
Назва дисципліни Зовнішня політика Європейського Союзу 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Новікова Людмила Вікторівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0577051059 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з концептуальних засад. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

- вивчення концептуальних засад зовнішньої політики 

Європейського Союзу, основних напрямків  

зовнішньополітичної діяльності щодо забезпечення 

інтересів ЄС у міжнародних відносинах; 

- ознайомлення студентів з основними теоретичними та 

практичними аспектами зовнішньополітичної діяльності 

ЄС; 

  

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати: 

- особливості європейських інтеграційних процесів у 

сфері зовнішньої політики; 

- сучасний стан проблематики регіональних аспектів 

міжнародних відносин (на прикладі зовнішньої 

політики ЄС); 

            -     співвідношення між глобальним і регіональним                                                                          

рівнями функціонування міжнародних відносин 

- місце держав і недержавних акторів у міжнародних 

відносинах; 

- правові основи діяльності ЄС; 

-   аналізувати особливості міжнародно-правових 

відносин в сфері підтримки миру і безпеки в умовах 

глобалізації; 

-  - характеризувати новітні виклики і загрози 

міжнародній безпеці; 

вміти: 

- аргументовано обґрунтовувати свою точку зору з 

питаньміжнародної політики, спираючись на 

отримані знання. 

- орієнтуватися в джерелах і літературі, присвяченій 



проблемам зовнішньої політики ЄС; 

- використовувати отримані методичні навички для 

самостійного аналізу динаміки розвитку 

регіональних ситуацій; 

- вести ефективну дискусію в науковому середовищі. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

1 Формування та розвиток зовнішньої політики ЄС; 

2. Спільна  політика безпеки та оборони Європейського 

союзу.; 

3. Діяльність Європейського союзу у сфері протидії новим 

викликам і загрозам. 

4. Основні напрямки зовнішньої політики Франції, Німеччини, 

Іспанії, Італії та Великобританії 

5. Відносини України та ЄС 

 

 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

  

 

 

 


