
Дисциліна Вибіркова дисципліна 4.2   

«Україна в системі європейських інтеграційних 

проєктів» 

Рівень ВО Другий (магістерський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії / Міжнародні відносини 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 4 кредити 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

120 ( 20/20) 

Мова викладання Українська  

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Міжнародних відносин та регіональних  студій 

Автор дисципліни Кандидат  географічних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та регіональних студій 

Романюк Наталія Іванівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення - знати особливості європейського вектора зовнішньої 

політики України; 

- знати особливості європейських інтеграційних 

процесів 

- вміти аналізувати та узагальнювати інформацію щодо 

відносин України з країнами Європи; 

Що буде вивчатися Відносини України з ЄС: стан, проблеми та 

перспективи. Участь України в Люблінському 

трикутнику: переваги та недоліки. Асоційоване тріо як 

проект міжнародної взаємодії України Грузії та 

Молдови. Кримська платформа як міжнародний 

консультативно-координаційний формат діалогу щодо 

реінтеграції Криму. Геополітична вісь Лондон-Варшава-

Київ та її роль у забезпеченні регіональної безпеки. 

Центральноєвропейська ініціатива «Квадрагонале» та 

інтереси України в цьому регіональному інтеграційному 

проекті. 

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення даного матеріалу дасть Вам можливість бути 

компетентними у питанні участі України в 

європейських інтеграційних проектах  та забезпечення 



регіональної безпеки. Ви дізнаєтеся про національні 

інтереси України в цих інтеграційних процесах та 

переваги  її участі в них. Зможете визначити  

стратегічно важливих європейських  партнерів України, 

які лобіюватимуть інтереси нашої держави щодо вступу 

до ЄС і НАТО та допомагатимуть у відверненні 

російської агресії. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміти характеризувати європейські інтеграційні 

проекти, визначати національні інтереси усіх учасників 

цих проектів, в тому числі України. Вміти визначати 

перспективи та проблеми міжнародних зв’язків України 

з європейськими країнами. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання і практичні навички можна 

використати  для: 

 - здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою 

підготовки інформаційно-аналітичних документів щодо 

відносин  України з  країнами Європи, які є учасниками 

європейських інтеграційних проектів (на державній 

службі)  

- проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній 

щодо відносин України з країнами Європи, які 

лобіюють інтереси нашої держави щодо вступу до ЄС і 

НАТО, а також відвернення російської агресії (в 

освітній діяльності) 

- організації комунікативної роботи органів 

самоврядування, державних органів влади і органів 

влади на місцях у сфері європейського вектора 

зовнішньої політики України 

Інформаційнезабезпечення та 

/або web- покликання 

Силабус, програма навчальної дисципліни, монографії та 

статті у фахових наукових виданнях України; 

https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutes/fakultet-

mizhnarodnikh-vidnosin 

Здійсни тивибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
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