
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИНАХ 

 
Мета курсу ˗ сформувати уявлення про Європейський Союз у сучасних 

міжнародних відносинах, ознайомити з організаційною структурою і політико-
правовою системою ЄС, механізмами політичного та юридичного регулювання, 
інструментами та напрямами діяльності Європейський Союзу на сучасному 
етапі розвитку.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Європейський Союз у сучасних 
міжнародних відносинах» в структурно-логічній схемі інтегрується з 
вивченням дисципліни: «Економіка Європейської інтеграції», «Право 
Європейської інтеграції». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом наступних ОК: «Дипломатичний вимір регіональної 
інтеграції».   

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: навчити основам аналізу діяльності ЄС у сучасних 
міжнародних відносинах, зокрема у сферах захисту прав людини, демократії та 
формування загальноєвропейського інтеграційного простору, успішного 
відстоювання інтересів України у питаннях європейської інтеграції.  

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття та терміни, які є визначальними для розуміння 

функціонування Європейського Союзу, закономірності розвитку європейської 
інтеграції, її цілі і завдання; механізми прийняття та реалізації 
зовнішньополітичних рішень у межах ЄС; 

вміти: аналізувати особливості геополітичного становища провідних 
країн європейського регіону, розуміти головні віхи та наслідки інтеграції 
західноєвропейських країн; аналізувати політичні та економічні процеси у 
європейських країнах та глобальні проблеми сучасності.  

володіти:  знанням зовнішніх зносин ЄС з третіми країнами, знанням 
критеріїв членства в Європейському Союзі, здатністю здійснювати самостійні 
індивідуальні та групові дослідження в сфері міжнародних відносин та 
європейської інтеграції, здатністю аналізувати шляхи подальшої інтеграції 
України в правовий, економічний та політичний простір Європейського Союзу. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Роль і значення основних інститутів Європейського Союзу в процесі 

європейської інтеграції, їхня взаємодія. Поглиблення інтеграційних 
взаємовідносин між окремими державами ЄС. Значення фундаментальних 
принципів права ЄС. Сучасна стратегія Європейського союзу. Складові 
елементи процесу розширення Європейського союзу: процес приєднання, 
переговори про приєднання.  



Теоретичні моделі інтеграції. Ідея багатоступеневої інтеграції. 
Європейська інтеграція в сфері зовнішньої політики та оборони, економіки та 
права. Організація європейського економічного співробітництва (ОЄЕС). 
Сучасна ОЄЕС та стосунки України з нею. Західноєвропейський союз (ЗЄС). 
Розвиток економічних та військово-політичних відносин між державами 
Європейського Союзу на сучасному етапі. Відносини ЄС з державами-сусідами.  

Сучасний міжнародний статус Європейського Союзу. Політики Східного 
партнерства ЄС. Європейська політика сусідства (ЄПС). Створення зон 
стабільності на південь і схід від нових кордонів розширеного ЄС. Політика 
миру і співпраці. Міграційна криза ЄС на сучасному етапі і засоби її 
врегулювання. Правові передумови співпраці України та Європейського Союзу.   

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю:залік. 
Викладач – Тараненко Ганна Геннадіївна, канд.політ.наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин та туризму. 
 

 

 


