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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 

Значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-

професійної програми підготовки магістрів державної служби: 

Курс «Галузеві політики ЄС» розраховано на студентів, які 

навчаються за спеціальністю 8.15010002 «Державне управління». Він 

зосереджується на вивченні характерних рис та особливостей 

основних галузевих політик Європейського Союзу: торговій, сільсько-

господарській, конкурентній, екологічній, соціальній тощо. Питання 

реалізації спільних політик ЄС вивчаються у зв’язку з можливостями 

їх застосування в державно-управлінській діяльності та участі України в 

європейських інтеграційних процесах. Актуальність вивчення дисципліни 

визначається необхідністю врахування державними службовцями та 

посадовими особами місцевого самоврядування наслідків реалізації 

спільних політик в ЄС та механізмів їх удосконалення в Україні. 

Структура та зміст курсу розроблено з урахуванням сучасних даних 

про Європейський Союз, що містяться в дослідженнях зарубіжних і 

вітчизняних науковців, аналітичних матеріалах дослідницьких 

організацій та експертів на основі функціонально-методичних вимог, 

що висуваються до навчальних та робочих програм. 

Курс забезпечує:  

 усвідомлення державними службовцями необхідності здійснення 

своєї повсякденної діяльності з урахуванням європейської інтеграції як 

вектору зовнішньої політики України;  

 покращення фахової підготовки державних службовців із 

питань європейської інтеграції з метою вдосконалення їхньої 

професійної кваліфікації задля забезпечення ефективного виконання 

завдань із реалізації Плану дій Україна – ЄС; 

 набуття державними службовцями вмінь та навичок щодо 

забезпечення на регіональному рівні стратегічних напрямків інтеграції 

України до ЄС на основі системного аналізу й комплексного підходу 

щодо оцінювання процесу розвитку відносин Україна – ЄС. 

Мета дисципліни – удосконалити теоретичні знання та практичні 

вміння реалізації спільних політик Європейського Союзу за допомогою 

аналізу зарубіжного досвіду, використовуючи методи порівняльного 

аналізу. 

Основні завдання дисципліни: 

 удосконалити практичні навички проведення порівняльного 

аналізу спільних галузевих політик ЄС з аналогічними політиками в 
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Україні та підготовки пропозицій щодо підвищення ефективності 

функціонування механізму їх здійснення з урахуванням національних 

особливостей; 

 розвинути здатність оцінювати наслідки впливу зазначених 

політик на виробників у країнах, що розвиваються, і, зокрема, на 

вітчизняного виробника, споживача та політику уряду України; 

 удосконалити вміння критичного аналізу пропонованих 

проектів реформ щодо галузевих політик та оцінки їхнього впливу на 

процес європейської інтеграції; 

 розвити навички підготовки практичних рекомендацій щодо 

вибору ефективних інструментів і варіантів здійснення галузевих 

політик на основі методів порівняльного аналізу стану національних 

ринків, рівня лібералізації економіки. 

Форми вивчення дисципліни: лекції, семінарські заняття, 

індивідуальні завдання, самостійна робота, контрольні завдання. Технічні 

засоби навчання використовуються під час усіх форм занять згідно з 

рекомендаціями предметно-методичної комісії. У процесі вивчення 

дисципліни використовується кредитно-модульна технологія, за якою 

студенти опановують матеріал по одному змістовному модулю. 

Лекційне подання матеріалу проводиться з широким використанням 

проблемно-діяльнісного підходу, що сприяє глибокому засвоєнню знань і 

формуванню творчого професійного мислення в майбутніх фахівців. 

На семінарських заняттях, які мають проблемно-пошуковий і 

практично-творчий характер, студенти вирішують теоретичні та 

практичні завдання, розвивають мислення, поглиблюють і розширюють 

знання, висувають і відстоюють свою точку зору, пропонують та 

обґрунтовують шляхи їх вирішення.  

Під час виконання індивідуальних завдань студенти, за допомогою 

викладача, розв’язують складні проблеми і незрозумілі питання, 

обговорюють нові підходи практичного застосування отриманих знань 

у ході професійної діяльності. 

Самостійна робота планується як форма організації навчального 

процесу, що має на меті надати допомогу в самостійному вивченні 

запропонованої літератури з метою пошуку відповідей на проблемні 

питання курсу, виконання практичних завдань курсу. 

Форми контролю – поточний, модульний, підсумковий. 

Поточний контроль ґрунтується на системі оцінки успішності студентів 

і проводиться на семінарських заняттях: опитування, реферати, 

опрацювання наукових статей, домашні та модульні контрольні роботи.  

Підсумковий контроль – у вигляді заліку (2 години), який 

проводиться наприкінці навчального курсу. 


