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ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЄС

1.
ПОГЛИБЛЕНА ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧА ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ З ЄС ВИВЧАЄ:
Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Доступ до ринку товарів. Засоби захисту
торгівлі. Митні аспекти та сприяння торгівлі. Торгівля і сталий розвиток.
Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна
комерція. Нормативно-правові аспекти реалізації ПВЗВТ.
A.

Короткий опис змісту дисципліни

Опанування навчальною дисципліною «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної
торгівлі України з ЄС» передбачає формування у студентів системи теоретичних
знань та практичних умінь щодо базових засад формування та функціонування
Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі як основної частини Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Програмі дисципліни,
яка є доступною на KNUTE One drive чи на кафедрі світової економіки (Д-305).
Обсяг: 6 кредитів
Мова викладання: українська
Форми поточного контролю: дайджести (102 бали = 20 балів), есе (102 бали
= 20 балів) груповий проект (робота у малих групах) (10 балів), контрольна
робота (22 балів=40 балів).
Форми підсумкового контролю: письмовий іспит – 100 балів (в т.ч. есе на
задану тему – 40 балів, тестування – 60 балів)
Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій,
лекційні матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова
рекомендована література знаходиться на KNUTE OneDrive (доступ для студентів
відкривається на початку першої лекції).
Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою cпрямована на
краще сприйняття лекційного матеріалу, з метою повноцінного опанування
дисципліни
Рекомендована література (основні джерела):
Дугінець Г.В., Мазаракі Н.А. Преференційні торговельні угоди як складові нового
світового порядку. Економічний простір. 2019. № 152.
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні
виклики та нові можливості : наукова доповідь / за ред. акад. НАН України

В.М.Гейця та чл.-кор. НААН України Т.О.Осташко ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та
прогнозув. НАН України”. К., 2016. 184 с.
Deep and comprehensive free trade agreement with the EU: advantages and downsides
for the Ukrainian society : monograph / G. Duginets, O. Diachenko, N. Mazaraki, O.
Golovachova ; edited by Ganna Duginets. – Kyiv : Kyiv National University of Trade and
Economics, 2019. – 212 p.
Угода про асоціацію. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/
integraciya/ugoda-pro-asociacyu

yevropejska-

Політика академічної̈̈ доброчесності:
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf
Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознайомитися з
наступними веб-сайтами:
Офіційний сайт ЄС. https://europa.eu/european-union/index_en
Довідник
з
європейської
ua.info/index.php#golovna

інтеграції.

Представництво Європейської комісії в Україні.
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
Лектор:
Дугінець Ганна Володимирівна
доктор економічних наук, професор
завідувач кафедри світової економіки
E-mail: g.duginets@knute.edu.ua
Тел.: 044- 531 17 13
Адреса: Київ, вул. Кіото, 21, ауд. Д-305
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