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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Розширення ЄС і поглиблення 

інтеграційних процесів на 

Схід. Східне партнерство ЄС. 

12 2 2 - - 8 

2. Історичні та політичні 

передумови інтеграційних 

процесів Україна-ЄС 

12 2 2 - - 8 

3. Угода про партнерство та 

співробітництво  
12 2 2 - - 8 

4. Порядок денний асоціації 

Україна-ЄС 
12 2 2 - - 8 

5. Угода про асоціацію України 

та ЄС. Етапи формування, 

підписання. Ратифікація Угоди 

про асоціацію. 

14 4 2 - - 8 

6. Інституційне забезпечення 

інтеграції України та ЄС 
12 2 2 - - 8 

7. Характеристика основних 

напрямків співпраці між 

Україною та ЄС в межах Угоди 

про асоціацію 

16 6 4 - - 6 

 Всього годин: 90 20 16 - - 54 

 
1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Розширення ЄС і поглиблення інтеграційних процесів на Схід. 

Східне партнерство ЄС. 

2 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

 

Розширення ЄС і поглиблення інтеграційних процесів на Схід.  

Східне партнерство ЄС.  

«Східне партнерство +»: передумови, зміст, наслідки для Ураїни. 

Моделі координації євроінтеграційних процесів в ЄС 

Партнерство з ЄС в умовах пандемії COVID-19 та збройного 

конфлікту з Російською Федерацією. 

 

2. Історичні та політичні передумови інтеграційних процесів 

Україна-ЄС 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

2.4. 

Історичні передумови інтеграційних процесів Україна-ЄС. 

Політичні передумови інтеграційних процесів Україна-ЄС. 

Розвиток політичних та економічних відносин з ЄС після 

проголошення незалежності України. 

Вплив Російської Федерації на відносини України та ЄС. 
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3.  Угода про партнерство та співробітництво 2 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Передумови укладення УПС 

Ратифікація УПС 

Структура та зміст УПС 

Нормативні акти, прийняті на виконання УПС 

Євроінтеграційні процеси в Україні протягом дії УПС. 

 

4. Порядок денний асоціації Україна-ЄС 2 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Причини укладення ПДА. Політичні та економічні процеси в 

Україні 

Розробка та зміст ПДА 

Наслідки укладення ПДА 

 

5. Угода про асоціацію України та ЄС. Етапи формування, 

підписання. Ратифікація Угоди про асоціацію. 

4 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

 

5.5. 

Угод про асоціацію України та ЄС. Етапи формування, підписання.  

Ратифікація Угоди про асоціацію.  

Правова природа та структура Угоди про асоціацію 

Наближення законодавства України до права ЄС. Співвідношення 

понять гармонізація, адаптація, апроксимація, наближення 

Законодавче наближення і пряма дія Угоди про асоціацію 

 

6. Інституційне забезпечення інтеграції України та ЄС 2 

6.1. 

6.2. 

 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

 

6.7. 

 

6.8. 

Загальна характеристика органів асоціації України-ЄС.  

Саміт Україна-ЄС. Парламентський комітет Асоціації. Рада 

Асоціації 

Повноження Президента України в сфері євроінтеграції 

Повноження органів законодавчої влади в сфері євроінтеграції 

Повноження виконавчої влади  в сфері євроінтеграції 

Урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції 

Повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади в 

сфері євроінтеграції 

Роль громадянського суспільства в сфері євроінтеграції 

 

7.  Характеристика основних напрямків співпраці між Україною та 

ЄС в межах Угоди про асоціацію 

6 

7.1. 

 

7.2. 

 

7.3. 

 

7.4. 

7.5. 

 

7.6. 

7.7. 

 

7.8. 

 

7.9. 

 

7.10. 

Європейські стандарти та інструменти їх запровадження в Угоді 

про асоціацію 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС: поняття та 

зміст 

Доступ до ринку товарів сільського господарства та харчової 

промисловості ЄС. Ввізні та вивізні мита за Угодою про асоціацію 

Тарифні квоти на ввезення товарів за Угодою про асоціацію 

Санітарні та фітосанітарні заходи для продовольчих товарів за 

Угодою про асоціацію 

Технічні бар'єри в торгівлі за Угодою про асоціацію 

Переміщення товарів через митний кордон України та ЄС. Митні 

процедури в Угоді про асоціацію 

Роль Угоди про асоціацію в реформуванні аграрного сектору 

економіки 

Роль Угоди про асоціацію в реформуванні сфери державних 

закупівель 

Наслідки невиконання Україною Угоди про асоціацію 

 

 Усього 20 
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1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Розширення ЄС і поглиблення інтеграційних процесів на Схід. Східне 

партнерство ЄС 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. Політичні та економічні причини розширення ЄС на Схід. 

1.2. Повноваження ЄС в межах Східного партнерства та Східного партнерства+. 

1.3. Європейська політика сусідства: зміст та наслідки. 

1.4. Вибір ефективної моделі координації євроінтеграційних процесів для Уркаїни. 

1.5. Партнерство з ЄС в умовах пандемії COVID-19 та збройного конфлікту з Російською 

Федерацією 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: інтеграція, Східне партнерство, Стратегія Європейської політики сусідства, 

розширення ЄС, геополітика, держава-член ЄС, держава-кандидат, держава-претендент на 

статус кандидата, критерії вступу до ЄС, «доробок Союзу». 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Розширення Європейського Союзу - досить складний процес, який не обмежується в часі 

моментами підписання договорів про приєднання до ЄС та набуттям ними чинності. На 

практиці він має досить тривалий підготовчий період, від якого, в принципі, й залежить успіх 

власне розширення, а також період адаптації, коли нові члени вже набули повноправного 

членства в Союзі і тепер відбувається стадія оптимізації функціонування вже розширеного 

угруповання. 

 В Європейському співтоваристві можливість розширення на Схід обговорювалася ще з 

початку 1990-х рр.  Одним з ключових документів цього періоду є доповідь Комісії «Європа і 

проблема розширення», представлений на саміті Європейської ради 26-27 червня 1992 року в 

Лісабоні. У документі розглянута перспектива розширення ЄС за рахунок країн ЦСЄ 

(Центральної та Східної Європи), так як «розширення – це проблема, яку не може відхилити 

Спільнота. Країни східноєвропейського регіону, які прагнуть вступити до Європейського 

Союзу шукають у цьому співтоваристві гарантію стабільності, миру і процвітання і можливість 

грати свою роль в інтеграції Європи. Зміцнити новостворену свободуі стабілізувати розвиток – 

це не тільки інтереси даних країн, а й ЄС». 

До основних позитивних аспектів розширення ЄС для населеннян країн Центральної та 

Східної Європи, які вступили до нього, можна віднести: вільне пересування громадян в межах 

ЄС, єдиний освітньо-культурний простір; підвищення якості товарів та послуг до стандартів 

ЄС; здешевлення банківських кредитів для населення та промисловості; підвищення рівня 

оплати праці для громадян; зменшення тіньового сектору, реалізація європейських правових 

норм; модернізація правового поля і забезпечення прозорості національного законодавства 

тощо. 

Європейську політику сусідства (ЄПС) було оголошено Європейською Комісією в її 

комюніке про Ширшу Європу в березні 2003 р.  Після чого був розроблений більш ґрунтовний 

документ з питань Європейської політики сусідства, опублікований у травні 2004 р., який 

визначав конкретні положення стосовно того, яким чином ЄС передбачає співпрацювати зі 

східними і південними сусідами ЄС. У свою чергу, Східне партнерство як складову частину 

ЄПС започатковано в травні 2009 р. під час саміту в Празі задля впровадження політичної 
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асоціації та економічної інтеграції між ЄС та його східними партнерами. Основною метою 

Східного партнерства було визначено створення необхідних умов для прискорення політичної 

асоціації та подальшої економічної інтеграції між Європейським Союзом і зацікавленими 

країнами-партнерами. Східне партнерство несе чіткий політичний сигнал про необхідність 

підтримувати і зміцнювати курс на реформи і є додатковим імпульсом для економічного і 

соціального розвитку країн – партнерів ЄС. Такий підхід, на думку ЄС, має сприяти належному 

управлінню, у тому числі у фінансовому секторі, регіональному розвитку та соціальній 

згуртованості. 

 

Семінарське заняття 2. 

Тема 2. Історичні та політичні передумови інтеграційних процесів Україна-ЄС 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. Історичні передумови інтеграційних процесів України-ЄС (в період до незалежності 

України). 

2.2. Етапи розвитку відносин України та ЄС з проголошенням незалежності. 

2.3. Політичні передумови інтеграційних процесів Україна-ЄС. 

2.4. Розвиток політичних та економічних відносин з ЄС після проголошення 

незалежності України. 

2.5. Політичний вплив ЄС на Російську Федерацію у зв’язку із збройним конфліктом на 

території України.  

2.6. Розвиток політичних та економічних відносин з ЄС з поглибленням програми 

Східного партнерства ЄС (з 2020 року). 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації  

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: Європейський Союз, інтеграція, європейська інтеграція, європейська інтеграція 

України, євроінтеграційна політика України. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Процес розвитку відносин між Україною та європейським союзом умовно можна поділити 

на декілька етапів.  

Перший етап бере свій початок з 1991 р., тобто з моменту прийняття акту проголошення 

незалежності та визнання України партнером у міжнародних відносинах Європейським 

Союзом.  Проте, на думку багатьох вчених, стартом відносин між незалежною Україною та 

Європейським Союзом слід вважати саме 1992 р., коли була проведена зустріч між 

Президентом України Л. Кравчуком і Головою Комісії Європейських Співтовариств Ж. 

Делором. З того часу відносини між Україною та Європейським союзом почали активно 

розвиватися. Цей період характеризується обранням Україною європейського шляху розвитку, 

налагодженням відносин з ЄС, тобто фактично закладанням фундаменту для подальших дій 

щодо української євроінтеграції. 

За цей час Україна підписала Угоду про партнерство та співробітництво з державами-

членами ЄС (червень, 1994 р.), вступила до Ради Європи (1995 р.), затвердила план дій в рамках 

Європейської політики сусідства, підняла питання щодо надання Україні статусу країни з 

ринковою економікою, стосовно безвізового режиму з ЄС та спільної розбудови кордону 

Україна – ЄС. 

Завершенням цього етапу слід вважати ухвалення Спільної стратегії ЄС щодо України, де 

відзначався проєвропейський вибір нашої держави,тобто в грудні 1999 р. Можна дійти 

висновку, що затвердження Стратегії інтеграції України до ЄС позитивно вплинули на розвиток 

відносин, адже  передбачалося створення передумов для набуття Україною статусу члена ЄС. 

Другий етап бере свій початок з моменту затвердження Програми інтеграції України до ЄС 
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(вересень, 2000 р.). Програмою були визначені короткострокові (2000—2001), середньострокові 

(2002—2003) та довгострокові (2004—2007) завдання інтеграції України до ЄС. Серед 

пріоритетних завдань: гармонізація законодавства відповідно до норм ЄС; набуття членства у 

Світовій організації торгівлі (СОТ); проведення переговорів щодо зони вільної торгівлі з ЄС; 

укладання угод про вільну торгівлю з державами ЄС та ін 

Початком третього етапу можна вважати 22 лютого 2014 р. та подальшу ратифікацію Угоди 

про асоціацію з ЄС. З того часу діє рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про 

невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України». Також відбулася ратифікація Угоди 

про асоціацію між ЄС та Україною та було прийнято Розпорядження «Про схвалення 

рекомендації Ради асоціації між Україною та ЄС про імплементацію Порядку денного асоціації 

між Україною та ЄС» (№207).  

 Євроінтеграція – це не подія, а довготривалий складний процес. Це політика внутрішніх 

реформ у політичній, соціальній, економічній та правовій сферах. Це зміна законодавчої бази, 

впровадження стандартів та норм ЄС, зміна в системі вироблення та реалізації державної 

політики, характеру української економіки. Європейська інтеграція повинна сприйматися в 

першу чергу не як зовнішня, а як внутрішня державна політика, спрямована на впровадження 

актуальних для суспільства реформ.  

На сьогоднішній день для України вступ до ЄС залишається метою, задля досягнення якої 

здійснюється активна діяльність в політичній, правовій, економічній та інших сферах.  

Намір України розбудовувати відносини з Європейським Союзом був вперше 

проголошений у Постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року «Про основні 

напрями зовнішньої політики України». Відносини між Україною та Європейським Союзом 

були започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів, як 

представник головуючої в ЄС країни, у своєму листі від імені Європейського Союзу офіційно 

визнав незалежність України. У подальшому стратегічний курс України на європейську 

інтеграцію був підтверджений та розвинутий у Стратегії інтеграції України до ЄС, яку схвалено 

11 червня 1998 року, та Програмі інтеграції України до ЄС, схваленій 14 вересня 2000 року. В 

ній була проголошена довготермінова стратегічна мета - європейська інтеграція України. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 

однією з основоположних засад зовнішньої політики України є забезпечення інтеграції України 

в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС. 

5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговорний процес щодо укладення нової 

угоди між Україною та ЄС. 

9 вересня 2008 року на Паризькому саміті Україна та ЄС досягли політичної домовленості 

про укладення майбутньої угоди в форматі Угоди про асоціацію, яка будуватиметься на 

принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.  

Відповідно до домовленостей, досягнутих в ході Паризького саміту Україна-ЄС, у 2009 

року сторонами був розроблений та схвалений Порядок денний асоціації, який замінив План дій 

Україна – ЄС та поставив собі за мету слугувати орієнтиром для проведення реформ в Україні у 

процесі підготовки імплементації майбутньої Угоди про асоціацію. 

На 15-му Саміті Україна-ЄС в Києві 19 грудня 2011 року переговори по майбутній Угоді 

про асоціацію завершилися, а 30 березня 2012 року текст майбутньої Угоди був парафований 

главами переговірних команд України та ЄС. 

Політичну частину Угоди про асоціацію було підписано 21 березня 2014 року, економічну 

частину — 27 червня 2014 року. 16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський 

Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. З 1 листопада 

2014 року здійснювалося  її тимчасове застосування.  

Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності 1 вересня 2017 року. 

Це міжнародно-правовий документ, який на договірно-правовому рівні закріплює перехід 

відносин між Україною та ЄС від партнерства та співробітництва до політичної асоціації та 

економічної інтеграції. 
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Семінарське заняття 4. 

Тема 4. Угода про партнерство та співробітництво. Порядок денний асоціації 

Україна-ЄС 

  

Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. Відмежування УПС від інших видів договорів, що укладає ЄС в межах співпраці з 

третіми країнами. 

4.2. Структура та зміст УПС 

4.3. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства ЄС: 

зміст, значення, наслідки прийняття 

4.4. ПДА: зміст, наслідки укладення, інституційний супровід виконання 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації  

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: порядок денний асоціації Україна – ЄС, євроінтеграція, Європейський Союз, угода про 

партнерство та співробітництво. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 Першою  правовою основою відносин між Україною та ЄС, яка започаткувала 

співробітництво з широкого кола політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань 

стала  Угода про партнерство та співробітництво (УПС) від 14 червня 1994 р. (набула чинності 

1 березня 1998 р.). Укладення УПС дозволило встановити регулярний двосторонній діалогу між 

Україною та ЄС на політичному та секторальних рівнях, впровадити впорядкований режим 

торгівлі між обома сторонами на основі принципів ГАТТ/СОТ, визначити пріоритети адаптації 

законодавства України до стандартів та норм Європейського Співтовариства (acquis 

communautaire) у визначених секторах української економіки. 

У рамках УПС було визначено 7 пріоритетів співпраці між Україною та ЄС:  

 енергетика,  

 торгівля та інвестиції, 

 юстиція та внутрішні справи,  

 наближення законодавства України до законодавства Євросоюзу,  

 охорона навколишнього середовища,  

 транспортна сфера,  

 транскордонне співробітництво,  

 співпраця у сфері науки,  

 технологій та космосу. 

З метою надання двостороннім відносинам нового імпульсу і для врахування нових умов 

співробітництва, зокрема в контексті розширення ЄС 2004 року, сторони розробили та 21 

лютого 2005 року під час засідання Ради з питань співробітництва схвалили План дій Україна – 

ЄС – двосторонній політичний документ, який дав змогу суттєво розширити двостороннє 

співробітництво України до ЄС без внесення змін до чинної договірно-правової бази. За своїм 

змістом План дій містив перелік конкретизованих зобов'язань України у сфері зміцнення 

демократичних інституцій, боротьби з корупцією, структурних економічних реформ та заходів 

по розвитку співпраці з ЄС в секторальних сферах. Серед ключових здобутків у розвитку 

відносин протягом терміну Плану дій: надання Україні статусу країни з ринковою економікою в 

рамках антидемпінгового законодавства ЄС, надання Україні права приєднуватися до 

зовнішньополітичних заяв і позицій ЄС, укладення Угоди про спрощення оформлення віз та 

Угоди про реадмісію осіб, поширення на Україну фінансування Європейського інвестиційного 

банку (Рамкова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком), поглиблення 



 10 

секторальної співпраці, започаткування переговорів щодо укладення нового базового договору 

на заміну УПС. 

З огляду на завершення у березні 2008 року 10-річного терміну дії УПС, 5 березня 2007 

року Україна та ЄС розпочали переговорний процес щодо укладення нової угоди між Україною 

та ЄС. На період до укладення нової угоди чинність УПС щороку автоматично продовжується 

за взаємною згодою сторін. Після завершення вступу України до Світової організації торгівлі 

18 лютого 2008 року були започатковані переговори в частині створення поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, що відкриває шлях до лібералізації 

руху товарів, капіталів та послуг та широку гармонізацію нетарифних інструментів 

економічного регулювання. 9 вересня 2008 року на Паризькому саміті Україна та ЄС досягли 

політичної домовленості про укладення майбутньої угоди в форматі Угоди про асоціацію, яка 

будуватиметься на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. 

Відповідно до домовленостей, досягнутих в ході Паризького саміту Україна-ЄС, у 2009 

року сторонами був розроблений та схвалений Порядок денний асоціації (ПДА), який замінив 

План дій Україна – ЄС та поставив собі за мету слугувати орієнтиром для проведення реформ в 

Україні у процесі підготовки імплементації майбутньої Угоди про асоціацію. Реалізація 

Порядку денного асоціації дала можливість розпочати виконання вже погоджених положень 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ще до її укладення. 

У ході  15-го Саміту Україна – ЄС в Києві 19 грудня 2011 року сторони оголосили про 

завершення перегорів по майбутній Угоді про асоціацію, а 30 березня 2012 року текст 

майбутньої Угоди було парафовано главами переговірних команд України та ЄС. 

 

Семінарське заняття 5. 

Тема 5. Угода про асоціацію України та ЄС. Етапи формування, підписання. Ратифікація 

Угоди про асоціацію.  

 

Питання для усного опитування та дискусії 

5.1. Угод про асоціацію України та ЄС. Етапи формування, підписання.  

5.2. Ратифікація Угоди про асоціацію.  

5.3. Правова природа та структура Угоди про асоціацію. 

5.4. Наближення законодавства України до права ЄС. Співвідношення понять 

гармонізація, адаптація, апроксимація, наближення 

5.5. Законодавче наближення і пряма дія Угоди про асоціацію 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації  

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: Європейський Союз, Угода про асоціацію, міжнародний договір, міжнародне 

співробітництво, європейська інтеграція. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Переговори між Україною та Європейським Союзом щодо укладення нової посиленої 

угоди на заміну Угоди про партнерство та співробітництво розпочалися у березні 2007 р. 

відповідно до Плану дій Україна-ЄС. 

На Саміті Україна-ЄС (вересень 2008 p., м. Париж) сторони досягнули домовленості, що 

нова посилена угода буде називатися Угодою про асоціацію. 

Протягом 2007-2012 рр. відбулися 21 раунд переговорів щодо Угоди про асоціацію та 18 

раундів переговорів щодо розділу Угоди про створення поглибленої та всеохоплюючої 

зонивільної торгівлі. 
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19 грудня 2011 р. на Саміті Україна – ЄС оголошено про завершення переговорів щодо 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця Угода є більш масштабною у порівнянні з 

аналогічнимиугодами, укладеними ЄС з країнами Центральної та Східної Європи. 

30 березня 2012 р. на рівні глав переговорних делегацій відбулося парафування Угоди 

про асоціацію, а 19 липня 2012 р. парафовано розділ Угоди щодо створення зони вільної 

торгівлі. 

З кінця 2012 р. до середини 2013 р. здійснювався офіційний переклад проекту Угоди 

українською і мовами держав-членів ЄС. 

15 травня 2013 р. Колегія Європейської Комісії прийняла рішення рекомендувати Раді 

ЄС підписати Угоду, а також дозволити її тимчасове застосування до завершення процедур 

ратифікації державами – членами ЄС. 9 серпня 2013 р. проект Угоди був оприлюднений на 

Урядовому порталі. 

За пропозицією Сторони ЄС було уточнено назву Угоди, і за згодою Української 

Сторониугода отримала остаточну офіційну назву - «Угода про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами – членами, з іншої сторони». 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в два етапи. 

21 березня 2014 р. під час Позачергового Саміту Україна – ЄС було підписано 

політичнучастину Угоди та Заключний акт Саміту, які від імені України підписав Прем’єр-

міністр А. Яценюк. Зокрема, підписані Преамбула, Стаття 1, Розділи І «Загальні принципи», ІІ 

«Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері 

зовнішньої та безпековоїполітики» і VII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення» 

Угоди. На Саміті УкраїнськоюСтороною також була зроблена заява, що зобов’язання України, 

які випливають зі статті 8 Угоди про асоціацію стосовно ратифікації Римського статуту 

Міжнародного кримінальногосуду 1998 р. будуть виконані після внесення відповідних змін до 

Конституції України. 

27 червня 2014 р. в ході засідання Ради ЄС Президентом України П.Порошенком та 

керівництвом Європейського Союзу і главами держав та урядів 28 держав – членів ЄС 

булапідписана економічна частина Угоди – Розділи III «Юстиція, свобода та безпека», IV 

«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», V «Економічне та галузеве співробітництво» та VI 

«Фінансовеспівробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством», які разом з рештою 

тексту Угоди становлять єдиний документ. 

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно 

ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. 

Українська Сторона передала до депозитарію ратифікаційні грамоти і завершила таким 

чином всі внутрішньодержавні процедури. 

Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим 

міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним 

договором з третьоюкраїною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом. Вона визначає 

якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та 

економічної інтеграції» і слугуєстратегічним орієнтиром системних соціально-економічних 

реформ в Україні. Передбачена Угодою поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між 

Україною та ЄС визначатиме правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, 

частково робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення, спрямованого 

на поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС. 

Відповідно до статті 486 Угоди з 1 листопада 2014 р. здійснювалося її тимчасове 

застосування до моменту набрання нею чинності. 

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС набула чинності у повному обсязі. 
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Семінарське заняття 6. 

Тема 6. Інституційне забезпечення інтеграції України та ЄС 

Питання для усного опитування та дискусії 

6.1. Загальна характеристика органів асоціації України-ЄС. Проблема співвідношення 

повноважень. 

6.2. Саміт Україна-ЄС. 

6.3. Парламентський комітет Асоціації. 

6.4. Рада Асоціації. 

6.5. Повноження Президента України в сфері євроінтеграції. 

6.6. Повноження Верховної ради України в сфері євроінтеграції. 

6.7. Повноження Кабінету Міністрів України в сфері євроінтеграції 

6.8. Повноваження Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції в сфері євроінтеграції 

6.9. Повноваження Урядового комітету з питань європейської, євроатлантичної 

інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку в сфері 

євроінтеграції 

6.10. Урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції 

6.11. Повноваження центральних органів виконавчої влади в сфері євроінтеграції 

6.12. Повноваження місцевих органів виконавчої влади в сфері євроінтеграції 

6.13. Роль громадянського суспільства в сфері євроінтеграції 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації  

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: інституційне забезпечення співробітництва України із Європейським Союзом, 

адаптація законодавства, Стратегією інтеграції України до ЄС, інституції, органи влади.  

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Підписання Угоди про асоціацію ставить перед Україною нові виклики і вимагає створення 

та удосконалення цілісного координаційного механізму євроінтеграційної політики у системі 

виконавчої влади, адже попередній досвід діяльності українського уряду у сфері європейської 

інтеґрації, засвідчив наявність проблем не тільки з виконанням узятих Україною зобов’язань, а і 

з ефективною організацією цієї діяльності. 

Безумовно, органи державної влади України мають забезпечити добросовісне та належне 

виконання та застосування УА, інших міжнародних договорів у сфері єврейської інтеграції 

відповідно до своїх повноважень та завдань. Проте враховуючи фрагментарні та хаотичні зміни 

у системі координації євроінтеграційної політики, що мали місце протягом останніх років, існує 

необхідність уточнення відповідно до діючих законів, у т.ч. з урахуванням положень Угоди про 

асоціацію, основних повноважень та чіткішого визначення завдань Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері європейської інтеграції та виконання 

Угоди. Крім того, подальший розвиток інституційного забезпечення виконання Угоди має 

здійснюватись виходячи з того, що механізм виконання Угоди є основною частиною 

інституційного механізму європейської інтеграції в цілому і становить невід’ємну частину та 

складову загального механізму функціонування органів влади. 

Інституційний механізм співробітництва України та Європейського Союзу визначається ст. 

460-470 Розділу VII («Інституційні, загальні та прикінцеві положення»), а також окремими 

статтями інших розділів Угоди про асоціацію. Вказаними нормами запроваджується 

розгалужена організаційна модель двостороннього співробітництва, яка покликана забезпечити 

виконання положень Угоди. Зокрема, передбачається, що спільними органами будуть саміти 

сторін угоди, Рада асоціації, Комітет асоціації, Парламентський комітет асоціації, Платформа 

громадянського суспільства. Передбачається також можливість заснування будь-якого 
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спеціального комітету чи органу у конкретних сферах, необхідних для виконання цієї Угоди 

(ч.2 ст.466). 

 

Семінарське заняття 7-8. 

Тема 7. Характеристика основних напрямків співпраці між Україною та ЄС в межах 

Угоди про асоціацію  

Питання для усного опитування та дискусії 

7.1. Європейські стандарти та інструменти їх запровадження в Угоді про асоціацію 

7.2. Модернізація української економіки за Угодою про асоціацію 

7.3. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС: поняття та зміст 

7.4. Доступ до ринку товарів сільського господарства та харчової промисловості ЄС. 

Ввізні та вивізні мита за Угодою про асоціацію 

7.5. Тарифні квоти на ввезення товарів за Угодою про асоціацію 

7.6. Санітарні та фітосанітарні заходи для продовольчих товарів за Угодою про 

асоціацію 

7.7. Технічні бар'єри в торгівлі за Угодою про асоціацію 

7.8. Переміщення товарів через митний кордон України та ЄС.  

7.9. Митні процедури в Угоді про асоціацію 

7.10. Державні закупівлі в Угоді про асоціацію 

7.11. Доступ до ринку державних закупівель ЄС 

7.12. Норми права ЄС в Україні в сфері державної допомоги 

7.13. Аграрний сектор в Угоді про асоціацію 

7.14. Охорона довкілля в Угоді про асоціацію 

7.15. Соціальна сфера в Угоді про асоціацію 

7.16. Транспортна політика в Угоді про асоціацію 

7.17. Транскордонне та регіональне співробітництво 

7.18. Наслідки невиконання Україною Угоди про асоціацію 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації  

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: європейський простір, безпека, Європейський Союз, співробітництво, ефективність, 

удосконалення, зона вільної торгівлі, правоохоронна сфера. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Стаття 1 Угоди про асоціацію встановлює асоціацію між Україною та ЄС і його державами 

членами, а також визначає цілі асоціації. Першою серед цілей асоціації визначено сприяння 

поступовому зближенню України та ЄС, базуючись на спільних цінностях і тісних 

привілейованих зв’язках, а також поглибленню участі України в політиках, програмах і 

агенствах ЄС. Решта цілей УА виокремлено за галузевою ознакою і стосуються таких сфер: 

політичний діалог та реформи: забезпечити необхідні рамки для посиленого політичного 

діалогу в усіх сферах спільного інтересу; зовнішня політика та безпека: сприяти, зберігати і 

зміцнювати мир та безпеку в регіональному та міжнародному вимірі у відповідності до 

принципів Статуту ООН, Гельсінського Заключного Акту ОБСЄ і цілей Паризької хартії для 

нової Європи; торговельно-економічна співпраця: запровадити умови для посилених 

економічних та торгівельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до 

внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеосяжної зони вільної 

торгівлі, і підтримувати зусилля України щодо завершення переходу до діючої ринкової 

економіки, у тому числі шляхом поступового наближення законодавства до законодавства ЄС; 

юстиція, свобода та безпека: посилю вати співробітництво у цій сфері, з метою забезпечення 

верховенства права і поваги до прав людини і основоположних свобод.  
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Також Угода має своєю метою запровадження умов для дедалі більш тісного 

співробітництва в інших сферах спільного інтересу, а отже Сторони можуть поширити 

відносини асоціації по суті на будь-яке питання.  

Таким чином, відносини асоціації України та ЄС ґрунтуються на логіці інтеграції, що 

передбачає прагнення намагатися спільно здійснювати свої суверенні повноваження. 

У Розділі І «Загальні принципи» визначено, що в основі асоціації лежать принципи 

поваги до демократичних принципів, прав людини і основоположних свобод, верховенства 

права, суверенітету й територіальної цілісності, непорушності кордонів, вільної ринкової 

економіки, забезпечення належного врядування, а також протидія розповсюдженню зброї 

масового знищення, боротьба з корупцією та різними формами транснаціональної організованої 

злочинності й тероризму, сприяння сталому розвитку.  

Розділ ІІ «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та 

конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики» визначає, що Сторони розвиватимуть 

політичний діалог у всіх сферах, які становлять спільний інтерес, та з метою поступового 

зближення їхніх позицій з питань зовнішньої політики, а також безпеки та оборони. 

Перераховано форми проведення політичного діалогу, включаючи саміти, зустрічі на 

рівні міністрів, політичних директорів, парламентарів, посадових осіб високого рівня, експертів 

військових структур тощо.  

Розділ ІІІ «Юстиція, свобода та безпека» встановлює однією з цілей асоціації зміцнення  

співпраці в галузі правосуддя, свободи та безпеки з метою посилення верховенства права та 

поваги до прав людини й основоположних свобод. Норми щодо співпраці з питань правосуддя, 

свободи та безпеки умовно можна об’єднати за такими шістьма напрямами: 1) верховенство 

права та повага до прав і свобод людини; 2) захист персональних даних; 3) співробітництво у 

сфері міграції, притулку та управління кордонами; 4) вільний рух осіб; 5) правоохоронна 

співпраця, зокрема боротьба зі злочинністю, у т.ч. організованою, незаконним обігом 

наркотиків, тероризмом; 6) правова співпраця з цивільних та кримінальних справ. 

Передбачена Розділом IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» поглиблена та 

всеосяжна зона вільної торгівлі (далі – ЗВТ) визначає правову базу для лібералізації 

переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також 

регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до 

внутрішнього ринку ЄС. 

 

1.4. Самостійна робота студентів  

 

 Скласти порівняльну таблицю інституційного забезпечення в Україні та країнах, які 

мають підписані Угоди про асоціацію. 

 Схематично окреслити основні етапи євроінтеграційних процесів в Україні.  

 Написати есе на тему: «Головні здобутки у відносинах між Україною та ЄС». 

 Написати есе на тему: «Переваги та недоліки вступу України до  ЄС». 

 

 

1.5. Індивідуальні завдання  
Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів-оглядів. Завдання обирається 

студентом на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.1.Основні вимоги до написання рефератів-оглядів 

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що реферат (лат. refero 

– доношу, повідомляю, переказую) – це короткий переказ змісту наукової роботи, книги або 

вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена 

на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по 

темі).  

Зі свого боку, реферат-огляд складається на основі декількох джерел і зіставляє різні 

точки зору з досліджуваного питання. 
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Реферат-огляд, незалежно від теми, містить визначені реквізити: титульна сторінка 

встановленого зразка, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі 

необхідності). 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за 

яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата 

або числові дані), наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. Загальний 

обсяг реферату-огляду –  до 15 сторінок формату А4. 

 

1.5.2.Теми рефератів-оглядів 

1. Еволюція розвитку відносин Європейського Союзу та України.  

2. «Східне партнерство» у відносинах Україна – ЄС. 

3. Процедури та критерії вступу до Європейського Союзу (в контексті відповідності 

України вимогам). 

4. Україна та Європейський Союз: основні напрями співпраці 

5. Історичні та соціокультурні передумови європейської інтеграції України.  

6. Політичні чинники європейської інтеграції України. 

7. Україна на шляху до європейської інтеграції. 

8. Європейська політика сусідства. 

9. Значення Угоди про асоціацію з ЄС. 

10. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: основна характеристика і зміст. 

11. Поняття та сутність Копенгагенських критеріїв. 

12. Розширення ЄС: етапи, проблеми, досягнення. 

13. Історія європейської інтеграції.  

14. Інституційне забезпечення виконання Угоди про асоціацію. 

15. Етапи розвитку Європейської інтеграції. 

16. Наслідки невиконання Україною Угоди про асоціацію 

17. Галузеве співробітництво України та ЄС. 
 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  

1. Розширення ЄС і поглиблення інтеграційних процесів на Схід.  

2. Східне партнерство ЄС.  

3. Моделі координації євроінтеграційних процесів 

4. Історичні передумови інтеграційних процесів Україна-ЄС. 

5. Політичні передумови інтеграційних процесів Україна-ЄС. 

6. Угода про партнерство та співробітництво.  

7. Порядок денний асоціації Україна-ЄС. 

8. Угод про асоціацію України та ЄС. Етапи формування, підписання.  

9. Правова природа та структура Угоди про асоціацію 

10. Ратифікація Угоди про асоціацію.  

11. Наближення законодавства України до права ЄС. Співвідношення понять 

гармонізація, адаптація, апроксимація, наближення 

12. Законодавче наближення і пряма дія Угоди про асоціацію 

13. Загальна характеристика органів асоціації України-ЄС. Проблема співвідношення 

повноважень 

14. Саміт Україна-ЄС 

15. Парламентський комітет Асоціації 
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16. Рада Асоціації 

17. Повноження Президента України в сфері євроінтеграції 

18. Повноження Верховної ради України в сфері євроінтеграції 

19. Повноження Кабінету Міністрів України в сфері євроінтеграції 

20. Повноваження Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції в сфері євроінтеграції 

21. Повноваження Урядового комітету з питань європейської, євроатлантичної 

інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку в сфері євроінтеграції 

22. Урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції 

23. Повноваження центральних органів виконавчої влади в сфері євроінтеграції 

24. Повноваження місцевих органів виконавчої влади в сфері євроінтеграції 

25. Роль громадянського суспільства в сфері євроінтеграції 

26. Європейські стандарти та інструменти їх запровадження в Угоді про асоціацію 

27. Модернізація української економіки за Угодою про асоціацію 

28. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС: поняття та зміст 

29. Доступ до ринку товарів сільського господарства та харчової промисловості ЄС. 

Ввізні та вивізні мита за Угодою про асоціацію 

30. Тарифні квоти на ввезення товарів за Угодою про асоціацію 

31. Санітарні та фітосанітарні заходи для продовольчих товарів за Угодою про 

асоціацію 

32. Технічні бар'єри в торгівлі за Угодою про асоціацію 

33. Переміщення товарів через митний кордон України та ЄС.  

34. Митні процедури в Угоді про асоціацію 

35. Державні закупівлі в Угоді про асоціацію 

36. Доступ до ринку державних закупівель ЄС 

37. Норми права ЄС в Україні в сфері державної допомоги 

38. Аграрний сектор в Угоді про асоціацію 

39. Охорона довкілля в Угоді про асоціацію 

40. Соціальна сфера в Угоді про асоціацію 

41. Транспортна політика в Угоді про асоціацію 

42. Транскордонне та регіональне співробітництво 

43. Наслідки невиконання Україною Угоди про асоціацію 

 

1.6.2. Приклад залікового білету 

1. Політичні передумови інтеграційних процесів Україна-ЄС. 

2. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС: поняття та зміст 

3. Охорона довкілля в Угоді про асоціацію 
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2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 Інші форми та види 

навчальної діяльності  

 

   
      

 100 балів    
       

        

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

  

        

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

  

      

40 балів – 
за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 40 балів – 
за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

 

        

20 балів – 

за результатами  самостійної 
роботи 

 25 балів – 

за результатами  самостійної 
роботи 

  

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 
2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 лекційних занять за денною 

формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ з/п Форма навчання 

Кількість 

лекцій за 
планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 1. Денна 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

2.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, обчислюється за 

сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених навчальним планом, і 

визначається згідно з додатком 3 до Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова.  

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 8 семінарських занять за денною 

формою навчання. За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття 

кожному студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів 

від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. Критерії поточного 

оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про організацію освітнього процесу 

в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (затвердженого 29 

травня 2017 року, протокол № 14). 
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2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 

 

№ 

з/п 
7 тем 

Номер теми Усього 

балів 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1. 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну роботу 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 12 

2.  

Максимальна 
кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

8 8 

 Усього балів  20 

 

2.5 На семестровий контроль з кожної навчальної дисципліни відводиться 30 балів. 

Шкала визначення балів за результатами семестрового контролю подана у табл.  
Шкала  

визначення балів за результатами семестрового контролю 
Кількість балів за 

результатами 

семестрового 

контролю 

Рівень 

знань 

студента 
Критерії оцінювання 

27 – 30 високий 

Студент правильно, повно та аргументовано розкрив 

питання, продемонстрував вміння самостійно 

аналізувати теоретичний матеріал, правильно та 

аргументовано вирішив завдання практичного 

характеру, володіє термінологією і викладає матеріал 

чітко і логічно. 

24,5 – 26,5 

достатній 

Студент достатньо повно розкрив суть питання, володіє 

термінологією, але назвав не всі риси, ознаки або види 

явища, процесу, інституту, теорії, категорії, проблеми, 

не до кінця розкрив зміст понять, допустив деякі 

неточності, які були виправлені ним при відповідях на 

додаткові питання і не вплинули на правильне 

розуміння змісту.  

22,5 – 24 

Студент у цілому розкрив суть питання, відповідає 

аргументовано і загалом правильно, володіє 

термінологією, але назвав не всі теорії, функції, риси 

явища, інституту, процесу, допустив декілька помилок, 

які не вплинули на їх правильне розуміння. 

20,5 – 22 

середній 

Студент не до кінця розкрив основний зміст питання, 

деякі суттєві риси, явища, поняття. Проблеми розкрив 

частково, допустив певні помилки та неточності, які 

свідчать про його неповне розуміння сутності питання, 

в основному володіє термінологією. 

18 – 20 

Студент не до кінця розкрив зміст питання, не 

повністю визначив його істотні аспекти: риси, функції, 

види, форми тощо, допустив помилки принципового 

характеру, недостатньо володіє термінологією. 

10,5 – 17,5 низький 
Студент не достатньо розкрив зміст питання, не вміє 

його аналізувати і не може послідовно і логічно 

викласти, допустив суттєві помилки, не володіє 
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термінологією. 

0 – 10 
Студент не розкрив зміст питання, не зумів його 

аналізувати і послідовно і логічно викласти, допустив 

хибні думки, не володіє термінологією. 
 

Підсумовування балів за результатами вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

після складання семестрового контролю. Семестрова оцінка з навчальної дисципліни 

обчислюється шляхом додавання набраних студентом балів з поточного та семестрового 

контролю, а також додаткових балів. Семестрова оцінка виставляється у відомості обліку 

успішності, індивідуальному навчальному плані та заліковій книжці студента, при чому вона не 

може перевищувати 100 балів. 

2.6 У разі отримання за результатами вивчення навчальної дисципліни (поточного і 

підсумкового контролю) 34 або менше балів (оцінка F за шкалою ЄКТС) студент зобов‘язаний 

повторно вивчити дисципліну в наступному навчальному періоді. У разі отримання за 

результатами вивчення навчальної дисципліни (поточного і підсумкового контролю) 35-59 

балів (оцінка FХ за шкалою ЄКТС) студент має право повторно пройти підсумковий контроль 

двічі: перший раз – перескладання викладачеві, другий раз – перескладання комісії. 

 

 

3. Рекомендовані джерела 

 

Тема 1. Розширення ЄС і поглиблення інтеграційних процесів на Схід. Східне партнерство 

ЄС. 

1. Концепт «Європа» : Навчальний посібник / Ващенко А.В., Гаврилов В.М., Дятлов В.О., 

Казимір В.А., Кеда М.К., Коваленко О.О., Соломенна Т.В. Чернігів : Десна Поліграф, 

2018.  296 с.  

2. Палагнюк Ю. Зміст та перспективи політики Східного партнерства як 

зовнішньополітичної ініціативи ЄС щодо України // Державне управління та місцеве 

самоврядування. 2014. Вип. 2. С. 13–20. 

3. Петров Р. А. Право Європейського Союзу : Навчальний посібник. К. : Істина, 2017.  384 

с. 

4. Чумаченко О. А. Східне партнерство для України: наближення до ЄС чи підміна 

перспективи членства URL: http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/10/11. 

5. Шіммельфенніг Ф., Зедельмаєр У. Європеїзація Центральної та Східної Європи. К. : 

Юніверс, 2010. 288 с. 

 

Тема 2. Історичні та політичні передумови інтеграційних процесів Україна-ЄС 

1. Дахно І. І. Право Європейського союзу : навч. посібник. / За ред. д.е.н., проф. І. І Дахна. / 

І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська.  К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 416 с.  

2. Корнієнко, В. О. Україна в Європі і світі : електронний навчальний посібник. Вінниця : 

ВНТУ, 2018. 

3. Палагнюк Ю. В. Політика ЄС щодо України на етапі реалізації Україною 

євроінтеграційної стратегії. Наукові праці [Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне 

управління. 2012. Т. 186, Вип. 174. С. 18-22. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_186_174_5. 

4. Сіренко К. Ю. Євроінтеграційна політика України: позитивні і негативні аспекти. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету: зб. наук. праць. Сер. 

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 2, част. 3. № 22, С. 

65-69. 

5. Яковюк І. В. Європейський Союз і Україна: еволюція взаємовідносин. Вісн. Акад. прав. 

наук України. 2009. №3. С. 14–28. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_186_174_5
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Тема 3. Угода про партнерство та співробітництво    

1. Лаба О. В. Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові проблеми 

співвідношення та гармонізації (1991–2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.01 / О. В. Лаба ; Нац. акад. внутр. справ України.  К., 2005.  21 с. 

2. Палагнюк Ю. В. Механізми співробітництва між Україною та ЄС відповідно до Угоди 

про партнерство та співробітництво. Наукові записки Інституту законодавства Верховної 

Ради України. 2013. № 6.  С. 135-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2013_6_27 
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