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Повна назва: «Зовнішня політика країн Західної Європи». 

Статус: вибіркова. 

Метою курсу «Зовнішня політика країн Західної Європи» є: розширення наукового 

світогляд студентів, надавши знання про зовнішню політику європейських країн (а саме, 

країн Європейського Союзу) в другій половині ХХ – початку XXІ ст.; ознайомлення 

студентів з теоретичними положеннями формування зовнішньої політики країн Західної, 

Центрально-Східної та Південно-Східної Європи; розкриття специфіки зовнішньої 

політики країн субрегіонів (західноєвропейського, ЦСЄ, ПСЄ), виявлення спільного та 

відмінного у їх зовнішньополітичній діяльності; аналіз інтеграційних аспектів 

становлення європейського геополітичного простору та з'ясування ролі і позицій держав у 

цьому процесі; вивчення місця країн регіонів у світовій політиці; надання студентам 

цілісної системи знань про принципи й основні риси зовнішньої політики країн цих 

субрегіонів, розкрити чинники, що впливають на її формування, еволюцію та перспективи 

реалізації цілей; дослідження місця та ролі, що посідає Україна у зовнішній політиці 

зазначених країн. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Зовнішня політика країн Європейського Союзу» 

складається з двох структурних модулів та чотирьох змістовних модулів: 1) Регіон 

Західної Європи після Другої світової війни та політика його провідних країн; 2) 

Регіоналізація геополітичного простору Західної Європи та його зовнішньополітична 

спрямованість; 3) Регіон ЦСЄ ПСЄ у системі міжнародних відносин; 4) Зовнішня політика 

країн ЦСЄ ПСЄ (1944-2014 рр.). Всі змістовні модулі є відносно самостійними, але 

пов'язані однією історичною епохою а також, формуванням й проведенням зовнішньої 

політики країн трьох субрегіонів: західноєвропейського, ЦСЄ та ПСЄ під час існування 

двох систем міжнародних відносин: Ялтинсько-Потсдамської та постбіполярної. 

Дисципліна розрахована на викладання матеріалу у двох триместрах: п'ятому (другому) і 

шостому (третьому). 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу використовуються 

такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних засобів, зокрема 

презентацій; 

2) семінарські заняття передбачають підготовку теоретичних та практичних питань з 

теорії міжнародних відносин та їх обговорення в аудиторії; 

3) виступ із захистом виконаного індивідуального завдання; 

4) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих питань і проблем теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 
Після ознайомлення з курсом «Зовнішня політика країн Європейського Союзу» 

студенти мають знати: 

 концепції формування і здійснення зовнішньої політики країн Західної Європи, країн 

Центрально-Східної та Південно-Східної Європи; 

 специфіки зовнішньополітичної діяльності держав субрегіонів; 

 інтеграційних тенденції та інших особливостей розвитку європейського геополітичного 

простору; 

 ролі та місця, що посідають країни Західної Європи у світовій політиці та країни 

новачки в ЄС, які належать до інших субрегіонів; 

 прізвища лідерів країн, міністрів закордонних справ, які корінним чином впливають на 

формування і проведення зовнішньополітичного курсу; 

 ключові досягнення і проблеми субрегіонів; 
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 проблеми та завдання у контексті становлення відносин «Україна - країни Західної 

Європи, країни ЦСЄ та ПСЄ». 

Студенти, засвоївши навчальну дисципліну «Зовнішня політика країн ЄС» повинні 

вміти: 

 розрізняти специфіку зовнішньополітичних концепцій західноєвропейських держав, 

концепцій країн ЦСЄ та ПСЄ; 

 характеризувати зовнішню політику країн регіонів, виявляти спільні та відмінні риси у 

зовнішньополітичній діяльності держав; 

 аналізувати роль і місце західноєвропейських країн у світовій політиці; 

 орієнтуватися у проблемах й тенденціях формування та реалізації інтеграційних 

процесів у Західній Європі та відмінностях між інтеграційними процесами, які тривали 

в країнах ЦСЄ ПСЄ.; 

 аналізувати місце і роль України у зовнішній політиці держав регіону 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): на вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 240 годин (60 годин лекцій, 60 годин семінарів, 120 годин самостійної роботи 

студента) на два триместри: 7 та 8 / 8 кредитів ECTS. 

 

Види робіт: контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться 

у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових 

аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях залік у п'ятому триместрі та 

іспит у шостому. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань (відповідь під час 

проведення колоквіуму), перевірки самостійний робіт, відповіді студентів під час 

семінарських занять. Підсумковий контроль з дисципліни «Міжнародні відносини та 

світова політика» проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку в 5 

триместрі і у вигляді іспиту у 6 триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального 

процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

 

Критерії оцінювання роботи студентів 

№ Форма контролю Максимальна 

оцінка одиниці 

контролю 

Кількість 

заходів 

Сума балів 

Триместр 5 

1 Відповіді на семінарах 8 5 40 

2 Тестування  15 1 15 

3 Самостійна робота 5 2 10 

4 Індивідуальне завдання 10 1 10 

5 Загальна кількість балів   70 

6 Залік   30 

 Всього за триместр   100 

Триместр 6 

1 Відповіді на семінарах 5 5 25 

2 Виступ із захистом виконаного 

індивідуального завдання 

20 1 20 

3 Тестування  15 1 15 

4 Загальна кількість балів   60 

5 Залік   40 

 Всього за триместр   100 

 

Викладач: 
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Хмель Анастасія Олександрівна, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж 

педагогічної діяльності – 4 роки. Кількість виданих наукових праць – близько 30. В 2013 

році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 

07.00.02 – «Всесвітня історія». Тема дисертації: «Дипломатичні відносини франкістської 

Іспанії з Європейськими країнами (1939-1975 рр.)». 

Сфера наукових інтересів – історія та зовнішня політика Іспанії в ХХ та на початку 

ХХІ століття, зовнішня політика країн Європи в другій половині ХХ століття, міжнародна 

та європейська безпека у другій половині ХХ та на початку ХХІ ст. 


