
Обсягом до 2 сторінок 

Назва дисципліни  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНІ 

АСПЕКТИ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ 

УКРАЇНИ З ЄС 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин і туристичного бізнесу для студентів 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» за 

освітньою програмою «Міжнародна та європейська 

економічна інтеграція» 

Семестр: 2 (магістри) 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

професор кафедри міжнародних економічних відносин 

імені Артура Голікова, д.е.н., Матюшенко Ігор Юрійович, 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 380; тел. (057) 707-51-60. електронна адреса 

кафедри: meo@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з економіки, міжнародних економічних відносин.  

Опис 

Мета дисципліни.  
Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття 

студентами знань щодо здобуття студентами знань щодо 

особливостей Угоди про асоціацію та поглибленої і 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною 

(ПВЗВТ), усвідомлення об’єктивності реалізації 

євроінтеграційного курсу України, практичні навички 

використання вигоди України від імплементації положень 

Угоди про асоціацію та ПВЗВТ. 

 

Очікувані результати навчання.  

За результатами навчання студент буде: 

знати: стан співробітництва України з ЄС щодо укладання 

Угоди про асоціацію (Угода); основні положення 

політичної складової Угоди; особливості Угоди з політико-

юридичних, економічних аспектів та безпеки; особливості 

вирішення спорів; інституційні положення Угоди; основні 

характеристики поглибленої і всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі між ЄС та Україною (ПВЗВТ), в тому числі доступ 

товарів на ринки, засоби захисту товарів, митні послуги, 

технічні стандарти, безпечність харчових продуктів, 

послуги, державні закупівлі, статистика, права 

інтелектуальної власності, політика щодо конкуренції; 

перспективи економічного співробітництва згідно Угоди 

про асоціацію та ПВЗВТ, в тому числі макроекономічна 

співпраця, фінансова допомога, фінансові послуги, 

транспорт, енергетика та охорона довкілля, сектор 

цифрових технологій, сільське господарство, захист 

споживачів, законодавство про компанії, політика щодо 

зайнятості та соціальна політика, громадянське суспільство, 

освіта, навчання та культура; наука, техніка і космос, 

імплементація Україною євроінтеграційних реформ у сфері 

науки і техніки, розумна спеціалізація регіонів, 

транскордонне співробітництво, агентства та програми ЄС, 



підвищення ефективності реалізації Угоди на 

регіональному рівні; перспективи розвитку відносин і 

кооперації Україна-ЄС в умовах поглиблення європейської 

інтеграції. 

вміти: оцінити стан співробітництва України з ЄС щодо 

укладання Угоди;  проаналізувати основні положення 

політичної складової Угоди, особливості Угоди з політико-

юридичних, економічних аспектів та безпеки, особливості 

вирішення спорів та інституційні положення Угоди; 

охарактеризувати ПВЗВТ, в тому числі доступ товарів на 

ринки, засоби захисту товарів, митні послуги, технічні 

стандарти, безпечність харчових продуктів, послуги, 

державні закупівлі, статистика, права інтелектуальної 

власності, політика щодо конкуренції; визначити 

перспективи економічного співробітництва згідно Угоди 

про асоціацію та ПВЗВТ, в тому числі макроекономічна 

співпраця, фінансова допомога, фінансові послуги, 

транспорт, енергетика та охорона довкілля, сектор 

цифрових технологій, сільське господарство, захист 

споживачів, законодавство про компанії, політика щодо 

зайнятості та соціальна політика, громадянське суспільство, 

освіта, навчання та культура; наука, техніка і космос, 

імплементація Україною євроінтеграційних реформ у сфері 

науки і техніки, розумна спеціалізація регіонів, 

транскордонне співробітництво, агентства та програми ЄС, 

підвищення ефективності реалізації Угоди на 

регіональному рівні; визначити перспективи розвитку 

відносин і кооперації Україна-ЄС в умовах поглиблення 

європейської інтеграції. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Співробітництво України з ЄС щодо укладання 

Угоди про асоціацію та ПВЗВТ. Політична складова Угоди 

(Лекцій – 1 год. Сем. – 1 год.) 

Тема 2. Особливості Угоди про асоціацію та ПВЗВТ з 

політико-юридичних, економічних аспектів та безпеки. 

Вирішення спорів, інституційні положення 

(Лекцій – 1 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 3. ПВЗВТ: доступ товарів на ринки, засоби захисту 

товарів, митні послуги 

(Лекцій – 1 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 4. ПВЗВТ: технічні стандарти, безпечність харчових 

продуктів  

(Лекцій – 1 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 5. ПВЗВТ: послуги, державні закупівлі, статистика 

права інтелектуальної власності, політика щодо 

конкуренції,  
(Лекцій – 1 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 6. Угода про асоціацію та ПВЗВТ: макроекономічна 

співпраця, фінансова допомога, фінансові послуги 

(Лекцій – 1 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 7. Угода про асоціацію та ПВЗВТ: транспорт, 

енергетика та охорона довкілля, сектор цифрових 

технологій, сільське господарство 



(Лекцій – 1 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 8. Угода про асоціацію та ПВЗВТ: захист 

споживачів, законодавство про компанії, політика щодо 

зайнятості та соціальна політика, громадянське 

суспільство 

(Лекцій – 1 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 9. Угода про асоціацію та ПВЗВТ: освіта, навчання 

та культура; наука, техніка і космос; імплементація 

Україною євроінтеграційних реформ у сфері науки і 

техніки 

(Лекцій – 1 год. Сем. – 1 год. ) 

Тема 10. Угода про асоціацію та ПВЗВТ: транскордонне 

співробітництво, агентства та програми ЄС, підвищення 

ефективності реалізації Угоди на регіональному рівні 

(Лекцій – 1 год. Сем. – 1 год. ) 

 

Методи контролю результатів навчання 

вхідний – у формі співбесіди,   

поточний – у формі опитування й поточних контрольних 

робіт, семестровий – у формі екзамену.  

 

Мова викладання.  

українська 

 


