
Назва дисципліни  «Зовнішня політика України» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 4 курс. 

 

Напрям «Країнознавство»  

 

Навчальна дисципліна призначена для студентів- 

міжнародників. Корисна економістам, юристам, 

країнознавцям, міжнародникам, історикам, політологам 

кожному допитливому здобувачу вищої освіти 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

 Кандидат історичних наук, доцент кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства Онацький М.Ю., 

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: turbiz@karazin.ua) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Основи наукових 

досліджень», «Економіка України», «Історія України», 

«Політологія», «Економічна теорія», «Країнознавство», 

«Зовнішня політика України» 

Опис 

 

Мета дисципліни.  
Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення 

про процес становлення Європейського Союзу, особливості  

його інституційної структури, специфіку формування 

внутрішньої та зовнішньої політики Європейського 

співтовариства, зокрема Європейської політики сусідства 

(ЄПС).  

 

Очікувані результати навчання.  

 У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 

  Знати: особливості процесу формування  

Європейського Співтовариства;  інституціональну 

структуру ЄС; особливості євроінтеграційних перетворень 

наприкінці 1950-х рр. – на початку ХХІ ст., основні етапи 

розширення Європейського Співтовариства, принципи 

правового забезпечення діяльності Євросоюзу, систему 

ухвалення рішень в Євросоюзі 

Вміти: працювати з документальними джерелами та 

науковою літературою з дисципліни; узагальнювати 

теоретичну інформацію історичного та політичного 

характеру; оперувати поняттями курсу; аналізувати 

процеси формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої 

політики Європейського Союзу; визначати хронологічні 

особливості та найбільш характерні ознаки європейської 

інтеграції. 

 

 

 



Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 14 тем, які вивчаються протягом 90 

годин з яких 48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 

16 год. – семінарські заняття), 42 години самостійної 

підготовки. 

 

 Тема № 1. Цивілізаційні чинники європейської 

єдності (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.)  

 Тема № 2. Проекти об’єднання Європи в історії 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.).  

Тема № 3. Передумови та початок Європейської 

інтеграції (1945 – 1957 рр.). (Лекцій – 2 год., Сем. – 1 год.) 

Тема № 4. Перехідний період Європейської інтеграції 

(1958 – 1969 рр.) (Лекцій – 2 год., Сем. – 1 год.) 

 Тема № 5. Розвиток Європейського співтовариства 

в 70-х – 80 х рр. ХХ ст. (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.). 

           Тема № 6. Євроінтеграційні трансформації у  

1990-х рр. (Лекцій – 2 год., Сем. – 1 год.) 

 Тема № 7. Особливості розвитку ЄС на початку  

ХХІ ст. (Лекцій – 2 год., Сем. –  1 год.)  

Тема № 8. Правовий устрій Євросоюзу (Лекцій – 2 

год., Сем. –  1 год.)  

Тема 9. Інституції ЄС (Лекцій – 2 год., Сем. –  1 

год.) 

Тема 10. Система ухвалення рішень в ЄС (Лекцій – 2 

год., Сем. –  1 год.) 

Тема 11. Спільна політика країн ЄС та особливості 

її здійснення (Лекцій – 2 год., Сем. –  1 год.) 

Тема 12. Проблеми і перспективи зовнішньої 

політики ЄС (Лекцій – 2 год., Сем. –  1 год.) 

Тема 13. Європейська політика сусідства та її 

особливості (Лекцій – 2 год., Сем. –  1 год.) 

Тема 14. Україна в рамках європейської політики 

сусідства (Лекцій – 2 год.)  

 

 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на семінарських заняттях.  

Підсумковий контроль – у формі іспиту. 

 Мова викладання –  українська 

  

 


