Код та назва дисципліни
Рекомендується для галузі знань2
(спеціальності, освітньої
програми)
Кафедра (зазначати офіційний
шифр)
П.І.П. НПП (за можливості)
Рівень ВО
Курс, семестр (в якому буде
викладатись) 3
Мова викладання
Пререквізити 4
(передумови вивчення дисципліни)
Що буде вивчатися

Чому це цікаво/треба вивчати

Чого можна навчитися
(результати навчання)

Як можна користуватися набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

Інформаційне забезпечення
Види навчальних занять
(лекції, практичні, семінарські,
лабораторні заняття тощо)
Вид семестрового контролю
Максимальна кількість здобувачів
5

Мінімальна кількість здобувачів 5
(тільки для мовних та творчих
дисциплін)

2у-06-25_Євроінтеграція України
для усіх галузей знань
міжнародної економіки і світових фінансів
Дзяд Олена Василівна
другий (магістерський)
1 курс
Українська
Економічні, фінансові, інституційні, правові, організаційні механізми
європейської інтеграції у відносинах ЄС з третіми країнами та Україною
Євроінтеграційний вибір України вказує на підтримку та поширення
європейських цінностей та цілей у всіх сферах життя українців.
Євроінтеграція України відбувається через побудову зони вільної торгівлі в
економічній сфері, передбачає вільний – безвізовий рух населення до ЄС,
поглиблення співробітництва з політичних питань, питань свободи та
безпеки, наближення, організацію та роботу інститутів за «європейськими
правилами». Україна робить практичні кроки для набуття членства в ЄС та
розраховує найближчим часом отримати статус кандидата на вступ, що
якісно змінить економічне, політичне, безпекове, інституційне, правове
середовище як в Україні та і в Європі. Відкриваються нові можливості для
кожного громадянина України та українського бізнесу.
Аналізувати стан економічних відносин між Україною та ЄС,
характеризувати прогрес та «вузькі місця» у просуванні товарів, послуг,
факторів виробництва, давати оцінку процесам євроінтеграції України,
проводити науково-практичне дослідження змін у всіх сферах життя
суспільства, характеризувати наслідки, ризики, можливості якісних
перетворень розвитку країни від поглиблення інтеграційних процесів,
прогнозувати та моделювати наслідки зміни положень про асоціацію
України з ЄС та презентувати результати.
Система знань у сфері європейської інтеграції України, використання їх для
пояснення фактів, методів, правил і принципів функціонування ЄС у конкретних
практичних ситуаціях, мислити креативно, критично оцінювати наслідки
продукованих ідей, відстоювати свої погляди в розв’язанні професійних
завдань, демонструвати навички комунікації, використання інформаційних та
комунікаційних технологій, застосовувати навички продуктивного
спілкування
Ґрунтується на використанні загально університетських, факультетських та
кафедральних бібліотек, колекцій цифрового репозиторію, мережі Internet з
вільним доступом до європейських та українських інститутів, баз Scops,
Web of Science тощо.
лекції, практичні, семінарські
диференційований залік
без обмежень
-

