
 

(Ф 21.01 - 02) 
 Силабус навчальної дисципліни 

«ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ 

УПРАВЛІННЯ ТА БЕЗПЕКА» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору студента (блок 1) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Методологічні основи європейської інтеграції, публічного адміністрування, 

основні теорії управління суспільством, історія створення Європейського 

Союзу, питання організації безпеки країн світу, Європейського Союзу та 

України. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на здобуття студентами знань щодо європейського 

інтеграційного процесу, що перетворив країни ЄС у значну політичну і 

економічну силу, усвідомлення об’єктивності реалізації євроінтеграційного 

курсу України, розуміння економічних і політичних вигод України по 

відношенню до інших інтеграційних угрупувань, перш за все, до євразійського 

об’єднання. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть знати основні 

засади національної безпеки та уміти здійснювати стратегічне управління на 

національному, регіональному та місцевому рівнях застосовуючи методи 

стратегічного планування, реалізації стратегій та оцінювання їх економічності, 

ефективності та результативності; вміти управляти організацією, застосовувати 

сучасні моделі/підходи до управління інноваціями, ризиками, системи 

управління змінами, якістю використовуючи світовий досвід; вміти управляти 

змінами в організації, проектувати та реорганізовувати організаційні структури 

управління на різних рівнях публічного управління та адміністрування, 

здійснюючи інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів та 

рекомендацій моделей досконалості. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють: організовувати управління процесом змін в 

організації, приймати управлінські рішення щодо модернізації управління, 

використовуючи європейські підходи та вітчизняний досвід; приймати рішення 

в індетермінованих умовах у сфері публічного управління та адміністрування, 

застосовуючи відповідні технології їх підготовки та методи прогнозування 

наслідків реалізації публічної політики, дотримуючись морально-етичних норм 

та соціально-корпоративної відповідальності. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях 

розвитку економічних систем. Світова організація торгівлі як глобальний 

регулятор міжнародних інтеграційних процесів. Європейський Союз як одне з 

найуспішніших світових інтеграційних об’єднань. Передумови і перспективи 

створення Україною інтеграційних об’єднань на регіональному рівні. 

Можливості і загрози для ринку збуту продукції реального сектору України від 

участі у регіональних об’єднаннях з урахуванням зобов’язань СОТ і асоціації з 

ЄС. 

Види занять:  лекції, практичні 



Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Управління адміністративними процесами в регіональних економічних 

системах, Публічна політика в сфері соціально-гуманітарного розвитку, 

Публічна політика та право в публічному управлінні. 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Матюшенко І. Ю. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної 

інтеграції : навч. посібн. / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Рєзніков. – Х. : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 504 с. 

https://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-04-13/Matyushenko.pdf. 

2. Основні елементи Договору про реформу ЄС [Електронний ресурс] // 

Міністерство закордонних справ України :офіц. сайт. – Режим доступу: 

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua /publication/content /19082.htm 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна 

методика 

іспит, Розрахунково-графічна робота: «Дослідження окремих аспектів 

теоретико-прикладних проблем євроiнтеграції, міжнародного публічного 

управління та безпеки». 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 

 

Викладач(і) ПІБ:КУПРІЯНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат економічних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: (057) 788-46-01 

E-mail: vs.kupriyanova@gmail.com 

Робоче місце: 404 ім 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник, 

к.е.н., доцент          Купріянова В.С. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 
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