
Назва дисципліни «Європейські студії» 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ і ТБ. 

цільова аудиторія – студенти 5 курсу: 

рівень вищої освіти – другий (магістерський) 

спеціальність – 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» 

освітньо-професійна програма – 291 «Міжнародні 

відносини та регіональні студії: європеїстика» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

кафедра туристичного бізнесу та країнознавства 

Сичова Вікторія Вікторівна,  

доктор наук з державного управління, професор 

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

3 поверх, каб. 366-а; тел. (057) 707-53-06 

електронна адреса: v.sychova@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

вивчення дисциплін: «Політична географія світу», 

«Основи світової політики», «ЄС та політика 

сусідства», Зовнішня політика країн Центрально-

Східної та Південно-Східної Європи; Зовнішня 

політика України, Геополітичні пріоритети сучасної 

України  

Опис 

Мета 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. 

Очікувані результати навчання: 

у результаті вивчення навчальної дисципліни 

здобувачі вищої освіти мають сформувати професійні 

компетентності, а саме здатності: виявляти та 

аналізувати особливості розвитку країн та регіонів, 

сучасних регіональних та локальних процесів, та місця 

в них України; аналізувати ключові політичні, 

соціально-економічні та культурні проблеми розвитку 

Європейського регіону, євроінтеграційні пріоритети 

України; виявляти та аналізувати традиції політичної 

поведінки країн Європи, основних міжнародних гравців 

регіону (Великої Британії, Німеччини, Франції), 

регіональні конфлікти та пов’язані з ними питання 

безпеки; визначати пріоритетні напрямки 

зовнішньополітичного партнерства України з країнами 

та міжнародними організаціями Європейського регіону, 



використовувати комунікативні засоби для позитивного 

просування іміджу України в Європі. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Заплановано 11 (одинадцять) тем, які вивчаються 

протягом 30 годин аудиторних занять (семінарські 

заняття). 

Тема 1. Європейська інтеграція: від об’єднання 

Європейських співтовариств до Європейського Союзу 

Тема 2. Інституційна структура Європейського 

Союзу 

Тема 3. Правові засади Європейської інтеграції 

Тема 4. Інститут громадянства в Європейському 

Союзі 

Тема 5. Європейська інтеграція та національні 

системи державного управління 

Тема 6. Спільні політики Європейського Союзу 

Тема 7. Європейська політика сусідства та Україна 

Тема 8. Політика європейської інтеграції України 

Тема 9. Імплементація Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Статус кандидата на вступ до ЄС 

Тема 10. Адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС 

Тема 11. Політика Європейського Союзу в умовах 

широкомасштабної агресії Росії проти України 

Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на семінарських заняттях; тестових 

завдань; виконання завдань для самостійної роботи; 

розв’язування евристичних та ситуаційних завдань. 

Підсумковий контроль: залік 

Мова викладання: українська 

 


