
Назва дисципліни Європейська та євроатлантична інтеграція 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет МЕВ та ТБ. 

Спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Цільова авдиторія – студенти 1 курсу 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Докторка філософії за спеціальністю «політологія, старша 

викладачка Михальська Валерія Владиславівна (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, 

каб. 366-а; тел. (057) 707-53-069. електронна адреса: 

v.mykhalska@karazin.ua) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Міжнародне право», 

«Історія міжнародних відносин» 

Опис 

Мета дисципліни - сформувати у студентів уявлення про 

європейську та євроатлантичну інтеграцію як стратегічні 

напрямки української зовнішньої політики, розуміння 

історії створення ЄС та НАТО, принципів їх 

функціонування та ідеології, а також уявлення про 

діяльність акторів внутрішньої та зовнішньої політики, 

спрямовану на реалізацію європейської та євроатлантичної 

інтеграції. 

 

Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) отримають уявлення про засади функціонування 

ЄС та НАТО, інституційну взаємодію між Україною та ЄС 

і НАТО, вимоги, які висуваються до України для 

досягнення відповідних стандартів та перспективи 

членства в цих структурах. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 9 тем, які вивчаються протягом 48 год. 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – семінарські  

заняття). 

Тема 1. Концептуальні засади євроінтеграції (Лекцій – 4 

год. семін. – 2 год.) 

Тема 2. Історія Європейського союзу та сучасна система 

функціонування ЄС (Лекцій – 4 год. семін. – 2 год.) 

Тема 3. Історія відносин Україна - ЄС (Лекцій – 4 год. 

семін. – 2 год.) 

Тема 4. Угода про асоціацію Україна – ЄС (Лекцій – 4 год. 

семін. – 2 год.) 

Тема 5. Виконавці Угоди про асоціацію (Лекцій – 2 год. 

семін. – 1 год.) 

Тема 6. Проекти та програми Європейського Союзу в 

Україні (Лекцій – 2 год. семін. – 1 год.) 

Тема 7. НАТО – історія створення та система 

функціонування (Лекцій – 4 год. семін. – 2 год.) 

Тема 8. Історія відносин Україна – НАТО та сприйняття 



НАТО в українському суспільстві (Лекцій – 4 год. семін. – 2 

год.) 

Тема 9. Співпраця Україна – НАТО (Лекцій – 4 год. семін. – 

2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; тестових завдань; підготовки 

презентацій; здійсненні досліджень. Підсумковий контроль 

– у формі іспиту. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 


