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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з еволюцією позицій 

західноєвропейських країн з ключових питань післявоєнних міжнародних відносин, 

поглибити розуміння проблем, пов’язаних із створенням і діяльністю політичних, 

економічних і військових блоків після Другої світової війни та особливостями 

трансформаційних процесів зовнішньої політики країн-членів Європейського Союзу 

впродовж 1990-х – початку ХХІ століття. 
 

 2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основні події історії країн Європи другої половини ХХ – початку ХХІ 

століть. 

 2. Вміти визначати характерні риси формування національних інтересів та 

реалізації зовнішньої політики країн-членів Євросоюзу. 

 3. Володіти елементарними навичками джерельної критики, історичного аналізу, 

встановлення каузальних зв’язків між фактами, розуміти основні поняття (національні 

інтереси, зовнішня політика, взаємозв’язок зовнішньої і внутрішньої політики). 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

 Ознайомлення з історіографією й науковими досягненнями основних 

концептуальних проблем, доктринальних підходів та фактів з історії європейської системи 

міжнародних відносинах та її взаємодії із іншими регіональними системами міжнародних 

відносин. Розкрити сутність зміни геополітичного становища Європи у сучасному світі. 

З’ясувати взаємозв’язок між національними інтересами країн Європи та потребами 

поетапного розвитку процесу європейської інтеграції. 

 

 4. Завдання (навчальні цілі): полягають у формуванні в студентів 

систематизованих знань про розвиток зовнішньої політики провідних країн-членів 

Європейського Союзу та ЄС в цілому. У результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні засвоїти елементи науково-дослідної роботи, вміти аргументовано оцінювати 

головні тенденції розвитку зовнішньої політики країн-членів ЄС, набути практичні 

навички роботи із науковою літературою та джерелами, їх застосування в процесі 

навчання. 

 Навчальна дисципліна «Зовнішня політика Європейського Союзу» має 

світоглядний аспект, сприяє виробленню у істориків навичок самостійного оцінювання 

сутності і цінностей європейської інтеграції. 

 

 5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання  

(за 

необхідності) 

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1. Знати аналізувати етапи розвитку 

європейської системи міжнародних 

відносин 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування, 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 (тест) 

15 

1.2. Знати сутність національних інтересів лекція, семінар, індивідуальне 10 



європейських країн самостійна робота завдання 

1.3. Вміти визначати особливості 

відносин між державами-членами 

Європейського Союзу 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

індивідуальне 

завдання  

15 

1.4 Знати особливості еволюції 

зовнішньополітичного курсу країн-

членів Європейського Союзу 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування;  

контрольна 

робота з тем 

ЗМ2 (тест) 

20 

1.5. Вміти досліджувати взаємовплив 

внутрішньої та зовнішньої політики 

країн-членів Європейського Союзу 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування, 

контрольна 

робота з тем 

ЗМ1 (тест) 

10 

2.1 Вміти аналізувати історичні факти, 

які стосуються основних тенденцій 

розвитку зовнішньої політики 

Європейського Союзу 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне 

опитування;  

контрольна 

робота з тем 

ЗМ2 (тест) 

10 

2.2  Вміти порівнювати 

зовнішньополітичні стратегії 

Європейського Союзу 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

 

4.1.  Обґрунтовувати актуальні тенденції 

розвитку зовнішньої політики 

Європейського Союзу  

лекція, семінар, 

самостійна робота 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,  які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3. 1.4. 1.5. 2.1 2.2. 4.1. 

         

Уточнюються         

         

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.5. — 10 балів/ 6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.4., 2.1.— 10 балів/ 6 балів. 

3. Індивідуальне завдання 1: РН 1.2. -  10 балів/ 6 балів. 

4. Індивідуальне завдання 2: РН 1.3. -  15 балів/ 9 балів. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 1): РН 1.1., 1.5. -  15 балів/ 9 

балів.  

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять (ЗМ 2): РН 1.4., 2.1. - 20 балів/ 12 

балів.  

7. Підсумкова контрольна робота Р.Н. 2.2., 4.1. - 20 балів / 12 балів 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: залік.  

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Загальну кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох 

змістових модулів (бали, отримані за модульні контрольні роботи (у формі тестування); 

бали, отримані за виконання індивідуальних завдань; бали, отримані за роботу на 

семінарських заняттях, а також бали, які отримані за підсумкову контрольну роботу. 

 Зразки тестових завдань для модульних контрольних робіт, перелік 

індивідуальних завдань, питання та завдання підсумкової контрольної роботи див. 

Навчально-методичний комплекс з даної дисципліни). 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 –10. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

 

Умовою допуску до підсумкової контрольної роботи (чи/або заліку) є отримання 

студентом під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-

розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне складання модульних 

контрольних робіт та виконання індивідуальних робіт, передбачених робочою програмою 

навчальної дисципліни. Рекомендований мінімум для допуску до підсумкової 

контрольної роботи (заліку) – 48 балів. 

Змістовий модуль 1  

 

 

Змістовий модуль 2 

 

 

Підсумковий 

контрольна 

робота / 

залік 

35 залікових балів 

(максимум) 
45 залікових балів 

(максимум) 
 

 

 

 

20 балів 

(максимум) 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання) 

Семінари Модульний  

контроль 

Самостійна 

робота 

(виконання 

індивідуального 

завдання) 

Семінари Модульний  

контроль 

10 

(максимум) 

15 

(максимум) 

10 

(максимум) 

15 

(максимум) 

20 

(максимум) 

10 

максимум 



 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і 

не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. Студент, який 

набрав суму балів не менше встановленого мінімуму залікових балів (60) має право, за 

погодженням з викладачем, не виконувати підсумкову контрольну роботу. У випадку, 

коли студент має бажання збільшити кількість балів (але не більше ніж до 100) він складає 

залік.  

Студенти, які не набрали протягом семестру менше 60 балів обов’язково складають 

залік. 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій. 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
Самостійн
а робота 

Частина 1.  

1 
Вступ. Тема 1. Зовнішня політика Великої 

Британії 
2 2 6 

2 Тема 2. Зовнішня політика ФРН 2 2 6 

3 Тема 3. Зовнішня політика Франції 2 2 6 

4 Тема 4. Зовнішня політика Італії 2 2 6 

5 Індивідуальна робота 1 - - 2 

6 Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест) - 1 - 

Частина 2.  

7 Тема 5. Зовнішня політика Іспанії і Португалії 2 2 6 

8 Тема 6. Зовнішня політика країн Бенілюксу 4 4 6 

9 
Тема 7. Формування засад спільної зовнішньої 

політики Європейського Союзу 
4 4 6 

10 Тема 8. Відносини ЄС і США 4 4 6 

11 Індивідуальна робота 2 - - 2 

12 Контрольна робота з тем ЗМ 2 (тест) - - - 

13 Тема 9. Відносини ЄС з Китаєм та Японією 4 4 4 

14 Тема 10. Відносини ЄС з Україною  4 4 4 

15 
Підсумкова контрольна робота 

- 1 - 

 ВСЬОГО 30 30 60 

 



Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Семінари – 30 год. 

Самостійна робота – 60 год.  

Рекомендована література 

Основна: 

1. Дейвіс Н. Європа. Історія. – К., 2000.  

2. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 р. до  наших днів. – К., 1995.  

3. Кальвоокоресси П. Мировая политика. Т.2. – М.2000. 

4. Мировая политика и международные отношения. / Под ред. С.А.Ланцова, 

В.А.Ачкасова. – Петербург, 2007. 

5. Рукавишников В. Холодная война и холодный мир. – М., 2005.  

6. Горюнова Є.О. Євроінтеграція. – К., 2013. 

7. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: історія і засади функціонування. – 

К., 2012. 

 

Додаткова: 

1. Арон Р. Ми і війна між націями. – К., 2000. 

2. Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 1999. 

3. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1999. 

5. Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора. – К., 2016. 

6. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К., 2003. 

7. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика. – М., 2002. 

8. Тоффлер Е. Нова парадигма влади. Знання. Багатство. Сила. – К., 2003.  

9. Мережі і мережеві війни. Майбутнє терору, злочинності та бойових дій. – К., 2005. 

10. Буш Джордж У. Ключові рішення. – К., 2012. 

11. Фішер Й. Історія повертається. Світ після 11 вересня і відродження Заходу. – К., 2013. 

12. Системная история международных отношений. 1918-2003. События и документы. 

Отв. ред. А.Д.Богатуров. – М., 2000. 

13. Сміт Карен. Європейський Союз: творення зовнішньої політики на прикладі Східної 

Європи. – Харків, 2006. 

14.Троицкий М.А. Трансатлантический союз 1991-2004. Модернизация американо-

европейского партнёрства после распада биполярности. – М., 2004. 

15. Тюшка А. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, 

політична цінність. – К., 2007. 

16. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин: підручник / За ред. 

Л.В.Губерського. – К., 2008. 

17. Ферхофштадт Г. Сполучені Штати Європи. Маніфест для нової Європи. – К., 2007. 

18. Фуше М. Европейская республика. Исторические и географические контуры. – М., 

1999. 

19. Хабермас Ю. Расколотый Запад. – М., 2008. 

20. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. – М., 2003. 


