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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь  знань,  напрям

підготовки,  освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6

05 Поведінкові та соціальні
науки

Вибіркова  навчальна
дисципліна

Спеціальність
055  Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

Модулів – 1 Освітній  рівень:
другий (магістерський)

Рік підготовки
1-йЗмістових модулів – 6 

Семест
р 2-й

Загальна кількість годин – 
180

Лекції
24 год.

Тижневих  годин  для
денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної
роботи
студента – 8

Семінарські
24год.

Модульний контроль 
12 год.

Самостійна робота
120 год.

Вид контролю:
залік
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета -  набуття системних знань студентів щодо детермінуючих чинників впливу та
особливостей формування зовнішньої політики держав Європи. 

Завдання:
- ознайомлення студентів з основами формування зовнішньої політики країн Європи; 

- висвітлення ключових концепцій сучасної зовнішньої політики держав Європи;
- з’ясування тенденцій розвитку глобальної та регіональної системи безпеки на сучасному

етапі функціонування держав європейського регіону;
- дослідження місця країн Європи у світовій політиці;
- з’ясування  ролі  держав  Європи  у  стратегічних  напрямах  сучасної  зовнішньої  політики

України. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- специфіку зовнішньополітичних концепцій держав Європи;
- основи формування зовнішньої політики країн Європи; 
- тенденції інтеграції та їх вплив на розвиток європейського регіону; 
- роль та місце країн Європи у світовій політиці; 
- проблеми та завдання у контексті становлення відносин України та  країн Європи. 

вміти: 
- характеризувати зовнішню політику країн Європи, виявляти спільні та відмінні риси у

зовнішньополітичній діяльності держав регіону; 
- визначати роль і місце європейських країн у світовій політиці; 
 - орієнтуватися у тенденціях формування та реалізації інтеґраційних процесів у Європі;
-  аналізувати  вплив  зовнішньої  політики  держав  Європи  на  формування

зовнішньополітичних засад України.
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3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий  модуль  1.  Вступ  до  курсу  дисципліни  «Зовнішня  політика  держав
Європи».

Тема  1.  Вступ  до  курсу  «Зовнішня  політика  держав  Європи».  Предмет, методи,
завдання  курсу.  Базові  та  сучасні  концепції  зовнішньої  політики  держави.  Внутрішні  та
зовнішні  чинники  формування  та  реалізації  зовнішньої  політики.  Система  безпеки  і
співробітництва країн Європи. Головні проблеми сучасної політики держав Європи: безпека,
інтеграція, демократія. 

Тема 2. Інституційні засади реалізації зовнішньої політики країн Європи.
Міжнародні організації як актори європейської політики. Організаційна структура, основні
завдання та сфери впливу міжнародних, загальноєвропейських та регіональних організацій.
Діяльність НАТО, ООН, Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ). 

Змістовий модуль 2. Особливості формування та становлення зовнішньої політики
держав ЄС.

Тема 3. Історія формування спільної зовнішньої політики держав Європи.
Європейська  спільна  політика  у  галузі  безпеки  та  оборони.  Холодна  війна  як

специфічна  форма  конфронтації.  Країни  Європи  та  реалізація  доктрини  стримування.
Доктрина  Трумена  і  план  Маршала.  Брюссельський  договір.  Західноєвропейський  союз.
Європейська  та  Атлантична  концепція  безпеки.  Північно-Атлантичний  договір. Створення
Європейського співтовариства з вугілля і сталі – ЄСВС (1951 р.). Заснування  Європейської
економічної  спільноти (ЄЕС),  Договір  про  заснування  Європейської  спільноти  з  атомної
енергії (1957 р).  Етапи економічної  інтеграції.  Договір про Європейський Союз (1992 р.).
Лісабонська Угода (2007 р.).

Тема  4.  Детермінуючі  чинники  створення  спільних  зовнішньополітичних  засад
країн Європи. 

Філософські, етнічні, культурні чинники формування європейської ідентичності. Вплив
політичних, економічних чинників на формування єдиної зовнішньої політики країн Європи.
Загальноєвропейські та національні цінності й орієнтири. Формування сучасного спільного
європейського простору: Маахстрихтська угода (1992 р.).   як основа спільної зовнішньої та
безпекової  політики і  співпраці  у сфері  правосуддя та  внутрішніх справ. Амстердамський
договір (1997 р.) Ніццький договір (2001 р.). Європейська стратегія безпеки (2003 р.). Країни
Європи і глобальні виклики сучасності: загроза тероризму, розповсюдження зброї масового
знищення, регіональні конфлікти і незаконна міграція, організована злочинність.

Змістовий модуль 3. Зовнішня політика країн Західної Європи. 
Тема 5. Пріоритети зовнішньої політики Великої Британії, Франції, ФРН.
Зміцнення зовнішньополітичних позицій Великої Британії у 1980-х – 90-х рр. Еволюція

відносин  зі  США.  Великобританія  у  європейських  інтеграційних  процесах.  Відносини
Великої  Британії  з  Францією.  Відносини  Великої  Британії  з  ФРН.  Економічне
співробітництво з державами світу. Особливості діяльності Великої Британії у міжнародних
організаціях  (Велика  сімка,  членство  в  Раді  безпеки  ООН,  ОБСЄ,  НАТО).  Причини  та
наслідки виходу Великої Британії з ЄС (Брексіт).

Розпад біполярної системи міжнародних відносин та пріоритети зовнішньої політики
Франції. Політика Ф. Міттерана, Ж. Ширака, Н. Саркозі щодо європейських інтеграційних та
трансформаційних процесів. Участь Франції у формуванні Європейської політики безпеки та
оборони. Зовнішньополітичний курс Франції у постбіполярний період. Сучасні політичні та
економічні вектори співпраці Франції. Роль Франції у вирішенні глобальних проблем.

Місце ФРН у постбіполярній Європі. Об’єднання та нова зовнішня політика Німеччини.
Роль  Німеччини  в  інтеграційних  процесах  Європейського  Союзу.  ФРН  і  країни,  що
розвиваються. Сучасні вектори політики Німеччини. 
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Тема 6. Формування зовнішньої політики країн Бенілюксу.
Зовнішня політична концепція держав Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Бельгія в

процесах  євроінтеграції.  Євроатлантизм і  стратегія  міжнародної  безпеки  сучасної  Бельгії.
Основні  вектори  зовнішньої  політики  Нідерландів.  Доктрина  національної  безпеки
Нідерландів. Нідерланди і країни ЄС. Внесок Люксембургу в процес євроінтеграції. Сучасна
політика  Люксембургу. Зовнішньополітичний  курс  країн  Бенілюксу у  сфері  міжнародних
відносин. 

Змістовий модуль 4. Концепції формування і здійснення зовнішньої політики країн
Східної та Центральної Європи. 

Тема  7.  Трансформації  зовнішньої  політики  держав  Центральної  та  Східної
Європи 

Основні етапи зовнішньої політики країн Соціалістичного табору в період «холодної
війни». Інструменти радянської політики та політика США щодо східноєвропейських країн.
Наслідки протистояння США та СРСР для країн  Східної та Центральної Європи.  Криза в
Угорщині  (1956  р.).  «Празька  весна».  Криза  1968  р.  Польща:  криза  80-х  рр.  Падіння
Берлінської  стіни  (1989 р.).  Зміни  зовнішньополітичного  курсу  країн  пострадянського
простору.

Особливості соціально-економічного та політичного розвитку держав у 90-і рр. ХХ ст.
Припинення  дії  Організації  Варшавського  договору та  Ради  економічної  взаємодопомоги
(РЕВ).  Трансформаційні  перетворення  у  сфері  зовнішньої  політики.  Становлення  нової
зовнішньополітичної  доктрини.  Посилення  європоцентризму.  Участь  у  процесах
регіональної  інтеграції  та  діяльності  міжнародних  організацій.  Вступ  до  ЄС  та  НАТО.
Напрями економічного співробітництва на сучасному етапі розвитку. 

Тема 8. Зовнішня політика країн Балканського півострова. 
Геополітичне позиціонування держав Балканського півострова. Політичний конфлікт у

регіоні.  Розпад Югославії. Криза Косово. Війна на Балканському півострові.  Внесок НАТО,
ЄС  США  та  Росії  у  рішенні  конфлікту  на  Балканах. Косово  та  Албанія  як  чинник
нестабільності відносин з США та ЄС.
Особливості  зовнішньополітичного курсу Хорватії  та  Словаччини.  Проєвропейський  курс
зовнішньої  політики  країн,  вступ  до  ЄС.  Македонія,  Чорногорія  та  їх  роль  у  системі
міжнародних відносин на Балканах. Країни Центральної Європи у міжнародних організаціях.

Змістовий модуль 5. Пріоритети зовнішньої політики держав Південної Європи
Тема  9.  Підходи  країн  Південної  Європи  до  вирішення  проблем  зовнішньої

політики
Зовнішня політика Греції у другій половині ХХ ст. Протиріччя зовнішньополітичного

курсу  держави.  Визначення  основних  пріоритетів  зовнішньої  політики.  Стратегічне
партнерство з США, вступ до НАТО, інтеграція до ЄС. Зовнішньополітична доктрина Греції
в 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст.

Проблеми Кіпру після  Другої  світової  війни.  Зовнішня  політика Кіпру. Особливості
двосторонніх відносин Греції та Кіпру. Проєвропейський напрям зовнішньої політики країни.
Криза та шляхи її подолання. 

Закінчення «холодної війни» та зовнішня політика Італії. Зміна у другій половині 90-х
рр. зовнішньополітичної  доктрини. Боротьба політичних сил за владу в Італії та вплив цієї
боротьби на  зовнішню політику держави.  Італія  та  процеси  європейської  інтеграції.  Роль
країни в ЄС. Зовнішні економічні та політичні відносини. 

Тема 10. Зовнішньополітична доктрина Іспанії, Португалії.
Геополітичне  положення  Іспанії,  Португалії,  особливості  політичного  та  соціально-

економічного розвитку країн у другій половині ХХ ст. Детермінуючі чинники формування
нового  зовнішньополітичного  курсу  держав.  Трансформація  стратегічного  партнерства  зі
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США.  Зміни  зовнішньополітичної  доктрини  країн  в  кінці  ХХ  –  на  початку  ХХІ  ст.
Особливості  двосторонніх  відносин  Іспанія-Португалія.  Європейська  політика  Іспанії  та
Португалії  після  вступу  до  ЄС.  Відносини  з  ООН,  НАТО,  ОБСЄ.  Багатовекторність
зовнішньої політики країн.

Змістовий модуль 6. Україна в системі сучасних зовнішньополітичних відносин 
Тема 11. Багатовекторність зовнішньої політики України

Визначення  пріоритетів  зовнішньої  політики  після  набуття  Україною  незалежності.
Багатовекторність  зовнішньої  політики  України  (російський,  європейський,  східний
вектори).  Політична  та  економічна  співпраця  з  України  з  країнами  Європи.  Безпекове
співробітництво України з країнами Європи, Азії та США. 

Тема 12. Україна та міжнародні і регіональні інституції 
Співпраця України з міжнародними і регіональним інституціями. Членство в Раді Безпеки
ООН. Еволюція співробітництва Україна - НАТО. Співробітництво України та ЄС в сфері
безпеки. Угода про асоціацію між Україною та ЄС (2014 р.). Співробітництво України та ЄС
у  сферах:  «Політичний  діалог  і  реформи,  політична  асоціація,  співробітництво  та
конвергенція у сфері закордонних справ та політики безпеки», «юстиція, свобода і безпека».
Військовий  конфлікт  на  сході  України.  Роль  ОБСЄ,  ООН,  Ради  Європи  у  врегулюванні
конфлікту. 

Плани семінарських занять

Змістовий  модуль  1.  Вступ  до  курсу  дисципліни  «Зовнішня  політика  держав
Європи».

Семінар 1. Основні складові зовнішньої політики держав Європи
1. Класичні підходи до формування зовнішньої політики.
2. Сучасні концепції зовнішньої політики та безпеки країн Європи.
3. Трансформації системи міжнародних відносин та зовнішня політика країн Європи.
4. Економічна складова співробітництва держав Європи.

Семінар  2.  Міжнародні  та  регіональні  інституції  як  інструменти  зовнішньої
політики.

1. Ключові актори та механізми формування зовнішньої політики країн Європи.
2. Роль міжнародних організацій у формуванні зовнішньої політики країн Європи.
3. Місце країн Європи в системі міжнародної та регіональної безпеки.
4. Основні складові створення сучасної зовнішньої політики держав Європи. 

Змістовий  модуль  2.  Особливості  формування  та  становлення  зовнішньої  політики
держав ЄС.
Семінар 3. Політичні чинники формування спільного зовнішнього курсу країн Європи

1. Ідеологічні та військово-політичні чинники конфронтації. 
2. Протиборство США та СРСР, його наслідки для країн Європи.
3. Доктрина Трумена і план Маршала.
4. Концепція безпеки країн Європи.
5. Підписання Північно-Атлантичного договору.

Семінар 4. Цивілізаційна складова спільної політики країн Європи
1. Історичні,  етнічні,  культурні  чинники  формування   спільної  зовнішньої  політики  країн

Європи. 
2. Тенденції  ітеґрації  та  регіоналізації  європейського  геополітичного  простору:  історія  та

сучасність. 
3. Роль країн Європи у розвитку світової цивілізації. 

4. Сучасні виклики щодо функціонування зовнішньої політики держав Європи.
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Змістовий модуль 3. Зовнішня політика країн Західної Європи 
Семінар 5. Зовнішньополітичні відносини країн Західної Європи.

1. Особливості формування зовнішньополітичного курсу Великої  Британії та внесок у 
вирішення проблем європейської та міжнародної безпеки. 

2. Різнонаправленість векторів зовнішньої політики Великої Британії.
3. Франко-німецькі відносини як основа європейської безпеки і співробітництва.
4. Зовнішньополітична доктрина Франції у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
5. Пріорітети зовнішньої політики Німеччини у у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Семінар 6. Концептуальні засади спільної політики країн Бенілюксу.
1. Бельгія в процесах євроінтеграції: історія та сучасність. 
2. Основні вектори зовнішньої політики Нідерландів. 
3. Зовнішня політика Люксембургу. 
4. Зовнішньополітичний курс країн Бенілюксу на сучасному етапі розвитку міжнародних 

відносин. 

Змістовий модуль 4. Концепції формування і здійснення зовнішньої політики країн
Східної та Центральної Європи. 

Семінар 7. Концептуальні засади спільної політики країн Центральної та Східної 
Європи.

1. Сучасні  трансформаційні  перетворення у сфері  зовнішньої політики країн Центральної та
Східної Європи.

2. Вступ до НАТО та ЄС як основні зовнішньополітичні пріоритети держав Східної та 
Центральної Європи. 

3. Зовнішня політика Чехії та Словаччини після вступу до ЄС. 
4. Зовнішня політика Угорщини, Румунії, Болгарії: реалії сьогодення.

Семінар 8. Зовнішня політика країн Балканського півострова. 
1. Геополітичне розташування держав Балканського півострова. 
2. Політичний конфлікт у регіоні. 
3. Результати військового конфлікту на Балканах. 
4. Проєвропейська політика країн Балканського півострова. 

Змістовий модуль 5. Пріоритети зовнішньої політики держав Південної Європи
Семінар 9. Складові зовнішньополітичної концепції країн Південної Європи

1. Греція та Кіпр у загальноєвропейській політиці. 
2. Діяльність Португалії та Греції у міжнародних організаціях.  
3. Боротьба політичних сил за владу в Італії та вплив цієї боротьби на зовнішню політику 

держави.
4. Греція, Кіпр у системі міжнародних економічних відносин.

Семінар 10. Зовнішня політика Іспанії та Португалії
1. Зовнішньополітична доктрина Іспанії наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
2. Атлантизм та європеїзм у зовнішній політиці Іспанії на сучасному етапі розвитку.
3. Демократичні  перетворення у  70-х рр.  ХХ ст. та формування  нового зовнішньополітичного

курсу Португалії.
4. Основні пріоритети політики Португалії на початку ХХІ ст.

Змістовий модуль 6. Україна в системі сучасних зовнішньополітичних відносин
Семінар 11. Сучасні пріоритети зовнішньої політики України 

1. Диверсифікація геополітичної стратегії України.
2. Політична та економічна співпраця з країнами пострадянського простору.
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3. Співробітництво України з країнами Азії. 
4. Проєвропейський курс сучасної зовнішньої політики України. 
5. Відносини України та США. 
6. Військовий конфлікт Україна-РФ на сході України.

Семінар 12. Співробітництво України з міжнародними організаціями. 
1. Пріоритетні питання діяльності України в ООН: історія та сучасність.
2. Еволюція співробітництва Україна - НАТО. 
3. Потенціал співробітництва між Україною та ЄС у сфері зовнішньої політики, безпеки та 

оборони.
4. Конфлікти в Європі та позиція України щодо їхнього врегулювання.
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Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

У
сь

ог
о у тому числі

л. с. м.к. інд. с.р.

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Вступ до курсу дисципліни «Зовнішня політика держав Європи»

Тема 1. Вступ до курсу «Зовнішня політика держав Європи». 14 2 2 - - 10

Тема 2. Інституційні засади реалізації зовнішньої політики країн
Європи.

14 2 2 - - 10

2 - - 2 - -

Разом за змістовим модулем 1 30 4 4 2 - 20

Змістовий модуль 2. Особливості формування та становлення зовнішньої політики держав
ЄС
Тема 3. Історія формування спільної зовнішньої політики держав
Європи.

14 2 2 - - 10

Тема  4.  Детермінуючі  чинники  створення  спільних
зовнішньополітичних засад країн Європи.

14 2 2 - - 10

2 - - 2 - -

Разом за змістовим модулем 2 30 4 4 2 - 20

Змістовий модуль 3. Зовнішня політика країн Західної Європи 

Тема  5.  Пріоритети  зовнішньої  політики  Великої  Британії,  Франції,
ФРН.

14 2 2 - - 10

Тема 6. Формування зовнішньої політики країн Бенілюксу 14 2 2 - - 10

2 - - 2 - -

Разом за змістовим модулем 3 30 4 4 2 - 20

Змістовий модуль 4. Концепції формування і здійснення зовнішньої політики країн Східної
та Центральної Європи 

Тема 7. Трансформації зовнішньої політики держав Центральної та 
Східної Європи

14 2 2 - - 10

Тема 8. Зовнішня політика країн Балканського півострова. 14 2 2 - - 10

2 - - 2 - -

Разом за змістовим модулем 4 30 4 4 2 - 20

4. Структура навчальної дисципліни
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Змістовий модуль 5.  Пріоритети зовнішньої політики держав Південної Європи

Тема 9. Підходи країн Південної Європи до вирішення проблем
зовнішньої політики.

14 2 2 - - 10

Тема 10. Зовнішньополітична доктрина Іспанії, Португалії. 14 2 2 - - 10

2 - - 2 - -

Разом за змістовим модулем 5 30 4 4 2 - 20

Змістовий модуль 6.  Україна в системі сучасних зовнішньополітичних відносин

Тема 11. Багатовекторність зовнішньої політики України 14 2 2 - - 10

Тема 12. Україна та міжнародні і регіональні інституції 14 2 2 - - 10

2 - - 2 - -

Разом за змістовим модулем 6 30 4 4 2 - 20

Усього годин 180 24 24 12 - 120

5. Теми лабораторних занять-не передбачено навчальним планом

6. Теми практичних занять - не передбачено навчальним планом

7. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми
Кількіcть
годин

Змістовий модуль 1. Вступ до курсу дисципліни «Зовнішня політика держав Європи»
1 Основні складові зовнішньої політики держав Європи 2
2 Міжнародні та регіональні інституції як інструменти зовнішньої політики 2
Змістовий  модуль  2.  Особливості  формування  та  становлення  зовнішньої  політики
держав ЄС
3 Політичні чинники формування спільного зовнішнього курсу країн Європи     2

4 Цивілізаційна складова спільної політики країн Європи     2
Змістовий модуль 3. Зовнішня політика країн Західної Європи 

5 Зовнішньополітичні відносини країн Західної Європи 2
6 Концептуальні засади спільної політики країн Бенілюксу 2
Змістовий  модуль  4.  Концепції  формування  і  здійснення  зовнішньої  політики  країн
Східної та Центральної Європи 
7 Концептуальні засади спільної політики країн Центральної та Східної Європи

2

8 Зовнішня політика країн Балканського півострова 2
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Змістовий модуль 5. Пріоритети зовнішньої політики держав Південної Європи
9 Складові зовнішньополітичної концепції країн Південної Європи 2
10 Зовнішня політика Іспанії та Португалії 2

Змістовий модуль 6. Україна в системі сучасних зовнішньополітичних відносин

11 Сучасні пріоритети зовнішньої політики України 2

12 Співробітництво України з міжнародними організаціями
2

Разом 24

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

Бали

Змістовий модуль 1.  Вступ до курсу дисципліни «Зовнішня політика держав Європи»

1 Вступ до курсу «Зовнішня політика держав Європи» 10 5

2  Інституційні засади реалізації зовнішньої політики країн Європи 10 5

Змістовий модуль 2. Особливості формування та становлення зовнішньої політики держав
ЄС

3
Історія  формування  спільної  зовнішньої  політики  держав
Європи

10 5

4
Детермінуючі  чинники  створення  спільних
зовнішньополітичних засад країн Європи

10 5

Змістовий модуль 3. Зовнішня політика країн Західної Європи 

5 Пріоритети зовнішньої політики Великої Британії, Франції, ФРН 10 5

6    Формування зовнішньої політики країн Бенілюксу 10 5

Змістовий модуль 4. Концепції формування і здійснення зовнішньої політики країн Східної
та Центральної Європи 

7
Трансформації зовнішньої політики держав Центральної та 
Східної Європи

10 5

8 Зовнішня політика країн Балканського півострова
10 5

Змістовий модуль 5.  Пріоритети зовнішньої політики держав Південної Європи
-

9 Підходи  країн  Південної  Європи  до  вирішення  проблем
зовнішньої політики.

10 5

10 Зовнішньополітична доктрина Іспанії, Португалії. 10 5

Змістовий модуль 6. Україна в системі сучасних зовнішньополітичних відносин

11 Багатовекторність зовнішньої політики України 10 5

12 Україна та міжнародні і регіональні інституції 10 5

Разом 120 60

8.Самостійна робота

9. Індивідуальні завдання – не передбачено навчальним планом
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10.  Навчально-методична карта дисципліни

Разом: 180 год., із них лекції – 24 год., семінарські заняття – 24 год., модульний контроль –
12 год., самостійна робота – 120 год.

Модулі 
(назви, 
бали)

Вступ  до  курсу
дисципліни  «Зовнішня
політика  держав  Європи»
(59)

Особливості формування та
становлення  зовнішньої
політики держав ЄС (59)

Зовнішня  політика
країн  Західної  Європи
(59)

Концепції формування і
здійснення  зовнішньої
політики  країн  Східної
та Центральної Європи
(59) 

Пріоритети  зовнішньої
політики  держав
Південної Європи 

Лекції 
(теми, 
бали)

1.Вступ до 
курсу 
«Зовнішня 
політика 
держав 
Європи» 
(1 бал)

2.Інституційні 
засади 
реалізації 
зовнішньої 
політики країн
Європи

(1 бал)

3.Історія
формування
спільної
зовнішньої
політики
держав
Європи 

(1 бал) 

4.Детермінуюч
і чинники 
створення 
спільних 
зовнішньополі
тичних засад 
країн Європи 
(1 бал)

5.Пріорите
ти 
зовнішньої 
політики 
Великої 
Британії, 
Франції, 
ФРН 
(1 бал)

6.Формува
ння 
зовнішньої
політики 
країн 
Бенілюксу

 (1 бал)

7.Транс-
формації 
зовніш-
ньої 
політики 
держав 
Централь
ної та 
Східної 
Європи 
(1 бал)

8.Зовнішня 
політика 
країн 
Балкансько
го 
півострова 
(1 бал)

9.Підходи
країн
Південної
Європи
до
вирішенн
я проблем
зовнішньо
ї політики
(1 бал)

Семінарсь
кі  заняття
(теми,
бали)

1.Основні 
складові 
зовнішньої 
політики 
держав 
Європи
 (11 балів)

2.Міжнарод-
ні та 
регіональні 
інституції як 
інструменти 
зовнішньої 
політики
(11 балів)

3. Політичні 
чинники 
формування 
спільного 
зовнішнього 
курсу країн 
Європи
(11 балів)

4.Цивілізацій-
на складова 
спільної 
політики країн
Європи 
(11 балів)

5.  Зовніш-
ньо-
політичні
відносини
країн
Західної
Європи
(11 балів)

6.Концеп
туальні
засади
спільної
політики
країн
Бенілюкс
у.
 (11
балів)

7.Транс-
формації 
зовнішнь
ої 
політики 
держав 
Централь
ної та 
Східної 
Європи 
(11 балів)

8.Зовнішня 
політика 
країн 
Балкансько
го 
півострова
(11 балів)

9.  Підходи
країн
Південної
Європи  до
вирішення
проблем
зовнішньої
політики 

(11 балів)

СР (бали)  Самостійна робота (10 балів) Самостійна робота (10 балів) Самостійна робота (10 
балів)

Самостійна робота (10 
балів)

Самостійна робота (10 
балів)

Поточний
контроль

(вид,
бали)

Модульна 
контрольна 
робота 1 (25 
балів)

Модульна 
контрольна 
робота 2 (25 
балів)

Модульна 
контрольн
а робота 3 
(25 балів)

Модульна 
контрольна 
робота 4 (25
балів)

Підсумко
вий

контроль
(вид,
бали)

Залік
100 балів

11. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:
1)    За джерелами інформації:

- Словесні: лекція (традиційна (тематична), проблемна) із застосуванням комп’ютерних
інформаційних  технологій  (PowerPoint-презентація),  пояснення,  розповідь,
розширена бесіда, дискусія, доповідь.

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
1) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальних  матеріалів:  індуктивні,  дедуктивні,

аналітичні, синтетичні.
2) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  проблемно-пошукові,
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пошуково- дослідницькі.
3) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом  викладача;

самостійна  робота  студентів:  з  текстовими  друкованими  матеріалами,  з
картографічними матеріалами.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації  навчально-
пізнавальної  діяльності:  розв’язання проблемних питань,  навчальні  дискусії;  елементи
«мозкового штурму», створення ситуації пізнавальної новизни тощо.

12. Методи контролю

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою
системою,  в  основу  якої  покладено  принцип  поопераційної  звітності,  обов’язковості
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок,
розширення кількості підсумкових балів до 100.

Оцінка  за  кожний  змістовий  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  студента  на
семінарських  заняттях,  за  виконання  завдань  для  самостійної  роботи,  за  модульні
контрольні  роботи.  Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  у  вигляді
письмової контрольної роботи за головними питаннями тем модуля. Модульний контроль
знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового
модуля.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

дискусія, розширена бесіда, співбесіда.
- Методи письмового контролю: модульна письмова контрольна робота.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Кількість  балів  за  роботу з  теоретичним  матеріалом,  на  семінарських  заняттях,  за
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних завдань та завдань для самостійної роботи;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних завдань та завдань для самостійної роботи;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання завдань модульного контролю.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено
види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів
контролю  та  порядок  їх  переведення  у  національну  (4-бальну)  та  європейську  (ECTS)
шкалу подано нижче у таблицях.

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного 
(модульного) контролю

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Модуль 6
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ид

1
Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2
Відвідування 
семінарських занять 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3
Виконання завдань 
для самостійної 
роботи

5 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10

4
Робота на 
семінарських 
заняттях

10 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20

5
Виконання 
модульної 
контрольної роботи

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25

6
Макс. кількість балів 
за видами поточного 
контролю (МВ)

- - 59 - 59 - 59 - 59 - 59 - 59

Разом 354

Коефіцієнт 354:100 = 3,54

Шкала оцінювання

Рейтин-
гова

оцінка

Оцінка за
стобальною

шкалою
Значення оцінки

А
9 0 - 1 0 0

балів

Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними
недоліками

В
82-89
балів

Дуже  добре  -  достатньо  високий  рівень  знань
(умінь)  в  межах  обов’язкового  матеріалу  без
суттєвих (грубих) помилок

С
75-81
балів

Добре  -  в цілому  добрий  рівень  знань  (умінь)  з
незначною кількістю помилок

D
69-74
балів

Задовільно  -  посередній  рівень  знань  (умінь)  із
значною  кількістю  недоліків,  достатній  для
подальшого навчання або професійної діяльності

Е 60-68
балів

Достатньо  -  мінімально  можливий  допустимий
рівень знань (умінь)

FХ 35-59
балів

Незадовільно  з  можливістю  повторного
складання  -  незадовільний  рівень  знань,  з
можливістю  повторного  перескладання  за  умови
належного самостійного доопрацювання

F 1-34
балів

Незадовільно  з  обов’язковим  повторним
вивченням курсу  -  досить  низький  рівень  знань
(умінь),  що  вимагає  повторного  вивчення
дисципліни
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11. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:
1)    За джерелами інформації:

- Словесні: лекція (традиційна (тематична), проблемна) із застосуванням комп’ютерних
інформаційних  технологій  (PowerPoint-презентація),  пояснення,  розповідь,
розширена бесіда, дискусія, доповідь.

- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
4) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальних  матеріалів:  індуктивні,  дедуктивні,

аналітичні, синтетичні.
5) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  проблемно-пошукові,

пошуково- дослідницькі.
6) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом  викладача;

самостійна  робота  студентів:  з  текстовими  друкованими  матеріалами,  з
картографічними матеріалами.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації  навчально-
пізнавальної  діяльності:  розв’язання проблемних питань,  навчальні  дискусії;  елементи
«мозкового штурму», створення ситуації пізнавальної новизни тощо.

12. Методи контролю

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою
системою,  в  основу  якої  покладено  принцип  поопераційної  звітності,  обов’язковості
модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок,
розширення кількості підсумкових балів до 100.

Оцінка  за  кожний  змістовий  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  студента  на
семінарських  заняттях,  за  виконання  завдань  для  самостійної  роботи,  за  модульні
контрольні  роботи.  Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  у  вигляді
письмової контрольної роботи за головними питаннями тем модуля. Модульний контроль
знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового
модуля.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

дискусія, розширена бесіда, співбесіда.
- Методи письмового контролю: модульна письмова контрольна робота.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Кількість  балів  за  роботу з  теоретичним  матеріалом,  на  семінарських  заняттях,  за
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- систематичність відвідування занять;
- своєчасність виконання навчальних завдань та завдань для самостійної роботи;
- повний обсяг їх виконання;
- якість виконання навчальних завдань та завдань для самостійної роботи;
- самостійність виконання;
- творчий підхід у виконанні завдань;
- ініціативність у навчальній діяльності;
- виконання завдань модульного контролю.
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Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено
види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів
контролю  та  порядок  їх  переведення  у  національну  (4-бальну)  та  європейську  (ECTS)
шкалу подано нижче у таблицях.

13. Методичне забезпечення

Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами
навчання,  які  побудовані  на  застосуванні  новітніх  інформаційно-комунікаційних
технологій  (мультимедійний  комп’ютер,  мультимедійний  проектор,  інтерактивний
комплекс SMART Board).

На заняттях  і  під  час  самостійної  роботи  студентів  використовуються  методичні
рекомендації щодо вивчення дисципліни та інші навчальні матеріали, а саме:

Конспекти лекцій.
Навчальні посібники.
Робоча навчальна програма.
Електронні джерела інформації. 

14. Рекомендована література

Основна

1. Безпека  у  глобальному світі  /  Константинов  В.Ю.,  Мінгазутдінов  І.О.,  Капітоненко М.Г.,
Галака С.П., Кривонос Р.А. // Міжнародні системи та глобальний розвиток : підручник / Кер.
авт. колективу О.А. Коппель; за ред..  Л.В. Губерського, В.А. Манжоли. – К.:  «Київський
університет», 2008. – с. 389-468.  

2. Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е.
М. Лібанової, О. М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2015. – 474 с.

3. Коваль І.М. Глобалізація, загальна безпека і безпека в Україні //
Євроатлантична інтеграція України: глобальний та регіональний
виміри / Коваль І.М., Глебов С.В., Дубовик В.А. та ін.. – Одеса:
«Астропринт», 2008. – С. 33-46.

4. Крушинський  В.Ю.  Манжола  В.А.  Міжнародні  відносини  та
світова політика. 1945-1980. Дати. Події. Факти: Навч. Посібник.
– К.: Либідь, 2007. – 192 с. 

5. Логунов А. Региональная и национальная безопасность: Учебное
пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009. – С.279-299.

6. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. – Львів:
ЛНУ ім. І .Франка, 2002. – C. 482-486.

7. Потєхін О., Тодоров І. Глобалізація безпеки : навч. посібн. – Донецьк, 2011. – 246 с.
8. Міжнародні відносини та світова політика: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. 

Затверджено МОН  / За ред. В.А. Манжоли. — К., 2014. — 662 с.
9. Мітряєва С.І. Європейська безпека і Україна: Навчальний посібник. – Ужгород: Ліра, 2008. – 222 с.
10. Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945–2002 роки: Навчальний посібник/ В.

П. Газін, С. А. Копилов. –  К.: Либідь, 2004. –  624 с.
11. Дейвіс Норман Європа. Історія/ Н. Девіс. – К.: «Основа», 2000. – 944 с.
12. Зашкільняк Л. Історія Центрально-Східної Європи/ за ред.. Л. Зашкільняка. – ЛНУ ім.. І. Франка,

2001. – 660 с.
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13. Зовнішня політика країн Центральної та Східної Європи:Навчальний посібник для студентів /
Кер. авт. колективу О.В.Крапівін. – Донецьк, 2012. – 274 с.

14. Іваницька О.  П.  Новітня  історія  країн  Європи та  Америки (1945–2002)/  О.  П.  Іваницька.  –
Вінниця: ФОЛІАНТ, 2003. –  560с.

15. Світова гібридна війна: український фронт: Монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: НІСД,
2017. – 496 с. 

16. Україна в системі міжнародної безпеки / Національний інститут проблем міжнародної безпеки.
К.: ПЦ «Фоліант», 2009. – 572 с.

17. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин :  підручник /  В.А.  Манжола,  В.Ю.
Константинов, С.В. Андрущенко та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – К.: Видавничо-поліграфічний
центр «Київський університет», 2008. – 512 с.

18. Україна і Росія: дев’ятий вал чи Китайська стіна / В. П. Горбулін, О. С. Власюк, С. В. Кононенко.
– К. : НІСД, 2015. – 132 с.

19. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.
20. Яровий В.І. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн XX ст.підручник для

вищих навчальних закладів/ В. І. Яровий. – К.: Генеза, 2005. – 816 с.

Додаткова
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