
Назва дисципліни Спільна зовнішня політика та політика безпеки 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 спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітньо-професійна програма «Міжнародні 

відносини».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Солових Євгенія 

Миколаївна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний 

корпус, 2 поверх, каб. 264, тел. (057)  707-55-54, електронна 

адреса кафедри: mpdepartment@ukr.net  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: «політична 

географія світу», «історія міжнародних відносин», 

«міжнародні відносини та світова політика ХХ ст.»., «теорія 

міжнародних відносин» та ін.  

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

Метою навчальної дисципліни є: формування у здобувачів 

вищої освіти розуміння теоретичних знань та практичних 

навичок роботи щодо загального та цілісного знання про 

генезис зовнішньополітичної співпраці західноєвропейських 

держав, інституційне та правове утвердження Спільної 

зовнішньої та безпекової політики ЄС (СЗБП ЄС) за умов 

нових викликів та загроз ЄС, вплив Брекзіту на європейську 

безпеку, а також взаємовідносини ЄС – Україна. 

 

Очікувані результати навчання:  

Вміння визначати  сучасні тенденції і проблеми світової 

політики , інтерпретувати інформацію щодо сучасних подій у 

сфері міжнародних відносин; 

вміння користуватися на практиці теоретичним положенням 

для аналізу міжнародних відносин і зовнішньої політики країн 

світу. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 48 годин 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – практичні  

заняття) та 72 годин самостійної підготовки.  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

 

Тема 1. «Генеза зовнішньополітичної та оборонної співпраці 

західноєвропейських держав»  (лекцій – 4, практ. – 4) 

Тема 2. «Перші основні договори та документи 

Європейського Союзу: загальна характеристика та їх 

безпекова складова» (лекцій – 4, практ. –2). 
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Тема 3. Спільні політики ЄС: загальна характеристика. 

Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС.  (лекцій – 4, 

практ. –2). 

Тема 4. Енергетична політика в ЄС. (лекцій – 4, практ. –2). 

Тема 5 Екологічна політика в ЄС. (лекцій – 4, практ. –2). 

Тема 6. Стратегія Європейської політики сусідства (лекцій – 

4, практ. –2). 

Тема 7 СБОП після Брекзіту: вплив Брекзіту на європейську 

безпеку (лекцій – 4, практ. –2). 

Тема 8 Взаємовідносини ЄС – Україна. Проблемні питання 

українського оборонно-промислового комплексу (лекцій – 4, 

практ. –2). 

Методи контролю результатів навчання: екзамен. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

  

 

 

 


