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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Європейські студії» складена відповідно до освітньо-

професійної програми «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика», магістра 

спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни складається з двох розділів: 

Розділ 1. Європейський Союз: засади, інститути, спільні політики країн (теми 1-6). 

Розділ 2. Україна та політика європейської інтеграції (теми 7-12). 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у слухачів системних знань  

умінь, навичок, компетентностей щодо процесу євроінтеграції, організаційної структури 

Європейського Союзу (ЄС) та його політик, співпраці з Україною. 

1.2. Завдання: у результаті вивчення дисципліни слухачі мають уміти: 

- визначати правові засади, інститути, спільні політики країн ЄС,  

- з'ясовувати сутність та напрями політики європейської інтеграції України;  

- характеризувати політику Європейського Союзу в умовах широкомасштабної агресії Росії 

проти України 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів вищої 

освіти компетентностей, відповідно до ОПП: 

1) загальні компетентності: 
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
 

2) спеціальні (фахові) компетентності: 
СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи організації міжнародних 
відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики.  

СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної та 

зовнішньополітичної діяльності. 
СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема 

політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному.  

СК6. Здатність використовувати для дослідження міжнародних відносин, суспільних комунікацій 
та для регіональних студій теоретичні та методологічні підходи політології, економічної та 

правової науки, міждисциплінарних досліджень 

СК9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн та регіонів, сучасних 
глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України 

СК11. Здатність аналізувати ключові політичні, соціальноекономічні та культурні проблеми 

розвитку Європейського регіону, євроінтеграційні пріоритети України в контексті глобальних 
тенденцій світової політики.  

СК12. Здатність виявляти та аналізувати традиції політичної поведінки країн Західної, Північної, 

Центрально-Східної Європи, основних міжнародних гравців регіону (Великої Британії, 

Німеччини, Франції), регіональні конфлікти та пов’язані із ними питання безпеки.  
СК13. Здатність аналізувати та оцінювати процеси прийняття зовнішньополітичних рішень, 

визначати пріоритетні напрямки зовнішньополітичного партнерства України з провідними 

країнами та міжнародними організаціями Європейського регіону, використовувати комунікативні 
засоби для позитивного просування іміджу України серед цільових зарубіжних аудиторій. 

 

 

 

 

 

 



1.3.Кількість кредитів – 5 

1.4.Загальна кількість годин – 150 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й - 

Семестр 

2-й - 

Лекції 

30 год. - 

Семінарські заняття 

15 год. - 

Самостійна робота 

105 год. - 

в т.ч. індивідуальні заняття 

- - 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти мають досягти таких 

результатів навчання: 

РН1. Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних 

відносин та світової політики. 

РН3. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для дослідження 

проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики 

РН5. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, 

світової політики та зовнішньої політики держав.  

РН6. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні 

й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку.  

 РН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких проблем. 

РН12. Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі об’єктів і 

процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних 

студій 

 

  



2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Європейський Союз: засади, інститути, спільні політики країн 

 

Тема 1. Європейська інтеграція: від об’єднання Європейських співтовариств до 

Європейського Союзу  

 

Передумови інтеграційних процесів в Європі після Другої світової війни. Європейський 

рух і створення Ради Європи. Початок «холодної війни». Інтеграція як спосіб подолання 

конфліктності на європейському контенті. План Маршалла та початок європейської економічної 

інтеграції (Організація європейського економічного співробітництва, Європейський платіжний 

союз). Воєнно-політичної інтеграції (Західноєвропейський Союз). Меморандум Ж. Монне та 

Декларація Р. Шумана. Роль Франції у Європейському будівництві. Де Голль та його концепція 

«Європа вітчизн» 

Етапи європейської інтеграції. Підсумки ІІ світової війни та початок європейських 

інтеграційних процесів. Європа після Другої світової війни – початок співпраці (1945-1954). 

Стадії європейської економічної інтеграції. Секторальна інтеграція в Європі. Паризька угода 

(1951) та створення Європейського об’єднання вугілля та сталі (ЄОВС). Цілі та інститути ЄОВС.  

Перше розширення Європи (Великобританія, Данія, Ірландія). Середиземноморське 

(друге і третє) розширення ЄС: Греція, Іспанія, Португалія. Четверте розширення (Швеція, 

Фінляндія, Австрія). Падіння Берлінської стіни – нова карта Європи. 

Період об’єднання і створення спільного ринку (1955-1989). Римські угоди (1957) та 

створення Європейського економічного Союзу (ЄЕС) та Євроатому. Цілі та принципи 

європейської економічної інтеграції. Створення спільного ринку - основна мета економічної 

інтеграції в Європі. Свобода пересування товарів, робочої сили та людей, капіталів і послуг - 

умови створення спільного ринку.  

Подальше об’єднання. Єдиний валютний союз (1990 – сьогодення). Активізація 

євроінтеграційних трансформацій. Маастрихтський договір і трансформація європейських 

спільнот в Європейський Союз (ЄС). Місце Західноєвропейського (ЗЄС) союзу в становленні 

системи єдиної європейської безпеки. Рішення Мадридської зустрічі (1995), Брюссельської 

конференції (1997), Амстердамського саміту та формування нової архітектури європейської 

безпеки в контексті розширення НАТО. ЄС, ЗЄС і НАТО. Шенгенські домовленості та процесі 

європейської інтеграції. Єдина європейська валюта – євро. 

Програми підтримки ЄС для Центральної та Східної Європи. Копенгагенські критерії 

членства в ЄС. Процес переговорів між ЄС та країнами-кандидатами. П’яте та шосте розширення 

ЄС у ХХІ ст.: виклики, результати та перспективи. Brexit– вихід Великої Британії з ЄС 

 

Тема 2. Інституційна структура Європейського Союзу 

Європейська Рада. Рада – головний законодавець ЄС. Президент Європейської Ради. Рада 

міністрів ЄС. Європейська Комісія. Президент Європейської комісії. Європейський Парламент – 

представник народів Союзу. Європейський центральний банк. Верховний представник з питань 

зовнішньої політики та безпеки. Суд Європейських Спільнот. Рахункова палата (палата 

аудиторів). Дорадчі органи. Європейський соціально-економічний комітет. Комітет регіонів. 

Європейський інвестиційний банк. Європейський омбудсмен (Агенція з прав людини). 

Європейський інспектор захисту даних. Управління офіційних публікацій ЄС. Європейське 

управління відбору персоналу. Європейська адміністративна школа. Спеціалізовані агентства 

ЄС. Агентства, що сприяють функціонуванню внутрішнього ринку. Моніторингові центри. 

Агентства, що підтримують соціальний діалог на європейському рівні. Агентства, що реалізують 

програми у своїх галузях від імені ЄС. Агентства спільної зовнішньої політики та питань безпеки. 

Агентства співпраці органів право охорони та юстиції. Виконавчі агентства 

 

Тема 3. Правові засади Європейської інтеграції 

Правова система ЄС. Складові елементи правової системи ЄС. Особливості правової 

системи ЄС. Суб’єкти права. Сфери дії права ЄС.  



Характеристика права ЄС. Принципи права ЄС. Наднаціональний характер права ЄС. 

Пряма дія права ЄС в національному праві держав-членів 

«Acquis communautaires» («комунітарне право»); «Acquis de I’Union»; «Schengen acquis». 

Правова культура, правова система ЄС. Джерела права ЄС. Вторинне законодавство ЄС. 

Нетипові правові акти. Дія права ЄС у просторі і у часі. Компетенція ЄС. Розмежування 

повноважень ЄС та держав-членів. Виключна компетенція. Спільна компетенція. Допоміжна 

компетенція 

Принципи та процедури ухвалення політичних рішень. Принципи консенсусу, 

кваліфікованої більшості, «спільного рішення» як засади прийняття рішень. Переговори та 

консультації – основа європейських процедур у прийнятті рішень. Принцип «тіснішої співпраці» 

(«еластичності») та принципи субсидіарності і пропорційності. Легітимність інститутів ЄС. 

Поліцентричність політико-адміністративної системи ЄС. Наднаціональність інститутів ЄС. 

Механізми європейської взаємодії. 

Правове співробітництво (гармонізація правових систем країн-членів та внутрішньої 

політики). Співробітництво в сфері прав людини. ЄС на початку 21 століття. Трансформація 

інституційної моделі ЄС у контексті Лісабонської угоди про реформування ЄС (2007). Прийняття 

Конституції Європейського Союзу та криза її ратифікації. Лісабонський договір (2009 р.) та його 

значення для подальшого розвитку та розширення Європейського Союзу. 

Критерії вступу держав до ЄС. Етапи вступу. Процедура вступу. Національні програми 

підготовки до членства. Країни Центрально-Східної Європи та перспективи їх інтеграції в ЄС. 

Угоди про асоційоване членство. 

 

Тема 4. Інститут громадянства в Європейському Союзі 

Правова сутність інституту громадянства в ЄС. Основні права, свободи та обов’язки 

людини та громадянина в Європейському Союзі. Гарантії прав людини та громадянина в 

Європейському Союзі. Механізм набуття та втрати громадянства ЄС. Громадянство ЄС та 

еміграція. 

Подвійне громадянство ЄС: загальна характеристика та специфіка. Правові питання 

вільного пересування осіб у Європейському Союзі та візова політика ЄС. Спільна політика щодо 

захисту прав споживачів 

Права громадян та їх захист. Нормативно-правові документи захисту прав громадян ЄС: 

Європейська конвенція про громадянство. Загальна декларація прав людини. Європейська 

конвенція з прав людини та основоположних свобод людини. Хартія фундаментальних прав 

Європейського Союзу. Європейська соціальна хартія. Європейська хартія регіональних мов і мов 

меншин. Рамкова конвенція про захист національних меншин. 

Система захисту прав людини в Європейському Союзі. Основні проблеми громадянства 

ЄС на сучасному етапі розвитку 

 

Тема 5. Європейська інтеграція та національні системи державного управління 

Загальна характеристика процесу європеїзації. Європеїзація у творенні європейського 

врядування та згуртування Європейського Союзу. Регулювання євроінтеграційних процесів. 

Європейська інтеграція та національна система державного управління: особливості 

взаємозв’язку. Європеїзація систем публічного адміністрування в країнах  Центральної та Східної 

Європи в контексті підготовки до членства в ЄС. Особливості підготовки до членства в ЄС країн 

Центральної та Східної Європи. Копенгагенські критерії. Мадридський критерій членства в ЄС. 

Основні надбання реформ у напрямі європеїзації національних систем публічної адміністрації у 

країнах Центральної та Східної Європи. Кадрова політика в державах центрально-східного 

регіону Європи. Кадрова політика у системі державної служби. Сучасна кадрова політика країн 

ЦСЄ. Приклади реалізації сучасної кадрової політики в країнах ЦСЄ. 

Кадрова політика в державах-членах Європейського Союзу: загальна характеристика. 

Напрямки кадрової політики. Державна кадрова політика. Принципи відбору кадрів на 

державну службу: досвід країн ЄС. Оцінювання діяльності державних службовців. Стандарти 

атестації персоналу державної служби. 

 



Тема 6. Спільні політики Європейського Союзу  

Спільні політики ЄС та їх класифікація. Горизонтальні політики Європейського Союзу. 

Здійснення промислової та підприємницької політики  в ЄС. Політика в сфері енергетики. 

Основні засади здійснення транспортної політики. Основні переваги та недоліки ведення 

сільськогосподарської політики в ЄС. Спільна політика в галузі наукових досліджень та 

технологій. Спільна зовнішня політика і політика безпеки. Непоширення та контроль за 

експортом зброї. 

Забезпечення виконання чотирьох свобод в ЄС: механізм забезпечення свободи руху 

товарів та капіталу. Особливості реалізації цих свобод. Механізм реалізації свободи 

пересування осіб та свободи підприємництва. 

Регіональна політика розвитку Європейського Союзу. Особливості здійснення соціальної 

політики в ЄС та її основні моделі. Механізми соціальної політики ЄС на сучасному етапі. 

Гармонізація соціальних умов для робітників (Римський Договір). Соціальна складова Єдиного 

Європейського ринку. Хартія основних соціальних прав робітників (1989 р.). Соціальний діалог 

з позиції держав-членів ЄС. 

Особливості здійснення податкової політики в ЄС. Базові засади політики ЄС в сфері 

конкуренції. Охорона довкілля як один із важливих напрямків здійснення політики ЄС. 

Політика Європейського Союзу щодо розвитку громадянського суспільства. Хартія 

основоположних прав Європейського Союзу. Принципи участі громадянського суспільства у 

публічному житті країн Європейського Союзу. Вплив інститутів громадянського суспільства на 

політичні й інтеграційні процеси в ЄС. Механізми залучення громадськості до процесів 

прийняття рішень на рівні ЄС. Багаторівнева система наднаціональних представницьких органів. 

Роль інститутів громадянського суспільства в розбудові демократичного устрою. функціонування 

системи громадського контролю у ЄС. Методика застосування механізму громадського діалогу на 

рівні територіальної громади 

 

Розділ 2. Україна та політика європейської інтеграції 

 

Тема 7. Європейська політика сусідства та Україна 

Концепція Європейської політики сусідства. Європейська політика сусідства (ЄПС): 

сутність, мета, принципи. Зміни в концепції Європейської політики сусідства (2015). 

Східне партнерство та Україна. Концепція «Східного партнерства» (2008). Наближення 

країн-партнерів до європейських норм і стандартів та цінностей. Цілі проєкту Східного 

партнерства. Угоди про асоціацію. Принципи співпраці в межах проєкту Східного партнерства. 

Країни-кандидати, потенційні країни-кандидати 

 

Тема 8. Політика європейської інтеграції України 

Укладення угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (1994), 

прийняття Євросоюзом «Спільної позиції (щодо України)». Ідентичність України та процеси 

європейської інтеграції. Участь України у субрегіональних інтеграційних процесах, польсько-

українське співробітництво як стимули європейського напряму української інтеграції.  

Спільна стратегія щодо України схвалена Європейською Радою 11 грудня 1999 р. 

Інституційний механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Співробітництво 

в галузі освіти ЄС та України ( Еразмус Мундус, Темпус, Жан Моне). 

Закріплення курсу на вступ до ЄС в Конституції України. 

 

Тема 9. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Статус кандидата 

на вступ до ЄС 

Підхід ЄС до Угод про асоціацію. Законодавче забезпечення Угоди про асоціацію України 

з ЄС. Основні пріоритети діяльності органів виконавчої влади щодо створення передумов 

набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі та входження України до 

європейського політичного (в тому числі у сфері зовнішньої політики і політики безпеки), 

інформаційного, економічного і правового простору. Статус асоційованого члена ЄС  як 

головний зовнішньополітичний пріоритет України у середньостроковому вимірі.  



Переговори між Україною та Європейським Союзом стосовно укладення Угоди про 

асоціацію: труднощі переговорів (2007-2012 рр.). Підготовка до підписання Угоди про асоціацію 

(2008 – 2013 роки). Прийняття «Порядку денного асоціації Україна – ЄС» (2009 р.) Регіональне 

та транскордонне співробітництво з ЄС. Україна в рамках проєкту «Східне партнерство». 

Проблема інтеграції України як чинник внутрішньополітичної боротьби. Причини відмови від 

підписання Угоди про асоціацію. Курс на євроінтеграцію - свідомий вибір громадян та ключова 

вимога Революції Гідності 2013-2014 років. 

Етапи підписання Угоди про асоціацію (політична та економічна частини). 

Ратифікація Угоди про Асоціацію України з ЄС. Референдум в Нідерландах, причини та наслідки. 

Структура Угоди про Асоціацію України з ЄС. Підписання угоди про безвізовий режим України 

з ЄС (17 травня 2017 р.). 

Сучасний стан і перспективи європейської інтеграції України. Громадська думка про 

європейську інтеграцію країни.  

 

Тема 10. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС 

Програма підтримки вдосконалення врядування та менеджменту ОЕСР/SIGMA (Support 

for Improvement in Governance and Management). Діяльність Національного агентству України з 

питань державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського 

Союзу. Принципи державного управління, сформульовані в документі SIGMA, що мають бути в 

основі модернізації державної служби та управління людськими ресурсами.  

Acquis communautaire для України. Основні документи, які є основоположними для 

антикорупційного права ЄС наднаціонального рівня (Кримінальна конвенція про боротьбу з 

корупцією (ETS № 173); Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS № 174); Конвенція 

Європейського союзу про боротьбу з корупцією (97/С 195/03); Конвенція щодо захисту 

фінансових інтересів Європейських Співтовариств (95/С 316/03). Політика протидії корупції у 

сфері державної служби. Імплементація до національного законодавства Конвенції Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції (від 31 жовтня 2003 р.). Створення антикорупційних органів 

(НАБУ, НАЗК, САП) в Україні. Імплементація норм європейського наднаціонального права, 

удосконалення норм національного рівня. Адаптація світового досвіду реформування державної 

системи підготовки кадрів в Україні та функціонування системи державної служби  

 

Тема 11. Політика Європейського Союзу в умовах широкомасштабної агресії Росії 

проти України 

Широкомасштабна агресія Росії проти України. Заявка України про вступ до 

Європейського Союзу, підтримка Європарламенту (01.03.2022 р.). Рекомендації Європейської 

комісії надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі (17. 06.2022 р.). 

Статус кандидата на вступ до Європейського Союзу: сутність, особливості, можливості доступу 

до фінансових ресурсів. Реалізація Україною визначеної «дорожньої карти». Необхідність 

реформ в Україні. Моніторинг імплементації реформ в Україні з боку Єврокомісії.  

Зміцнення безпеки і стабільності ЄС. Відповідність України принципам та цінностям ЄС. 

Невідкладне офіційне надання Україні статус кандидата на вступ до ЄС (23.06.2022). 7 завдань 

(кроків) для України щодо вступу до ЄС. Створення формату «Київської ініціативи» (22.08.2022 

р.) як посилення координації країн у питаннях регіональної безпеки та поглиблення європейської 

інтеграції. 

Підтримка України зброєю з боку ЄС. Запровадження низки пакетів санкцій зі сторони 

ЄС, прийняття рішень щодо можливих напрямів ізоляції РФ на міжнародному рівні. Припинення 

економічної співпраці з Росією. Підтримка пришвидшеного вступу України до ЄС. 

Виокремлення певних держав-членів Союзу в окрему групу щодо бачення агресії РФ проти 

України. Підготовка восьмого пакету санкцій проти РФ. Розширення Європейського Союзу на 

Схід та Південь Європи, методології розширення та діалогу з державами кандидатами на вступ в 

ЄС. 

  



3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви розділів і тем Кількість 
годин 

денна форма заочна форма 

усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 

л с лаб інд с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Європейський Союз: засади, інститути, спільні політики країн 

Тема 1. Європейська 

інтеграція: від об’єднання 

Європейських співтовариств 

до Європейського Союзу 

13 2 1 

  

10 

      

Тема 2. Інституційна структура 

Європейського Союзу 13 2 1 

  

10 

      

Тема 3. Правові засади 

Європейської інтеграції 12 2 1 
  

9 
      

Тема 4. Інститут громадянства 

в Європейському Союзі 12 2 1 
  

9 
      

Тема 5. Європейська інтеграція 

та національні системи 

державного управління 

12 2 1 

  

9 

      

Тема 6. Спільні політики 

Європейського Союзу 
16 4 2 

  
10 

      

Разом за розділом 1 78 14 7 
  

57 
      

Розділ 2. Україна та політика європейської інтеграції 

Тема 7. Європейська політика 

сусідства та Україна 
15 4 2 

  
9 

      

Тема 8. Політика європейської 

інтеграції України 
15 4 2 

  
9 

      

Тема 9. Імплементація Угоди 

про асоціацію між Україною та 

ЄС. Статус кандидата на вступ 

до ЄС 

14 3 1 

  

10 

      

Тема 10. Адаптація 

законодавства України до 

законодавства ЄС 

13 2 1 

  

10 

      

Тема 11. Політика 

Європейського Союзу в умовах 

широкомасштабної агресії 

Росії проти України 

15 3 2 

  

10 

      

Разом за розділом 2 72 16 8   48       

Усього годин 150 30 15   105       

  



4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Розділ 1. Європейський Союз: засади, інститути, спільні політики країн 
Денна 

форма  

1 Тема 1. Європейська інтеграція: від об’єднання Європейських 

співтовариств до Європейського Союзу 
1 

2 Тема 2. Інституційна структура Європейського Союзу 1 

3 Тема 3. Правові засади Європейської інтеграції 1 

4 Тема 4. Інститут громадянства в Європейському Союзі 1 

5 Тема 5. Європейська інтеграція та національні системи державного 

управління 
1 

6 Тема 6. Спільні політики Європейського Союзу 2 

 Разом за 1 розділом 7 

Розділ 2. Україна та політика європейської інтеграції  

7 Тема 7. Європейська політика сусідства та Україна 2 

8 Тема 8. Політика європейської інтеграції України 2 

9 Тема 9. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Статус кандидата на вступ до ЄС 
1 

10 Тема 10. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС 1 

11 Тема 11. Політика Європейського Союзу в умовах широкомасштабної 

агресії Росії проти України 
2 

 Разом за 2 розділом 8 

 Усього годин 15 

 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кіль-
кість 
годин 

Розділ 1. Європейський Союз: засади, інститути, спільні політики країн 

1 Тема 1. Європейська інтеграція: від об’єднання Європейських співтовариств до 

Європейського Союзу 

1. Євроінтеграція та європеїзація: спільне та особливе.  

2. Європа націй чи Європа регіонів?  

3. Проаналізуйте основні етапи євроінтеграційного процесу 

4. Перелічити, які виклики були для Європейського співтовариства у 1970-ті 

роки. 

5. Охарактеризувати позитивні результати створення спільного ринку для 

громадян і споживачів. 

6. Доведіть, що створення єврозони  має позитивні наслідки. 

7. Охарактеризувати дії ЄС для мінімізації результатів фінансово-

економічної кризи. 
8. Назвіть політичні, економічні та адміністративні критерії, що виробив 

Євросоюз для країн, які бажають стати його членами. 

10 

 Тема 2. Інституційна структура Європейського Союзу 

1. Назвіть інституції, які складають інституційну основу Європейського 

Союзу. 

2. Які інституції ЄС беруть участь у законотворчих процесах? 

3. Якими є функції Суду аудиторів? 

4. Обґрунтуйте, в яких випадках комітет регіонів має право пред’явити 

судові позови до Суду Європейського Союзу? 

5. Охарактеризуйте основі послуги Європейського інвестиційного банку? 

10 



6. Що має право зробити Європейський омбудсмен для розгляду скарг та 

реагування на них? 

7. Яку функцію виконує Європейська школа управління? 

8. Проаналізуйте функціональні особливості інтеграційних структур ЄС.  

9. Охарактеризуйте особливості Спільного ринку в ЄС 

 Тема 3. Правові засади Європейської інтеграції 

1. Охарактеризуйте відмінності між поняттями: «Acquis communautaires» 

(«комунітарне право»); «Acquis de I’Union»; «Schengen acquis». 

2. Назвіть 4 етапи процедури прийняття (приєднання) країни до 

Європейського Союзу. 

3. Визначте критерії вступу країни до ЄС (Копенгагенські критерії). 

4. На яких підставах країна може вийти з Європейського Союзу? Чи можна 

виключити країну зі складу ЄС? 

5. В чому своєрідність права ЄС та його відмінність від класичних правових 

систем (внутрішньодержавного і міжнародного права)? 

6. Визначте загальні принципи права Європейського Союзу. 

7. Які правові акти входять до первинного законодавства ЄС? 

8. Які правові акти входять до вторинного законодавства ЄС? 

9. Які основні зміни внесені Лісабонським договором в Договір про 

Європейський Союз та Договір про функціонування ЄС? 

10. Чому не була прийнята Конституція ЄС в 2005-2006 роках? 

11. Назвіть загальні принципи організації та діяльності інститутів ЄС. 

12. Які інститути ЄС відносяться до міждержавних (міжнаціональних), а які 

до наднаціональних? 

13. Поясніть підстави формування в суспільній свідомості певної недовіри до 

вимог ЄС, цінностей, закріплених в Установчих Договорах ЄС, тих чи 

інших демократичних норм. 

14. Назвіть три категорії міжнародних угод, які складають частину права ЄС.  

15. Дайте характеристику спільних правових документів ЄС (директиви, акти, 

постанови, рекомендації, думки).  
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 Тема 4. Інститут громадянства в Європейському Союз 
1. Охарактеризуйте систему захисту прав людини в Європейському Союзі.  

2. Назвіть основні проблеми громадянства ЄС на сучасному етапі розвитку 

3. Аргументуйте значення Програми дій Співтовариства по боротьбі з 

дискримінацією 
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 Тема 5. Європейська інтеграція та національні системи державного управління 

1. Охарактеризуйте моделі державного управління в ЄС. 

2. Охарактеризуйте адміністративні реформи в країнах ЄС.  

3. Назвіть сучасні тенденції кадрової політики країн ЄС.  
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 Тема 6. Спільні політики Європейського Союзу 

1. Коротко передайте зміст статті Європейської соціальної хартії щодо дій 

проти соціального виключення громадян.  

2. Визначте основні напрямки соціальної безпекової політики в ЄС. 

3. Назвіть основні цілі спільної зовнішньої політики Європейського Союзу. 

4. На що звертається увага при розгляді країни як потенційного члена 

Європейського Союзу? 

5. Дайте характеристику діяльності Високого представника при реалізації 

Спільної зовнішньої політики та безпеки ЄС. 
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 Разом за 1 розділом 57 

 Розділ 2. Україна та політика європейської інтеграції  

 Тема 7. Європейська політика сусідства та Україна 

1. Дайте характеристику меті Європейської політики сусідства. 

2. Назвіть спільні риси країн, які входять до Європейської політики 

сусідства. 
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3. Назвіть основні принципи діяльності Європейської політики сусідства. 

4. Які чинники вплинули на створення проекту «Східне партнерство»? 

5. Дайте характеристику головним цілям проекту «Східного партнерства». 

6. Що передбачено для України в проєкті «Східне партнерство»? 

7. Охарактеризуйте напрями, за якими Європейський Союз проводить свою 

політику в межах проекту «Східного партнерства». 
 Тема 8. Політика європейської інтеграції України 

1. Назвіть 1 − 2 стереотипи мислення українців щодо Євросоюзу, поясніть 

причини походження подібних стереотипів та покажіть їх відносний характер 

2. Охарактеризуйте, як відбувається процес адаптації української 

громадської думки до ідей євроінтеграції та сприйняття європейських цінностей ? 

Наведіть конкретні приклади.  

3. Коли було проголошено стратегічну мету України – європейську 

інтеграцію? Які фактори сприяли у цьому? 

4. В яких документах закріплено стратегічну мету України – отримання 

членства в ЄС? 

5. Які були результати Євромайдану і Революції Гідності для європейської 

інтеграції України? 

6. У чому полягає зміст безвізового режиму між Україною та ЄС? 
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 Тема 9. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Статус 

кандидата на вступ до ЄС 

1. Проаналізувати підхід ЄС до угод про асоціацію. Порівняйте з підходом 

ЄС до угоди про асоціацію з Україною. 

2. У чому полягав основний зміст Угоди про партнерство і співробітництво 

між Україною та ЄС? 

3. Назвіть дві-три відмінності між Угодою про партнерство і співробітництво 

між Україною та ЄС та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

4. Проаналізувати зміст та структуру Угоди про Асоціацію  

5. Проаналізувати вимоги, які висуваються до України в частині виконання 

Угоди про асоціацію: виконання, проблеми, результати 

6. Оцінити хід реформ: проблеми, успіхи, результати 

7. Назвіть основні положення політичної та інтитуційної частин Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС? 

8. Чому для України та ЄС є важливим функціонування Зони вільної торгівлі 

між сторонами у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС? 

9. Надайте свою оцінку ратифікаційному процесу Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. 

10. Оцініть процес імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

станом на цей час. 
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 Тема 10. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС 

1. Яка модель адаптації національного законодавства до acquis ЄС 

використовується в Україні? Назвіть її недоліки. 
2. Обґрунтуйте взаємозв'язок між принципами адміністративного права та 

стандартами державної служби. 
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 Тема 11. Політика Європейського Союзу в умовах широкомасштабної агресії 

Росії проти України 

1. Якою є природа загроз національній безпеці України?  
2. Охарактеризуйте напрями державної політики безпеки України.  
3. Які можливості відкриває отримання статусу кандидата в ЄС для України? 

4. Які Ви знаєте гранти, інвестиції для відновлення України? 
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 Разом за 2 розділом 48 

 Усього годин 105 

 

 



6. Індивідуальні завдання  

Не передбачені начальним планом 
 

7. Методи навчання 

Активні (інтерактивні) методи навчання, а саме: робота в малих групах із застосуванням 

ситуаційного методу; семінарські заняття (дискусії, у формі дидактичних, ділових ігор тощо). 

 

8. Методи контролю 

Поточний контроль: 

Засвоєння тем контролюється на семінарських заняттях, шляхом усних відповідей, 

доповідей, завдань для самостійної роботи, написання тестових завдань. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

- активність слухачів під час обговорення / розв’язання кейсів на семінарах, доповіді (3 

балів); виконання завдань для самостійної роботи (по два з кожного розділу) (3, 4 балів);  

Тестові завдання (1-2 розділи) (по 20 балів); 
 

Підсумковий: 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення письмового заліку. 

Час виконання – до 80 хвилин 

Вміст залікового завдання й оцінювання відповідей на заліку: 

два теоретичні питання (по 10 балів), ситуаційного завдання (20 балів). 

Мінімальна кількість балів, необхідна для одержання заліку – 20 балів. 

Максимальна кількість балів, необхідна для одержання заліку – 40 балів. 

Критерії оцінювання залікових завдань 

Повна відповідь на 2 теоретичних питання оцінюється по 10 балів 

Вимоги: 1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 2) виявлення 

творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу; 

3) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно 

робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції 

поглядів основних представників; 4) демонстрація здатності висловлення та аргументування 

власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 5) засвоєння основної та 

додаткової літератури. 

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму залікового завдання 

(містить 40 тестових завдань, студент одержує 1 бал за кожну вірну відповідь) 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку студент на вимогу викладача 

залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

 

9. Схема нарахування балів 

Розподіл балів для студентів: 

Студенти, які набрали протягом семестрового навчання максимально 60 балів, але не 

менше як 30 балів, виконують письмову підсумкову залікову роботу 

 

Поточний контроль та самостійна 

робота 
Разом залік Сума 

Розділ 1 

(Т.1-6) 

Розділ 2 

(Т.7-11) 

60 40 100 

Доповіді 

3 

Доповіді 

3 

завд.для с.р. 

7 (3; 4) 

завд.для с.р. 

7 (3; 4) 

тести 

20 

тести 

20 

Т1,Т2… теми 

 



У разі, коли сума балів (семестрових і підсумкового контролю) менше, ніж 50 балів, студенти 

отримують незадовільну оцінку за результатами заліку. 

Оцінювання знань студентів при підсумковому контролі здійснюється відповідно до наведеної 

шкали:  

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка  

для дворівневої шкали оцінювання 

90 – 100 

зараховано 
70-89 

50-69 

1-49 незараховано 
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відповідно до наказів/ розпоряджень ректора/ проректора або за змішаною формою навчання  або 

повністю дистанційно в синхронному режимі:  
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http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.europa.eu/
https://www.bbc.com/news/uk-politics
https://classroom.google.com/c/NDk5ODYyOTM5NDk5?cjc=kllxuba
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