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ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 

 

Модуль: Галузеві політики Європейського Союзу 

 

Тема 1. Торгова політика ЄС 

Загальна характеристика, цілі та основні принципи єдиної торгової 

політики. Компетенція органів ЄС у формуванні та реалізації єдиної 

торгової політики. ЄС і СОТ. Інструменти єдиної торгової політики. 

Формування митного союзу. Система регулювання зовнішньої торгівлі 

(Єдиний митний тариф, основні принципи застосування кількісних 

обмежень, практика застосування антидемпінгових заходів). Уніфікація 

митних правил у рамках ЄС. Специфіка єдиної торговельної політики ЄС 

щодо основних торгових партнерів (США, Японія, країни Серед-

земномор’я, Китай, держави Латинської Америки, Росія). Значення 

єдиної торговельної політики для розвитку європейської інтеграції. 

 

Тема 2. Єдина аграрна політика ЄС: шляхи становлення та 

принципи функціонування  

Історичні віхи розвитку аграрної політики ЄС. Основні елементи 

єдиної аграрної політики ЄС. Організація ринків та підтримка цін на 

сільськогосподарську продукцію. Виплати сільськогосподарським 

виробникам. Контроль за виробництвом продукції. Експортні субсидії. 

Структурна політика та фінансування ЄАП. Сучасні новації в ЄАП. 

 

Тема 3. Екологічна політика Європейського Союзу 

Національні пріоритети і національні політики країн-членів ЄС у 

галузі екології. Етапи формування екологічної політики Європейського 

Співтовариства. Основні принципи та напрями екологічної політики 

ЄС. Екологічна політика ЄС у галузі відходів, води, повітря, ґрунту. 

Взаємозв’язок екологічної політики з іншими напрямами політики ЄС. 

Основні програми дій в галузі охорони навколишнього середовища та 

інструменти їх реалізації. Ефективність екологічної політики ЄС. 

 

Тема 4. Міграційна політика Європейського Союзу 
Міграційна ситуація в Європі в 1950-1970-і роки. Формування 

основ міграційного законодавства в період становлення Європейських 
Співтовариств. Виникнення й діяльність міжурядових груп із 
вироблення основних напрямів міграційної політики ЄС. Розвиток 
співробітництва держав-членів Європейського Союзу в галузі 

 



Галузеві політики Європейського Союзу 

 

8 

правосуддя та внутрішніх справ. Формування єдиного європейського 
законодавства в галузі регулювання міграційних процесів.  

 
Тема 5. Регіональна політика Співтовариства 
Етапи розвитку регіональної політики ЄС. Сутність регіональної 

політики ЄС, принципи, передумови та напрями її реалізації. «Європа 
регіонів». Політика добросусідства. Типологія внутрішніх регіонів 
країн ЄС. Адаптивні регіональні моделі країн Центральної Європи. 
Особливості політики набуття членства та місця України в системі 
регіональної політики ЄС та євроінтеграційних процесів. 

 
Тема 6. Соціальна політика ЄС  
Основні галузі та принципи реалізації соціальної політики ЄС. 

Європейська соціальна хартія. Визначення напрямів соціальної 
політики відповідно до потреб громади. Європейський Союз: 
працевлаштування і соціальна політика. Європейська трудова 
стратегія. Європейський соціальний фонд. Система соціального 
захисту в ЄС. Політика ЄС у галузі рівності прав чоловіків та жінок. 
Боротьба з дискримінацією та соціальною виключеністю.  

 
Тема 7. Спільна зовнішня політика та політика безпеки  
Еволюція спільної зовнішньої політики та політики безпеки. 

Основні цілі та принципи зовнішньої політики. Органи управління і 
реалізації Європейської політики безпеки та оборони. Військовий 
комітет. Військовий штаб. Оперативні штаби (центри) ЄС. Європейське 
командування повітряним транспортом. Європейське оборонне 
агентство (ЄОА). Супутниковий центр Європейського Союзу (СЦЄС). 
Європейський коледж безпеки і оборони (ЄКБО). Інститут дослідження 
проблем безпеки ЄС (ІДПБ). 

 
Тема 8. Співробітництво в галузі внутрішніх справ та юстиції 
Законодавча база співробітництва. Маастрихтський договір – 

створення III опори. Амстердамський договір – реформа третьої опори. 
Створення Європейського простору свободи, безпеки та правопорядку. 
Зміни законодавства в галузі внутрішніх справ і юстиції згідно з 
Лісабонським договором. Європейський прикордонний корпус і 
охорона кордонів ЄС. Імміграційне законодавство ЄС та правила 
надання політичного притулку. Боротьба з тероризмом. Правоохоронні 
органи Європейського союзу. Поліцейське співробітництво – Європол 
та співробітництво в цивільних справах – Євроюст. Європейське 
відомство з боротьби з шахрайством (OLAF). Боротьба країн ЄС з 
організованою злочинністю (в тому числі з торгівлею людьми, 
торгівлею наркотиками, відмиванням грошей, комп’ютерними злочинами). 


