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Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Терещенко Тетяна Василівна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=15), кандидат економічних наук, 

доцент 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

T.Tereshchenko@univer.km.ua 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022555512970 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5748-2854 

GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VOL-

EZ0AAAAJ8 

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №2, пров. Володимирський, 12,  

ауд. 204: 

Терещенко Т.В.: середа з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно з затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Цілі вивчення навчальної дисципліни «Політика європейської інтеграції» 

зумовлені необхідністю формування висококваліфікованого фахівця, який 

здатен ставити мету та намічати шляхи її досягнення в умовах сучасних 

євроінтеграційних процесів. Особливістю вивчення навчальної дисципліни є 

забезпечення постійного діалогу, дискусій зі студентами, активне 

застосування інтерактивних методів викладання. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, пов’язані із 

реалізацією євроінтеграційних процесів 

Результати 

навчання 

- використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку суспільства в 
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 2 

євроінтеграційних умовах.  

- знати стандарти, принципи, норми та інструменти державної політики 

європейської інтеграції. 

- знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у 

сфері європейської інтеграції України.  

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізити і 

постреквізити 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 1-й, семестр – 1-й. 

Тип дисципліни – обов’язкова. 

Навчальна дисципліна ґрунтується на таких навчальних дисциплінах як 

«Політологія», «Міжнародні економічні відносини», «Політико-правові 

основи функціонування ЄС», «Національна та громадська безпека». 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: «Зв’язки з громадськістю», «Суспільні комунікації», 

«Стратегічне планування». 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

4,0 кредитів ЄКТС / 120 годин, у тому числі самостійної роботи – 66 годин, 

лекційних – 24 годин, семінарських – 30 годин. 

Форма навчання  Денна 

Мова 

викладання 
Українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, виконання 

курсової роботи, консультації, екзамен. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та форми 

поточного контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

2/4/8 

Еволюція 

європейської 

інтеграції 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань; 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань, опрацювання 

кейсів; робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

2/4/8 

Інституційна та 

правова основа 

функціонування 

Європейського 

Союзу 

 

 

 

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань; 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань, опрацювання 

кейсів; робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

4/4/10 

Національні 

системи 

державного 

управління в 

євроінтеграційни

х процесах 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань; 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань, опрацювання 

кейсів; робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

4/4/10 Сучасна Усний виклад, слайдова Лекція – 1,2 
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регіональна 

політика 

Європейського 

Союзу 

 

 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань; 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань, опрацювання 

кейсів; робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

4/4/10 

Стан та 

перспективи 

співпраці 

України та 

Європейського 

Союзу 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань; 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань, опрацювання 

кейсів; робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2 

4/4/10 

Європейська 

інтеграція як 

напрям 

державної 

політики 

національної 

безпеки України 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань; 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань, опрацювання 

кейсів; робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 5 

4/6/10 

Інструменти 

інтеграції 

України до 

Європейського 

Союзу 

 

 

 

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань; 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань, опрацювання 

кейсів; робота з підручником, 

довідковою літературою, 

першоджерелами; пошук 

інформації та її обробка 

Лекція – 1,2 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 5 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php). 

Структура залікового білету включає 15 тестових завдань та 2 теоретичних 

питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Артьомов І.В., Діус Н.О. Єврорегіональне співробітництво України: 

проблеми і перспективи: навч.-метод. посібник. Ужгород: ПП «Шарк», 

2014. 368 с. 

2. Буряк П.Ю., Гупало О. Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми 

сучасності: навчальний посібник. К.: Хай-Тек Прес, 2007. - 336 с.  

3. Європейська інтеграція та інструменти її реалізації: навчально-

методичний посібник / Т.В. Терещенко.  Хмельницький: Центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ, організацій. 2013. 348 с. 

4. Європейська інтеграція: збірник праць / Переклад з німецької / Ред.  

М. Яхтенфукс, Ред. Б. Колєр-Кох. К.: Києво-Могилянська академія, 

2007. 394 с. 

5. Європейська інтеграція: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом 

«Державне управління» / Кол. авт.; за заг. ред. проф. І.А. Грицяка та 

Д.І. Дзвінчука. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. 464 с. 

6. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. ХХ-ХХІ ст.: 

http://elibrary.univer.km.ua/index.php
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навчальний посібник / В.Ф. Салабай, І.Д. Дудко, М.В. Борисенко, М.П. 

Чуб. К. : КНЕУ, 2006. 368 с. 

7. Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. 

посіб. / М.В. Кордон. К. : ЦУЛ, 2008. 172 с. 

8. Школа І.М. Міжнародні економічні відносини: підручник / І.М.Школа, 

В.М. Козьменко, О.В. Бабінська. Чернівці: Книги-ХХІ століття, 2007. 

544 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол № 14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17 (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. № 74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у науково-практичних конференціях 

(опублікування тез, статей) за тематикою, пов’язаною з навчальною 

дисципліною, у порядку, визначеному Положенням про організацію 

освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Політика щодо 

інших питань 
- 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті. 

 

Викладач: _________________________________________________ Тетяна ТЕРЕЩЕНКО 

                                                                                                         (підпис)                                                                    (ініціали та прізвище) 

____  _____________ 2020 року 

Затверджено на засіданні кафедри _____________________ 

___   ____________ 2020 року, протокол № ___. 

Завідувач кафедри ___________ Едуард ЩЕПАНСЬКИЙ 

                                                                              (підпис)               (ініціали та прізвище) 

________________________ 

Обліковий обсяг – 0,3 ум.др.арк. 
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