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1. Пояснювальна записка 
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення даної дисципліни є набуття студентами знань про Європейсь-

кий Союз як найбільш успішне і прогресивне міжнародне інтеграційне об’єднання 

держав та процеси, що в ньому відбуваються, а також про проблеми перспективи 

глобалізаційного розвитку світового співтовариства; сприяти формуванню у сту-

дентів професійних компетентностей щодо їхнього вміння самостійно аналізувати 

суть європейських інтеграційних процесів в межах світових глобалізаційних сві-

тогосподарських зв’язків та приймати виважені рішення, які сприятимуть пода-

льшій інтеграції України в Європейський Союз і в світове співтовариство. 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: набуття вмінь і знань про 

основні ознаки та принципи публічного управління в умовах європейської та єв-

роатлантичної інтеграції щодо адаптування публічного управління до вимог ЄС; 

формування вмінь та навичок з системного розуміння явищ і процесів глобаліза-

ції, її проявів у сфері врядування, децентралізації як способу вдосконалення пуб-

лічної влади, одним з ключових гравців якої є місцеве самоврядування; здійснен-

ня практичного аналізу законодавчих актів у сфері публічного управління; озна-

йомлення студентів з перспективами розвитку глобалізаційних та інтеграційних 

процесів.  
В результаті вивчення курсу студент повинен: 
знати: 
- сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів;  
- аналізувати основні принципи формування Європейського Союзу;  
- основні ознаки та принципи публічного управління в умовах європейської 

та євроатлантичної інтеграції щодо адаптування публічного управління до вимог 

ЄС; 
вміти: 
- визначати сутність та зміст основних концепцій міжнародної безпеки (коле-

ктивна безпека, безпека спільноти, загальна безпека, всебічна безпека); 
- суб’єкти забезпечення міжнародної та європейської безпеки; 
- оцінювати процеси поглиблення європейської інтеграції та розширення Єв-

ропейського Союзу;  
- проводити аналіз закономірностей та особливостей розвитку євроатлантич-

ної інтеграції (НАТО) як суб’єкта глобальної, регіональної та національної безпе-

ки; 
- здійснювати аналіз стану національної безпеки України;  
- висловлювати та аргументувати власний погляд щодо європейського векто-

ра зовнішньої політики України, її євроінтеграційних перспектив. 
 
1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Євроінтеграційні процеси та 

збереження національної ідентичності» здобувач вищої освіти отримує наступні 

програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в Ста-

ндарті вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адмініструван-

ня»  (http://mil.onaft.edu.ua/osvitno-profesijni-programi/) підготовки бакалаврів за 

http://mil.onaft.edu.ua/osvitno-profesijni-programi/
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спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»   
 
Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчан-

ня, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
 

Загальні компетентності: 
ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК6. Здатність працювати в команді.  
ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-

рел.  
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).  
 

Спеціальні компетентності: 
СК 3. Здатність забезпечувати дотримання нормативноправових та мо-

ральноетичних норм поведінки.  
CК7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської 

діяльності. 
 CК11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в 

сфері публічного управління та адміністрування 
 

Програмні результати навчання: 
ПРН1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політич-

них, соціальних, економічних засад розвитку суспільства. 
 ПРН 6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодав-

ства у сфері публічного управління та адміністрування.  
 
1.2. Міждисциплінарні зв’язки 
Попередні: «Управління персоналом в органах публічної влади», «Регіональ-

но-адміністративний менеджмент». Наступні: «Децентралізація та розвиток 

місцевого самоврядування». 
1.3. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна  викладається на 4  курсі у 1 семестрі денної  та заоч-

ної форми навчання  
 Кількість кредитів ECTS – 4, годин – 120 
Аудиторні заняття, годин:  всього лекції практичні 

денна 40 20 20 
заочна 16 4 12 

Самостійна робота, годин Денна - 80 Заочна - 104 
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2. Зміст дисципліни 
2.1. Програма змістовних модулі 
Змістовний модуль 1 :  Передумови, зміст та основні етапи процесу європейської інтегра-

ції  
№ 

теми 
Зміст теми 

Денна 
Заочна 

1.  Суттєві елементи та зміст Договору про Європейський Союз  2 1 

2.  Копенгагенські (1993 р.) критерії членства в ЄС та початок процесу роз-

ширення 
2 

1 

  Всього 4 2 

Змістовний модуль 2: Інституції (органи управління) ЄС  

1. Види повноважень у Європейському Союзі. 2 1 
2. Питання реформи основних інституцій ЄС у контексті його розширення. 

Проект Конституції для Європи. 2 
 
1 

3. Інституціональна та правова основа співробітництва між Україною і Єв-

ропейським Союзом. 
2 

 
- 

4. Види повноважень у Європейському Співтоваристві. 2 - 

5. Європейська політика «сусідства» і її наслідки для взаємин України та 

ЄС. 
2 

 
- 

6. Формування стратегій концептуалізації національної ідентичності. Кон-

цепції національної ідентичності. 
2 

 
- 

7. Генеза формування національних ідентичностей. 2 - 

8. Формування та збереження української національної ідентичності. 2 - 

 Всього 16 2 

 Разом з дисципліни 20 4 

 
2.2. Перелік практичних робіт 

№  
з/п 

Назва практичних  роботи Денна Заочна 

1 Суттєві елементи та зміст Договору про Європейський Союз  2 2 
2 Копенгагенські (1993 р.) критерії членства в ЄС та початок процесу 

розширення 
2 2 

3 Види повноважень у Європейському Союзі. 2 2 
4 Питання реформи основних інституцій ЄС у контексті його розши-

рення. Проект Конституції для Європи. 
2 - 

5 Інституціональна та правова основа співробітництва між Україною і 

Європейським Союзом. 
2 2 

6 Види повноважень у Європейському Співтоваристві. 2 2 
7 Європейська політика «сусідства» і її наслідки для взаємин України та 

ЄС. 
2 2 

8 Формування стратегій концептуалізації національної ідентичності. 

Концепції національної ідентичності. 
2 - 

9 Генеза формування національних ідентичностей. 2 - 
10 Формування та збереження української національної ідентичності. 2 - 
 Всього 20 12 

 
2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 
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№ 

теми 
Назва теми денна 

заочна  

1. Формування Спільного ринку та економічні сво-

боди. Переваги та недоліки Спільного ринку для 

нових членів ЄС 

10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
2. Напрями оптимізації економіки України в умовах 

економічної глобалізації та її структурної перебу-

дови. 

10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
3. Нормативно-правове забезпечення політики 

сусідства Євросоюзу. Моделювання форм Євро-

пейської політики сусідства. Основні виміри 

впровадження ЄПС 

10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 

4. Складові механізму формування державної євроі-

нтеграційної політики України. 
10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
5. Хвилі розширення європейської спільноти та їх 

особливості. Сучасне розширення ЄС та його 

наслідки. 

10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
6. Європейський досвід державно-управлінських 

реформ. Трансформація державної служби 

України. 

10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
7. Угода про асоціацію між Україною та ЄС та її 

наслідки 
10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
8. «Світова системи безпеки» та основні моделі 

міжнародної безпеки 
10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
 Всього 80 104  

 
 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік 
Нарахування балів за виконання змістовних модулів  

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 
денна заочна 

min 
д/з 

max 
д/з 

Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць  

Сумарні ба-

ли 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 
Змістовий модуль 1. Теоретико - методичні аспекти навчальної дисципліни 

Робота на лекціях 2 /2,5 3/ 4,5 4 8 12 2 5 10 
Робота на практичних  заняттях 2/2,5 3/ 4,5 4 8 12 2 5 10 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
2/3,5 3/4 4 8 12 4 14 16 

Виконання  індивідуальних за-

вдань 
6 14 1 6 14 1 6 14 

Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль у поточ-

ному семестрі  
  1 30 50 1 30 50 
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Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100  60 100 
Змістовий модуль 2. Особливості корпоративної соціальної відповідальності 
Робота на лекціях 2/ 2,5 3/ 4,5 4 8 12 2 5 10 
Робота на практичних  заняттях 2/ 2,5 3/ 4,5 3 6 9 2 5 10 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
2/3 3/ 4,5 4 8 12 4 12 16 

Виконання  індивідуальних за-

вдань 
8 17/14 1 8 17 1 8 14 

Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль у поточ-

ному семестрі  
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 
Можливість отримання додаткових балів 
Рейтинг за творчі здобутки 
студентів 0 10 - 0 10 - 0 10 

 
4. Інформаційні ресурси 

Базові (основні): 
 
1. Я завжди з Україною! Л. Кучма [Текст] = I am always with Ukraine! L. Kuchma / П. І. Гай-

дуцький. — Київ : ДКС Центр, 2018. — 608 с. : іл. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.164847  

2. Конспект лекцій з дисципліни "Євроінтегаційні процеси і збереження національної іден-

тичності" [Електронний ресурс] : для бакалаврів усіх спец. ден. та заоч. форм навчання 

/ А. О. Соловей, О. А. Мамроцька ; за ред. А. О. Солов'я ; Каф. соціології, філософії і пра-

ва. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 51 с. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-
cnv.BibRecord.166691  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Євроінтегаційні процеси та збе-

реження національної ідентичності" [Електронний ресурс] : для бакалаврів усіх спец. ден. 
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