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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

заочна 

«ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» 

Курс 2 

Семестр 3 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 10 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 110 

Форма семестрового контролю Екзамен 

 

2. Статус дисципліни: обов'язкова  

3. Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної 

дисципліни «Політика європейської інтеграції» є сприяння якнайглибшому 

засвоєнню студентами знань з дисципліни “Політика європейської інтеграції”, 

ознайомлення їх з основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення 

теоретичних засад та практичних механізмів реалізації політики європейської 

інтеграції в Україні. Основними завданнями вивчення дисципліни «Політика 

європейської інтеграції» є: узагальнення теоретичних засад з політики 

європейської інтеграції; вивчення особливостей розвитку євроінтеграційних 

процесів; ознайомлення з історією розвитку євроінтеграційних процесів в 

Україні. 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
Освітніми компетентностями  «Політика європейської інтеграції»  є   

наступні: 

Інтегральна компетентність: 

 здатність розв’язувати складні комплексні задачі і практичні проблеми у 

галузі публічного управління та адміністрування в процесі навчання та 

професійної діяльності,  що  передбачає  використання  сучасних теорій,  

методів  і  інновацій у сфері публічного управління та місцевого самоврядування 

за невизначеності умов професійної діяльності і необхідності врахування всього 

комплексу професійних та етичних вимог. 

Загальні компетентності: 

 здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово; 

 здатність до використання сучасних інформаційно-комунікативних 

технологій; 

 здатність застосовувати загальні знання з професії; 

 здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за 
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наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень;  

 здатність виявляти, ставити та вирішувати складні комплексні 

проблеми у навчальній та професійній діяльності.   

Спеціальні (фахові) компетентності: 

 здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

публічного управління та адміністрування, у тому числі з міжнародного 

досвіду; 

 здатність реалізовувати основні функції управління та адміністрування в 

ході професійної діяльності в частині різноманітних функціональних сфер – 

кадрової, фінансової, правової, організаційної, технологічної тощо; 

 здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

- теоретичні основи процесу європейської інтеграції;  

- історію європейських інтеграційних процесів;  

- політичні, соціальні та культурні чинники євроінтеграції;  

- детермінанти оптимізації етнонаціональної ідентичності в умовах 

євроінтеграції;  

- роль громадської думки в процесах євроінтеграції;  

- правові засади функціонування Європейського Союзу;  

- основні інституції Європейського Союзу;  

- спільні політики Європейського Союзу;  

- процедуру та критерії вступу до ЄС;  

- основні напрями та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної 

політики;  

- місце України в Європейському Союзі;  

- особливості здійснення європейської політики сусідства та роль у ній України;  

- зміст плану дій Україна - ЄС;  

- співпрацю України з Європейським Союзом на шляху до нової базової угоди;  

- зміст політики Східного партнерства;  

- позиції та інтереси держав у формуванні східної політики ЄС на початку ХХІ ст;  

- сценарії, проблеми і фактори майбутнього європейської інтеграції  
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5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 
 

№ 

Курс 2 Семестр 3 

Всього годин у семестрі 120 

 

Теми 

 

  Кількість годин, з них: 

лекції семінар 

ські 

заняття 

практ. 

Лаб. Зан. 

(ПЗ, ЛЗ) 

інд. 

конс. 

роб. 

(ІКС) 

сам. 

роб. 

студ. 

(СРС) 

Примітк

а 

 Змістовий модуль 1. Теоретичні 

засади дисципліни. Особливості 

розвитку євроінтеграційних 

процесів 

      

1.  Теорія та історія європейських 

інтеграційних процесів 
2    6 

У, ПК, Р, 

СР 

2.  Політичні та соціальні чинники 

європейської інтеграції 
 2   6 

У, ПК, 

СР 

3.  Культурні чинники 

євроінтеграції. Детермінанти 

оптимізації етнонаціональної 

ідентичності в умовах 

євроінтеграції 

2    10 

У, ПК, 

СР 

4.  Роль громадської думки в 

процесах євроінтеграції. Основні 

напрями та механізми 

підвищення ефективності 

євроінтеграційної політики 

    10 

У, ПК, 

СР 

5.  Право Європейського Союзу 
    10 

У, ПК, Т, 

СР 

6.  Інституції Європейського Союзу 
    10 

У, ПК, 

СР 

7.  Спільні політики Європейського 

Союзу 
    8 

У, ПК, 

СР 

8.  Процедури та критерії вступу до 

ЄС 
    10 

У, ПК, Р, 

СР 

 Змістовий модуль 2. Україна на 

шляху до європейської 

інтеграції 

     

 

9.  Україна та Європейський Союз 
2    10 

У, ПК, 

СР 

10.  Європейська політика сусідства 

та Україна. План дії Україна - 

ЄС: пріоритети та результати 

співпраці 

 2   10 

У, ПК, 

СР 

11.  Україна та Європейський Союз 

на шляху до нової базової угоди. 

Східне партнерство — новий 

    10 

У, ПК, Р, 

СР 
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формат базової політики ЄС 

12.  Позиції та інтереси держав-

членів у формуванні Східної 

політики ЄС на початку ХХІ ст. 

Сценарії, проблеми і фактори 

майбутнього європейської 

інтеграції України 

    10 

У, ПК, 

СР 

 Всього годин: 120 6 4   110  

 

Форми контролю: усне опитування – У  

контрольні роботи – КР 

перевірка конспектів – ПК  

перевірка завдань для самостійної роботи – СР  

Р - реферат  

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади дисципліни. Особливості розвитку 

євроінтеграційних процесів 

     

Тема 1. Теорія та історія європейських інтеграційних процесів  

1. Теорія та історія європейських інтеграційних процесів.  

2. Сутність та види інтеграції.  

3. Державний суверенітет та інтеграція.  

4. Історія європейської інтеграції: еволюція європейської ідеї; договори про 

заснування та Єдиний європейський акт; інституційне будівництво.  

5. Конституція ЄС.  

6. Лісабонський договір.  

7. Зона вільної торгівлі з ЄС.  

Література [1; 2; 4; 7; 9; 10; 13; 14; 17]  

 

Тема 2. Політичні та соціальні чинники європейської інтеграції  

1.  Роль самоорганізаційних процесів у євроінтеграції.  

2. Виникнення та розвиток ЄС.  

3. Перешкоди на шляху інтеграції України до ЄС.  

4. Аргументи, що призводять до доцільності європейської інтеграції.  

5. Вирішення гуманітарних питань у контексті європейських цінностей.  

6. Соціальні гарантії та пенсійне забезпечення у контексті європейської 

інтеграції України.  

7. Пріоритети подальшого розвитку молодіжної політики в Україні як шлях 

наближення до євростандартів.  

Література [2; 4; 7; 9; 14; 16; 21; 22]  

 

 Тема 3. Культурні чинники євроінтеграції. Детермінанти оптимізації 

етнонаціональної ідентичності у умовах євроінтеграції  
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1.  Європейський зміст української свідомості.  

2. Культура як генеральний простір соціальних перетворень.  

3. Ліберально-демократичні цінності та норми як підвалина європейської 

інтеграційної модернізації.  

4. Україна в контексті вропейського інтеграційного процесу.  

5. Етнічний чинник як одна з детермінант оптимізації етнонаціональних 

процесів.  

6. Головні парадигми етнічності.  

7. Детермінанти оптимізації етнонаціональної ідентичності в умовах 

вроінтеграції.  

 Література [2; 4; 7; 9; 14; 16]  

 

 Тема 4. Роль громадської думки у процесах євроінтеграції. Основні 

напрями та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної політики  

1. Сутність громадської думки та її значення для євроінтеграції.  

2. Уявлення українців щодо євроінтеграції та відношення до європейських 

структур.  

3. Соціальна аргументологія і проблеми євроінтеграції.  

4. Розвиток європейського інтеграційного процесу.  

5. Вплив процесу розширення ЄС на економіку України.  

6. Основні напрями та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної 

політики.  

Література [2; 4; 7; 9; 14; 16]  

 

Тема 5. Право Європейського Союзу  

1. Правова система Європейського Союзу.  

2. Основні принципи права ЄС.  

3. Первинне і похідне законодавство.  

4. Основні правові акти Європейського Союзу.  

5. Проблема адаптації законодавства України до законодавства ЄС.  

6. Джерела та види європейського права.  

 Література [ 2; 4; 6; 7; 13; 14; 17]  

  

 

Тема 6. Інституції Європейського Союзу  

1. Особливості інституційної системи ЄС.  

2. Поліцентричність структури.  

3. Характерні риси та структура основних інституцій Європейського Союзу.  

4. Розподіл влад в ЄС і суміщення функцій інституцій.  

5. Інституційна реформа у зв'язку з підписанням Лісабонського договору.  

6. Єдиний європейський акт 1986 р. та його вплив на інституції ЄС.  

Література [2; 4; 6; 7; 13; 14; 17]  

 

Тема 7. Спільні політики Європейського Союзу  
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1. Спільні політики Європейського Союзу та їх класифікація.  

2. Економічний і валютний союз.  

3. Спільна зовнішня політика і політика безпеки.  

4. Особливості функціонування механізму соціальної політики ЄС на 

сучасному етапі розвитку.  

5. Характеристика промислової політики ЄС.  

6. Регіональна політика Європейського Союзу.  

 Література [2; 4; 6; 7; 13; 14; 17]  

 

Тема 8. Процедури та критерії вступу до ЄС  

1. Склад Європейського Союзу.  

2. Порядок вступу нових членів до ЄС.  

3. Критерії вступу.  

4. Процес приєднання до Європейського Союзу.  

5. Договір переговорів про вступ до ЄС країн Центральної та Східної Європи.  

6. Наслідки виконання членських критеріїв для України.  

Література [2; 4; 6; 7; 13; 14; 17]  

 

 Змістовий модуль 2. Україна на шляху до європейської інтеграції  

 

Тема 9. Україна та Європейський Союз  

1. Основні етапи відносин Україна — ЄС.  

2. Організаційне забезпечення і координація політики європейської 

інтеграції.  

3. Основні сфери співробітництва між Україною та ЄС.  

4. Порядок денний Асоціації Україна — ЄС.  

5. Європейська політика сусідства.  

6. Східне партнерство.  

 Література [1; 3; 5; 6; 8; 11 - 13; 17 - 19]  

 

Тема 10. Європейська політика сусідства та Україна. План дій Україна - 

ЄС: пріоритети та результати співпраці  

1.  Формування концепції європейської політики сусідства.  

2. Пріоритетні напрями дії та механізми імплементації політики сусідства.  

3. Засади та напрями реформування політики сусідства.  

4. Пріоритети співпраці в межах Плану дій Україна — ЄС через призму 

національних інтересів України.  

5. Моніторинг виконання Плану дій Україна — ЄС.  

6. Результати співробітництва Україна — ЄС.  

7. Вплив виконання Плану дій Україна — ЄС на процеси внутрішнього 

реформування України.  

Література [1; 3; 5; 6; 8; 11; 12; 17 - 19]  

 

Тема 11. Україна та Європейський Союз на шляху до нової базової угоди. 
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Східне партнерство - новий формат базової політики ЄС  

1. Створення організаційних засад переговорного процесу. Угода про 

асоціацію як організаційно-правовий механізм відносин ЄС із третіми 

країнами.  

2. Переговори щодо формування зони вільної торгівлі.  

3. Лібералізація візового режиму між Україною та ЄС.  

4. Порядок денний Асоціації Україна — ЄС.  

5. Виникнення і розроблення ініціативи Східного партнерства.  

6. Пріоритети Східного партнерства та перспективи України.  

 Література [1; 3; 5; 6; 8; 11; 12; 17 - 19]  

 

Тема 12. Позиції та інтереси держав-членів у формуванні Східної 

політики ЄС на початку ХХІ ст. Сценарії, проблеми і фактори майбутнього 

європейської інтеграції України  

1. Інтереси ЄС у Східній Європі.  

2. Формування нового східного виміру політики ЄС на завершальному етапі 

розширення на Схід.  

3. Позиції окремих держав — членів ЄС щодо формування східної політики 

ЄС.  

4. Сучасні чинники і перспективи євроінтеграційного курсу України.  

5. Внутрішні та зовнішні чинники стримування євроінтеграційного курсу 

України.  

6. Роль політичного чинника у стратегії розширення ЄС.  

7. Євроінтеграційний досвід Польщі: уроки для України.  

Література [1; 3; 5; 6; 8; 11; 12; 17-20] 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о

д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 

 

к
іл

ьк
іс
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о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
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си
м
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ьн

а 
  

к
іл
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іс
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ів

 

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н
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Відвідування лекцій 1 2 2 1 1 

Відвідування семінарських 

занять 

1 1 1 - - 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 

10 1 10 1 10 

Робота на практичному занятті - - - - - 
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Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30     

Разом - 43 - 41 

Максимальна кількість балів:  104 

103:100=1,04. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,04 = 

загальна кількість балів. 

- 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів, розрахунково- 

графічних робіт, контрольних домашніх завдань тощо) 
№ з/п Критерії оцінювання роботи Максимал

ьна оцінка 

(у балах) 

1 Формулювання мети і завдань роботи 3 

2 Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу 5 

3 Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних 

джерел (наукових видань, навчальної  літератури, періодичних 

видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка 

різноманітних точок зору, позицій, аргументів 

12 

4 Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих 

організацій, конкретних проблемних ситуацій 

4 

5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 

пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід 

до виконання ІНДЗ 

4 

6 Якість оформлення роботи 2 

 

Критерії оцінки правильності виконання письмових модульних 

контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання) 
No 

з\п 

Критерії оцінки знань студента виявлених під час проведення 

модульного контролю 

кількість 

балів 

1. студент в процесі усної (письмової) відповіді дає правильні відповіді 

на всі поставлені запитання, виявляє високий рівень знань 

теоретичного та нормативного матеріалу. Викладає свою відповідь 

системно та логічно, упевнено і правильно аргументує власну 

позицію, робить висновки, тощо; або відповідає на тестові завдання з 

використанням комп’ютерної техніки на відповідну кількість 

25 балів 

2. студент має належний рівень знань теоретичного та нормативного 

матеріалу, на поставлені запитання відповіді дає, переважно, 

правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях правових 

категорій, не завжди належно (коректно) аргументує відповідь або 

правильно відповідає лише на половину поставлених запитань, 

тощо; або відповідає на тестові завдання з використанням 

15 балів 
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комп’ютерної техніки на відповідну кількість балів 

3. студент має задовільний рівень знань теоретичного та нормативного 

матеріалу, на поставлені запитання відповідає, але не на всі, 

допускає певні неточності у визначеннях базових категорій, не 

завжди належно (коректно) аргументує або правильно дає відповідь 

на 1/3 (одну третину) поставлених запитань тощо. Або відповідає на 

тестові завдання з використанням комп’ютерної техніки на 

відповідну кількість балів 

10 балів 

4. студент дає неправильні відповіді на поставлені запитання, виявляє 

неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу, 

неспроможний послідовно і правильно аргументувати свою 

відповідь або взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання, 

тощо. 

0 балів 

 

 

Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів 

Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам пропонуються 

тестові завдання у кількості 25 запитань. 

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. 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

1. Теоретичні засади політики європейської інтеграції.  

2. Історія європейської інтеграції.  

3. Зона вільної торгівлі з ЄС: створення, умови функціонування.  

4. Політичні чинники європейської інтеграції.  

5. Соціальні чинники європейської інтеграції.  

6. Країни-донори у Європейському Союзі.  

7. Країни-отримувачі допомоги в Європейському Союзі.  

8. Культурні чинники євроінтеграції.  

9. Детермінанти оптимізації етнонаціональної ідентичності в умовах 

євроінтеграції.  

10. Роль громадської думки в процесах євроінтеграції.  

11. Основні напрями та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної 

політики.  

12. Особливості розвитку євроінтеграційних процесів.  

13. Право Європейського Союзу.  

14. Європейська Хартія місцевого самоврядування та її вплив на розвиток 

місцевого самоврядування в Україні.  
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15. Характер права Європейського Союзу.  

16. Види права Європейського Союзу.  

17. Інституції Європейського Союзу.  

18. Європарламент: створення, склад, основні напрями діяльності.  

19. Спільні політики Європейського Союзу.  

20. Роль інституцій ЄС у процесі вироблення та реалізації спільних політик.  

21. Процедури та критерії вступу до ЄС.  

22. Досвід переговорів про вступ країн Центральної та Східної Європи до ЄС.  

23. Україна на шляху до європейської інтеграції.  

24. Україна та Європейський Союз: основні напрями співпраці.  

25. Європейська політика сусідства та Україна.  

26. План дій Україна - ЄС: пріоритети та результати співпраці.  

27. Україна та Європейський Союз на шляху до нової базової угоди.  

28. Східне партнерство — новий формат базової політики ЄС.  

29. Позиції та інтереси держав-членів у формуванні Східної політики ЄС на 

початку ХХІ ст.  

30. Сценарії, проблеми і фактори майбутнього європейської інтеграції України 

 

7.3.  Індивідуально-консультативна робота 
Індивідуально-консультативна робота здійснюється у час, відповідно 

затвердженому кафедрою  графіку. Ця діяльність спрямована на подальший 

розвиток у студентів творчого опанування знаннями з дисципліни і набуття  ними 

навичок наукових досліджень.   

Індивідуально-консультативна робота містить кілька напрямків: 

 Надання консультаційної допомоги студентам з пояснення незрозумілого 

матеріалу з дисципліни; 

 Надання консультаційної допомоги студентам у виконанні курсових і 

дипломних робіт, де використовується методичний інструментарій 

дисципліни. 

 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Іспит 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

 

1. Розкрийте сутність політики європейської інтеграції.  

2. Назвіть головні засади політики європейської інтеграції.  

3. Конституція ЄС.  

4. Лісабонський договір.  

5. Зона вільної торгівлі з ЄС.  

6. Розкрийте сутність та зміст поняття суверенітет.  

7. Що таке державний суверенітет?  

8. Яким чином політика європейської інтеграції впливає на державний 
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суверенітет країн-членів ЄС?  

9. Коли було створено ЄС?  

10. Аргументи, що призводять до доцільності європейської інтеграції. Вирішення 

гуманітарних питань у контексті європейських цінностей.  

11. Назвіть країн-засновників Європейського Союзу.  

12. Що таке інтеграція?  

13. Країни-донори у Європейському Союзі.  

14. Країни-отримувачі допомоги в Європейському Союзі.  

15. Культурні чинники євроінтеграції.  

16. Охарактеризуйте принцип суверенної рівності держав.  

17. Висвітліть основні етапи європейських інтеграційних процесів.  

18. Назвіть основні політичні чинники європейської інтеграції.  

19. Назвіть, які існують чинники євроінтеграції.  

20. Хто є країнами-донорами в Європейському Союзі?  

21. Які країни ЄС отримують найбільше фінансової допомоги?  

22. Яку політику проводять країни ЄС по відношенню до майбутніх його членів?  

23. Виділіть культурні чинники європейської інтеграції.  

24. Ліберально-демократичні цінності та норми як підвалина європейської 

інтеграційної модернізації.  

25. Україна в контексті європейського інтеграційного процесу.  

26. Етнічний чинник як одна з детермінант оптимізації етнонаціональних 

процесів.  

27. У чому полягає сутність української свідомості?  

28. Яким чином громадська думка впливає на політику європейської інтеграції 

України?  

29. Назвіть основні напрями співробітництва між Україною та ЄС.  

30. Назвіть головні умови функціонування громадської думки.  

31. Висвітліть основні напрями та механізми підвищення євроінтеграційної 

політики України.  

32. Соціальна аргументологія і проблеми євроінтеграції.  

33. Розвиток європейського інтеграційного процесу.  

34. Вплив процесу розширення ЄС на економіку України.  

35. Чи тотожні поняття “право Європейських співтовариств” і “право ЄС”?  

36. Які ознаки національної системи права та міжнародної системи права інтегрує 

в собі правова система ЄС?  

37. Склад Європейського Союзу.  

38. Порядок вступу нових членів до ЄС.  

39. Процес приєднання до Європейського Союзу.  

40. Основні етапи відносин Україна — ЄС.  

41. Основні сфери співробітництва між Україною та ЄС.  

42. Пріоритетні напрями дії та механізми імплементації політики сусідства.  

43. Засади та напрями реформування політики сусідства.  

44. Вплив виконання Плану дій Україна — ЄС на процеси внутрішнього  

реформування України.  
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45. Угода про асоціацію як організаційно-правовий механізм відносин ЄС із 

третіми країнами.  

46. Порядок денний Асоціації Україна — ЄС.  

47. Виникнення і розроблення ініціативи Східного партнерства.  

48. Позиції окремих держав — членів ЄС щодо формування східної політики ЄС.  

49. Євроінтеграційний досвід Польщі: уроки для України.  

50. Охарактеризуйте основнім акти вторинного права ЄС.  

51. Визначте компетенцію суду ЄС у правотворчому процесі.  

52. У чому полягає незалежність європейського права?  

53. Порівняйте компетенцію Європейської Ради за Маастрихтським та 

Лісабонським договорами.  

54. Визначте основні етапи формування та діяльності Європейського парламенту.  

55. Дайте характеристику основним концепціям, що покладені в основу 

діяльності наднаціональних інституцій ЄС.  

56. Схематично окресліть основні етапи розвитку інституційної системи 

Європейського Союзу.  

57. Назвіть джерела правового статусу органів Європейського Союзу.  

58. Інституційна реформа у зв'язку з підписанням Лісабонського договору.  

59. Єдиний європейський акт 1986 р. та його вплив на інституції ЄС.  

60. Спільні політики Європейського Союзу та їх класифікація. Економічний і 

валютний союз. Спільна зовнішня політика і політика безпеки. Особливості 

функціонування механізму соціальної політики ЄС на сучасному етапі 

розвитку. Характеристика промислової політики ЄС. Регіональна політика 

Європейського Союзу.  

61. Визначте компетенцію Європейської Ради при втіленні базових і вторинних 

політик.  

62. Визначте основні етапи вироблення і реалізації горизонтальних політик.  

63. Охарактеризуйте основні компетенції, що покладені в основу діяльності 

наднаціональних інституцій ЄС у сфері вторинних політик.  

64. Схематично окресліть основні процедури прийняття рішень при виробленні 

спільних політик.  

65. Коли було укладено Лісабонський договір?  

66. Назвіть основні етапи вступу до ЄС.  

67. Виділіть головні критерії вступу до ЄС.  

68. У чому полягає сутність Копенгагенських критеріїв вступу до ЄС?  

69. Визначте компетенцію основних інституцій ЄС при проведенні процесу 

приєднання нових держав-членів.  

70. Проаналізуйте основні вимоги до держав-кандидатів на приєднання до 

Європейського Союзу.  

71. Охарактеризуйте переговори щодо угоди про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом.  

72. Назвіть основні сфери співробітництва між Україною та ЄС.  

73. З якими труднощами зіштовхнулася Україна на шляху реалізації своєї 

євроінтеграційної політики?  
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74. Що на сьогодні можна назвати головними здобутками у відносинах між 

Україною та ЄС?  

75. Визначте пріоритетні завдання реформ в Україні, вирішення яких сприятиме 

наближенню нашої держави до ЄС.  

76. Назвіть причини започаткування єдиної політики сусідства (ЄПС) України з 

ЄС.  

77. У чому полягає спільність держав-адресатів ЄПС?  

78. Чи межі ЄПС адекватні євроінтеграційним прагненням України?  

79. Проаналізуйте взяті Україною зобов'язання у різних розділах Плану дій.  

80. Як Ви оцінюєте фінансову допомогу ЄС, яка була надана в межах програми 

ТАСІС та Європейського інструменту сусідства і партнерства?  

81. Коли було створено програму Східне партнерство?  

82. Охарактеризуйте позиції сторін в ході переговорів щодо нової базової угоди 

між Україною та ЄС.  

83. Що являє собою механізм асоціації, який застосовується в угоді?  

84. У чому полягає складність переговорного процесу щодо формування Зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС?  

85. Опишіть пріоритети співпраці в межах Східного партнерства.  

86. Який зміст Ви вкладаєте в поняття “Східна політика ЄС”?  

87. Який інтерес ЄС щодо Східні Європи?  

88. Чи відповідає інтеграція України до ЄС важливим інтересам українського 

народу?  

89. Яким чином Російська Федерація перешкоджає вступу України до 

Європейського Союзу?  

90. Опишіть значення політичних факторів у формуванні стратегії розширення 

ЄС. 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцін

ка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

90 – 

100 

Відмінно 

(“зараховано”) 
А 

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 

практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані 

в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією 

незначною помилкою. 

82 – 89 
Добре 

(“зараховано”) 
B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  

необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в 

основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені 

програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них 

оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-

трьома незначними помилками. 
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75 – 81 C 

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, 

всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, 

виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено 

мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з 

помилками, робота з декількома незначними помилками або з 

однією–двома значними помилками. 

68 –74 

Задовільно 

(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але 

прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, 

більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  

виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з 

трьома значними помилками. 

60 – 67 E 

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі 

практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених 

програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість 

виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до 

мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

35–59 

Незадовільно 

(„незараховано”) 

FX 

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 

частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, 

більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не 

виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, 

близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над 

матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання 

навчальних завдань (з можливістю повторного складання), 

робота, що потребує доробки 

1–34 F 

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, 

необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  

навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  

робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення 

якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної 

переробки 
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