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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг з програми навчальної дисципліни  

«Управління євроінтеграційними процесами») 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика НД 

денна ФН заочна ФН 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань: 

07 «Адміністрування і 

адміністрування» 

Нормативна 

Змістових модулів – 2 Рік підготовки: 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – ІНДЗ 
4-й  

Загальна кількість годин – 120 
Спеціальність: 

 073 «Менеджмент» 
Семестр 

Тижневих годин для ДФН: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи – 1,625 

Освітній рівень: 

бакалавр 

8-й  

Лекції 

28 год.  

Практичні, семінарські 

14 год.  

Самостійна робота 

78 год.  

ІНДЗ:  

ІНДЗ  

Вид контролю:  залік 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів компетентностей 

щодо аналізу, оцінки і особливостей сучасних євроінтеграційних процесів. 

Завдання дисципліни: 

 засвоєння основних принципів формування європейської інтеграції, 

етапів утворення і розвитку Європейського Союзу, 

 обґрунтування актуальних інтеграційних процесів;  

 формування компетентностей щодо самостійного критичного аналізу 

інтеграційних процесів в рамках ЄС та оцінки їх впливу на входження 

України до ЄС;  

 розуміння сутності формування організаційних засад інтеграційних 

процесів в ЄС. 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати  

 історію, основи, принципи і тенденції розвитку європейської 

інтеграції; 

 особливості правової системи ЄС; 

 принципи функціонування інституцій ЄС; 

 механізми співробітництва ЄС з третіми країнами; 

- Вміти  

 аналізувати інтеграційні процеси в ЄС та робити висновки щодо їх 

впливу на геополітичне становище України; 
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 орієнтуватися в правовій системі та інституційній структурі ЄС, 

принципах взаємодії органів та інституцій ЄС між собою; 

 вміти розробляти стратегії європейської інтеграції України. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Управління євроінтеграційними процесами» 

 

Тема 1. Еволюція поглядів на моделі європейської інтеграції 

Поняття інтеграції. Інтеграція та співробітництво. Об’єктивні та 

суб’єктивні передумови інтеграційних процесів. Розвиток інтеграційних 

процесів в контексті глобалізації. Взаємозалежність та інтеграція. Види 

інтеграції. Формальна та неформальна інтеграція. Дві основні моделі інтеграції 

великих спільнот: імперська та демократична. Етапи (фази) інтеграції. Етапи 

економічної інтеграції. Чинники поглиблення та поширення інтеграційних 

процесів.  

Міжурядовий підхід до європейської інтеграції (С. Гофман, А. Мілоурд). 

Е. Моравчик і становлення ліберального міжурядового напряму дослідження 

європейської інтеграції як міжурядової взаємодії. Функціоналізм (Д.Мітрані) та 

неофункціоналізм (Е. Хасс, Л. Лінберг, У. Селдонц, У. Матлі) про 

наднаціональний характер європейської інтеграції. 

 

Тема 2. Процес створення та розширення ЄС 

Передумови інтеграційних процесів в Європі після Другої світової війни. 

Вплив воєнно-політичних, економічних та ідеологічних чинників на  політичні 

процеси в повоєнній Європі. Промова У. Черчілля в Цюриху (1946 р.). 

Європейський рух і створення Ради Європи. Початок холодної війни. Інтеграція 

як спосіб подолання  конфліктності на європейському контенті.  

План Маршалла (1948) та початок європейської економічної інтеграції 

(Організація європейського економічного співробітництва, Європейський 

платіжний союз). Воєнно-політичної інтеграції (Західноєвропейський Союз). 

Меморандум Ж. Монне та Декларація Р. Шумана 9 травня 1950 р. Роль 

Франції у Європейському будівництві. Де Голль та його концепція «Європа 

вітчизн». Франко-німецьке зближення. 

Секторальна інтеграція в Європі. Паризька угода (1951) та створення 

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

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. Від секторальної інтеграції до Спільного ринку. 

Політична криза спільноти та Брюссельський договір про інституційне злиття 

виконавчих органів ЄОВС, ЄЕС та Євроатома. Митний союз між країнами 

“шістки”. 



5 

Три етапи та опори в розвитку ЄС. Існування в рамках трьох 

європейських спільнот (ЕОВС, Євроатом, ЄЕС) - перший етап становлення ЄС. 

Економічна інтеграція як перша опора європейської інтеграції. Спроби 

поширення інтеграції на політичну сферу (план Фуше-1, план Фуше-2) та 

причини їх невдач. Гаазький самміт 1969 р.  та створення Комітету політичних 

директорів. Доповіді Давіньйона (1970, 1973) та формування механізму  

узгодження зовнішньої політики країн-членів. Основні напрями узгодження 

спільної зовнішньої політики. Паризький самміт 1972 р. та проблеми політичної 

інтеграції.  Пропозиції Веделя. Франко-німецькі та франко-британські 

суперечності та їх вплив на процеси політичної інтеграції в Европі. 

Декларація про створення європейського союзу (1981), Штуттгарська 

декларація (1983), Єдиний європейський акт (1986) і розширення інтеграції та 

політичного співробітництва в Європі. Програма Європейського політичного 

співробітництва (ЄПС).  

Маастріхтський договір і трансформація європейських спільнот в 

Європейський Союз (ЄС). Наступність Маастріхтського договору стосовно 

попередніх установчих актів. Формування спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки країн-членів - наступний етап та друга опора в розвитку 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. 

Труднощі воєнно-політичної інтеграції в Європі. Шенгенські домовленості та 

процесі європейської інтеграції. Правове співробітництво (гармонізація 

правових систем країн-членів та внутрішньої політики) - третя опора ЄС. Роль 

Амстердамського договору в розвитку «третьої опори». Співробітництво в 

сфері прав людини. Прямі вибори в Європарламент, громадянство ЄС, спільні 

інститути та союзне право як чинники поглиблення політичної інтеграції в 

Європі. 

Прийняття Конституції Європейського Союзу та криза її ратифікації. 

Лісабонський договір (2009 р.) та його значення для подальшого розвитку 

та розширення Європейського Союзу. 

 

Тема 3. Договірно-правова система ЄС 

Цілі та принципи діяльності ЄС. Поняття та види компетенції ЄС. 

Правові джерела компетенції ЄС та її делегований характер. Компетенція ЄС у 

міжнародних відносинах.  

Поняття, сутність та суб’єкти права ЄС. Суб’єкти нормотворчої 

діяльності ЄС. Первинне, вторинне та прецедентне право ЄС. Принципи права 

ЄС: верховенства і прямої дії, загальні, спеціальні. Значення методів уніфікації 

та гармонізації для регулювання суспільних відносин в умовах інтеграційних 

процесів. Регламенти як інструмент уніфікації, а директиви і рамкові рішення – 

інструменти методу гармонізації. Основні принципи діяльності ЄС: законності, 

субсидіарності, пропорціональності. Співвідношення права ЄС з національним 

правом держав-членів та міжнародним правом. 
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Поняття «джерел права» ЄС. Джерела основного первинного та 

додаткового первинного права.  Джерела вторинного права ЄС: правові акти 

інститутів, нормативні договори, угоди ЄС з третіми країнами, міжінституційні 

угоди. Правові акти інститутів ЄС: регламенти, директиви, рішення, 

рекомендації та висновки. Джерела прецедентного права ЄС.  

Право ЄС як самостійна правова система. Інтеграційний та 

наднаціональний характер права ЄС. Сутність і особливості законодавчого 

процесу в ЄС та класифікація законодавчих процедур: загальні – процедури 

консультацій, спільного ухвалення рішень, санкціонування, співробітництва; 

спеціальні – бюджетна, укладення міжнародних угод.  

Процедурний механізм делегування нормотворчих повноважень від 

Європейської Ради до Єврокомісії. 

 

Тема 4. Інституційна структура ЄС 

Поняття та система органів ЄС. Статус політичних інститутів ЄС, їхній 

склад, порядок формування, функції і повноваження: Рада ЄС; Європейський 

парламент; Європейська комісія. Контрольні органи ЄС – Рахункова палата та 

Омбудсман: склад, функції, повноваження. Правоохоронні органи ЄС: Європол, 

Євроюст, Європейське відомство по боротьбі з шахрайством. Консультативні 

органи: Економічний і соціальний комітет, Комітет регіонів. Спеціалізовані 

органи ЄС: Європейська система центральних банків, Європейський 

центральний банк, Економічний і фінансовий комітет, Європейський 

інвестиційний банк. Агентства як сукупність постів і служб, створених для 

здійснення конкретної функції. 

 

Тема 5. Особливості національних економічних моделей в межах ЄС  

Суть та форми міжнародної економічної інтеграції. Суть зони вільної торгівлі 

та митного союзу. Валютний союз. Соціально-економічні наслідки 

запровадження єдиної валюти в Європейському Союзі. Економічний союз. 

Скандинавська модель. Іберійська модель. Анго-саксонська модель. 

 

Тема 6. Внутрішній ринок Європейського Союзу  

Торгівельна політика ЄС. Конкурентна політика ЄС. Регіональна 

політика ЄС. Соціальна політика ЄС. Сільськогосподарська політика ЄС. 

Екологічна політика ЄС. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

Усього, 

ДФН 

у тому числі Усього, 

ЗФН 

у тому числі 

л п ср л п ср 

Історія європейської інтеграції 

Еволюція поглядів на моделі європейської інтеграції 18 4 2 12     

Процес створення та розширення ЄС 24 6 4 14     

Договірно-правова система ЄС 12 2 2 8     

ЄС в сьогоденні 

Інституційна структура ЄС 24 6 2 16     

Особливості національних економічних моделей в 

межах ЄС 18 4 2 12     

Спільні політики ЄС 24 6 2 16     

Усього, год. 120 28 14 78     

 

 

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 Еволюція поглядів на моделі європейської інтеграції 4  

2 Процес створення та розширення ЄС 6  

3 Договірно-правова система ЄС 2  

4 Інституційна структура ЄС 6  

5 Особливості національних економічних моделей в межах ЄС 4  

6 Спільні політики ЄС 6  

 Всього 28  

 

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 Еволюція поглядів на моделі європейської інтеграції 2  

2 Процес створення та розширення ЄС 4  

3 Договірно-правова система ЄС 2  

4 Інституційна структура ЄС 2  

5 Особливості національних економічних моделей в межах ЄС 2  

6 Спільні політики ЄС 2  

 Всього 14  
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 Еволюція поглядів на моделі європейської інтеграції 12  

2 Процес створення та розширення ЄС 14  

3 Договірно-правова система ЄС 8  

4 Інституційна структура ЄС 16  

5 Особливості національних економічних моделей в межах ЄС 12  

6 Спільні політики ЄС 16  

 Всього 78  

 

 

8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Мета командного проекту з курсу «Управління євроінтеграційними 

процесами» – це систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних 

знань, придбання навичок самостійного вивчення та аналізу існуючих методів і 

підходів до вирішення поставленої проблеми. Номер варіанта завдання має 

збігатися з порядковим номером, під яким зареєстровано прізвище студента у 

журналі академічної групи. 

Обсяг реферату складає до 20 сторінок формату А4, шрифт Times New 

Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля з усіх боків 20 мм. 

 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Підчас вивчення студентами навчальної дисципліни «Управління 

євроінтеграційними процесами» застосовують такі методи навчання:  

- Наочні: презентації до лекцій, аналіз студентами існуючої практики 

євроінтеграціних процесів, а також основних засад політики в ЄС; 

- Практичні: управлінські ситуації, завдання для моделювання 

державно-управлінських рішень, завдання для семінарських занять, 

індивідуальне науково-дослідне завдання. 

 

 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

У процесі вивчення дисципліни ««Управління євроінтеграційними 

процесами»  використовуються методи поточного і проміжного контролю. 

Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль 

здійснюється за напрямами: 

  контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських 

заняттях; 
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  контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза 

межами аудиторних занять; 

  контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді 

індивідуальних завдань. 

Модульний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами 

двох підсумкових контрольних робіт зі змістових модулів.  

При виведенні загальної оцінки студента береться до уваги результати 

поточного і проміжного контролю. 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить 50 балів, на екзамені – 50 балів: 
 

Модуль 1 Модуль 2 
Проект Всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

27 28 45 100 
 

Протягом семестру оцінювання знань студентів проводиться за трьома 

змістовними модулями, розподіл балів за якими наведено в таблиці: 

 

 
 

Види завдань, виконуваних студентами 
Максимальна 

кількість балів 

Змістовний модуль 1 

1. Поточне опитування (відповідь на контрольні питання, доповнення до 

виступу, участь у дискусії) 

12 

2. Підсумкове тестування  15 

Разом 27 

Змістовний модуль 2 

1. Поточне опитування (відповідь на контрольні питання, доповнення до 

виступу, участь у дискусії) 

13 

2. Підсумкове тестування  15 

Разом 28 

Проект 45 

Разом за семестр 100 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 

(університету, національною та ECTS):  
 

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення За національною шкалою 

90-100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX Не достатньо Незадовільно 
 

 



10 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

До системи методичного забезпечення дисципліни належить програма 

курсу, робоча навчальна програма, плани семінарських занять, завдання для 

самостійної роботи, тестові завдання. 

 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Європейська інтеграція [Текст] : навчальний посібник / ред.: М. І. Макаренко, 

Л. І. Хомутенко ; рец.: І. В. Бураковський, О. П. Гребельник, І. О. Школьник; 

Національний банк України, Державний вищий навчальний заклад 

"Українська академія банківської справи Національного банку України". – К. 

: ЦУЛ, 2014. – 344 с. 

2. Горюнова, Є. О. Євроінтеграція [Текст] : навчальний посібник / Є. О. 

Горюнова. – К. : Академвидав, 2013. – 224 с. 

3. Грицяк І.А. Європейська інтеграція: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом 

«Державне управління» / Кол. авт.; за заг. ред. проф. І.А. Грицяка та Д.І. 

Дзвінчука. —Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. — 464 с. 

4. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції : підручник. /М. П. Мальська, 

Н. В. Антонюк. —К. : «Центр учбової літератури», 2015. — 320 с. 

 

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Official website of the European Union, URL: https://europa.eu/european-

union/index_en 

2. Угода Про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 

 


