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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Євроінтеграційні процеси в країнах Центрально- 
Східної Європи 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий)– доктор філософії (PhD) 

Викладач (-і) Комар Володимир Леонович 

Контактний телефон 

викладача 

+38(034)259-61-46 

E-mail викладача volodymyr.komar@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни вибіркова 

Обсяг дисципліни 6 кредитів ECTS, 180 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Упродовж вивчення курсу щопонеділка з 14.00 до 16.00 
год. 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна “ Євроінтеграційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи” 

є вибірковою дисципліною освітньої програми підготовки фахівців за третім (освітньо- 

науковим) рівнем вищої освіти. Вона має теоретичний і прикладний характер, покликана 

сформувати у майбутніх фахівців-політологів набір необхідних компетентностей щодо 

визначення та ідентифікації актуальних суспільно-політичних проблем, їх комплексного 

наукового вивчення на основі методологічних та концептуальних засад наукового 

пізнання; принципів та методів наукового дослідження, вироблених у науці загалом та 

політології зокрема. 

3. Мета та цілі курсу 

Мета та цілі курсу (в межах мети на цілей ОП) 

Мета курсу – полягає в з’ясуванні якісних політичних змін, які відбулися в країнах 

Центральної Європи після розпаду тоталітарної системи, і використанні європейського 

досвіду для демократизації країн Східної Європи. Докторанти мають можливість 

ознайомитися з особливостями інтеграційних процесів в кожній з країн Центрально- 

Східної Європи (ЦСЄ) і їх ролі та місця в структурах ЄС. Особливу увагу в курсі 

відводиться взаємовідносинам центральноєвропейських країн з Україною на шляху до  

ЄС. 

– Завдання: ознайомити студентів з політичними змінами в країнах ЦСЄ в кінці 

80–початку 90–х років ХХ ст.; розкрити процес утворення демократичних держав у ЦСЄ; 

показати утворення нової партійно-політичної системи і її впливу на урядову політику; 

розкрити механізми формування нових зовнішньополітичних відносин в умовах 

трансформації політичних режимів в країнах ЦСЄ; з’ясувати з студентами особливості 

суспільно-політичних відносин в кожній країні, їх зміст, форми і масштаби поширення в 

суспільстві, навчитися використовувати в професійній і соціальній діяльності знання з 

історії Центрально-Східної Європи, порівнювати їх із історією України та 

загальносвітовими історичними процесами даного історичного періоду; виробити в 

студентів навички самостійних оцінок і власних суджень щодо розглянутих історичних 

проблемах. Одним з головних завдань курсу є формування в молодого покоління 

суспільної свідомості, культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення 
патріотичної орієнтації, прагнення до самореалізації. 

4. Компетентності 

mailto:volodymyr.komar@pnu.edu.ua
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51


 

Загальні компетентності 

ЗК09. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції 

СК01. Комплексне розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської 

діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 

сучасні інтерпретації.  

СК04. Комплексне застосування широкого спектру політологічних понять, теорій і методів 

до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей, політичних 

систем і режимів, політичної поведінки у різних контекстах їх функціонування, відповідно 

до певного історичного або сучасного контексту. 

СК06. Комплексне застосовування політологічного мислення для розв’язання теоретичних і 

практичних проблем у політичній сфері, опису, пояснення й оцінювання політичних 

процесів та явищ у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

СК08. Комплексне застосування вміння аналізувати публічну політику на місцевому, 

національному, європейському та глобальному рівнях. 

 

5. Результати навчання 

ПРН01. Володіти предметною областю та базовою специфікою політичної діяльності. 

ПРН02. Знати  природу та значення політики як специфічного виду людської діяльності та 

особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації. 

ПРН 11. Комплексно застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і 

методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту. 



6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 20 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

вибірковий 

перший політологія перший вибірковий 
 

3. Структура курсу 

№ Тема Результати навчання Форми 
заняття 

1. Вступ до курсу 

«Євроінтеграційні 

процеси в країнах 

Центрально-Східної 

Європи» 

Розуміти суть і значення євроінтеграційних 

процесів як суспільної науки в контексті 

теорії міжнародних відносин; обґрунтувати 

роль та місце країн ЦСЄ у світі; розглянути 

структуру, завдання та функції теорії 
євроінтеграційних процесів. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар - , 

Самостійна 

робота -. 

2. Євроінтеграційні 

процеси в Республіці 

Польща 

Проаналізувати процес вступу, здобутки і 

проблеми країни у складі ЄС. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар  - 

2 год., 

Самостійна 

робота – 
4 год. 

3. Євроінтеграційні 

процеси в Чеській 

Проаналізувати процес вступу, здобутки і 
проблеми країни у складі ЄС. 

Лекція – 
2 год., 



 Республіці  Семінар - 

2 год., 

Самостійна 

робота -. 

4. Словацька 

Республіка в 

об’єднаній Європі 

Проаналізувати процес вступу, здобутки і 

проблеми країни у складі ЄС. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар  - 

2 год., 

Самостійна 

робота - 

4 год. 

5. Євроінтеграційні 

процеси в державах 

Прибалтики. 

Проаналізувати процес вступу, здобутки, 

проблеми і особливості Латвії, Литви та 

Естонії у складі ЄС. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар  - 

2 год., 

Самостійна 

робота - 

4 год. 

6. Євроінтеграційні 

процеси в Болгарії. 

Проаналізувати процес вступу, здобутки і 

проблеми країни у складі ЄС. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар  - 

2 год., 

Самостійна 

робота - 

4 год. 

7. Угорщина в 

Європейському Союзі 

Проаналізувати процес вступу, здобутки і 

проблеми країни у складі ЄС. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар  - 

2 год., 

Самостійна 

робота - 

4 год. 

8. Євроінтеграційні 

процеси в Румунії 

Проаналізувати процес вступу, здобутки і 

проблеми країни у складі ЄС. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар - , 

Самостійна 

робота - 

2 год.. 

9. Євроінтеграційні 

процеси в Словенії 

Проаналізувати процес вступу, здобутки і 

проблеми країни у складі ЄС. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар - , 

Самостійна 

робота - 

4 год. 

10. Хорватія в 

Європейському Союзі 

Проаналізувати процес вступу, здобутки і 

проблеми країни у складі ЄС. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар  - 

2 год., 

Самостійна 

робота - 

4 год. 

11. Взаємовідносини Охарактеризувати й проаналізувати Лекція – 



 південнослов’янських 

країн з Європейським 

Союзом. 

проблеми й перспективи країн на шляху до 

ЄС. 

2 год., 

Семінар - , 

Самостійна 

робота -. 

12. Росія – ЄС: 

проблеми 

взаємовідносин 

Розкрити суть протистояння між Заходом і 

Росією у контексті політики ЄС. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар - , 

Самостійна 

робота - 

4 год. 

13. Білорусь – ЄС: 

особливості 

взаємовідносин 

Проаналізувати суспільні процеси в Білорусі 

й взаємовідносини з ЄС. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар - , 

Самостійна 

робота - 

4 год. 

14. Україна на шляху до 

ЄС. 

Розуміти необхідність і невідворотність 

європейського шляху України. З’ясувати 

перспективи і переваги від реалізації цього 

напрямку зовнішньої політики України. 

Лекція – 

2 год., 

Семінар  - 

2 год., 

Самостійна 

робота - 

4 год. 
    

 

 

 

4. 

4. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Структура розподілу балів передбачає: 
1) відповіді на семінарських заняттях – 30 балів (не 

менше двох оцінок на семи семінарських заняттях); 

2) написання контрольної письмової роботи – 10 балів; 

3) виконання індивідуального науково-дослідного 

завдання – створення та представлення графічної 

презентації з визначеної проблеми політико-правового 

характеру відповідно до теми магістерської роботи – 10 

балів (з них 7 балів – за проект, 3 бали – за 

представлення) 

Загальна кількість – 50 балів. 
Підсумковий контроль – іспит проводиться згідно 

графіку навчального процесу в останній місяць семестру 

і виставляється за результатами виконання аспірантом 

передбачених навчальною програмою видів робіт – 50 

балів 
Разом – 100 балів 

Вимоги до письмової роботи Виконання письмової роботи передбачає: 
1) повторення аспірантами лекційного матеріалу та 

отриманих знань при підготовці та проведенні 

семінарських занять, самостійного опрацювання 

рекомендованої літератури з питань, що виносяться на 
модульний контроль; 



 2) написання письмової роботи передбачає виконання 

аспірантами в аудиторії індивідуального завдання, що 

вимагає: 

– виявлення розуміння сутності понять і термінів – 

5 балів; 

– вміння структурувати основні принципи та методи 

наукового дослідження – 5 балів; 

– знання теоретичних засад, завдань, методів – 10 балів; 

Загальна кількість – 20 балів. 

Семінарські заняття Відповідь студента на семінарському занятті оцінюється 

за п’ятибальною системою за визначеними програмою 

навчальної дисципліни критеріями. 

Усна відповідь може бути доповнена наочними 

посібниками, зокрема, візуалізованою презентацією 

(обсягом 10-15 слайдів), зміст та використання якої 

оцінюється окремо. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Аспірант допускається до підсумкового контролю (за 

навчальним планом – іспит) за умови повного виконання 

всіх видів роботи, передбачених програмою навчальної 

дисципліни. 

5. Політика курсу 

Політика вивчення навчальної дисципліни “Євроінтеграційні процеси в країнах 

Центрально-Східної Європи” передбачає набуття аспірантами визначених 

компетентностей через: аудиторну (лекції, семінарські заняття) та поза аудиторну роботу 

(самостійне опрацювання окремих тем, підготовка до семінарських занять, виконання 

індивідуальних науково-дослідних завдань, використання можливостей системи 

дистанційного навчання, виробнича практика). 

Консультації викладача, відпрацювання студентами пропущених аудиторних занять, 

отриманих незадовільних оцінок та подачі індивідуальних робіт – понеділок, 14.00–16.00 

год. У випадку порушення принципів академічної доброчесності викладач пропонує 

аспірантові повторно виконати передбачений навчальною програмою курсу вид роботи. 
 

6. Ресурсне забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення Мультимедіа, лабораторії, комп’ютери та 
інше 

Базова література: 

1. Азбука європейської інтеграції :  навч.-метод.  посіб.  /  [І.  Яковюк,  Л.  Трагнюк,  

В. Меделяєв]. Харків, 2006. 165 c. 

2. Баган, О. Українська Понтида : геополіт. виміри сучасної України. 

Дрогобич, 2002. 190 c. 

3.  Бочаров С. Інтеграція Польщі до Європейського Союзу (1989–2004 рр.) // Схід. 

2008. №4. 

4.  Брусиловська О. Посткомуністична Східна Європа: зовнішні впливи, внутрішні 

зміни. Монографія. Одеса, 2007. 

5. Віднянський С. В. Об’єднана Європа: від мрії до реальності : історичні нариси 

про батьків-засновників Європейського Союзу. Київ, 2009. 375 c. 

6. Дністрянський М. С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, 

методології, практики : монографія. Львів, 2006. 479 c. 

7. Білоус О. Євроатлантична інтеграція України: проблеми та перспективи : навч. 

посіб. / О. Білоус, І. Доцяк, В. Климончук. Івано-Франківськ, 2007. 101c. 

8. Євроатлантичний вектор України : національна доповідь / Ін-т держави і права ім. 

В. М. Корецького, Нац. акад. наук України; ред. кол. С. І. Пирожков, І. О. Кресіна, 
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