
Дисципліна вільного вибору студента. 
ОС «бакалавр» спеціальність «Історія» 

спеціалізація "Американістика та європейські студії " 
 

 
I. Назва дисципліни: Сучасні проблеми європейської інтеграції. 
 

 
 
II. Викладач: Мартинов Андрій Юрійович 
 
http://www.history.org.ua/?hist=298 
 
III. Кафедра: Нової і новітньої історії зарубіжних країн. 
 
IV. Кількість годин: 

 Лекції – 42 
 Семінари – 0 
 Самостійна робота –48 
 Разом - 3 кредити ЄКТС. 

 
V. Форма контролю: залік 
 
VI. Актуальність дисципліни, практичне застосування: Розвиток процесу 

європейської інтеграції став важливою тенденцією сучасних міжнародних 

відносин. Створення відповідно до положень Маастрихтського договору 1 

листопада 1993 р. Європейського Союзу стало логічним результатом єднання 

європейських народів. Адекватне розуміння договірно-правових, 

соціокультурних, економічних, політичних, ментальних особливостей 

розвитку спільних політик Євросоюзу дає можливість для поглибленого 



аналізу проблем і перспектив європейської інтеграції. За період від 1993 до 

2013 рр. кількість держав-членів ЄС збільшилась від 12 до 28. Ускладнення 

інституційних, нормативних та оперативних структур Євросоюзу вимагає 

детального знання особливостей впливу ЄС на повсякденне життя більшості 

європейців.  

1 січня 2016 р. набула чинності Угода про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. Створено зону вільної торгівлі. Імплементація 

положень зазначеної угоди становить стратегічний зміст багатьох аспектів 

реформ, внутрішньої і зовнішньої політики України. Якісне засвоєння знань 

про сучасні тенденції розвитку Євросоюзу дає можливість випускникам 

плідно працювати у сфері європейських студій в державних та громадських 

інституціях України.  

 

VII. Структура дисципліни складається з двох модулів. Змістовна складова 

першого модулю стосується ознайомлення з договірно-правовою основою 

функціонування Євросоюзу та його структур (Маастрихтським, 

Амстердамським, Ніццьким, Лісабонським договорами), специфікою 

управлінської діяльності Європейської комісії, Європейського парламенту, 

Європейського Суду, Європолу, тощо. Також у першому модулі викладається 

матеріал про особливості прийняття нових держав-членів до Європейського 

Союзу у 1995, 2004, 2007, 2013 роках. 

У другому модулі студенти знайомляться з конкретикою галузевих 

спільних політик Європейського Союзу, особливостями Шенгенського 

простору, впливом протиріч процесу глобалізації на європейську інтеграцію. 

Завершується другий модуль лекціями, присвяченими історії і сучасному 

стану відносин України та Європейського Союзу. 

 
 
VIII. Візуальний супровід 
 
 
 



Фото після процедури підписання Маастрихтського договору. 
 

 

 
 
 
 

 


