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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Політика європейської та євроатлантичної 

інтеграції» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародна 

інформаційна безпека» підготовки магістра за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії. 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

  

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття здобувачами знань щодо 

європейського та євроатлантичного інтеграційного процесу, що перетворив країни ЄС у 

значну політичну, економічну та військову силу, усвідомлення об’єктивності реалізації 

євроінтеграційного курсу України. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 

– формування наступних загальних компетентностей: 

 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області спеціальності 291 «Міжнародна 

інформаційна безпека» та професійної діяльності за фахом.  

 

– формування наступних спеціальних (фахових) компетентностей: 

 

СК1. Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики.  

СК2. Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики, еволюцію 

підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи організації системи 

зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої політики.  

СК3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, суспільному, культурному та 

інформаційному.  

СК4. Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері 

міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої політики, 

організовувати та здійснювати наукові дослідження проблем міжнародних відносин, 

визначати наукові проблеми, готувати наукові доповіді, здійснювати їх публічну апробацію.  

СК5. Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем міжнародних 

відносин та світової політики, фахово готувати аналітичні матеріали та довідки, працювати з 

дипломатичними та міжнародними документами.  

СК7. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів світу, сутності процесів 

глобалізації, сучасних глобальних та регіональних процесів, включаючи процеси 

європейської та євроатлантичної інтеграції.  

СК12. Здатність визначати особливості, характер та ступінь взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.  
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1.3. Кількість кредитів 4  

 

1.4. Загальна кількість годин 120  

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й  

Семестр 

1-й  

Лекції 

 16 год.   

Практичні, семінарські заняття 

 16 год.   

Лабораторні заняття 

 0 год.  

Самостійна робота 

88 год.  

індивідуальні завдання  

 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі мають досягти наступних 

результатів. 

Матриця відповідності освітнього компонента ОК3.«Політика європейської та 

євроатлантичної інтеграції», методів навчання та форм оцінювання, які використовуються, 

програмним результатам навчання, визначеним освітньо-професійною програмою 

«Міжнародна інформаційна безпека» 

 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

РН1. Демонструвати 

фундаментальні знання, набуті у процесі 

навчання, щодо природи, джерел та 

напрямів еволюції міжнародних 

відносин, міжнародної політики, 

зовнішньої політики держав, стану 

теоретичних досліджень міжнародних 

відносин та світової політики.  

 

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний, метод 

проблемного викладу, 

евристичний, 

практичний метод, 

проблемно-пошуковий 

метод, а також методи 

дистанційного навчання 

та оцінювання на 

платформах Moodle, 

Zoom або Google Meet. 

 

усне опитування або 

письмовий або 

тестовий контроль на 

лекціях та практичних 

заняттях; оцінювання: 

виступів з доповідями, 

творчого завдання, 

письмової залікової 

роботи 
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РН2. Демонструвати розуміння 

сутності процесів глобалізації та 

аналізувати їх плив на міжнародні 

відносини.  

-/- -/- 

РН4. Демонструвати поглиблені 

знання проблем міжнародної та 

національної безпеки, міжнародних та 

інтернаціоналізованих конфліктів, 

підходів, способів та механізмів 

забезпечення безпеки у міжнародному 

просторі та у зовнішній політиці держав.  

-/- -/- 

РН5. Демонструвати знання про 

природу міжнародних комунікацій, 

проблеми розвитку держав та 

міжнародних регіонів у глобальному, 

регіональному та локальному контекстах. 

(визначено університетом)  

-/- -/- 

РН9. Збирати, обробляти та 

аналізувати інформацію про стан 

міжнародних відносин, світової політики 

та зовнішньої політики держав.  

-/- -/- 

РН14. Готувати аналітичні довідки, 

звіти та інші документи про стан 

міжнародних відносин та світової 

політики.  

-/- -/- 

РН17. Проводити підготовку, 

розробку та реалізацію проектів 

прикладних досліджень міжнародних 

відносин, зовнішньої та світової 

політики, регіонознавства та 

міжнародних комунікацій.  

-/- -/- 

РН21. Організовувати та вести 

професійні дискусії у сфері міжнародних 

відносин та зовнішньої політики.  

-/- -/- 

РН22. Брати участь у фахових 

дискусіях із проблем міжнародних 

відносин, зовнішньої політики та 

міжнародних комунікацій, поважати 

опонентів і їхню точки зору.  

-/- -/- 

РН23. Доносити до фахівців та 

широкого загалу інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід з 

актуальних питань міжнародних 

відносин.  

-/- -/- 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Основи політики європейської інтеграції 

Тема 1. Політичний процес – маятник, що коливається 

Політика та її творення. Інституції ЄС як комутаційний пристрій. Політичний маятник. 

Творення політики поза межами держави. Вибір стосовно розподілу політичних 

повноважень. Модель маятника.  

Західноєвропейське середовище. Неспроможність держави. Глобалізація. Специфіка 

Західної Європи. 

Основні політичні функції  та програма співробітництва. Геополітична стабілізація. 

Соціально-економічне регулювання. Політичний символізм. 

Мотиви до співробітництва: інтереси, ідеї, поточні питання, інституції. Наскільки 

стійким є політичний процес ЄС? 

Тема 2. Теоретичні основи політики європейської інтеграції. Інституційна 

структура ЄС 

Основні етапи європейської інтеграції. Угоди, що регулюють європейську інтеграцію. 

Етапи економічної і валютної інтеграції в ЄС. 

Основні інституції Європейського Союзу: Європейська Рада, Європейський парламент, 

Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія, Європейський Суд і Загальний Суд і Суд 

аудиторів, Допоміжні органи Європейського Союзу, Проблема Європейської Конституції. 

Тема 3. Спільні політичні стратегії ЄС. Європейський ринок, економічний та 

валютний союз, політика у сфері конкуренції. Основні секторальні політики ЄС   

Єдиний ринок: новий підхід до політики. Більше, ніж просто ринок. Імплементація 

політики. Наслідки з погляду творення політики. Новий підхід до політики. 

Політика у сфері конкуренції: межі європейської регулятивної структури. 

Інституційний процес. Реалізація політики у сфері конкуренції: антимонопольне 

законодавство, державна допомога (субсидії), регулювання державної власності та 

лібералізація монополій, регулювання злиттів. Децентралізація. 

Економічний та валютний союз (ЕВС). ЕВС: координація та асиметрія. Довгий перехід: 

уряди, ринки та суспільство. Європа і євро: про яку інтеграцію йдеться?  

Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020».  

Основні секторальні політики ЄС. Політика в галузі досліджень і технологій. 

«Горизонт 2020». Промислова та підприємницька політика. Енергетична політика. Спільна 

транспортна політика. Торгівельна політика ЄС. 

Комунітарна регіональна політика ЄС. Еволюція регіональної політики ЄС. 

Транскордонне і прикордонне співробітництво ЄС. Єврорегіони. Інституційна основа 

принципу субсидіарності та нова регіональна політика ЄС. Політика сусідства з ЄС. 

Тема 4. Кризові процеси та сценарії подальшого розвитку ЄС, ключові аспекти 

реформування механізмів єврозони.  
Глобальні тенденції до 2030 року: чи зможе ЄС вирішити прийдешні проблеми? 

Європейська система аналізу стратегії та політики (European Strategy and Policy Analysis 

System (ESPAS)). Глобальні та європейські тенденції і фактори невизначеності 

(Європейський інститут досліджень проблем безпеки та загальних глобальних тенденцій). 

Три глобальних революції (економічна та технологічна революція, соціально-демократична 
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революція, геополітична революція)  – випробування для Європи. Безпека, захист і 

необхідність в жорсткій владі. Майбутня система безпеки Європейського союзу і НАТО.  

Основні чинники кризових явищ у розвитку європейського інтеграційного процесу. 

Ключові виміри кризових процесів в ЄС. Можливі наслідки кризових процесів в ЄС: 

реформи чи занепад?  

Сценарії подальшого розвитку ЄС: офіційні декларації та сценарії керівних органів ЄС. 

П’ять сценаріїв можливого розвитку ЄС-27 до 2025 р. за версією Єврокомісії (березень 

2017 р.). Десять політичних пріоритетів Президента Єврокомісії Ж.-К. Юнкера. Перспективи 

євроінтеграції та ЄС з позиції інтеграційних лідерів – Франції та Німеччини. Головні тези 

Нової ініціативи для Європи Президента Франції Е. Макрона (Сорбонна, вересень 2017 р.). 

Мезебергська декларація (19 червня 2018 р.), яка визначила узгоджену позицію Франції та 

Німеччини в питанні реформування Європи. Неофіційні оцінки перспектив євроінтеграції та 

ЄС. Промова Ф. Могеріні (Брюгге, жовтень 2019 р.) та звіт ESPAS «Глобальні тенденції до 

2030 року – виклики та вибір для Європи»: мега-тренди, каталісти, ігри-зміни. 

Ключові аспекти реформування механізмів єврозони. Основні напрями завершення 

формування Економічного і Валютного союзу (ЕВС). Формування Банківського союзу ЄС. 

Створення Союзу ринків капіталу ЄС. Утворення Фіскального союзу ЄС. Сфери 

фінансування бюджету ЄС у 2021–2027 рр. Утворення комунітарних механізмів 

макроекономічної політики (Економічний союз). 

Основні дилеми реформування інституційної структури ЄС. Цифрові технології та 

трансформація Європи: модернізація цифрових державних установ. 

 

Розділ 2. Політика євроатлантичної інтеграції. Перспективи європейської та 

євроатлантичної інтеграції України 

Тема 5. Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС,її реформування в сучасних 

умовах 

Інтеграція у сфері оборони: уроки історії. Нові та еволюціонуючі тенденції 

міжнародної безпеки.  

Що таке НАТО? Північноатлантичний договір. НАТО як організація колективної 

безпеки. Як функціонує НАТО? Політика «відкритих дверей» та План дій щодо членства в 

НАТО. Стратегічна концепція Альянсу. Рада євроатлантичного партнерства. Політика НАТО 

з імплементації Резолюції РБ ООН «Жінки, мир і безпека». Парламентська асамблея НАТО.  

Міфи про НАТО. Трастовий фонд НАТО/ПЗМ. Організація з питань досліджень і 

технологій. Програма НАТО «Наука заради миру та безпеки». 

Оборонна реформа ЄС: можливі сценарії. Оборона та безпека після Brexit. Новий старт 

реформи оборони ЄС (червень 2017 р.). Проекти, обов’язкові в рамках ініціативи Постійної 

структурної співпраці (Permanent Structured Cooperation, PESCO). 

Оборона ЄС чи європейська оборона: погляд Франції. Загальна оцінка перспектив 

реформування сфери безпеки і оборони ЄС. 

Тема 6. Україна – НАТО 

Співробітництво Україна – ЄС у сфері безпеки. Зміни у сфері європейської політики 

безпеки. Правові засади співробітництва Україна – НАТО. Нормативно-правові акти. 

Документи двостороннього співробітництва. Угода про асоціацію як основа співробітництва 

та формування національної політики у сфері безпеки. Ключові положення документів ЄС у 

сфері політики безпеки та їх значення для безпекової політики України. 

Державні програми та плани співробітництва. Розвиток особливого партнерства 

України з НАТО. Комісія Україна – НАТО. Діалог з НАТО з питань членства та реформ. 

https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/shcho-take-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/pivnichnoatlantichnij-dogovir
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/nato-yak-organizaciya-kolektivnoyi-bezpeki
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/nato-yak-organizaciya-kolektivnoyi-bezpeki
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/yak-funkcionuye-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/politika-vidkritih-dverej-ta-plan-dij-shchodo-chlenstva-v-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/politika-vidkritih-dverej-ta-plan-dij-shchodo-chlenstva-v-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/strategichna-koncepciya-alyansu
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/rada-yevroatlantichnogo-partnerstva
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/politika-nato-z-implementaciyi-rezolyuciyi-rb-oon-zhinki-mir-i-bezpeka
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/politika-nato-z-implementaciyi-rezolyuciyi-rb-oon-zhinki-mir-i-bezpeka
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/parlamentska-asambleya-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/mifi-pro-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/trastovij-fond-natopzm
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/organizaciya-z-pitan-doslidzhen-i-tehnologij
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/organizaciya-z-pitan-doslidzhen-i-tehnologij
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/pro-nato/programa-nato-nauka-zaradi-miru-ta-bezpeki
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/dokumenti/pravovi-zasadi-spivrobitnictva-ukrayina-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/dokumenti/normativno-pravovi-akti
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/dokumenti/dokumenti-dvostoronnogo-spivrobitnictva
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/dokumenti/derzhavni-programi-ta-plani-spivrobitnictva
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/rozvitok-osoblivogo-partnerstva-ukrayini-z-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/rozvitok-osoblivogo-partnerstva-ukrayini-z-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/komisiya-ukrayina-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/dialog-z-nato-z-pitan-chlenstva-ta-reform
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Партнерство заради миру. Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО. 

Хронологія відносин Україна – НАТО.  

Співробітництво у військовій сфері. Співробітництво у сфері реформування сектору 

безпеки. Співробітництво Україна – НАТО у сфері економіки. Співробітництво на випадок 

надзвичайних ситуацій цивільного характеру. Співробітництво в сфері науки та охорони 

довкілля.  

Цивільний вимір діяльності НАТО в Україні. Парламентський вимір співробітництва 

України з НАТО. Діяльність України у рамках РЄАП. Програма (Ініціатива) НАТО/РЄАП. 

Громадський вимір співробітництва. Проекти НАТО в Україні. Утилізація радіоактивних 

відходів в Україні. 

Представництво НАТО в Україні. Огляди діяльності НАТО. Центр інформації та 

документації НАТО. Інформаційні стенди НАТО в Україні. Громадська думка щодо вступу 

України в НАТО. 

Тема 7. Складові членства: яким буде шлях України до НАТО 
Україна як член Програми розширених можливостей НАТО (2020 р.). Річна 

національна програма-2020. Стратегічні реформи. Україна і НАТО-2030.  

Нова Стратегія національної безпеки України (14.09.2020 р.). Росія – агресор, Донбас – 

окупований. Як перемогти Росію? Йдемо до НАТО – але не так, як досі. Нові міжнародні 

пріоритети України до 2030 р. Між реформами і реалізмом. 

Тема 8. Перспективи асоціації Україна-ЄС в умовах переформатування 

євроінтеграційних процесів 

Переформатування ЄС та реформи в Україні: можливий інституційний конфлікт. 

Можлива фрагментація процесу євроінтеграції в ЄС: ризики для України.  

Можливі шляхи адаптації України до нових форматів розвитку євроінтеграції. 

Рекомендації для України щодо перспектив асоціації з ЄС. 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усь

ого  

у тому числі 

л п лаб ін

д 

ср л п ла

б 

інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 

Розділ 1. Основи політики європейської інтеграції 

Тема 1. Політичний процес – 

маятник, що коливається 

17 2 2   13       

Тема 2. Теоретичні основи 

політики європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

Інституційна структура ЄС 

14 2 2   10       

https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/partnerstvo-zaradi-miru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/hronologiya-vidnosin-ukrayina-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/spivrobitnictvo-u-vijskovij-sferi
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/spivrobitnictvo-u-sferi-reformuvannya-sektoru-bezpeki
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/spivrobitnictvo-u-sferi-reformuvannya-sektoru-bezpeki
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/spivrobitnictvo-ukrayina-nato-u-sferi-ekonomiki
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/spivrobitnictvo-na-vipadok-nadzvichajnih-situacij-civilnogo-harakteru
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/spivrobitnictvo-na-vipadok-nadzvichajnih-situacij-civilnogo-harakteru
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/spivrobitnictvo-v-sferi-nauki-ta-ohoroni-dovkillya
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/spivrobitnictvo-v-sferi-nauki-ta-ohoroni-dovkillya
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/civilnij-vimir-diyalnosti-nato-v-ukrayini
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/parlamentskij-vimir-spivrobitnictva-ukrayini-z-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/parlamentskij-vimir-spivrobitnictva-ukrayini-z-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/diyalnist-ukrayini-u-ramkah-ryeap
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/programa-iniciativa-natoryeap
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/gromadskij-vimir-spivrobitnictva
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/proekti-nato-v-ukrayini
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/utilizaciya-radioaktivnih-vidhodiv-v-ukrayini
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/utilizaciya-radioaktivnih-vidhodiv-v-ukrayini
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/predstavnictvo-nato-v-ukrayini
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/informacijnij-centr/oglyadi-diyalnosti-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/informacijnij-centr/centr-informaciyi-ta-dokumentaciyi-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/informacijnij-centr/centr-informaciyi-ta-dokumentaciyi-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/informacijnij-centr/informacijni-stendi-nato-v-ukrayini
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/informacijnij-centr/gromadska-dumka-shchodo-vstupu-v-nato
https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/informacijnij-centr/gromadska-dumka-shchodo-vstupu-v-nato
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Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усь

ого  

у тому числі 

л п лаб ін

д 

ср л п ла

б 

інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 

Тема 3. Спільні політичні 

стратегії ЄС. Європейський 

ринок, економічний та 

валютний союз, політика у 

сфері конкуренції. Основні 

секторальні політики ЄС   

14 2 2   10       

Тема 4. Кризові процеси та 

сценарії подальшого 

розвитку ЄС, ключові 

аспекти реформування 

механізмів єврозони 

14    2 2   10       

Разом за розділом 1 59    8 8   43       

Розділ 2. Політика євроатлантичної інтеграції. Перспективи європейської та 

євроатлантичної інтеграції України 

Тема 5. Спільна зовнішня та 

безпекова політика ЄС, її 

реформування в сучасних 

умовах 

14 2 2   10       

Тема 6. Україна – НАТО 14 2 2   10       

Тема 7. Складові членства: 

яким буде шлях України до 

НАТО 

14 2 2   10       

Тема 8. Перспективи 

асоціації Україна-ЄС в 

умовах переформатування 

євроінтеграційних процесів 

19 2 2   15       

Разом за розділом 2 61 8 8   45       

Усього годин  120 16 16   88       

 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Політичний процес – маятник, що коливається 2 

2 Тема 2. Проаналізувати теоретичні основи політики європейської та 

євроатлантичної інтеграції. Інституційна структура ЄС 

2 

3 Тема 3. Проаналізувати спільні політичні стратегії ЄС, Європейський 

ринок, економічний та валютний союз, політика у сфері конкуренції. 

Проаналізувати основні секторальні політики Європейського Союзу  

2 
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4 Тема 4. Охарактеризувати кризові процеси та сценарії подальшого 

розвитку ЄС, ключові аспекти реформування механізмів єврозони 

2 

5 Тема 5. Охарактеризувати спільну зовнішню та безпекову політику ЄС. 

Визначити напрями її реформування в сучасних умовах 

2 

6 Тема 6. Охарактеризувати стан відносин Україна – НАТО 2 

7 Тема 7. Проаналізувати складові майбутнього членства України в НАТО 2 

8 Тема 8. Проаналізувати перспективи асоціації Україна-ЄС в умовах 

переформатування євроінтеграційних процесів 

2 

 Разом 16 

                                                                                                              

 

5. Завдання для самостійної  роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

денна заочна 

1.  Тема 1. Надати характеристику політичному процесу 

євроінтеграції 

13  

2.  Тема 2. Проаналізувати теоретичні основи політики 

європейської та євроатлантичної інтеграції. Охарактеризувати 

інституційну структуру ЄС 

10   

3.  Тема 3. Проаналізувати спільні політичні стратегії ЄС, 

Європейський ринок, економічний та валютний союз, політика у 

сфері конкуренції. Проаналізувати основні секторальні політики 

Європейського Союзу 

10   

4.  Тема 4. Охарактеризувати кризові процеси та сценарії 

подальшого розвитку ЄС, ключові аспекти реформування 

механізмів єврозони 

10   

5.  Тема 5. Охарактеризувати спільну зовнішню та безпекову 

політику ЄС. Визначити напрями її реформування в сучасних 

умовах 

10   

6.  Тема 6. Охарактеризувати стан відносин Україна – НАТО 10   

7.  Тема 7. Проаналізувати спільну зовнішню та безпекову політику 

ЄС та її реформування в сучасних умовах 

10   

8.  Тема 8. Проаналізувати перспективи асоціації Україна-ЄС в 

умовах переформатування євроінтеграційних процесів 

15   

 Разом  88  

 

 

 

 

6. Індивідуальне завдання 

Навчальним планом не передбачено 
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7. Методи навчання 

Лекція як поєднання словесних, наочних, індуктивних, дедуктивних, пояснювально-

ілюстративного методів навчання, бесіди, дискусії. 

Практичне навчання як поєднання методу кейсів, проблемного підходу, евристичного, 

дослідницького та проєктного методів. 

Застосування інтерактивних засобів навчання через використання навчальних 

платформ GoogleClassroom або LMS Moodle та їх можливостей, зокрема: інтерактивні 

технології кооперативного навчання, інтерактивні технології колективно-групового 

навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних 

питань, робота в малих групах, діалог, синтез думок, спільний проект, пошук інформації, 

коло ідей, мозковий штурм, сase-метод, метод визначення позиції, відстоювання заданої 

позиції, порівняння альтернативних позицій, дискусія, дебати. 

 

8. Методи контролю 

При вивченні дисципліни «Політика європейської та євроатлантичної інтеграції» 

застосовуються наступні методи контролю: усний та письмовий. Контроль з дисципліни 

складається з поточного контролю, який проводиться у формі усного опитування на лекціях, 

у формі виступів здобувачів при обговоренні питань на практичних заняттях, тощо. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для 

визначення підсумкової залікової оцінки з дисципліни. 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на  практичних заняттях 

відповідно до контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня 

підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення 

оцінок за всіма формами проведення занять:  

-  контроль та оцінювання активності роботи студента під час  

лекційних та практичних занять (групова дискусія, тренінгові завдання);  

- контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проєктних завдань в 

ході індивідуально / командної роботи студентів; 

- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу (у вигляді 

тестування); 

- контроль та оцінювання вмінь вирішувати аналітичні та інші завдання;  

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій; 

- оцінювання вмінь та навичок проводити фокус-групи, складати анкети, збирати 

та оброблювати дані.  

При вивченні кожного розділу проводиться поточний контроль. На практичному 

занятті студент може отримати від 1 до 5 балів. Максимально студент може отримати 60 

балів в ході лекційних та практичних занять. 

 Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. 

Загальна кількість балів за успішне виконання завдань залікової роботи – 40. Час виконання 

– до 80 хвилин. Заліковий білет складається з п’яти  теоретичних питань, кожне з яких 

оцінюється у 8 балів. 

За бажанням (та за згодою викладача) здобувач має можливість обрати тестову 

форму завдання (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну 

вірну відповідь). 
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Таблиця 8.1 

Критерії та методи оцінювання 
Методи  Критерії оцінювання Система 

оцінювання, бали 

Тестування 

онлайн до кожної 

теми 

виставляється здобувачу вищої освіти за одне тестове питання у випадку 

правильної відповіді. За кожною темою, де передбачено тестування, 

пропонується 20 тестових питань закритого типу та з декількома варіантами 

відповідей. 

2 

Робота над 

аналітичними 

завданнями, 

індивідуальними 

завданнями 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або письмовій відповіді 

на запитання продемонстрував всебічні, систематизовані, глибокі знання 

програмного матеріалу, вміє грамотно інтерпретувати одержані результати; 

продемонстрував знання фахової літератури, передбачені на рівні творчого 

використання 

8 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або письмовій відповіді 

на запитання продемонстрував повне знання програмного матеріалу, 

передбачене на рівні аналогічного відтворення, але припустився окремих 

несуттєвих помилок 

5 

Робота над 

проєктними 

завданнями, 

командними 

роботами тощо 

виставляється здобувачу вищої освіти, який досяг цілей завдання, виконав 

ефективно роль ділової гри тощо, продемонстрував здатність застосовувати 

знання на практиці, обґрунтовувати власну думку 

5-8 

виставляється здобувачу вищої освіти, який частково досяг цілей завдання, 

виконав роль ділової гри тощо, продемонстрував здатність застосовувати 

знання на практиці, обґрунтовувати власну думку, проте припускався певних 

помилок 

2-4 

виставляється здобувачу вищої освіти, який не досяг цілей завдання,  частково 

виконав роль ділової гри тощо, не зміг застосувати знання на практиці, 

обґрунтувати власну думку 

1 

Творче завдання 

(залік) 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній та письмовій презентації 

проєкту продемонстрував всебічні, систематизовані, глибокі знання 

програмного матеріалу, вміє грамотно інтерпретувати одержані результати; 

продемонстрував знання фахової літератури, передбачені на рівні творчого 

використання 

5-8 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній та письмовій презентації 

проєкту продемонстрував повне знання програмного матеріалу, передбачене 

на рівні аналогічного відтворення, але припустився окремих несуттєвих 

помилок 

2-4 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або письмовій 

презентації проєкту продемонстрував недостатні знання основного 

програмного матеріалу, проте в обсязі, що необхідний для подальшого 

навчання і роботи, передбачених програмою на рівні репродуктивного 

відтворення 

1 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку здобувач на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається 

можливість скласти залік в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач 

одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в дистанційному 

курсі.                                  

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається 
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можливість скласти екзамен в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач 

одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в 

дистанційному курсі «Політика європейської та євроатлантичної інтеграції», режим доступу: 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3863  

 

9. Схема нарахування балів 

 

Структура та складові підсумкових оцінок з дисципліни (денна форма 

навчання): 

Поточний контроль 1 – 20 бал. (з них: активна робота на семінарських заняттях - 10 балів; 

виконання теоретичного завдання - 5 бал., виконання практичних завдань - 5 бал.) 

Поточний контроль 2 – 40 бал. (з них: активна робота на семінарських заняттях - 10 бали; 

виконання теоретичного завдання - 10 балів, виконання практичних завдань - 20 балів)  

Підсумковий контроль (залік) – 40 балів 

Заохочувальні бали - виконання додаткового індивідуального завдання – 10 балів, 

підготовка до видання наукової статті за тематикою дисципліни «Політика європейської та 

євроатлантичної інтеграції» - 10 балів 

 

Максимальні значення оцінювання діяльності здобувача 

при вивченні навчальної дисципліни (денна форма навчання)  

Залік (1 семестр) 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

Поточне тестування 

та самостійна робота 

Індиві-дуальне 

завдання 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

(залік) 

Сума 

  Розділ 1   Розділ 2   

40 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

20 (мінімум -10) 40 (мінімум -20) 

Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів 

 

Здобувач допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо за результатами 

поточного контролю та виконання самостійної роботи він набрав не менше 30 балів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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10. Рекомендована література 

Основна література: 

1. Беренда С. В. Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи : монографія. – Х. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 168 с. 

2. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі // Пер. з англ. Р. 

Ткачук. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 871 с.  

3. Грущинська Н. М. Теоретичні основи європейської економічної інтеграції України : 

монографія [Текст] / Н. М. Грущинська. – К. : Видавець Корбуш, 2008. – 232 с. 

4. Горюнова Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. – К. : Академвидав, 2013. – 224 с. 

5. Європейська інтеграція : навч. посібн. / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 344 с. 

6. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – К. : К.І.С., 

2006. – 140 с. 

7. Європейська та євроатлантична інтеграція : навч. посіб. / [О. В. Баула та ін. ; наук. 

ред. Лютак О. М.] ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2016. – 326 с. 

8. Євроатлантичне співробітництво та міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / 

[Деменко О. Ф. та ін.] ; під заг. ред. канд. іст. наук, доц. Пошедіна О. І. ; Нац. ун-т 

оборони України, Каф. міжнар. відносин. - К. : НУОУ, 2011. - 296 с.  

9. Євроатлантичне співробітництво та європейська інтеграція України : навч. посіб. / 

[Деменко О. Ф. та ін.] ; під заг. ред. канд. політ. наук, доц. Деменка О. Ф. ; Нац. ун-т 

оборони України, Каф. міжнар. відносин. - К. : НУОУ, 2011. - 466 с. 

10. Євроатлантична інтеграція в умовах глобального врядування [Текст] : навч. посіб. / [І. 

А. Грицяк та ін. ; за заг. ред. І. А. Грицяка] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Упр. організації фундам. та приклад. дослідж., Каф. європ. інтеграції. - Київ : 

НАДУ, 2011. - 42 с. 

11. Казімір Р. Історія Європейської Інтеграції : Від декларації Шумана до розширення на 

Схід / Роберт Казімір; пер. з англ. Ігор Андрейко, Андрій Максимук. – Перемишль: 

Парламент Молоді, 2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.youth.crimeastar.net/.../index5.html 

12. Клинова-Дацюк Г. Д. Україна та інтеграційні процеси в сучасній Європі : навч. посіб. 

– Рівне : НУВГП, 2012. – 189 с. 

13. Матюшенко І. Ю., Беренда С. В., Рєзніков В. В. Євроінтеграція України в системі 

міжнародної економічної інтеграції : навч. посібн. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2015. – 504 с. 

14. Мільська М.П., Антонюк Н. В. Основи європейської інтеграції : підручник. К.: Центр 

учбової літероатури, 2015. – 320 с. 

15. Mitrany D. The functional theory of politics/ David Mitrany / Published on behalf of] 

London School of Economics & Political Science [by] M. Robertson, 1975. – 294 р. 

16. Monnet J. A ferment of change. Journal of Common Market Stadies. Vol. 1: 1963, pp. 204–

211. 

17. Мусис Н. Все про спільні політики Європейського Союзу // Пер. з англ. – К. : К. І.С., 

2005. – 466 с. 

18. Основні елементи Договору про реформу ЄС [Електронний ресурс] // Міністерство 

закордонних справ України : офіц. сайт. – Режим доступу : 

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua /publication/content /19082.htm 

19. Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації 

Україна-ЄС / В.Сіденко (керівник проекту) та ін. – Київ: Заповіт, 2018. – 214 с. 

http://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Mitrany%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Mitrany%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua%20/publication/content%20/19082.htm
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20. Pelkmans J. European integration : Methods and economic analysis / Pelkmans Jaques. – 

Third edition. – Edinbourgh Gate : Pearson Education Limited, 2006. – 480 p. 

21. Повідомлення Європейської Комісії. «Європа 2020». Стратегія для розумного, сталого 

та всеохоплюючого зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.minjust.gov.ua/file/31493 

22. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? : посібник / за ред. М. 

Емерсона, В. Мовчан // Центр європейських політичних досліджень (CEPS); Інститут 

економічних досліджень та політичних консультацій. – К. : ІЕП, 2016. – 256 с. 

23. Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції / за ред. В. І. Чужикова. – 

К. : КНЕУ, 2014. – 224 с. 

24. Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір: 

монографія / Головченко В. І., Копійка В. В., Макаренко Є. А. та ін. – К. : Центр 

вільної преси, 2016. – 528 с. 

25. Рєзніков В. В. Формування комплексного підходу щодо вдосконалення державного 

регулювання механізму міжнародної інтеграції України : монографія – Х. : Екограф, 

2011. – 168 с. 

26. Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем : навч. 

посіб. / [К. І. Грищенко та ін.] ; за концепцією та наук. ред. проф. Л. Д. Чекаленко ; 

Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. - К. : Дип. акад. України при 

МЗС України, 2013. – 624 c. 

27. Towards the Enlarged Union : Strategy Paper and Report of the European Commission on 

the progress towards accession by each of the candidate countries / Commission of the 

European communities. – Brussels, 2002. – 105 p. 

28. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012 

29. Фонтейн П. Європа у 12 уроках : пер. з фр. – К. : Компанія ЛІК, 2005. – 56 с. 

30. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : 

монографія . Х.: Право, 2013. – 760 с. 

 

Додаткова література: 

31. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України : підруч. / В. І. Абрамов 

[та ін.] ; заг. ред. О. І. Пошедін ; Національна академія оборони України. Кафедра 

міжнародних відносин. - 2-ге вид., доп. та випр. – К. : НАОУ, 2009. – 276 с. 

32. Євроатлантична інтеграція України : навч. посібник для студ. спец. "Історія", 

"Політологія", "Журналістика" та "Міжнародні відносини" / О. В. Крапівін, І. Я. 

Тодоров; Донецький національний ун-т, Науково-інформаційний центр міжнародної 

безпеки та євроатлантичної співпраці. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2008. – 328 

c. 

33. Міжнародні відносини і євроатлантичне майбутнє України : підручник / В. В. Балабін 

[та ін.] ; заг. ред. В. В. Балабін ; Військовий ін-т Київського національного ун-ту ім. 

Тараса Шевченка. - К. : Інфодрук, 2008. – 358 c. 

34. Державне управління в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції України: 

історія, теорія, методологія (моніторинг наукових досліджень і розробок) : навч. 

посібник / В. Д. Бондаренко [та ін.] ; Національна академія управління при 

Президентові України, Закарпатський держ. ун-т. - Ужгород : Ліра, 2007. – 344 с. – 

(Серія "Євроінтеграція : український вимір" ; вип. 2).  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012
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