
Назва дисципліни  «Європейський Союз та політика сусідства» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 4 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.і.н., доцент кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Онацький М.Ю. О. (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366а; тел. 

(057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: 

turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Історія ЄС», «Історія 

міжнародних відносин», «Вступ до спеціальності», 

«Міжнародні відносини та світова політика» 

Опис 

Мета дисципліни. 

Вивчення основних особливостей виникнення, розвитку і 

трансформації європеис̆ької інтеграції, проблем і тенденцій 

її розвитку, сучасної співпраці України з країнами Євро-

пейського Союзу, головних проблем і перспектив її вступу 

до ЄС.  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студенти повинні вміти визначати 

тенденції розвитку європейської інтеграції, аналізувати 

тенденції трансформації політичної складової ЄС, 

аналізувати передумови, фактори і тенденції розширення 

ЄС, оцінювати ймовірні сценарії вступу України до ЄС. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 11 (одинадцять) тем, які вивчаються протягом 

48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські (практичні) заняття).    

 Тема № 1. ЄС – актор міжнародних відносин 

(Лекцій – 4 год.)  

 Тема № 2. Сусідство як джерело викликів для 

функціонування ЄС (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.).  

 Тема № 3. Політика ЄС у регіоні Західних Балкан  

(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема № 4. Відносини ЄС-Туреччина (Лекцій – 2 

год.) 

 Тема № 5. Генеза, сутність та структури Се-

редземноморського партнерства (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 

год. ) 

 Тема № 6. Європейська політика сусідства (Лекцій – 

4 год.) 

 Тема № 7. Програма «Східне партнерство» (Лекцій 

– 2 год. Сем. – 2 год.) 

       Тема № 8. Стратегічне партнерство (Лекцій – 2 год., 

Сем. – 2 год.) 
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 Тема № 9. Відносини ЄС-Україна (Лекцій – 2 год., 

Сем. – 2 год.) 

 Тема № 10. Відносини ЄС-Молдова (Лекцій – 4 год., Сем. 

– 2 год.)  

 Тема № 11. Відносини ЄС-країн Південного Кавказу 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 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; виконання індивідуаль-

ної семестрової роботи. Підсумковий контроль – у формі 

заліку. 

  Мова викладання. українська 

 


