
Назва дисципліни Політика безпеки та оборони ЄС 

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 першим (бакалаврським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за напрямом  6.030203  

«Міжнародні економічні відносини 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Шамраєва Валентина Михайлівна, доктор політичних наук, 

професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0667001818 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни відбувається для здобувачів вищої 

освіти на підставі раніше засвоєного матеріалу з 

правознавства, політологій, соціології та інших дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

формування у слухачів цілісного уявлення про національні 

інтереси держав ЄС у сфері безпеки у різних регіонах світу в 

умовах глобалізації й регіоналізму та про механізми їх 

реалізації з застосуванням наявних ресурсів.  

 

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

- знати: основні етапи розвитку СПБО ЄС, основні 

проблеми у відносинах між державами-членами 

Європейського Союзу, сутність та особливості основних 

напрямків і програм співробітництва у сфері безпеки та 

оборони;   

вміти: визначати особливості процесу розвитку СПБО, 

проводити аналіз проблемних ситуацій у відносинах між 

країнами ЄС, пропонувати заходи із роз’яснення цих ситуацій, 

володіти навичками спільного розв’язання проблемних 

ситуацій, самостійного опанування навчального матеріалу, 

опрацювання додаткових джерел інформації.  

 

 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 1. Теоретичні основи та 

основні історичні етапи європейських інтеграційних процесів. 

2. Спільні політики ЄС: загальна характеристика,  3. Співпраця 

держав ЄС у політичній та безпековій сфері. 4. Спільна 

політика в сфері безпеки та оборони: нормативне закріпленні 

та механізми реалізації. 5. Основні риси сучасного етапу 

розвитку спільної безпекової політики ЄС.  

 

 



Методи контролю результатів навчання. 

Засвоєння тем (поточний контроль) здійснюється на 

семінарських та практичних заняттях відповідно до 

контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – 

перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної 

роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання 

передбачає виставлення оцінок за всіма формами проведення 

занять:  

-  Контроль  та  оцінювання  активності  роботи  студента  

під  час лекційних, семінарських і практичних занять; 

- Контроль та оцінювання якості підготовки та розробки 

проектних завдань; 

- Контроль засвоєння теоретичного та практичного 

матеріалу; 

- Контроль  та  оцінювання  вмінь  вирішувати  

розрахункові,  ситуаційні та евристичні задачі;  

- Контроль  та  оцінювання  вмінь  проводити  

дослідження  та  презентувати їх.  

 Підсумковий контроль засвоєння розділів здійснюється 

по їх завершенню на основі проведення контрольних робіт за 

відповідним розділом або темами. Завданням контролю є 

оцінювання знань, умінь та практичних навичок студентів, 

набутих під час вивчення певного блоку тем. 

 Семестровий підсумковий контроль проводиться 

відповідно до навчального плану у вигляді семестрового 

заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу 

та в обсязі навчального матеріалу, визначеному даною 

програмою дисципліни. 

  Застосовуються такі методи контролю підготовки 

студентів: 

- усні відповіді на семінарських заняттях; 

- письмового експрес-контролю; 

- колоквіум; 

- тестові завдання; 

- виконання творчих завдань; 

- розв’язування ситуаційних задач; 

Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння 

окремих розділів.  

 

.На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години /  

3 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 


