Обсягом до 2 сторінок
ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Дисципліна пропонується для викладання на факультеті
Інформація про факультети
міжнародних економічних відносин та туристичного
(навчально-наукові
бізнесу здобувачам вищої освіти за другим (магістерським)
інститути) і курси навчання,
рівнем відповідно до програми підготовки за спеціальністю
студентам яких
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
пропонується вивчати цю
регіональні студії», ОП «Міжнародна інформаційна
дисципліну
безпека»
Назва дисципліни

Контактні дані розробників
робочої програми
навчальної дисципліни,
науково-педагогічних
працівників, залучених до
викладання

Доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних
відносин, міжнародної інформації та безпеки Матюшенко
Ігор Юрійович (61022, Харків, майдан Свободи, 6,
північний корпус, 2 поверх, каб. 264, тел. (057) 705-10-59,
електронна адреса кафедри: mpdepartment@ukr.net

Попередні умови для
вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння
кредитів зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії»: Історія міжнародних
відносин, Теорія міжнародних відносин, Політологія,
Історія України, Світова економіка, Міжнародні економічні
відносини, Міжнародні відносини та світова політика.
Мета дисципліни.
Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття
студентами знань щодо європейського та євроатлантичного
інтеграційного процесу, що перетворив країни ЄС у значну
політичну, економічну та військову силу, усвідомлення
об’єктивності реалізації євроінтеграційного курсу України.

Опис

Очікувані результати навчання.
За результатами навчання студент буде:
знати: сутність і передумови політичного процесу,
творення політики поза межами держави, специфіку
західноєвропейського середовища, основні політичні
функції та програми співробітництва, мотиви до
співробітництва, основні етапи європейської інтеграції,
методи творення політики, основні інституції
Європейського Союзу як комунітаційний пристрій
творення політики, стійкість політичного процесу ЄС;
спільні політичні стратегії та основні секторальні політики
ЄС, в тому числі: політика створення і розвитку єдиного
ринку, економічного та валютного союзу, політика у сфері
конкуренції, політика в галузі досліджень і технологій,
промислова та підприємницька політика, енергетична
політика, спільна транспортна політика, спільна
господарська політика, бюджетна політика, політика
згуртування та структурні фонди; торговельна політика ЄС,
еволюційні зміни європейського політичного процесу у
сфері торгівлі; розробка стратегії у комплексній політичній
сфері, створення довготермінової політичної структури;
кризові процеси в ЄС, сценарії подальшого розвитку ЄС,
ключові аспекти реформування механізмів єврозони;

реформа політики міграції та притулку ЄС; спільна
зовнішня та безпекова політика, реформа сфери безпеки та
оборони ЄС; переформатування євроінтеграційних
процесів: перспективи асоціації Україна-ЄС
вміти: аналізувати політичні процеси, спільні політичні
стратегії та основні секторальні політики ЄС та розробляти
стратегії у комплексній політичній сфері, створенні
довготермінової політичної структури; аналізувати кризові
процеси в ЄС, сценарії подальшого розвитку ЄС,
застосовувати ключові аспекти реформування механізмів
єврозони для розробки програм реформування політичних і
економічних механізмів України: аналізувати спільну
зовнішню та безпекову політику ЄС та застосовувати їх
досвід для реформування сфери безпеки та оборони
України; оцінювати перспективи асоціації Україна-ЄС в
умовах переформатування євроінтеграційних процесів
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 36 годин
аудиторних занять (18 год. – лекції, 18 год. – семінарські
заняття), 114 години самостійної підготовки, виконання
курсової роботи.
Тема 1. Теоретичні основи політики європейської та
євроатлантичної інтеграції. Інституційна структура ЄС
(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.)
Тема 2. Політичний процес – маятник, що коливається
(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год. )
Тема 3. Спільні політичні стратегії ЄС. Європейський
ринок, економічний та валютний союз, політика у сфері
конкуренції
(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год. )
Тема 4. Основні секторальні політики ЄС
(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год. )
Тема 5. Кризові процеси та сценарії подальшого розвитку
ЄС, ключові аспекти реформування механізмів єврозони
(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год. )
Тема 6. Реформа політики міграції та притулку ЄС
(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год. )
Тема 7. Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС та її
реформування в сучасних умовах
(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год. )
Тема 8. Перспективи асоціації Україна-ЄС в умовах
переформатування євроінтеграційних процесів
(Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год. )
Методи контролю результатів навчання: поточний – у
формі опитування, курсової роботи, семестровий – у формі
екзамену. На вивчення навчальної дисципліни відводиться
150 годин / 5 кредитів ECTS.
Мова викладання.
українська

