
 



  

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Євроатлантична інтеграція» 

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 68 6 

Модульний контроль 5 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 52 114 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 
 

2. Статус дисципліни: вибіркова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни полягає в опануванні студентами навчального 

курсу, вивчення основних особливостей виникнення, розвитку і трансформації 

євроантлантичної інтеграції, проблем і тенденцій її розвитку, сучасної співпраці 

України з країнами Європейського Союзу та НАТО і перспектив її вступу до 

цих організацій. 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність планувати та управляти часом.  



Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

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

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання 

конфліктів.  

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-

етичних норм поведінки.  

Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ.  

Здатність використовувати систему електронного документообігу.  

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської 

діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування.  
 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  

Теоретичні аспекти євроінтеграції. 

Тема 1. Розуміння сутності 

євроінтеграції та її логіка 

14 5 3    6 

Тема 2. Створення та еволюція ЄС 14 5 3    6 

Тема 3. Механізми європейської 

взаємодії 

14 5 3    6 

Тема 4. Україна і європейський союз: 

основи співробітництва 

14 5 

 

3    6 

Модульний контроль 2  

Разом 56 20 12 - - - 24 

Змістовий модуль 2.  

Атлантична інтеграції та перспективи. 

Тема 5. Виникнення і еволюція 

Північно-Атлантичного Альянсу 

(НАТО) 

14 5 3    7 

Тема 6. Структура та основи 

функціонування НАТО 

15 5 4 

 

   7 

Тема 7.  Україна — НАТО: стан, 

проблеми та перспективи 

взаємовідносин 

15 5 

 

4 

 

   7 

Тема 8.  Участь України в міжнародних 

організаціях 

17 5 5 

 

   7 

Модульний контроль   

Разом 61 20 16    28 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 40 28 - - - 52 
 

 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем У
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Змістовий модуль 1.  

Теоретичні аспекти євроінтеграції. 

Тема 1. Розуміння сутності 

євроінтеграції та її логіка 

19 1     18 

Тема 2. Створення та еволюція ЄС 19 1     18 

Тема 3. Механізми європейської 

взаємодії 

19 1     18 

Тема 4. Україна і європейський союз: 

основи співробітництва 

19 1     18 

Модульний контроль 2  

Разом 76 4  - - - 72 

Змістовий модуль 2.  

Атлантична інтеграції та перспективи. 

Тема 5. Виникнення і еволюція 

Північно-Атлантичного Альянсу 

(НАТО) 

 1     18 

Тема 6. Структура та основи 

функціонування НАТО 

 1     18 

Тема 7.  Україна — НАТО: стан, 

проблеми та перспективи 

взаємовідносин 

      18 

Тема 8.  Участь України в міжнародних 

організаціях 

      18 

Модульний контроль   

Разом 61 2     72 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 6  - - - 144 

 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. 

Теоретичні аспекти євроінтеграції. 

 

ТЕМА 1.  РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЇЇ ЛОГІКА 

 

1. Практична природа євроінтеграції 

2. Поняття європейських цінностей 

3. Євростандарти та  проблема вибору для України 



4. Міфи євроінтеграції 

  

ТЕМА 2.   СТВОРЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЄС 

1. Історія створення та розвитку Європейського Союзу 

2. Основні досягнення та принципи діяльності Європейського Союзу 

3. Організаційна структура Євросоюзу 

  

ТЕМА 3.  МЕХАНІЗМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

1. Європейська Конституція 

2. Право Європейського Союзу 

3. Захист прав людини в Європейському Союзі 

4. Бюджет Європейського Союзу 

  

ТЕМА 4. УКРАЇНА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ОСНОВИ 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

1.Формування договірно-правових і політичних засад співробітництва  України 

і ЄС 

2. Критерії розширення і поглиблення Європейської інтеграції  

3. Політика ЄС щодо України 

Змістовний модуль 2. 

Атлантична інтеграції та перспективи. 

 

ТЕМА 5. ВИНИКНЕННЯ І ЕВОЛЮЦІЯ ПІВНІЧНО-АТЛАНТИЧНОГО 

АЛЬЯНСУ (НАТО) 

1. Причини утворення Організації Північноатлантичного договору 

2. Сутність  Північноатлантичного договору. Принципи політики 

євроатлантичної безпеки на платформі НАТО 

3. Основні положення Стратегічної концепції НАТО. Основні відмінності 

між НАТО та ЄС як міжнародних міжурядових організацій 

  

ТЕМА 6. СТРУКТУРА ТА ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАТО 

1. Структура управління НАТО і механізм прийняття рішень 

2. Збройні сили НАТО. Витрати на оборону в країнах НАТО 

3.  Сутність та значення інститутів партнерства та діалогу між НАТО і 

країнами, що не є членами НАТО 

  

ТЕМА 7.  УКРАЇНА — НАТО: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВЗАЄМОВІДНОСИН 

1. Правові чинники вступу  України до НАТО. Міфи щодо НАТО 

2. Основні етапи розвитку взаємовідносин між Україною і НАТО 

3. Критерії членства в НАТО. Соціально-політичні наслідки вступу України 

до НАТО 

 

ТЕМА 8.  УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 

1. Україна — ООН 

2. Україна — СОТ 



3.  Україна — МВФ 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 

Відвідування семінарських 

занять 

1 3 3 2 2 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 2 20 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 65 - 64 

Максимальна кількість балів:  159 

159:100=1,59. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,59 = 

загальна кількість балів. 

- 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

1.  Сутність європейської інтеграції. 

2.  Економічні, політичні та ідеологічні передумови Європейської інтеграції. 

3.  Базові правові основи європейської інтеграції. 

4.  Характер, етапи, ступінь темпи та принципи євроінтеграції 

5.  Сутність європейських цінностей. 

6.  Базові європейські цінності. Хартія основних прав Європейського Союзу. 

7.  Позитиви та негативи вступу України до Європейського Союзу. 

8.  Міфи щодо європейської інтеграції. 

9.  Історія утворення та розвитку Європейського Союзу. 

10.Основні досягнення та принципи діяльності ЄС. 

11.Етапи розширення Європейського Союзу. 

12. Договір про утворення Європейського Союзу. 



13.Амстердамський договір (1997) 

14.Сутність шенгенської угоди (1997) 

15.Лісабонський договір (1997) 

16.Євро – грошова одиниця ЄС. 

17.Брекзіт: сутність та причини 

18.Символіка Європейського Союзу 

19.Характерні риси організаційної структури ЄС 

20.Основні органи Європейського Союзу та їх функції 

21.Механізм прийняття рішень у ЄС. 

22.Європейська Конституція: структура, головні здобутки, процес ратифікації. 

23.Право Європейського Союзу та його принципи. 

24.Джерела права Європейського Союзу. 

25.Захист прав людини в Європейському Союзі 

26.Конвенція  про захист прав людини і основоположних свобод. 

27. Європейський Суд із прав людини і принципи його діяльності 

28.Суб’єкти подання скарги до європейського суду 

29.Порядок подання скарги до Європейського Суду. 

30.Основні принципи бюджетної політики Європейського Союзу 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали. 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

 

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

- Екзамен 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

 

1.Джерела формування бюджету ЄС. 



2.Формування договірно-правових і політичних засад співробітництва  України 

і ЄС 

3.Критерії розширення і поглиблення європейської інтеграції 

4.Основні етапи процедури вступу до Євросоюзу 

5. Політика ЄС щодо України ( Східне партнерство, Зона вільної торгівлі між 

Україною та ЄС, Міжпарламентський діалог Україна-ЄС, Співробітництво 

України та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, безвізовий діалог Україна-

ЄС, Регіональне співробітництво між Україною та ЄС, Торговельно-економічне 

співробітництво, співпраця України і єс в енергетичній сфері, інвестиційне 

співробітництво). 

6.Угода про Асоціацію між Україною і ЄС (2014) 

7.Саміти Україна-ЄС. 

8. Надання Україні безвізового режиму. 

9.Прикінцевий механізм  вступу України до ЄС. 

10. Причини утворення Організації Північноатлантичного Договору (НАТО) 

11.Брюссельський договір (1948) 

12.Початок холодної війни. План Маршалла. Блокада Західного Берліну. 

13.Процесс підписання Північноатлантичного договору 

14.Суть Північноатлантичного договору 

15.Система безпеки на платформі НАТО 

16.Суть Стратегічної концепції НАТО. 

17.Конструктивні складові системи управління НАТО. 

18.Основні функції Північноатлантичної Ради, Генерального Секретаря НАТО, 

Міжнародного секретаріату НАТО, Комітету оборонного планування, Групи 

ядерного планування, Військового Комітету, Міжнародного військового штабу. 

19.Механізм прийняття рішень в НАТО 

20.Саміти НАТО 

21.Збройні Сили НАТО. Зона відповідальності ЗС НАТО 

22.Структура органів військового управління ОЗС НАТО. 

23.Витрати на оборону в країнах НАТО. Бюджет НАТО. 

24.Сутність та значення інститутів партнерства та діалогу між НАТО й іншими 

країнами 

25.Розкрийте суть програми «Партнерство заради миру» (ПЗМ). 

26.Які конкретні заходи передбачає План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ)? 

27.Правові чинники вступу України до НАТО. Основні міфи щодо НАТО. 

28.Хартія  про особливе партнерство між Україною  та Організацією Північно-

Атлантичного договору 

29.Основні напрямки співпраці України із НАТО 

30.Основні критерії отримання державою членства в НАТО 

31.Процес вступу України до  НАТО 

32.Соціально-політичні переваги та недоліки вступу України до НАТО. 

33.Організація Об’єднаних Націй (ООН): мета, організаційна структура та 

основні функції її підрозділів. 

34.Роль України у становленні ООН 

35.Світова Організація Торгівлі (СОТ): основні принципи діяльності, члени 

СОТ правова база та функції. 



36.Характеристика основних органів СОТ. 

37.Стосунки між Україною і СОТ. 

38.Міжнародний Валютний Фонд (МВФ): історія створення, мета, функції,  

члени. 

39.Структура органів управління МВФ. 

40.Взаємостосункам України і МВФ. 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 68-74 

Достатньо 60-67 

Незадовільно 0-59 
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