
Повна назва: Європейські студії 

Статус: вибіркова 

Мета: підвищення початкового рівня володіння знань, умінь, навичок та 

компетентностей, що сприятимуть активній участі в політичному, правовому, економічному 

і культурному житті сучасного суспільства і вихованню студента як свідомого громадянина 

України та Європи. Наукову базу курсу становлять праці вітчизняних та зарубіжних 

дослідників даної проблематики. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Європейські студії» (7 кредитів ECTS, 210 год.) розроблений за рейтинговою системою та 

включає в себе лекції (34 год.), групові заняття (68 год.), самостійну роботу (108 год.), 

систему контролю та обліку знань. Викладається в 1-у, 2-у та 3-у триместрах. Передбачає 

написання і захист рефератів, тестування і підсумкової контрольної роботи за модулями й 

складання іспитів. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Частина І. Загальна характеристика Європейського Союзу 

Розділ 1. Вступ. Європейські  студії як навчальна дисципліна 

Розділ 2. Європейський Союз: загальна характеристика  

Розділ 3. Історичні особливості виникнення Європейського Союзу. Історія Організації. 

Розділ 4. Сучасна політика розвитку Європейського Союзу 

Частина ІІ. Інституції Європейського Союзу: загальна характеристика та особливості 

функціонування 

Розділ 1.Інституційна структура Європейського Союзу  

Розділ 2. Дорадчі органи Європейського Союзу.  

Розділ 3. Спеціалізовані агентства Європейського Союзу 

Розділ 4. Правові засади Європейської інтеграції 

Частина ІІІ. Європейський вибір України 

Розділ 1. Євроінтеграційна політика України  

Розділ 2. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС 

Розділ 3. Адаптація національного законодавства до надбань Європейського Союзу  

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

- основні поняття, що розкриваються в курсі «Європейські студії»; 

- історію створення Європейського Союзу; 

- основні хвилі розширення ЄС; 

- інституційну структуру ЄС; 

- особливості адаптації українського законодавства до вимог ЄС. 

Студенти зобов’язані вміти: 

- орієнтуватися в основних етапах та сучасних тенденціях європейської інтеграції; 

- мати уявлення про історичний шлях розвитку Європи та сучасний стан розвитку 

європейського суспільства;  

- знати шляхи формування європейської культури, основні цінності європейської 

цивілізації; 

- розумітися у формах правління та державного устрою сучасних європейських держав. 

 

Викладач: Лушагіна Тетяна Вікторівна – кандидат політичних наук, старший викладач. 


