
ТЕМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

З ДИСЦИПЛІНИ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БІЗНЕС" 

 

Номер варіанту контрольної роботи визначається за останньою цифрою залікової книжки 

студента та першою літерою прізвища згідно таблиці: 

 Остання цифра залікової книжки студента 

Перша літера 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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М, Н,О, П,  

Р, С 

№ 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20 

Т, У, Ф, X,  

Ц, Ч, Ш, Щ, 

Ю, Я 

№ 21 № 22 № 23 № 24 № 25 № 26 № 27 № 28 № 29 № 30 

 

Тематика завдань для виконання контрольної роботи: 

1. Порівняльний аналіз основних теорій європейської інтеграції, оцінка наслідків їх 

практичної реалізації. 

    2. Сутність, особливості  та мотивація етапів євроінтеграції. 

    3. Сучасні конкурентні позиції країн Європейського Союзу на світових ринках. 

    4. Рівень міжнародної конкурентоспроможності провідних європейських компаній за 

оцінками рейтингових агентств. 

    5. Сутність та наслідки реалізації Лісабонської стратегії розвитку ЄС (2000-2010). 

    6. Основні пріоритети розвитку ЄС згідно стратегії «Європа-2020». 

    7. Механізми стимулювання розвитку «економіки знань» в ЄС. 

    8. Зміна повноважень інституцій ЄС внаслідок прийняття Лісабонської угоди. 

    9. Порівняльний аналіз повноважень та функцій Ради ЄС, Європейської Комісії та 

Парламенту ЄС. 

   10. Аналіз структури і динаміки витрат бюджету ЄС. 

   11. Принцип компліментарності (співучасті у фінансуванні) як основа реалізації 

політики вирівнювання регіональних асиметрій в державах-членах ЄС. 

   12. Рамкові угоди з розвитку досліджень та інновацій в ЄС: основні напрями реалізації 

у ХХІ ст. 

   13. Розвиток транс-європейських енергетичних мереж, диверсифікація джерел 

енергопостачання в ЄС та лібералізація енергетичних ринків як пріоритетні напрями 

енергетичної політики ЄС. 

   14. Інтеграція сфери науково-дослідних розробок держав-членів ЄС в рамках 

розбудови спільного Європейського дослідного простору (European Research Area). 

   15. Основні напрями та інструменти реалізації промислової політики ЄС. 

   16. Перспективи розвитку «сенситивних галузей» європейської економіки: 

металургійна, текстильна індустрія, сільське господарство, рибальство. 

   17. Торговельні війни між країнами-членами ЄС: інструменти вирішення конфліктів. 

   18. Особливості реалізації зовнішньої торговельної політики ЄС. Преференційні 

режими. 

   19. Фінансова конвергенція в ЄС. 

   20. Причини виникнення кризи єврозони: варіанти вирішення проблеми. 

   21. Конкурентні позиції німецького сектору автомобілебудування на європейському 

ринку. 

   22. Конкурентні переваги хіміко-фармацевтичного сектору ФРН. 

   23. Авіабудівна промисловість Франції. 

   24. Характеристика сервісного сектору Великобританії. 



   25. Чинники глобальної конкурентоспроможності фінансового сектору 

Великобританії. 

   26. Детермінанти «кельтського економічного дива». 

   27. Переваги та недоліки недиверсифікованої економіки на прикладі Ірландії. 

   28. Порівняльна характеристика сільськогосподарських секторів Італії та Іспанії. 

   29. Передумови та наслідки боргової кризи Греції. 

   30. Проблеми функціонування скандинавської соціально-економічної моделі на 

сучасному етапі розвитку. 



Матеріал, що висвітлює суть проблеми контрольної роботи, має бути логічно 

структурованим, проілюстрованим графічно, оформленим за встановленими вимогами. 

Обов’язковим є посилання на джерела використаних у роботі положень і даних. 

 

Обсяг контрольної роботи – 25-30 друкованих сторінок на стандартних аркушах 

формату А4.  

 поля: ліве – 3 см; праве – 1 см, верхнє – 2 см; нижнє – 2 см;  

 шрифт – Times New Roman, 12,  

 міжрядковий інтервал – 1,5;  

 абзацний відступ – 1,25 см; 

 вирівнювання – по ширині; 

 нумерація сторінок – у правому верхньому кутку аркуша. 

 

Обов’язкові розділи в контрольній роботі (послідовно):  

▬ титульний аркуш; 

▬ ЗМІСТ,  

▬ ВСТУП, 

▬ РОЗДІЛ 1. 

▬ РОЗДІЛ 2. 

▬ … 

▬ ВИСНОВКИ,  

▬ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

▬ Роздруківка з програми на перевірку текстових запозичень (плагіату). 

 

Бажаним є розгалужений зміст КР: 

РОЗДІЛ 1. 

    1.1. 

…1.2. 

РОЗДІЛ 2. 

    2.1. 

    2.2. 

 

Розділи та підрозділи не можуть бути меншими 4-5 сторінок. 

Наприкінці роботи подається список використаної літератури – не менше 15 джерел 

(обов’язковим є використання актуальної літератури 2005-2014 рр.). До джерел можна включати 

сайти міжнар. організацій, інтеграційних союзів тощо. 

 

Оформлену належним чином контрольну роботу студент представляє в установлений 

термін, після чого вона проходить перевірку викладачем.  

При незадовільній оцінці вона підлягає доопрацюванню і повторній перевірці. 

 

 

 

 


