
Назва дисципліни Європейська та євроатлантична інтеграція 

Інформація про 

факультети (навчально- 

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам ІІ курсу, напрям підготовки «Міжнародна 

інформація та міжнародна комунікація». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково- 

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

 

Солових Віталій Павлович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, тел.: 0662302550 

 
Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з історії України, політичної географії світу, 

політології, теорії держави та права, міжнародного публічного 

права, основ світової політики, основ світової політики, основ 

економічної теорії тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення 

слухачів з концептуальними засадами політики європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

формування загальних компетентностей: 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації   та   регіональні   студії»   та 

професійної діяльності за фахом. 

ЗК7. Вміння аргументувати вибір шляхів вирішення 

завдань професійного характеру, критично 

оцінювати отримані   результати   та   обґрунтовувати 

прийняті рішення. 

ЗК10. Здатність проводити дослідження на 
відповідному рівні. 

формування спеціальних (фахових) компетентностей: 
СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному та інформаційному. 

СКЗ. Знання про стан досліджень міжнародних 

відносин та світової політики у політичній, економічній, 

юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях. 

СК5. Здатність самостійно досліджувати проблеми 

міжнародних відносин, готувати та здійснювати публічну 

апробацію результатів досліджень. 

СК6. Розуміння основ сучасного міжнародного права та 

його впливу на структуру й динаміку міжнародних відносин та 

зовнішньої політики держав. 

СК7. Знання засад дипломатичної та консульської 

служби, уміння вести дипломатичне та ділове листування (в 

т.ч. іноземними мовами). 

СК8. Розуміння характеристик розвитку країн та 
регіонів світу, особливостей та закономірностей глобальних та 



 міжнародних інтеграційних процесів, включаючи процеси 
європейської та євроатлантичної інтеграції. 

СК14. Розуміння сутності сучасних стратегій ведення 

дипломатичних переговорів. 

СК15. Здатність визначати особливості, характер та 

ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних відносин 

різного рівня та налагоджувати комунікації між ними. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами: 

1. Поняття, предмет та завдання курсу. 

2. Створення та організація діяльності ЄС 

3. Особливості та специфіка реалізації горизонтальних політик 
ЄС 

4. Спільні політичні стратегії ЄС. Європейський ринок, 

економічний та валютний союз, політика у сфері конкуренції. 

Основні секторальні політики ЄС 

5. Кризові процеси та сценарії подальшого розвитку ЄС, 

ключові аспекти реформування механізмів єврозони. 

6. Особливості інтеграційних процесів до ЄС. 
7. Україна-ЄС 

8. Європейська та Євроатлантична система безпеки та роль 

України в ній. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі екзамену. 

 
 

Мова викладання – українська. 

 


