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• Предметом вивчення навчальної дисципліни 
«ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПІ» є історичні, 
концептуальні, інституційно-структурні, правові засади 
функціонування Європейського економічного 
співтовариства / Європейського Союзу. 

• В історичному контексті курс знайомить студентів з 
етапами європейської інтеграції, становлення ЄЕС / 
ЄС, включаючи аналіз зовнішніх чинників і внутрішніх 
змін як факторів розвитку об’єднавчих процесів. Курс 
розкриває основні теоретико-методологічні підходи та 
сучасні концепції європейської інтеграції. Студенти 
повинні навчитися самостійно аналізувати внутрішні й 
зовнішньополітичні практики Євросоюзу, визначати 
сучасні виклики ЄС, використовувати методики 
прогнозування та моделювання сценаріїв його 
економічного та політичного розвитку.  

 



• Метою викладання навчальної дисципліни є: комплексне висвітлення 

тематики європейської інтеграції в історичному, концептуальному, 

економічному, правовому аспектах; усвідомлення особливостей 

виникнення та розвитку європейської ідеї, етапів європейської інтеграції 

після Другої світової війни, трансформації Європейського економічного 

співтовариства у Європейський Союз, співпраці України з країнами ЄС 

на сучасному етапі.  

•  Основними завданнями вивчення дисципліни є: аналіз культурно-

цивілізаційних чинників об’єднавчих процесів на Європейському 

континенті; вивчення розвитку інтеграційних процесів після Другої 

світової війни: утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі, 

Європейського економічного співтовариства та Євроатому, з’ясування 

основних етапів розвитку інтеграційних процесів, причин трансформації 

ЄЕС у Європейський Союз, динаміки його розширення; вивчення 

основних моделей європейської політичної системи, провідних положень 

«Договору про запровадження Конституції для Європи»; особливостей 

правової системи ЄС; складу, організації діяльності та основних 

повноважень Європейської Ради, Ради Міністрів, Єврокомісії, 

Європарламенту, Суду та інших органів ЄС; критеріїв вступу до ЄС – 

географічного, політичного, економічного, правового; європейської 

політики сусідства і шляхів її реалізації; викликів і перспектив набуття 

Україною асоційованого / повного членства в ЄС.   

 




