Назва дисципліни
Інформація про факультети
(навчально-наукові
інститути) і курси навчання,
студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані розробників
робочої програми
навчальної дисципліни,
науково-педагогічних
працівників, залучених до
викладання

Попередні умови для
вивчення дисципліни

«Європейські студії: Україна та Країни ЄС»

факультет МЕВ та ТБ.
Цільова аудиторія – студенти 5 курсу.

кандидат історичних наук, доцент кафедри туристичного
бізнесу та країнознавства Дедурін Г. Г. (61022, Харків,
майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366;
тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри:
turbiz@karazin.ua).
Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння
кредитів з таких дисциплін, як: «Геополітика»,
«Геоекономіка», «Регіональні системи міжнародних
відносин», «Міжнародні відносини та світова політика»,
«Інтеграційні процеси і міждержавні об'єднання в
сучасному світі», «Зовнішня політика України».
Мета дисципліни.
Формування у слухачів цілісного уявлення про національні
інтереси держав ЄС у різних регіонах світу та їх
взаємовідносинах з Україною в умовах глобалізації й
регіоналізму та про механізми їх реалізації з застосуванням
наявних ресурсів
Очікувані результати навчання.
у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти
(слухачі) мають знати: основні етапи розвитку відносин
Україна-ЄС, основні проблеми у відносинах України з
державами-членами Європейського Союзу, сутність та
особливості основних напрямків і програм співробітництва
України з ЄС на сучасному етапі, основні законодавчі
документи, що визначають відносини України з ЄС

Опис

Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Заплановано 5 (п’ять) тем, які вивчаються протягом 45
годин аудиторних занять (30 год. – лекції, 15 год. –
семінарські (практичні) заняття).
Тема 1. Становлення відносин між Україною і ЄС (перша
половина 1990-х рр.). (Лекцій – 6 год., Сем. – 3 год.)
Тема 2. Активізація двосторонніх відносин (друга половина
1990-х – 2004 р.) (Лекцій – 6 год., Сем. – 3 год.)
Тема 3. Зміни у відносинах Україна-ЄС у зв’язку із
розширенням ЄС у 2004 р. (Лекцій – 6 год., Сем. – 3 год.)
Тема 4. Довгострокові стратегії співробітництва між
Україною та ЄС (Лекцій – 6 год., Сем. – 3 год.)
Тема 5. Новітній етап розвитку відносин Україна – ЄС.
(Лекцій – 6 год., Сем. – 3 год.)
Методи контролю результатів навчання
поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей
на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю;

тестових
завдання;
виконання
творчих
завдань;
розв’язування ситуаційних задач. Підсумковий контроль – у
формі заліку.
Мова викладання - українська

