС. Генеральна система
преференцій (ГСП) ЄС. Регіональні торгівельні угоди в ЄС. Угоди з
прикордонними державами. Угоди з країнами, що розвиваються. Угоди з
віддаленими країнами і регіонами.
Регулювання двосторонніх торговельних відносин ЄС. Угоди з
розвинутими країнами. Двосторонні угоди про ЗВТ між ЄС та третіми
країнами (підписані та ті, що знаходяться в стадії переговорів). Роль
Європейської Комісії у веденні двосторонніх переговорів з третіми країнами.
Зона вільної торгівлі Україна-ЄС.
Тема 3. Комбінована номенклатура класифікації товарів ЄС
Гармонізована система опису та кодування товарів Всесвітньої митної
організації. Сутність Комбінованої номенклатури товарів ЄС. Загальні
правила класифікації, правила, пов'язані з обов'язками або номенклатурою.
Описи товарів. Додаткові примітки до розділу та примітки, що стосуються
підрозділів Комбінованої номенклатури. Звичайні ставки мита – тарифні
зобов'язання ЄС у СОТ та деякі автономні мита ЄС. Набір додатків,
пов'язаних з тарифами (сільське господарство, хімія) та спеціальна система
кодування. 8-значний номер коду, який супроводжується описом та ставкою
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мита. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
(УКТЗЕД).
Тема 4. Митне оформлення і митні платежі в ЄС
Формування митного регулювання в ЄС. Повноваження наддержавних
інституцій ЄС щодо митного регулювання. Єдиний митний кодекс ЄС.
Характеристика джерел митного регулювання ЄС. Спільний митний тариф
ЄС. Тарифні відмінності в різних галузях. Гармонізація законодавства ЄС та
України в сфері митного регулювання
Тема 5. Декларування товарів у зовнішньоекономічних операціях з ЄС
Поняття системи митного оформлення. Митне декларування і контроль в
ЄС. Декларування вантажів як структурний елемент системи митного
оформлення. Форми декларування. Процедура декларування. Допущення до
декларування на підставі договору. Обов’язки декларантів. Об’єкти, що
підлягають декларуванню. Порядок оформлення митної декларації.
Характеристика основних розділів митної декларації. Документи, необхідні
для митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації.
Послідовність митного оформлення і митного контролю товарів із
застосуванням митної декларації.
Тема 6. Організація експортних операцій з європейськими компаніями
Вибір країни ЄС при експорті. Вибір сектору експорту. Вибір товару для
експорту. Оцінка податкового і митного регулювання в країні призначення:
митні збори, податки , законодавчі процедури, нетарифні обмеження. Митні
квоти. Розрахунок логістичних витрат. Характеристика основних документів
при експорті товарів. Митні документи та специфіка їх оформлення.
Сертифікація товарів при розмитненні товарів.
Тема 7. Організація імпортних операцій з європейськими компаніями
Особливості митного оформлення при переміщенні вантажів через
митний кордон. Порядок митного оформлення. Переміщення та пропуск
через митний кордон України товарів та інших предметів. Акредитація
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на митниці. Митна декларація як
основний документ при здійсненні митного оформлення вантажів в Україні.
Значення та функції митної декларації. Характеристика видів митної
декларації. Моделювання вибору країни, сектору та товару при імпорті
товарів з країни ЄС. Моделювання вартості імпортного товару. Розрахунок
вартості логістичного перевезення. Заповнення митної декларації.
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ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття 1. Інструменти торговельної політики Європейського
Союзу
1. Спільні правила для імпорту в ЄС.
2. Спільний торговельний захист в рамках ЄС.
3. Спільні правила для експорту в ЄС.
4. Тарифна політика.
5. Нетарифні обмеження торгівлі.
6. Кількісні обмеження.
7. Антидемпінгова політика.
Завдання для самостійної роботи
1. Проаналізувати тенденції антидемпінгових розслідувань в ЄС за останні 3
роки.
2. Дослідити як нетарифні обмеження впливають на торгівлю ЄС з третіми
країнами.
Семінарське заняття 2. Преференційна торговельна політика ЄС
1. Преференційні торговельні угоди ЄС.
2. Генеральна система преференцій.
3. Регіональні торговельні угоди.
4. Двосторонні торговельні угоди.
Завдання для самостійної роботи
1. Проаналізувати підписані торгівельні угоди між ЄС та третіми країнами
(одна угода на вибір студента).
2. Порівняти систему торговельних преференцій США та ЄС.
Семінарське заняття 3. Митне оформлення і митні платежі в ЄС
1. Заповнення митної декларації (Single Administrative Document, Customs Value
Declaration) на основі заданих даних.
2. Заповнення коносаменту (Bill of Lading) на основі заданих даних.
3. Розрахунок митних платежів при імпорті товару в ЄС на основі заданих даних.
Завдання для самостійної роботи
1. За допомогою сайту https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ визначити
наявність нетарифних обмежень при імпорті товарів з різних країн та
регіонів світу.
2. За допомогою сайту https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ визначити
необхідність подання додаткової документації при імпорті товарів
сільського господарства, при імпорті товарів з різних країн та регіонів
світу.
3. За допомогою сайту https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ провести
розрахунки мита та ПДВ при імпорті товарів з різних країн світу.
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Семінарське заняття 4. Організація експортних операцій з європейськими
компаніями
1. Моделювання вибору країни, сектору та товару при експорті.
2. Моделювання вартості експортного товару.
3. Розрахунок вартості логістичного перевезення.
4. Заповнення митної декларації (форма МД-2, експорт) на основі заданих даних.
5. Заповнення CMR на основі заданих даних.
6. Заповнення сертифікату EUR-1 на основі заданих даних.
Завдання для самостійної роботи
1. На основі рекомендацій Model Contracts for Small Firms (International Trade
Centre) і заданих даних укласти двосторонній контракт між українською
компанією та компанією з ЄС на експортну поставку товарів.
2. На основі заданих даних виписати рахунок-фактуру від імені української
компанії для отримання оплати по експортній поставці товарів.
Семінарське заняття 5. Організація імпортних операцій з європейськими
компаніями
1. Моделювання вибору країни, сектору та товару при імпорті.
2. Моделювання вартості імпортного товару.
3. Розрахунок вартості логістичного перевезення.
4. Заповнення митної декларації (форма МД-2, імпорт) на основі заданих даних.
Завдання для самостійної роботи
1. На основі рекомендацій Model Contracts for Small Firms (International Trade
Centre) і заданих даних укласти двосторонній контракт між українською
компанією та компанією з ЄС на імпортну поставку товарів.
2. Дослідити сучасні проблеми у визначення митної вартості товарів в
Україні
Семінарське заняття 6. Презентація індивідуальних самостійних робіт.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Моделювання експортної поставки з України до країни ЄС
На Ваш вибір обираєте країну імпорту, сектор, обираєте експортний
товар, досліджуєте законодавче регулювання, на основі всієї зібраної
інформації проводите розрахунок ціни:
1. Вибір країни (населення, макроекономіка, економічне зростання,
рівень доходів, споживання, імпорт, досяжність, простота ведення бізнесу,
наявні зовнішньоторговельні зв'язки з Україною).
2. Вибір сектору (конкуренція/монополізація, партнери, попит на
імпортні товари, зростання попиту на товари в цьому секторі, канали збуту
для українських експортерів).
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3. Вибір товару (чи представлений на ринку країни-імпортера, чи
конкурує з іншими імпортними аналогами з України, канали збуту, ціни,
логістика, рентабельність).
4. Регулювання (митні збори, податки та інші вимоги, законодавчі
процедури (національні/регіональні/світові)).
5. Розрахунок ціни.
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2. Антисубсидійне регулювання імпорту ЄС.
3. Вибір країни ЄС при експорті. Вибір сектору експорту. Вибір товару для
експорту.
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5. Гармонізована система опису та кодування товарів Всесвітньої митної
організації.
6. Генеральна система преференцій ЄС.
7. Диференційний характер торговельної політики ЄС.
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8. Єдиний митний кодекс ЄС.
9. Єдині принципи експортної політики ЄС.
10. Єдині принципи правил імпорту товарів в ЄС.
11. Загальні правила класифікації, правила, пов'язані з обов'язками або
номенклатурою.
12. Заходи з підтримки експорту ЄС.
13. Значення та функції митної декларації.
14. Зона вільної торгівлі Україна-ЄС.
15. Інституції ЄС і спільна торговельна політика.
16. Інструменти торговельної політики ЄС на товарних ринках.
17. Механізм антидемпінгового розслідування в ЄС.
18. Механізм прийняття рішень у сфері спільної торгової політики ЄС.
19. Митне декларування і контроль в ЄС.
20. Митні квоти при експорті з України в ЄС.
21. Моделювання вартості при імпорті товарів з ЄС.
22. Моделювання вибору країни, сектору та товару при імпорті товарів з
країни ЄС.
23. Основні торговельні партнери ЄС.
24. Особливості митного оформлення при переміщенні вантажів через
митний кордон.
25. Оцінка податкового і митного регулювання в країні призначення: митні
збори, податки , законодавчі процедури, нетарифні обмеження.
26. Піраміда торговельних преференцій ЄС.
27. Повноваження наддержавних інституцій ЄС щодо митного регулювання.
28. Послідовність митного оформлення і митного контролю товарів із
застосуванням митної декларації.
29. Правила походження товару.
30. Регулювання двосторонніх торговельних відносин ЄС.
31. Розрахунок логістичних витрат при експорті і імпорті в ЄС.
32. Спільна торговельна політика інтеграційного ЄС.
33. Спільна торговельна політика у сфері стандартів та сертифікації.
34. Спільний митний тариф ЄС.
35. Структура експорту та імпорту послуг в ЄС.
36. Сутність Комбінованої номенклатури товарів ЄС.
37. Сутність секторальної торговельної політики ЄС.
38. Товарна структура експорту та імпорту ЄС.
39. Торговельні відносини України та ЄС.
40. Угоди з майбутніми членами або близькими сусідами ЄС.
41. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).
42. Формування митного регулювання в ЄС.
43. Характеристика видів митної декларації.
44. Характеристика джерел митного регулювання ЄС.
45. Характеристика основних документів при експорті товарів.
46. Характеристика основних розділів митної декларації.
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОПЕРАЦІЇ НА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКАХ ЄC»
Розробник: Циганов Сергій Андрійович, д.е.н., професор кафедри
міжнародних фінансів
Мета дисципліни – вивчення теорії і практики організації інвестиційної
діяльності на ринках ЄС; дослідження сутності, форм та сучасних тенденцій
інвестиційної діяльності на ринках ЄС, засад її регулювання; отримання знань
щодо основних теорій міжнародних інвестицій та набуття вмінь їх
використання в практиці інвестиційної діяльності; вивчення основних
стратегій, методів та інструментів діяльності на інвестиційних ринках ЄС;
оволодіння знаннями щодо особливостей інвестиційної діяльності на ринках
акцій, облігацій, похідних фінансових інструментів в країнах ЄС; отримання
студентами навичок оцінки ефективності операцій з реальними та
фінансовими інвестиціями та розробки інвестиційних пропозицій.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- форми, фактори та тенденції інвестиційної діяльності на ринках ЄС;
- стратегії, основні операції, методи та інструменти інвестиційної
діяльності на ринках ЄС;
- особливості інвестиційної діяльності на ринках акцій, облігацій,
похідних фінансових інструментів в країнах ЄС;
- методичні підходи до формування та управління міжнародним
інвестиційним портфелем;
- сучасні методичні підходи до оцінки інвестиційного клімату та
інвестиційної привабливості об’єктів інвестування на ринках ЄС;
- методи оцінки ефективності прямих та портфельних інвестицій на
ринках ЄС;
- регулятивні засади інвестиційної діяльності на ринках ЄС.
вміти:
- виявляти тенденції в міжнародній інвестиційній діяльності;
- застосовувати методи аналізу міжнародних інвестиційних ринків;
- використовувати методи побудови міжнародного інвестиційного
портфелю, розраховувати показники його доходності та ризику;
- обґрунтовувати вибір міжнародної інвестиційної стратегії;
- застосовувати сучасні методи оцінки інвестиційної привабливості
об’єктів інвестування, оцінки інвестиційного клімату галузей
економіки, регіонів країн ЄС;
- розробляти інвестиційні пропозиції для залучення іноземних
інвестицій;
- здійснювати розрахунки показників ефективності міжнародних прямих
та портфельних інвестицій;
- застосовувати сучасні підходи до управління міжнародною
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інвестиційною діяльністю.
Система оцінювання. Для одержання заліку необхідно протягом
семестру одержати принаймні 60 балів. Складові оцінки:
1. Усні відповіді, доповнення, бліц-опитування, дискусія: до 40 балів.
2. Виконання індивідуальної самостійної роботи (реферат – презентація
– кейс): до 30 балів.
3. Модульна контрольна робота (тест): до 10 балів.
4. Залікова робота (комбінований тест): до 20 балів.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

Кількість годин

Назва лекції

лекції семінари С/Р

Змістовий модуль 1
Теоретико-методологічні засади інвестиційної діяльності на ринках ЄС
1

Інвестиційна діяльність та її роль у економічному
розвитку країн ЄС

4

2

10

2

Інвестиційний ринок країн ЄС та механізм його
функціонування

4

2

16

3

Регулювання інвестиційних операцій на ринках
ЄС

4

2

10

Змістовий модуль 2
Організаційні та практичні аспекти
інвестиційної діяльності на ринках ЄС
4

Операції з реальними інвестиціями на ринках ЄС
та їх характеристика

4

2

18

5

Операції з фінансовими інвестиціями на ринках
ЄС та оцінка їх ефективності

4

2

18

6

Інвестиційні стратегії на ринках ЄС та їх
фінансове забезпечення

4

2

12

Модульна контрольна робота

+

Залік

+

ВСЬОГО

24

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 24 год.
Семінари – 12год.
Самостійна робота – 84 год.
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12

84

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Інвестиційна діяльність та її роль у економічному розвитку країн ЄС
Економічна сутність та функції інвестицій. Роль інвестицій у розвитку
економіки країн ЄС. Класифікація форм та видів інвестицій. Реальні та
фінансові інвестиції: їх сутність та особливості. Валові та чисті інвестиції.
Капітальні та поточні інвестиції. Прямі та портфельні інвестиції та їх
кількісні критерії. Інвестиції в інтелектуальну власність. Інноваційна форма
інвестування. Закордонні та іноземні інвестиції.
Інвестиційна діяльність, її основні завдання та особливості на ринках ЄС.
Суб’єкти інвестиційної діяльності. Держава як суб’єкт інвестиційної
діяльності. Інституційні інвестори ринку ЄС. Багатонаціональні компанії.
Банківські установи. Інвестиційні фонди й інвестиційні компанії. Венчурні
фонди. Страхові компанії та лізингові компанії.
Інвестиційний процес на ринках ЄС та фактори, що на нього впливають.
Тема 2. Інвестиційний ринок країн ЄС та механізм його функціонування
Інвестиційний ринок ЄС як складова світового фінансового ринку.
Класифікація інвестиційного ринку ЄС та його структура. Елементи
інвестиційного ринку ЄС та їх взаємозв'язок. Ринки інвестиційних ресурсів та
інвестиційних товарів.
Механізм функціонування інвестиційного ринку ЄС. Елементи
інвестиційного ринку: попит, пропозиція, ціна, кон’юнктура і конкуренція, їх
взаємозв’язок. Інвестиційне середовище і інвестиційний процес.
Інвестиційний клімат в ЄС. Інвестиційний потенціал ринку та його складові.
Характеристика інвестиційних ризиків.. Міжнародні рейтинги (Euromoney,
Institutional Investment тощо).
Кон’юнктура інвестиційного ринку та її вплив на економічний розвиток
ЄС. Аналіз кон’юнктури інвестиційного ринку ЄС. Моніторинг
інвестиційного ринку ЄС. Макроекономічні показники та стадії оцінки
привабливості інвестиційного ринку ЄС. Прогнозування розвитку
інвестиційного ринку. Методичні підходи до оцінки інвестиційної
привабливості галузей економіки, регіонів та економіки ЄС в цілому.
Тема 3. Регулювання інвестиційних операцій на ринках ЄС
Особливості застосування методів регулювання інвестиційної діяльності
на національному і наднаціональному рівнях в країнах ЄС. Специфіка, рівні
та методи регулювання інвестиційної діяльності на ринках ЄС. Основні
форми та напрями правового регулювання інвестиційної діяльності в країнах
ЄС та їх порівняльний аналіз.
Регулювання допуску іноземних інвестицій на ринок ЄС. Система
гарантій зарубіжним інвесторам. Засоби регулювання зарубіжних інвестицій.
Правові режими злиття та поглинання компаній при залученні міжнародних
інвестицій. Сучасне міжнародне регулювання інвестиційної діяльності.
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Функції міжнародних інститутів, що сприяють міжнародній інвестиційній
діяльності.
Регулювання операцій з фінансовими інструментами на ринках ЄС. Цілі,
сфера, принципи, функції, елементи регулювання фондового ринку. Моделі
регулювання ринку цінних паперів. Функції Міжнародної організації комісій
з цінних паперів. Роль інтеграційних об’єднань у регулюванні міжнародної
інвестиційної діяльності в країнах ЄС.
Тема 4. Операції з реальними інвестиціями на ринках ЄС та їх
характеристика
Сутність та основні форми реальних інвестицій. Особливості реальних
інвестицій, їх відмінність від фінансових інвестицій. Основні операції з
реальними інвестиціями на ринках країн ЄС. Інвестиції в засоби виробництва.
Бізнес-планування та вимоги до розробки реальних інвестиційних проектів.
Принципи і методи оцінки ефективності реальних інвестицій. Обґрунтування
доцільності реального інвестування.
Формування портфеля реальних інвестицій. Управління реалізацією
реальних інвестиційних проектів. Фінансове забезпечення інвестиційного
процесу. Інноваційна форма інвестицій як складова реальних інвестицій.
Особливості інноваційних інвестицій підприємства. Венчурний бізнес в
країнах ЄС та його джерела. Інтелектуальні інвестиції та інтелектуальна
власність. Об'єкти та форми інтелектуальних інвестицій. Основні напрями
інноваційно-інвестиційної політики в ЄС.
Тема 5. Операції з фінансовими інвестиціями на ринках ЄС та оцінка їх
ефективності
Особливості фінансових інвестицій, їх відмінність від реальних
інвестицій. Форми та види фінансових інвестицій. Основні операції з
реальними інвестиціями на ринках країн ЄС. Фактори, що визначають
інвестиційні якості основних фінансових інструментів. Оцінка ефективності
окремих фінансових інструментів інвестування.
Обґрунтування доцільності фінансового інвестування. Фундаментальний
і технічний аналіз фондових інструментів. Фінансові коефіцієнти оцінки
акцій (співвідношення ціни та доходу на акцію, ціни та обсягів продажу на
акцію, ціни та балансової вартості активів).
Фондові та біржові індекси. Характеристика іноземних фондових
індексів (Dow Jones Index) Розрахунок рівня доходності та реальної ринкової
вартості цінних паперів. Формування портфелю фінансових інвестицій та
його оперативне управління. Типи інвестиційних портфелей та їх
характеристики. Ризики фінансового інвестування та напрями їх мінімізації.
Тема 6. Інвестиційні стратегії на ринках ЄС та їх фінансове забезпечення
Сутність інвестиційної стратегії та етапи її формування. Стратегічні
пріоритети інвестиційної діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях в країнах
ЄС. Стратегії інвестиційної діяльності на ринках ЄС та їх порівняльний
аналіз. Пасивна і активна інвестиційні стратегії: поняття, характер
застосування. Види інвестиційних стратегій і фактори, що визначають їх
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вибір. Методологія і принципи розробки інвестиційної стратегії компанії
/фірми/, приватного інвестора.
Стратегії реального інвестування. Стратегічне, тактичне та оперативне
управління інвестиційною діяльністю. Формування фінансових ресурсів для
інвестиційної діяльності та їх джерела. Програми і проекти міжнародної
інвестиційної діяльності в країнах ЄС та методи їх фінансування. Роль
фінансового лівериджу.
Класифікація інвестиційних ризиків та їх врахування при виборі та
реалізації стратегії інвестування на ринках ЄС. Сутність та завдання
міжнародного інвестиційного менеджменту.
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття 1. Інвестиційна діяльність та її роль у економічному
розвитку країн ЄС
1. Економічна сутність та функції інвестицій.
2. Роль інвестицій у розвитку економіки країн ЄС.
3. Інвестиційна діяльність, її основні завдання та особливості на ринках ЄС.
4. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності на ринках ЄС та їх
характеристика.
5. Інвестиційний процес в країнах ЄС та фактори що на нього впливають.
6.Теорії міжнародного інвестування та їх порівняльний аналіз.
Завдання для самостійної роботи
1. Визначте характерні ознаки економічної категорії «інвестиції».
2. Визначте ознаки, за якими класифікують інвестиції.
3. Охарактеризуйте основні стадії інвестиційного циклу.
4. Визначте зміст інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу в
країнах ЄС.
5. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю в країнах ЄС.
Семінарське заняття 2. Інвестиційний ринок ЄС та механізм його
функціонування
1. Інвестиційний ринок ЄС: його структура та функції.
2. Суб’єкти, об’єкти та інфраструктура інвестиційного ринку ЄС.
3. Попит і пропозиція на інвестиційному ринку та чинники, що їх визначають.
4. Структура ринків капіталів, грошових та інвестиційних ресурсів ЄС та їх
інструментарій.
5. Специфіка функціонування ринку фінансових інструментів ЄС та основні
операції з ними.
Завдання для самостійної роботи
1. Проблеми та перспективи розвитку інвестиційного ринку ЄС.
2. Проаналізуйте структуру інвестиційного ринку ЄС за об’єктами
інвестування.
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3. Визначте чинники, що роблять інвестиційний клімат сприятливим.
4. Охарактеризуйте основні складові інфраструктури ринку інвестицій.
5. Місце і роль функціональних учасників інвестиційної діяльності на ринку
ЄС.
Семінарське заняття 3. Регулювання інвестиційних операцій на ринках ЄС
1. Специфіка, рівні та методи регулювання інвестиційної діяльності на ринках
ЄС.
2. Засади правого регулювання інвестиційної діяльності на ринках ЄС та їх
порівняльний аналіз.
3. Регулювання операцій з цінними паперами на ринках ЄС.
4. Правові режими злиття та поглинання підприємств при залученні
міжнародних інвестицій.
5. Роль інтеграційних об’єднань у регулюванні міжнародної інвестиційної
діяльності в країнах Європи.
Завдання для самостійної роботи
1. Визначте зміст регулювання інвестиційної діяльності на ринках ЄС.
2. Методи та інструменти регулювання інвестиційної діяльності на ринках
ЄС
3. Характеристика прямих та непрямих методів регулювання інвестиційної
діяльності на ринках ЄС.
4. Форми і напрями державної підтримки реалізації інвестиційних проектів.
5. Основні види державних гарантій захисту інвестицій в країнах ЄС.
Семінарське заняття 4. Операції з реальними інвестиціями на ринках ЄС та
їх характеристика
1. Інвестицій у реальний сектор економіки країн ЄС та їх особливості.
2. Макроекономічні індикатори ефективності реальних інвестицій в
економіку країн Європи та їх регіонів.
3. Інноваційна форма інвестицій як складова реальних інвестицій.
4. Оцінка зростання ринкової вартості об’єктів інвестиційної діяльності на
ринках ЄС.
5. Оцінка ефективності проектів в об’єкти реальних інвестицій на ринках ЄС.
Завдання для самостійної роботи
1. Особливості та форми реальних інвестицій на ринках ЄС.
2. Класифікація реальних інвестиції на ринках ЄС та їх критерії.
3. Об'єкти та форми інтелектуальних інвестицій на ринках ЄС.
4. Особливості розвитку венчурних інвестицій на ринках ЄС.
5. Характеристика основних фаз і стадій життєвого циклу інвестиційного
проекту.
Семінарське заняття 5. Операції з фінансовими інвестиціями на ринках ЄС
та оцінка їх ефективності
1. Інвестицій у фінансовий сектор економіки країн Європи та їх
характеристика.
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2. Макроекономічні індикатори ефективності фінансових інвестицій в
економіку країн Європи та їх регіонів.
3. Інвестиційна характеристика фінансових інструментів на ринках ЄС.
4. Кількісні та якісні оцінки ефективності фінансових інвестицій.
5. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем.
Завдання для самостійної роботи
1. Рейтингова оцінка фінансових інструментів на ринках ЄС міжнародними
рейтинговими агентствами.
2. Фондові індекси: їх призначення та методи розрахунку.
3. Стратегічне управління портфелем цінних паперів на ринках ЄС.
4. Характеристика основних схем фінансування інвестиційних проектів.
5. Сутність політики управління фінансовими інвестиціями.
Семінарське заняття 6. Інвестиційні стратегії на ринках ЄС та їх фінансове
забезпечення
1. Стратегічні пріоритети інвестиційної діяльності на мікро-, мезо- та
макрорівнях в країнах ЄС.
2. Стратегії інвестиційної діяльності на ринках ЄС та їх порівняльний
аналіз.
3. Програми міжнародної інвестиційної діяльності в країнах ЄС.
4. Класифікація інвестиційних ризиків та їх врахування при виборі та
реалізації стратегії інвестування на ринках ЄС.
5. Сутність та завдання міжнародного інвестиційного менеджменту.
Завдання для самостійної роботи
1. Глобально-економічні,
загальноекономічні,
ресурсно-економічні
та
політико-економічні чинники, що впливають на вибір стратегії інвестування.
2. Вплив транснаціональних корпорацій на економічний розвиток держав та
стратегії їх інвестування.
3. Екстернальні та інтернальні чинники, їх вплив на формування
інвестиційних стратегій фірми.
4. Джерела формування фінансових ресурсів компанії для забезпечення
інвестиційної діяльності.
5. Формування інвестиційної стратегії і тактики інвестора, компанії.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Сучасні тенденції розвитку інвестиційно-інноваційної політики в
країнах світу: порівняльний аналіз.
2. Вплив інвестиційно-інноваційної політики на розвиток конкурентних
переваг компаній і національної економіки.
3. Особливості фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності в
країнах Європи.
4. Механізм фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційного
розвитку в умовах глобалізації.
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5. Вплив транснаціональних корпорацій і банків на формування
конкурентного середовища на інвестиційних ринках, що формуються.
6. Формування інвестиційно-інноваційних конкурентних переваг в умовах
фінансової глобалізації.
7. Основні
чинники
розвитку
інвестиційно-інноваційної
конкурентоспроможності компаній і національної економіки в умовах
глобальної нестабільності.
8. Моделі інвестиційно-інноваційного розвитку національних економік в
умовах глобальної конкуренції.
9. Інвестиційно-інноваційний потенціал як фактор забезпечення
конкурентоспроможності національних економік в умовах глобального
розвитку.
10. Інвестиційні пріоритети формування міжнародного ринку високих
технологій.
11. Особливості розвитку інвестиційно-інноваційного середовища в
країнах Європи в умовах глобальної конкуренції.
12. Проблеми фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційного
розвитку в країнах з ринками що формуються: порівняльний аналіз.
13. Мотиви і фінансові механізми інвестиційно-інноваційного оновлення
національних економік.
14. Міжнародна
інвестиційна
діяльність
ТНК
в
контексті
інтернаціоналізації.
15. Стратегія залучення і використання іноземних інвестицій в
інноваційному розвитку.
16. Регулювання міжнародної інвестиційно-інноваційної діяльності.
17. Трансфер інноваційних технологій як фактор глобалізації міжнародної
економіки.
18. Посилення ролі міжнародних інституційних інвесторів в глобальному
інвестиційно-інноваційному процесі.
19. Інвестиційно-інноваційні
пріоритети
розвитку
міжнародного
співробітництва країн ЄС.
20. Глобалізаційний контекст формування національних інвестиційноінноваційних систем (НІС) країн Європи.
21. Регіональні та галузеві аспекти формування та використання
інвестиційно-інноваційного потенціалу країн Європи.
22. Роль іноземних інвестицій та інновацій у модернізації національної
економіки.
23. Особливості формування інвестиційно-інноваційного клімату в країнах
Європи в умовах глобальної конкуренції.
24. Сучасні тенденції транснаціоналізації та глобалізації інвестиційних
ринків.
25. Суперечності формування механізмів інноваційно-інвестиційної
модернізації в умовах міждержавної технологічної асиметрії.
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Робота готується за запропонованою тематикою в обсязі 20-25 стор.
Студент обирає одну з тем (не мають повторюватися у групі).
Рекомендована структура:
– вступ;
– теоретична (аналіз існуючих підходів);
– практична (сучасні тенденції розвитку);
– перспективи розвитку;
– висновки;
– список літератури.
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ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
1. Сутність та особливості інвестиційної діяльності на ринках ЄС.
2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності на ринках ЄС.
3. Поняття та особливості інвестиційного процесу.
4. Інвестиційні ресурси і світове інвестиційне багатство.
5. Інвестування у системі міжнародного руху капіталу.
6. Мотивація і суттєві відмінності між експортом підприємницького і
позичкового капіталу.
7. Класичні і неокласичні теорії іноземного інвестування.
8. Портфельні теорії іноземного інвестування.
9. Теорія життєвого циклу Вернона.
10. Теорія граничної ефективності інвестування за Кейнсом.
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11. Теорія граничної ефективності інвестування за Тобіном.
12. Мотивація суб’єктів інвестування на мікро- та макрорівнях.
13. Чинники міжнародного інвестування та їх характеристика.
14. Інвестиційний клімат в ЄС: головні складові та фактори.
15. Джерела, структура та класифікація міжнародних інвестицій.
16. Критерії вибору способу фінансування інвестицій.
17. Фактори, що впливають на міжнародну інвестиційну діяльність.
18. Міжнародне інвестування в контексті інтернаціоналізації.
19. Міжнародна інвестиційна інфраструктура та її основні елементи.
20. Теорії міжнародного інвестування та їх порівняльний аналіз.
21. Інвестиційний ринок ЄС його структура та функції.
22. Інституційні інвестори на інвестиційному ринку ЄС.
23. Попит і пропозиція на міжнародному інвестиційному ринку.
24. Структура ринків капіталів, грошових та інвестиційних ресурсів в ЄС та їх
інструментарій.
25. Специфіка функціонування міжнародного ринку цінних паперів та
основні операції з акціями і облігаціями.
26. Ринок похідних фінансових інструментів в ЄС та його характеристика.
27. Стратегія міжнародного інвестування економічних суб’єктів.
28. Стратегічні пріоритети міжнародної інвестиційної діяльності в ЄС на
мікро-, мезо- та макрорівнях.
29. Стратегії міжнародної інвестиційної діяльності та їх порівняльний аналіз.
30. Програми міжнародної інвестиційної діяльності в ЄС.
31. Класифікація інвестиційних ризиків та їх врахування при виборі та
реалізації стратегії міжнародного інвестування.
32. Сутність та завдання міжнародного інвестиційного менеджменту.
33. Оцінювання ефективності міжнародних інвестицій.
34. Кількісні та якісні оцінки міжнародних інвестицій у реальний та
фінансовий сектор економіки країн Європи.
35. Макроекономічні індикатори ефективності міжнародних інвестицій в
економіку країн Європи та їх регіонів.
36. Економічний, технологічний, екологічний та соціальний ефекти
міжнародної інвестиційної діяльності.
37. Оцінка зростання ринкової вартості об’єктів міжнародної інвестиційної
діяльності.
38. Організаційні форми передачі технологій в міжнародній інвестиційній
діяльності.
39. Економічна оцінка міжнародних інвестиційних проектів та її критерії.
40. Оцінка ефективності міжнародного інвестиційного портфеля.
41. Методи оцінки ефективності інвестицій і життєвого циклу реальних
проектів.
42. Система регулювання міжнародної інвестиційної діяльності.
43. Специфіка, рівні та методи регулювання міжнародної інвестиційної
діяльності.
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44. Засади правого регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в
країнах ЄС та їх порівняльний аналіз.
45. Інформаційне забезпечення іноземних інвесторів.
46. Регулювання міжнародних операцій з цінними паперами на ринках ЄС.
47. Моделі організації ринку цінних паперів та особливості їх регулювання.
48. Правові режими злиття та поглинання підприємств при залученні
міжнародних інвестицій.
49. Роль інтеграційних об’єднань у регулюванні міжнародної інвестиційної
діяльності в країнах Європи.
50. Інвестиційні стратегії в глобальному середовищі
51. Основні форми виходу на зарубіжні (європейські) ринки.
52. Глобально-економічні, загальноекономічні, ресурсно-економічні та
політико-економічні фактори, що впливають на вибір стратегії інвестування.
53. Екстернальні та інтернальні чинники, їх вплив на формування
інвестиційних стратегій фірми.
54. Стратегії країн базування компаній, які здійснюють іноземні інвестиції.
55. Стратегії країн, які приймають іноземні інвестиції.
56. Міжнародна
підприємницька
інвестиційна
діяльність
та
її
характеристика.
57. Вплив транснаціональних корпорацій на економічний розвиток держав.
58. Стратегії інвестування ТНК та їх порівняльний аналіз.
59. Формування та оцінка параметрів інвестиційного клімату в ЄС.
60. Характеристика міжнародних стандартів обліку інвестиційних операцій.
61. Методичні підходи до оцінки міжнародних інвестиційних проектів.
62. Інвестиційні ризики і формування міжнародного інвестиційного
портфеля.
63. Міжнародна диверсифікація та хеджування у інвестиційному бізнесі.
64. Оцінка ефективності міжнародного інвестиційного портфеля.
65. Внутрішні і зовнішні фактори інвестиційної стратегії країн ЄС.
66. Оподаткування іноземної інвестиційної діяльності в країнах ЄС.
67. Рівні і форми регулювання міжнародного інвестування.
68. Основні питання (об’єкти) регулювання міжнародного інвестування.
69. Особливості регулювання репатріації прибутку (доходу) іноземного
інвестора.
70. Сутність національного, пільгового і обмежувального режимів
іноземного інвестування.
71. Критерії і типові інструменти обмеження іноземної інвестиційної
діяльності.
72. Принципи, суб’єкти і об’єкти регулювання міжнародних фондових
ринків.
73. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу та політика
держави по відношенню до іноземних інвестицій.
74. Глобалізація інвестиційних потоків та її сучасні прояви.
75. Інвестиційні форми міжнародного бізнесу та їх порівняльна
характеристика.
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КРЕДИТНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ІНСТРУМЕНТИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ»
Розробник: Батрименко Валерій Васильович, к.е.н., доцент кафедри
світового господарства і міжнародних економічних відносин
Мета дисципліни – підготовка фахівців економічного профілю, які б
володіли теоретичними основами та практичними навичками здійснення
міжнародних банківських операцій, вирішення питань міжнародної
заборгованості, особливості міжнародної банківської, фінансової, валютної,
інвестиційно-інноваційної безпеки, вивчення теорії і практики організації
розрахунково-кредитних операцій у європейському бізнесі. В результаті
вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- особливості економічних процесів, які лежать в основі розрахунковокредитних відносин у європейських країнах;
- ключові дані по основним етапам розвитку розрахунково-платіжних
відносин у європейських країнах;
- прикладні методи і методики аналізу функціонування Європейської
системи центральних банків;
- ключові теорії міжнародних розрахунково-кредитних відносин;
- основні засоби, інструменти та процедурні аспекти реалізації спільної
кредитної політики в єврозоні;
- тенденції розвитку та наслідки кризових процесів у сфері розрахунковоплатіжних відносин у європейських країнах;
- особливості використання системи TARGET2;
вміти:
- узагальнювати та систематизувати основні передумови розрахунковокредитних відносин у європейському бізнесі;
- аналізувати наслідки і можливості конвергенції розрахунковокредитних механізмів фінансової системи європейських країн;;
- використовувати раціональні методи пошуку, відбору та використання
інформації в інституційному механізмі реалізації розрахунків і платежів
у європейських країнах;
- виявляти закономірності й зв’язки між параметрами монетарної
політики в єврозоні, динамікою курсу євро та конвергенцією
розрахунково-кредитних механізмів фінансової системи європейських
країн;
- кількісно і якісно оцінювати вплив розширення розрахунково-платіжної
системи TARGET2;
- застосовувати економічні закономірності для аналізу проблем
пов’язаних з приєднанням нових країн до TARGET2.
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Система оцінювання. Для одержання заліку необхідно протягом
семестру одержати принаймні 60 балів. Складові оцінки:
1. Усні відповіді, розв’язання тестових завдань на практичному занятті:
до 60 балів.
2. Модульна контрольна робота 1(тестові завдання та задачі): до 20
балів.
3. Модульна контрольна робота 2 (захист індивідуального завдання): до
20 балів.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

Кількість годин
Назва теми

лекції практичні

С/Р

Змістовий модуль 1
Теоретичні основи міжнародних розрахунково-кредитних відносин
Вступ до навчальної дисципліни. Теоретичні
аспекти міжнародних розрахунків та
передумови для їх здійснення в ЄС

2

2

Еволюція розрахунково-кредитних відносин
в ЄС на сучасному етапі

2

6

3

Інституційне забезпечення розрахунків у
європейському бізнесі

2

6

4

Міжнародно-правове регулювання
розрахунково-кредитних відносин в ЄС

2

5

Ризики та способи їх мінімізації
у міжнародних розрахунково-кредитних
угодах країн ЄС

2

1
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6
2

2
8
2

8

Змістовий модуль 2
Механізми запровадження сучасних форм розрахунково-кредитних
відносин у європейському бізнесі
6

Новітній інструментарій запровадження
зовнішньоторговельних розрахунків та
платежів у європейському бізнесі

2

7

Поєднання кредиту та платежу як інструмент
забезпечення виконання зобов'язань у
європейському бізнесі

4

8

8

Конвергенція розрахунково-кредитних
механізмів фінансової системи країн ЄС

2

8

9

Засоби протидії руху ”тіньових коштів” у
міжнародних розрахунках ЄС

2

8

10

Розрахунки у міжнародній електронній
комерції ЄС

2

8

Тренінг: Презентація та захист
аналітичної довідки
ВСЬОГО

6
2

2

2
2
24

6
12

84

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 24 год.
Семінари – 12 год.
Самостійна робота – 84 год.
Тренінг – 2 год.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни. Теоретичні аспекти міжнародних
розрахунків та передумови для їх здійснення в ЄС
Система сучасних розрахунково-кредитних відносин. Суб’єкти та
об’єкти розрахунків і платежів в європейському бізнесі. Сучасна класифікація
міжнародних розрахунків в європейському бізнесі. Некомерційні операції,
кредити, інвестиції і рух капіталів між країнами, розрахунки, пов’язані з
будівництвом об’єктів за кордоном в європейському бізнесі.
Систематизовані і уніфіковані банківські звичаї і норми міжнародної
банківської практики, що закріплені у відповідних конвенціях (по
акредитивах, інкасо, векселях, банківських гарантіях і т.д.).

70

Тема 2. Еволюція розрахунково-кредитних відносин в ЄС на сучасному етапі
НТР, як найважливіший фактор розвитку розрахунково-платіжного
механізму європейського бізнесу. Основні фактори запровадження сучасних
інформаційних технологій в галузі міжнародних розрахунків в країнах ЄС.
Фактори, обумовлені успіхами науково-технічного прогресу. Фактори,
пов'язані зі змінами умов конкуренції і бізнесу в ЄС.
Динамізм у зміні форм і методів державного регулювання кредитнофінансової сфери в країнах Європейського Союзу. Модернізація та
інформатизація банківської діяльності, як можливість для кредитних установ
значного скоротити витрат їхньої діяльності. Форми і напрямки модернізації
та інформатизації банківської діяльності. Перспективи розвитку міжнародних
розрахунково-платіжних систем ЄС на етапі сьогодення.
Тема 3. Інституційне забезпечення розрахунків у європейському бізнесі
Європейська платіжна рада (European Payments Council (EPC)).
Європейська рада із системних ризиків (The European Systemic Risk Board
(ESRB)). Європейська служба з банківської справи (The European Banking
Authority (ЕВА)).
Європейська служба з цінних паперів і ринків (European Securities and
Markets Authority - ESMA). Єдина зона платежів у євро (The Single Euro
Payments Area (SEPA)). Інтернет-банкінг в країнах ЄС – проблеми та
перспективи функціонування. Кліринг платежів у європейських мережевих
банках. Єдиний ринок банківських послуг в ЄС – проблеми та перспективи
функціонування.
Тема 4. Міжнародно-правове регулювання розрахунково-кредитних відносин
Правова основа розрахункових відносин. Міжнародні договори (платіжні
угоди і міжнародні конвенції, а також торгові, кредитні та інші договори),
норми внутрішнього національного законодавства.
Законодавчі пропозиції у банківському секторі країн ЄС. Банківський
союз ЄС. Директива про іпотечні кредити Схеми гарантування депозитів.
Банківська резолюція. Директива про вимоги до капіталу та Правила (Capital
Requirements Directive and Regulation - CRD IV).
Тема 5. Ризики та способи їх мінімізації у міжнародних розрахунковокредитних угодах
Типові умови зовнішній торгівлі ЄС. Реалії сучасної світової економіки.
Специфіка роботи фірми із зарубіжними партнерами. Ризики у розрахунковокредитних операцій у європейському бізнесі. Види ризиків. Чотири основні
групи ризиків: ризик країни; банківський; валютний; ризик контрагента.
Ризик пов’язаний із стороною по договору. Ризик пов'язаний з економічною
чи/або політичною ситуацією в країні партнера чи в «третіх країнах».
Засоби банківського страхування економічних ризиків в ЄС. Постійне
спостереження за рейтингом країн. Встановлення для окремих країн лімітів та
їх регулярний перегляд. Відкриття філій (представництв) у країнах партнерів
і розміщення там своїх представників для вивчення поточної ситуації на
місцях. Проблеми вибору засобу платежу. Чинники, що впливають на вибір
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засобу платежу. Особливості використання засобів платежу у європейському
бізнесі.
Тема 6. Новітній інструментарій запровадження зовнішньоторговельних
розрахунків та платежів у європейському бізнесі
Торгівля по відкритому рахунку. Вексельна форма розрахунків в
зовнішній торгівлі ЄС. Правовідносини, що виникають між учасниками
вексельного обігу та юридична сутність векселя простий та переказний
векселі. Порядок виставлення векселів. Подання векселів до оплати та
здійснення платежів за векселями. Чек в розрахунково-платіжних відносинах
країн ЄС. Види чеків та порядок їх виставлення. Подання чеків до оплати та
здійснення платежів за чеками. Платіжне доручення. Види платіжних
доручень. Схема розрахунків із застосуванням платіжного доручення в
міжнародних розрахунках країн ЄС. Фази документарного інкасо. Вручення
документів проти платежу (В/Р). Вручення документів проти акцепту (О/А).
Акцепт з врученням документів проти платежу.
Використання
акредитиву:
основні
принципи,
документи,
невідповідності в документах, оплата документів, видатки. Форми акредитиву
в зовнішній торгівлі ЄС: відзивний акредитив, безвідзивний акредитив. Види
акредитиву в міжнародних розрахунково-платіжних відносинах країн ЄС:
акредитив з платежем по пред'явленню, акредитив, що передбачає акцепт,
акредитив з розстрочкою платежу, акредитив з “червоним застереженням”,
револьверний акредитив, акредитив, що передбачає негоціацію, акредитив
“стенд-бай”, перевідний акредитив. Конструкції акредитиву: акредитив “бек
ту бек”, переуступка виручки по акредитиву. Банківське платіжне
зобов’язання.
Тема 7. Поєднання кредиту та платежу як інструмент забезпечення
виконання зобов’язань у європейському бізнесі
Принципи і правові основи банківських гарантій в торговельних
відносинах Європейського Союзу. Поручительство. Платіжне зобов'язання.
Дія банківських гарантій в зовнішній торгівлі ЄС. Використання банківської
гарантії: правомірне та неправомірне використання. Основні види гарантій:
гарантія пропозиції (Віd Bond, Tender Bond), гарантія виконання (Performance
Bond), авансова гарантія (Аdvance Раутепt Guarantее).
Інші види гарантій: гарантія коносамента, митна гарантія, поручництво
по векселю (аваль), гарантія забезпечення кредиту, договірна гарантія, судова
гарантія, гарантія накладення арешту на майно, платіжна гарантія.
Консорціумні угоди в зовнішньоторговельних відносинах ЄС. Забезпечення
виконання договірних зобов'язань в сполученні із забезпеченням платежу.
Форфейтинг. Факторинг.
Тема 8. Конвергенція розрахунково-кредитних механізмів фінансової системи
країн ЄС
Способи платежу у зовнішньоторговельних операціях: платіж готівкою,
авансовий платіж, платіж в кредит. Методи платежу, що застосовуються у в
зовнішній торгівлі ЄС. Засоби розрахунків та їх використання суб'єктами
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міжнародних комерційних операцій в зовнішній торгівлі ЄС. Чек. Вексель.
Банківська тратта. Поштові платіжні доручення. Телеграфні/телексні платіжні
доручення. Інструкції системи SWIFT. Система TARGET, RTGS.
Внутрішні платіжні системи переказу великих сум; транскордонні
платежі у кожній країні ЄС; технологічні процедури поєднання або взаємодії
(Interlinking); функції Європейського Центрального банку (ЄЦБ); механізм
взаємодії національних платіжних систем через мережу S.W.I.F.Т.;
розширення Європейського Союзу та Євросистеми.
Тема 9. Засоби продидії руху «тіньових коштів» у міжнародних розрахунках
ЄС
Структурні зрушення на ринку банківських послуг в умовах фінансової
консолідації ЄС. Діяльність рейтингових агенцій ”Regulation on Credit Rating
Agencies”.
Асинхронність циклів економічного розвитку європейських країн.
Формування новітнього законодавчого поля у новітній моделі спільного
кредитного ринку. Становлення новітньої концепції комунітарного розвитку
ЄС. Негативна соціальна динаміка підтримки малого та середнього
підприємництва. Уніфікація механізмів моніторингу міжнародних фінансових
потоків. Державні служби фінансового моніторингу країн ЄС. Діяльність
FATF в країнах ЄС. Егмонтська група.
Тема 10. Розрахункові та кредитні інструменти у електронному бізнесі ЄС
Типова угода про обмін для міжнародного комерційного використання
електронного обміну даними ЄЕК (Європейська економічна комісія
Організації об'єднаних націй). Типова угода про обмін електронними даними
ЄЕК. Угода про електронну торгівлю ЄЕК. Декларація про електронну
торгівлю, Базова угода про телекомунікації, Директива щодо електронного
підпису та електронної комерції Європейського Союзу. Директива з
дистанційного маркетингу споживчих фінансових служб ЄС. Директива з
авторського права ЄС. Директива з захисту даних ЄС.
Міжнародні транзакції за допомогою електронних мереж. Міжнародні
банківські бізнес-процеси. Кліринг платежів у міжнародних мережевих
банках. Онлайнове інформаційне обслуговування європейського бізнесу.
Емісія цифрових грошей. Депозитно-позичкові, валютні і фондові операції,
які здійснюються електронним способом.

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінар 1. Теоретичні аспекти міжнародних розрахунків та передумови
для їх здійснення в ЄС. Еволюція розрахунково-кредитних відносин в ЄС
на сучасному етапі
1. Система сучасних розрахунково-кредитних відносин.
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2. НТР, як найважливіший фактор розвитку розрахунково-платіжного
механізму європейського бізнесу.
3. Фактори, обумовлені успіхами науково-технічного прогресу.
4. Фактори, пов'язані зі змінами умов конкуренції і бізнесу в ЄС.
5. Форми і напрямки модернізації та інформатизації банківської діяльності.
Завдання для самостійної роботи
1. У чому полягає динамізм у зміні форм і методів державного регулювання
кредитно-фінансової сфери в країнах Європейського Союзу.
2. Перспективи розвитку міжнародних розрахунково-платіжних систем ЄС
на етапі сьогодення.
3. Проаналізувати та аргументувати чинники модернізації сфери
міжнародних розрахунково-платіжних відносин в країнах ЄС.
4. Доповідь по статті.
5. Новини з предмету курсу.
Семінар 2. Інституційне забезпечення розрахунків у європейському
бізнесі. Міжнародно-правове регулювання розрахунково-кредитних
відносин в ЄС
1. Правова основа розрахункових відносин.
2. Європейська служба з банківської справи (The European Banking Authority
(ЕВА)).
3. Банківський союз ЄС.
4. Кліринг платежів у європейських мережевих банках.
Завдання для самостійної роботи
1. Міжнародні договори (платіжні угоди і міжнародні конвенції, а також
торгові, кредитні та інші договори), норми внутрішнього національного
законодавства.
2. Інтернет-банкінг в країнах ЄС – проблеми та перспективи
функціонування.
3. Єдиний ринок банківських послуг в ЄС – проблеми та перспективи
функціонування.
4. Директива про вимоги до капіталу та Правила (Capital Requirements
Directive and Regulation - CRD IV).
5. Доповідь по статті.
6. Новини з предмету курсу.
Семінар 3. Ризики та способи їх мінімізації у міжнародних розрахунковокредитних угодах країн ЄС
1. Чотири основні групи ризиків: ризик країни; банківський; валютний; ризик
контрагента.
2. Засоби банківського страхування економічних ризиків в ЄС.
3. Чинники, що впливають на вибір засобу платежу.
4. Постійне спостереження за рейтингом країн.
5. Особливості використання засобів платежу у європейському бізнесі.
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Завдання для самостійної роботи
1. Реалії сучасної світової економіки.
2. Специфіка роботи фірми із зарубіжними партнерами.
3. Проблеми вибору засобу платежу.
4. Доповідь по статті.
5. Новини з предмету курсу.
Семінар 4
1. Вексельна форма розрахунків в зовнішній торгівлі ЄС.
2. Види чеків та порядок їх виставлення.
3. Платіжне доручення.
4. Види акредитиву в міжнародних розрахунково-платіжних відносинах країн
ЄС.
5. Банківське платіжне зобов’язання.
6. Консорціумні угоди в зовнішньоторговельних відносинах ЄС.
7. Форфейтинг.
8. Факторинг.
Завдання для самостійної роботи
1. Використання акредитиву: основні принципи, документи, невідповідності
в документах, оплата документів, видатки.
2. Дія банківських гарантій в зовнішній торгівлі ЄС. Використання
банківської гарантії: правомірне та неправомірне використання.
3. Принципи і правові основи банківських гарантій в торговельних відносинах
Європейського Союзу.
4. Забезпечення виконання договірних зобов'язань в сполученні із
забезпеченням платежу.
5. Доповідь по статті.
6. Новини з предмету курсу.
Семінар 5
1. Методи платежу, що застосовуються у в зовнішній торгівлі ЄС.
2. Банківська тратта.
3. Система TARGET, RTGS.
4. Технологічні процедури поєднання або взаємодії (Interlinking).
5. Уніфікація механізмів моніторингу міжнародних фінансових потоків.
Завдання для самостійної роботи
1. Функції Європейського Центрального банку (ЄЦБ) у сфері регулювання
розрахунково-кредитних відносин.
2. Асинхронність циклів економічного розвитку європейських країн.
3. Становлення новітньої концепції комунітарного розвитку ЄС.
4. Діяльність FATF в країнах ЄС.
5. Егмонтська група.
6. Доповідь по статті.
7. Новини з предмету курсу.
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Семінар 6
1. Типова угода про обмін електронними даними ЄЕК.
2. Угода про електронну торгівлю ЄЕК.
3. Базова угода про телекомунікації,
4. Директива з захисту даних ЄС.
5. Кліринг платежів у міжнародних мережевих банках.
Завдання для самостійної
1. Типова угода про обмін для міжнародного комерційного використання
електронного обміну даними ЄЕК (Європейська економічна комісія
Організації об'єднаних націй).
2. Онлайнове інформаційне обслуговування європейського бізнесу.
3. Депозитно-позичкові, валютні і фондові операції, які здійснюються
електронним способом.
4. Доповідь по статті.
5. Новини з предмету курсу.
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32. Мировая экономика и международные отношения.
33. Банківська справа.
34. Банковская практика за рубежом.
35. Банковское дело.
36. Банковские технологи.
37. Валютный спекулянт.
38. Вісник Національного банку України.
39. Финансовые услуги.
40. Фінанси України.
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45. German Economic Review.
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК
1. Авансова гарантія (Аdvance Рауmепt Guarantее).
2. Авансовий платіж.
3. Акредитив “стенд бай”.
4. Акредитив з “червоним застереженням”.
5. Банк міжнародних розрахунків.
6. Банківська тратта.
7. Безвідзивний акредитив.
8. Видача банківської гарантії.
9. Види ризиків у в зовнішній торгівлі.
10. Використання банківської гарантії: правомірне та неправомірне
використання.
11. Відзивний акредитив.
12. Вручення документів проти акцепту (О/А).
13. Вручення документів проти платежу (В/Р).
14. Гарантія виконання (Performance Bond).
15. Гарантія пропозиції (Віd Bond, Tender Bond).
16. Документарне інкасо.
17. Єврокліринг (Euro Clearing).
18. Європейська платіжна рада (European Payments Council (EPC)).
19. Європейська рада із системних ризиків (The European Systemic Risk Board
(ESRB)).
20. Європейська служба з банківської справи (The European Banking Authority
(ЕВА)).
21. Європейська служба з цінних паперів і ринків (European Securities and
Markets Authority - ESMA).
22. Єдина зона платежів у євро (The Single Euro Payments Area (SEPA)).
23. Інструкції системи SWIFT.
24. Комплексні банківські послуги.
25. Консорціумні угоди в зовнішньоторговельних відносинах ЄС.
26. Методи платежу, що застосовуються у в зовнішній торгівлі ЄС.
27. Модернізація та інформатизація банківської діяльності.
28. Перспективи розвитку міжнародних розрахунково-платіжних систем ЄС.
29. Платіжне доручення.
30. Подання чеків до оплати та здійснення платежів за чеками.
31. Принципи і правові основи банківських гарантій.
32. Револьверний акредитив.
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33. Рекомендації у сфері регуляторної політики Базельського Комітету з
питань банківського нагляду Базель І, Базель ІІ, Базель ІІІ.
34. Ризик пов’язаний із стороною по договору.
35. Ризик пов'язаний з економічною чи/або політичною ситуацією в країні
партнера чи в “третіх країнах”.
36. Архітектура системи TARGET.
37. Специфіка роботи у зовнішньоторговельних операціях європейських
країн.
38. Схема розрахунків із застосуванням платіжного доручення в міжнародних
розрахунках країн ЄС
39. Типові умови зовнішній торгівлі ЄС.
40. Україна і FATF
41. Фактори запровадження сучасних інформаційних технологій в галузі
міжнародних розрахунків в країнах ЄС
42. Факторинг.
43. Форми акредитиву в зовнішній торгівлі ЄС
44. Форми і напрямки модернізації банківської діяльності європейських країн.
45. Форфейтинг
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАТЕРІАЛЬНЕ ПРАВО»

Розробник: Влялькó Ілля Володимирович, к.ю.н., доцент кафедри
порівняльного і європейського права
Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основами матеріального
права та правовими засадами економічних відносин в Євросоюзі. Курс дає
основні теоретичні знання щодо понять і термінів, які застосовуються у сфері
правового регулювання економіки в рамках ЄС та гармонізації економічного
законодавства. Курс знайомить студентів також з основними етапами
становлення та функціонування економічного союзу, із загальними
принципами та джерелами матеріального права в Євросоюзі. Спеціальна
увага приділяється основам митного союзу ЄС, ключовим положенням
регулювання чотирьох основних свобод внутрішнього ринку ЄС, та
приділяється увага п’ятій свободі заснування. В результаті вивчення
навчальної дисципліни студент повинен знати:
- теоретичні основи матеріального права Євросоюзу;
- основні етапи становлення регулювання внутрішнього ринку ЄС;
- загальні принципи права ЄС, що застосовується до цієї сфери;
- основні джерела правового регулювання чотирьох свобод сфери
внутрішнього ринку Євросоюзу;
- особливості функціонування Економічного союзу ЄС
- особливості функціонування Митного союзу в ЄС;
- засади правового регулювання свободи пересування товарів;
- засади правового регулювання свободи пересування осіб;
- засади правового регулювання свободи заснування;
- засади правового регулювання свободи надання та отримання послуг;
- особливості гармонізації законодавства в Євросоюзі;
вміти:
- орієнтуватися в літературі за фахом;
- аналізувати джерела матеріального права ЄС;
- узагальнювати та систематизувати основні положення матеріального
права Євросоюзу;
- узагальнювати та систематизувати судову практику Євросоюзу в цій
сфері;
- застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань,
пов’язаних з гармонізацією пріоритетних сфер економічного права
України до законодавства ЄС;
- застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань,
пов’язаних із удосконалення правових механізмів європейської
інтеграції;
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- застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань,
пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю України;
- організувати свою самостійну роботу.
Система оцінювання. Для одержання заліку необхідно протягом
семестру одержати принаймні 60 балів. Складові оцінки:
1. Усні відповіді або доповнення, дискусія: до 40 балів.
2. Виконання самостійних робіт: до 30 балів.
3. Модульна контрольна робота: до 30 балів.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
№
п/п

Назва лекції

лекції семінари С/Р

1

Поняття матеріального права ЄС та його
структура

2

-

4

2

Розподіл влади між інститутами Євросоюзу та
правова природа ЄС, основні свободи

2

-

8

3

Митні збори та ЗЕД, дискримінаційне
оподаткування, поняття внутрішнього ринку та
свобода руху товарів

4

2

10

4

Конкуруючі товари, заборона кількісних
обмежень та заходів, що мають еквівалентний
ефект

2

2

10

5

Принципи взаємного визнання та
рівнозначності (еквівалентності)

2

2

8

6

Вільний рух осіб / працівників у ЄС

4

2

10

7

Свобода заснування та взаємне визнання
кваліфікацій в ЄС

2

2

10

8

Вільний рух послуг у Євросоюзі

4

2

10

9

Вільний рух капіталів у Євросоюзі

4

1

10

Модульна контрольна робота

-

1

-

Загальний обсяг - 120 год., в тому числі:
Лекцій – 26 год.
Семінари – 14 год.
Самостійна робота – 80 год.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Поняття матеріального права ЄС та його структура
Поняття матеріального права ЄС, відмінність від процесуального права.
Система та структура права Євросоюзу. Поняття економічного права Євросоюзу.
Джерела матеріального права ЄС.
Правові та економічні засади гармонізації законодавства в ЄС.
Становлення матеріального права ЄС щодо врегулювання економічних питань.
Процес європейської інтеграції, 12 основних етапів. Основні договори ЄС.
Джерела економічного права Євросоюзу. Перешкоди у економічних
відносинах між державами ЄС. Принципи економічної політики згідно ДФЄС.
Ключові директиви та регламенти щодо врегулювання економічних
взаємовідносин між державами-членами ЄС.
Тема 2. Розподіл влади між інститутами Євросоюзу та правова природа ЄС,
основні свободи
Поняття інституцій Євросоюзу. Історія їх становлення. Розподіл влади між
основними інституціями ЄС.
Правова природа ЄС, основні поняття щодо справ Суду ЄС Van Gend en
Loos [1963] та Costa v Enel [1964]. Верховенство права ЄС, монізм та дуалізм
Категорії компетенції ЄС, приклади з доктрини та ДЕС і ДФЕС.
Розподіл влади між інституціями ЄС: Парламент, Європейська рада, Рада
ЄС, Комісія ЄС, Суд Євросоюзу, Європейський центральний банк, Рахункова
палата.
Повноваження дорадчих органів: Європейський економічний та соціальний
комітет, Комітет регіонів, Європейський інвестиційний банк.
Поняття єдиного ринку ЄС та поняття про його основні свободи, еволюція
свобод від спільного до внутрішнього ринку, виокремлення п’яти свобод.
Тема 3. Митні збори та ЗЕД, дискримінаційне оподаткування, поняття
внутрішнього ринку та вільний рух товарів
Розуміння рамок для ЄС як митного союзу. Поняття митних зборів та
заходів еквівалентної дії митним зборам. Значення митних зборів для
функціонування Євросоюзу.
Оподаткування та види його об’єктів. Правові засади регулювання
внутрішнього оподаткування в ЄС. Заборона дискримінаційного оподаткування.
Заборона митних зборів для торгівлі всередині ЄС. Заборона також і
заходів еквівалентної дії митним зборам – ЗЕД.
Поняття внутрішнього ринку ЄС, його складові. Етапи формування такого
ринку в ЄС. Митний союз і свобода пересування товарів.
Тема 4. Конкуруючі товари, заборона кількісних обмежень та заходів, що
мають еквівалентний ефект
Поняття «товар» в праві ЄС. Поняття конкуруючих товарів та замінників.
Доктрина та судова практика ЄС. Пряма і непряма дискримінація, відмінності.
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Поняття однорідна продукція або подібні продукти, приклади з рішень
Суду Євросоюзу.
Заборона кількісних обмежень у торгівлі. Заходи еквівалентної дії
кількісним обмеженням – ЗЕКО. Винятки із заборони кількісних обмежень у
торгівлі.
Тема 5. Принципи взаємного визнання та рівнозначності (еквівалентності)
Справа Суду ЄС Cassis de Dijon, фабула та висновки. Рішення Суду ЄС у
справі Dassonville. Розуміння важливості ключових принципів матеріального
права ЄС – взаємного визнання стандартів та рівнозначності (еквівалентності).
Правило розумності та обов’язкових вимог загального інтересу.
Правомірне обмеження реалізації економічних свобод на ринку ЄС.
Судова практика щодо обмежень свободи торгівлі товарами в ЄС на
прикладі умов праці, захисту навколишнього середовища, захисту основних прав,
підтримки системи соціального захисту, особливостей умови продаж, не
достатньо чітко діючих правил.
Тема 6. Вільний рух осіб / працівників у ЄС
Поняття вільного переміщення працівників в межах Євросоюзу. Поняття
«робітник» в праві Євросоюзу. Ключові положення Директиви 2004/38.
Скасування перешкод вільного руху осіб. Винятки та обмеження для
свободи пересування працівників. Винятки щодо надання суспільних послуг та
обмеження щодо окремих осіб, питання державної політики та громадської
безпеки, питання щодо наявних судимостей.
Особливості правового регулювання свободи пересування працівників в
ЄС. Коло осіб, які користуються свободою пересування, поняття члени родини
працівника ЄС. Право на проживання вищезазначених осіб.
Роль судових рішень у забезпеченні свободи пересування працівників в ЄС.
Особливості статусу працівника, який працює неповний робочий день, та
працівника, який шукає роботу. Збереження права на проживання, втрата статусу
працівника.
Рівний доступ до зайнятості. Доступ до соціальних переваг для шукачів
роботи, освіти та професійної підготовки.
Тема 7. Свобода заснування та взаємне визнання кваліфікацій в ЄС
Поняття ділового заснування. Право на заснування в державі-члені ЄС.
Правові основи свободи заснування в ЄС. Види обмежень свободи заснування.
Правові інструменти регулювання свободи заснування в ЄС. Право в’їзду
та проживання на території іншої держави-члена ЄС.
Гармонізація законодавства ЄС у сфері свободи заснування. Основні
положення Директиви 2005/36 у сфері взаємного визнання професійної
кваліфікації.
Роль судових рішень у забезпеченні свободи заснування в ЄС. Особливості
взаємного визнання кваліфікацій та дипломів в Євросоюзі.
Регульована база даних професій в Євросоюзі. Процедура визнання
сертифікатів, дипломів, умови, які необхідно виконати для отримання дозволу
практикувати обрану професію.
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Тема 8. Вільний рух послуг в Євросоюзі
Порівняння свободи руху послуг як основної та свободи заснування, як
допоміжної (додаткової) в Євросоюзі. Положення доктрини та ДФЕС щодо цих
двох свобод.
Визначення терміну послуги в ЄС. Складові елементи вільного руху
послуг, матеріальні та часові рамки цієї свободи. Умови надання послуг в ЄС та
свобода отримання послуг.
Обмеження щодо руху послуг. Ключові положення профільної Директиви
про послуги 2006/123.
Правові засади надання послуг в ЄС. Заборона дискримінації надання та
отримання послуг в ЄС. Винятки з цієї заборони. Ключові судові рішення у
забезпеченні свободи надання послуг в ЄС.
Тема 9. Вільний рух капіталів у Євросоюзі
Поняття терміну капітал у праві ЄС. Розвиток правового регулювання
вільного руху капіталу, деталізація визначення капіталу. Основні види руху
капіталів в Євросоюзі. Свобода пересування капіталів і треті країни.
Положення ДФЕС щодо капіталу та прямий ефект статей договору.
Обмеження свободи пересування капіталу в ЄС. Загальні принципи вільного руху
капіталу.
Винятки з вільного руху капіталу, що передбачені ДФЕС та винятки,
встановлені прецедентною практикою Суду ЄС. Справи про «Golden Shares»,
обмеження власності на нерухомість через приватизацію та експропріацію.

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття 1. Митні збори та ЗЕД, дискримінаційне
оподаткування, поняття внутрішнього ринку та вільний рух товарів
1. Джерела та особливості митного союзу і свобода пересування товарів.
2. Заборона митних зборів та заходів еквівалентної дії митним зборам (ЗЕД).
3. Засади
регулювання
внутрішнього
оподаткування,
заборона
дискримінаційного оподаткування в ЄС
4. Поняття внутрішнього ринку ЄС, матеріального права ЄС, етапи формування
вільного руху товарів.
Завдання для самостійної роботи
1. Визначте ознаки митного союзу ЄС.
2. Визначте приклади мит та кількісних обмежень.
3. Що таке ЗЕД?
4. Проаналізуйте переваги та недоліки регулювання внутрішнього
оподаткування ЄС.
5. Назвіть основні складові внутрішнього ринку ЄС.
6. Назвіть джерела матеріального права ЄС.
7. В чому полягають переваги свобода пересування товарів для ЄС?
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Семінарське заняття 2. Конкуруючі товари, заборона кількісних обмежень
та заходів, що мають еквівалентний ефект
1. Поняття товар, конкуруючі товари та замінники, однорідні або подібні
продукти в праві Євросоюзу.
2. Пряма і непряма та зворотна дискримінація.
3. Заборона кількісних обмежень у торгівлі та заходів еквівалентної дії
кількісним обмеженням (ЗЕКО).
4. Рішення Суду ЄС щодо забезпечення свободи пересування товарів в ЄС.
Завдання для самостійної роботи
1. Проаналізуйте поняття «товар» в праві Євросоюзу.
2. Проаналізуйте рішення Суду ЄС щодо пересування товарів в ЄС.
3. Проаналізуйте поняття ЗЕКО.
4. Порівняйте види та способи ліквідації перешкод у торгівлі товарами.
5. Наведіть приклади конкуруючих та подібних товарів
6. Наведіть винятки із заборони кількісних обмежень у торгівлі.
Семінарське заняття 3. Принципи взаємного визнання та рівнозначності
(еквівалентності)
1. Класичні справи Суду ЄС – Cassis de Dijon та Dassonville.
2. Основні принципи матеріального права ЄС
3. Обмеження реалізації економічних свобод на внутрішньому ринку ЄС.
4. Судова практика щодо обмежень свободи торгівлі товарами в ЄС
Завдання для самостійної роботи
1. Проаналізуйте рішення Суду ЄС у справі Dassonville, зробіть висновки
2. Проаналізуйте рішення Суду ЄС у справі Cassis de Dijon, зробіть висновки
3. Поясніть значення взаємного визнання стандартів та еквівалентності для
внутрішнього ринку ЄС
4. Наведіть приклади правомірних обмежень у торгівлі товарами щодо
захисту навколишнього середовища, підтримки системи соціального
захисту, особливостей умови продаж товарів.
Семінарське заняття 4. Вільний рух осіб / працівників у ЄС
1. Скасування перешкод вільного руху осіб та свобода пересування
працівників Євросоюзу.
2. Профільна Директива 2004/38.
3. Винятки та обмеження вільного руху працівників, особливості їх правового
регулювання та коло осіб, які є членами родини працівника ЄС.
4. Судова практика щодо свободи пересування працівників в Євросоюзі.
Завдання для самостійної роботи
1. Проаналізуйте поняття «працівник» в Євросоюзі.
2. Проаналізуйте положення щодо обмежень
працівників в Директивах ЄС.
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свободи

пересування

3. Які положення законодавства ЄС передбачають право на проживання та
інші права члени родини працівника ЄС?
4. Проаналізуйте основні рішення Суду ЄС щодо забезпечення свободи
пересування працівників.
5. Які положення законодавства ЄС врегульовують статус працівника,
задіяного неповний робочий день, та тих, хто шукає роботу.
6. Поясніть зміст положень про рівний доступ до зайнятості з певними
винятками, про доступ до соціальних переваг та професійної підготовки.
Семінарське заняття 5. Свобода заснування та взаємне визнання
кваліфікацій в ЄС
1. Види обмежень свободи заснування в ЄС.
2. Правові основи свободи заснування в ЄС.
3. Правові інструменти регулювання свободи заснування в ЄС.
4. Роль судових рішень у забезпеченні свободи заснування в ЄС.
5. Регульована база даних професій в Євросоюзі.
Завдання для самостійної роботи
1. Проаналізуйте зміст свободи ділового заснування як похідної від 4х інших
свобод внутрішнього ринку ЄС.
2. Наведіть основні положення Директиви 2005/36 у сфері взаємного
визнання професійної кваліфікації.
3. Наведіть приклади регульованих професій та порівняйте процедуру
визнання сертифікатів або дипломів у 2х державах-членах ЄС
4. Проаналізуйте поняття «компанія та фірма» або суб’єкт
підприємницької діяльності в ЄС.
5. Яким чином та протягом якого часу здійснюється взаємне визнання
кваліфікацій та дипломів в ЄС?
6. Вкажіть умови, які необхідно виконати для отримання дозволу
практикувати обрану професію в Євросоюзі.
Семінарське заняття 6. Вільний рух послуг в Євросоюзі
1. Поняття послуг в праві ЄС, складові елементи свободи надання та
отримання послуг в ЄС.
2. Умови надання послуг та свобода їх отримання.
3. Профільна Директива про послуги 2006/123.
4. Заборона дискримінації надання та отримання послуг в ЄС.
5. Винятки із заборони дискримінації вільного руху послуг.
Завдання для самостійної роботи
1. Проаналізуйте зміст свободи надання в послуг в ЄС.
2. Оцініть повноту визначення терміну послуги та вичерпність їх переліку
згідно вторинного та первинного права ЄС.
3. Проаналізуйте підстави для винятків щодо надання в послуг в ЄС.
4. Проаналізуйте основні рішення Суду ЄС щодо забезпечення свободи
надання послуг.
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5. Наведіть приклади заборони дискримінації надання та отримання послуг в
Євросоюзі.
Семінарське заняття 7. Вільний рух капіталів у Євросоюзі
1. Розвиток правового регулювання положень щодо вільного руху капіталу та
платежів, деталізація визначення терміну капітал
2. Правові основи здійснення свободи пересування капіталу в ЄС.
3. Основні види руху капіталів в ЄС та загальні принципи цієї свободи.
4. Обмеження на свободу пересування капіталів в ЄС.
Завдання для самостійної роботи
1. Визначить основні правові норми, які врегульовують свободу пересування
капіталів та платежів.
2. Які обмеження на свободу руху капіталів діють щодо третіх країн?
3. Як свобода руху капіталів та платежів пов’язана з іншими свободами
внутрішнього ринку ЄС?
4. Які є винятки з положень про вільний рух капіталів, передбачені ДФЕС ?
5. Наведіть винятки, які встановлені прецедентною практикою Суду ЄС.
6. Проаналізуйте справи Суду ЄС «Golden Shares», поясніть обмеження
власності на нерухомість через приватизацію та експропріацію.
Семінарське заняття 7. Модульна контрольна робота.
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ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
1. Поняття «європейське матеріальне право».
2. Система матеріального права Євросоюзу.
3. Джерела матеріального права Євросоюзу .
4. Первинні джерела матеріального права Євросоюзу.
5. Вторинні джерела матеріального права Євросоюзу .
6. Місце рішень Суду ЄС в системі джерел матеріального права Євросоюзу.
7. Договірний механізм регулювання економічних відносин в ЄС.
8. Інституційний механізм регулювання економічних відносин в ЄС.
9. Поняття внутрішнього ринку ЄС.
10. Договірний та інституційний механізм ЄС.
11. Фізичні, фіскальні та технічні перешкоди торгівлі на внутрішньому ринку.
12. Поняття “товар” в праві Євросоюзу (справа Commission v. Italy [1968]).
13. Основи Митного Союзу ЄС.
14. Заборона митних зборів.
15. Заборона заходів еквівалентної дії митним зборам (ЗЕД) (справа
Commission v. Italy [1969]).
16. Винятки з заборони на стягнення зборів, мит та платежів на товари
(справа Bauhuis [1977]).
17. Принцип Сан Джорджіо (справа 199/82 San Giorgio [1983]).
18. Правові засади регулювання внутрішнього оподаткування в ЄС.
19. Пряма (справа Luttike [1966]) і непряма (справи Humblot [1985] та
Commission v. UK [1980]) дискрімінація.
20. Тлумачення Судом ЄС поняття „подібна продукція” (справа Commission
v. Denmark [1986]).
21. Заборона кількісних обмежень у торгівлі в ЄС (ЗЕКО) (Geddo [1973]).
22. Поняття заходів, які мають еквівалентну дію кількісним обмеженням
різного (вибіркового) та загального застосування (Директива ЄС 70/50).
23. Поняття заходів, які мають еквівалентну дію кількісним обмеженням
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(справа Дассонвіль).
24. Заходи різного застосування у практиці Суду ЄС (справи Denkavit [1979],
Weinbetriebes [1983], Irish Souvenirs [1981], Spanish strawberries [1997]).
25. Заходи загального застосування у практиці Суду ЄС (справи Cassis de
Dijon [1979], Commission v. Germany [1987]).
26. Перший та другий принципи Кассіс.
27. Заходи, які омежують деякі аспекти торгівлі (справи Keck&Mithouard
[1993]).
28. Винятки з заборони кількісних обмежень.
29. Правові засади вільного руху людей в Євросоюзі (справа Commission v.
France [1974]).
30. Вертикальна і горизонтальна пряма дія норм у сфері вільного руху людей
в Євросоюзі.
31. Пряма (справа Bosman [1995]) і непряма (справа O’Flynn [1996])
дисримінація щодо вільного руху людей в Євросоюзі.
32. Зміст свободи пересування робочої сили в Євросоюзі.
33. Поняття „працівник” в праві Євросоюзу (справи Lawrie-Blum [1986], Levin
[1982]).
34. Визначення поняття „члени родини” працівника.
35. Право працівників на вільне пересування в межах Євросоюзу.
36. Право на рівне ставлення до працівників та їхньої родини (справи Groener
[1990], Even [1979]).
37. Право залишатися в країні працевлаштування.
38. Обмеження вільного руху працівників (справи Van Duyn [1974], Adoui and
Cornaille [1982]).
39. Винятки щодо державних службовців.
40. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності.
41. Зміст свободи ділового заснування.
42. Поняття „компанія” і „фірма” в ЄС.
43. Заборона обмежень свободи ділового заснування (справа Reyners [1974]).
44. Винятки з заборони обмежень свободи ділового заснування ( справа Daily
Mail [1988]).
45. Взаємне визнання професійних кваліфікацій та дипломів (справа Patrick
[1977]).
46. Горизонтальна та вертикальна гармонізація законодавства щодо визнання
дипломів і кваліфікацій.
47. Свобода надання та отримання послуг в праві Євросоюзу (справа Van
Binsbergen [1975]).
48. Поняття „послуги” в праві Євросоюзу та їхні види.
49. Свобода отримання послуг в Євросоюзі (справа Luisi [1984]).
50. Поняття “капітал” в праві Євросоюзу.
51. Основні види руху капіталів в Євросоюзі (директива 88/361).
52. Обмеження на свободу руху капіталів в Євросоюзі (справи Bachmann
[1993]).
53. Обмеження руху капіталів та платежів.
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
1. Інституційна система та формування наднаціональної економічної
політики ЄС.
2. Зовнішньоторговельна політика ЄС щодо основних центрів світової
економіки.
3. Зовнішньоекономічна політика ЄС (на прикладі окремого сектору
міжнародних економічних відносин).
4. Механізми реалізації економічних політик ЄС (окремі види).
5. Демпінг у зовнішній торгівлі країн ЄС.
6. Система регулювання державних закупівель у країнах ЄС.
7. Економічні механізми технічного регулювання стандартів у зовнішній
торгівлі ЄС.
8. Еволюція Спільної комерційної політики ЄС в ХХІ ст.
9. Монетарна інтеграція в ЄС.
10. Антикризові заходи ЄС в сфері валютно-фінансової інтеграції.
11. Вплив криптовалют на розвиток економік європейських країн.
12. Ефективність інвестиційної політики ЄС в посткризовий період.
13. Європейські фінансові центри.
14. Злиття та поглинання банків та банківська конкуренція в країнах ЄС.
15. Розвиток Інноваційного союзу ЄС.
16. Економічні механізми захисту прав інтелектуальної власності в ЄС.
17. Гармонізація політики ЄС із залучення висококваліфікованих
мігрантів.
18. Формування спільної політики ЄС в галузі міжнародної трудової
міграції.
19. Формування спільного механізму регулювання діяльності корпорацій в
ЄС.
20. Міжнародні аспекти ведення бізнесу на спільному ринку ЄС.
21. Моделі міжнародного бізнесу на спільному ринку ЄС.
22. Специфіка оподаткування бізнесу з іноземними інвестиціями в
країнах-членах ЄС.
23. Оподаткування міжнародної електронної комерції в ЄС.
24. Економічні умови діяльності малих та середніх підприємств на ринках
країн ЄС.
25. Економічна політика сприяння малого та середнього бізнесу в країнах
ЄС.
26. Особливості заснування компаній в ЄС.
27. Спільна політика в сфері захисту прав споживачів в ЄС.
28. Роль енергетичного союзу ЄС у забезпеченні стабільності енергоринку
в Європі.
29. Форми та інструменти реалізації спільної сільськогосподарської
політики ЄС.
30. Економічні механізми реалізації угоди про асоціацію України з ЄС
(окремі галузі та види економічних політик).
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31. Адаптація нетарифного регулювання України до вимог ЄС.
32. Технічне регулювання в Україні за умов євроінтеграції.
33. Потенціал інноваційного розвитку ЄС як фактор євроінтеграційної
привабливості для України.
34. Україна на європейських ринках транспортних послуг.
35. Зростання економічного потенціалу України в контексті реалізації
поглибленої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю з ЄС.
36. Механізм інтеграції України в європейський ринок праці.
37. Міграційна складова співробітництва України та ЄС.
38. Трансформація торгівлі України в умовах Угоди про поглиблену і
всеохоплюючу зону вільної торгівлі.
39. Ефекти зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом.
40. Формування системи міжнародного електронного бізнесу в умовах
європейської інтеграції України.
41. Економічні механізми угод про асоціацію ЄС.
42. Зовнішньоекономічна політика Туреччини в умовах інтеграції з ЄС.
43. Антикризові заходи в ЄС в умовах пандемії COVID-19.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
КВАЛІФІКОВАНОГО ІСПИТУ
1. Поняття інституційного механізму ЄС та його елементи.
2. Зовнішньоекономічна стратегія ЄС на сучасному етапі.
3. Особливості та етапи формування бізнес-середовища в Європі.
4. Політико-правове середовище європейського бізнесу.
5. Регулювання основних етапів функціонування бізнесу в країнах ЄС.
6. Сценарії економічного реформування ЄС.
7. Характеристика спільної зовнішньоторговельної політики ЄС.
8. Поняття та основні характеристики внутрішнього ринку ЄС.
9. Правові засади регулювання вільного руху товарів в ЄС.
10. Help desk ЄС для зовнішньоторговельних операцій.
11. Інструменти торговельної політики ЄС.
12. Митне оформлення і митні платежі в ЄС.
13. Митний контроль та аудит в ЄС.
14. Регулювання торгівлі послугами в ЄС.
15. Свобода надання та отримання послуг в Євросоюзі.
16. Система торговельних преференцій Європейського Союзу.
17. Сутність Комбінованої тарифно-статистичної номенклатури ЄС.
18. Цілі та принципи спільної комерційної політики ЄС.
19. Регулювання здійснення прямих іноземних інвестицій та комерційних
аспектів інтелектуальної власності в рамках спільної комерційної політики
ЄС.
20. Правові засади здійснення свободи руху капіталів в ЄС.
21. Операції на інвестиційних ринках ЄС.
22. Складові банківського союзу ЄС.
23. Функції Європейського центрального банку.
24. Структура Європейської системи центральних банків.
25. Види операцій та інструменти в рамках єдиної монетарної
політики Євросистеми.
26. Маастрихтські критерії розвитку валютного союзу ЄС.
27. Платіжні інструменти Єдиної європейської платіжної зони.
28. Система платежів ТАРГЕТ-2.
29. Система розрахунків за цінними паперами ТАРГЕТ-2-секьюрітіз.
30. Платіжні системи Європейського Союзу.
31. Спільні підходи країн ЄС до регулювання міжнародної трудової міграції.
32. Правові засади вільного руху осіб в Євросоюзі.
33. Ринок праці та соціальна відповідальність бізнесу в ЄС.
34. Етапи формування спільної міграційної політики ЄС.
35. Інструменти фінансування міграційної політики ЄС.
36. Соціально-економічні чинники трансформації міграційної політики країн
ЄС.
37. Вплив технологічних інновацій на європейське бізнес-середовище.
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38. Формування Єдиного цифрового ринку та Цифрового союзу ЄС.
39. Формування інноваційного союзу ЄС.
40. Методологія кон’юнктурних досліджень європейських ринків товарів та
послуг.
41. Кон’юнктура аграрного ринку ЄС.
42. Цілі та принципи спільної сільськогосподарської політики ЄС.
43. Механізми ціноутворення та прийняття рішень в межах спільної
сільськогосподарської політики ЄС.
44. Проблеми інтеграції нових країн-членів до спільної сільськогосподарської
політики ЄС.
45. Характеристика реформ спільної сільськогосподарської політики ЄС:
причини та наслідки.
46. Динаміка кон’юнктури європейських ринків транспортних та туристичних
послуг.
47. Динаміка кон’юнктури європейського енергетичного ринку.
48. Кон’юнктура культурної та творчої промисловості ЄС.
49. Характеристика кон’юнктури європейського ринку фінансових та
консалтингових послуг.
50. Система оподаткування бізнесу в ЄС.
51. Інструменти підтримки малих і середніх підприємств в ЄС.
52. Особливості корпоративного права в ЄС.
53. Основні нормативно правові акти в сфері захисту прав споживачів в ЄС.
54. Особливості забезпечення прав споживачів в сфері послуг в ЄС.
55. Особливості забезпечення прав споживачів в сфері продуктів харчування
в ЄС.
56. Технічне регулювання в ЄС.
57. «Новий підхід» і «Глобальний підхід» у сфері технічного регулювання
ЄС.
58. Економічні чинники та ефекти Brexit.
59. Торговельна політика ЄС щодо України.
60. Регулювання торговельних і суміжних відносин між Україною та ЄС в
Угоді про асоціацію.
61. Проблеми формування поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі
України з ЄС.
62. Адаптація технічного регулювання в Україні до правил ЄС.
63. Економічні ефекти та наслідки зони вільної торгівлі України та ЄС.
64. Капіталообмін між ЄС та Україною: обсяги, структура, регулювання.
65. Конвергенція окремих галузевих економічних політик України з ЄС.
66. Особливості торгівлі послугами між Україною та ЄС.
67. Регулювання захисту інтелектуальної власності в Угоді про асоціацію
України з ЄС.
68. Співпраця України і ЄС з питань трудової міграції за умов реалізації
Угоди про асоціацію.
69. Спільна комерційна політика ЄС щодо України за умов реалізації Угоди
про асоціацію.
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