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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Курс «Європейський Союз в міжнародних відносинах» дає студентам 

спеціальності «Міжнародні відносини» ґрунтовні знання з основ європейської 

інтеграції. Розглядаються суть, засади, механізми і наслідки інтеграційних 

процесів у Європі, особливості європейської інтеграції в економічній, 

фінансовій, політичній, соціальній, правовій, військово-політичній та інших 

сферах, досягнення і проблеми на шляху до формування єдиного європейського 

дому. Значна увага приділена розгляду Європейського Союзу як міжнародного 

актора, проблемам формування і здійснення його зовнішньої політики і 

політики безпеки, а також європейській інтеграції України, що є стратегічним 

напрямком зовнішньої політики нашої держави. Метою викладання 

навчального курсу є опанування студентами особливостей виникнення, 

розвитку і трансформації європейського інтеграційного проекту – 

Європейського Союзу, тенденцій і проблем сучасного етапу його розвитку, 

місця і ролі ЄС у сучасній системі міжнародних відносин, співпраці України з 

Європейським Союзом та головних проблем і перспектив реалізації Україною 

курсу на повноправне членство в ЄС. 

 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2558


СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

сем-кі) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

2 семестр 

Модуль 1.  

1. Європейський 

союз як актор 

міжнародних відносин 

 

2/2 

Знати та 

розуміти 

природу та 

динаміку 

міжнародної 

безпеки, 

розумітио 

собливості її 

забезпечення на 

глобальному, 

регіональному 

та 

національному 

рівні, знати 

природу та 

підходи до 

вирішення 

міжнародних та 

інтернаціоналізо

ваних 

конфліктів. 

Досліджувати 

проблеми 

міжнародних 

відносин, 

регіонального 

розвитку, 

зовнішньої 

політики, 

міжнародних 

комунікацій, із 

використанням 

сучасних 

політичних, 

економічних і 

правових теорій 

та концепцій, 

наукових 

методів та 

міждисциплінар

них підходів, 

презентувати 

результати 

досліджень, 

надавати 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn  

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



відповідні 

рекомендації. 

Розуміти та 

застосовувати 

для розв'язання 

складних 

спеціалізованих 

задач 

міжнародних 

відносин, 

суспільних 

комунікацій та 

регіональних 

студій чинне 

законодавство, 

міжнародні 

нормативні 

документи і 

угоди, довідкові 

матеріали, 

чинні стандарти 

і технічні умови 

тощо. 

2. Інститути ЄС у 

процесі вироблення його 

зовнішньополітичних 

рішень 

2/2 Знати та 

розуміти 

природу та 

динаміку 

міжнародної 

безпеки, 

розумітио 

собливості її 

забезпечення на 

глобальному, 

регіональному 

та 

національному 

рівні, знати 

природу та 

підходи до 

вирішення 

міжнародних та 

інтернаціоналізо

ваних 

конфліктів. 

Досліджувати 

проблеми 

міжнародних 

відносин, 

регіонального 

розвитку, 

зовнішньої 

політики, 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn  

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



міжнародних 

комунікацій, із 

використанням 

сучасних 

політичних, 

економічних і 

правових теорій 

та концепцій, 

наукових 

методів та 

міждисциплінар

них підходів, 

презентувати 

результати 

досліджень, 

надавати 

відповідні 

рекомендації. 

Розуміти та 

застосовувати 

для розв'язання 

складних 

спеціалізованих 

задач 

міжнародних 

відносин, 

суспільних 

комунікацій та 

регіональних 

студій чинне 

законодавство, 

міжнародні 

нормативні 

документи і 

угоди, довідкові 

матеріали, 

чинні стандарти 

і технічні умови 

тощо. 

3. Відносини ЄС з 

міжнародними 

організаціями 

2/2 Знати та 

розуміти 

природу та 

динаміку 

міжнародної 

безпеки, 

розумітио 

собливості її 

забезпечення на 

глобальному, 

регіональному 

та 

національному 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



рівні, знати 

природу та 

підходи до 

вирішення 

міжнародних та 

інтернаціоналізо

ваних 

конфліктів. 

Досліджувати 

проблеми 

міжнародних 

відносин, 

регіонального 

розвитку, 

зовнішньої 

політики, 

міжнародних 

комунікацій, із 

використанням 

сучасних 

політичних, 

економічних і 

правових теорій 

та концепцій, 

наукових 

методів та 

міждисциплінар

них підходів, 

презентувати 

результати 

досліджень, 

надавати 

відповідні 

рекомендації. 

Розуміти та 

застосовувати 

для розв'язання 

складних 

спеціалізованих 

задач 

міжнародних 

відносин, 

суспільних 

комунікацій та 

регіональних 

студій чинне 

законодавство, 

міжнародні 

нормативні 

документи і 

угоди, довідкові 

матеріали, 



чинні стандарти 

і технічні умови 

тощо. 

4. Європейський 

Союз і США 

2/2 Знати та 

розуміти 

природу та 

динаміку 

міжнародної 

безпеки, 

розумітио 

собливості її 

забезпечення на 

глобальному, 

регіональному 

та 

національному 

рівні, знати 

природу та 

підходи до 

вирішення 

міжнародних та 

інтернаціоналізо

ваних 

конфліктів. 

Досліджувати 

проблеми 

міжнародних 

відносин, 

регіонального 

розвитку, 

зовнішньої 

політики, 

міжнародних 

комунікацій, із 

використанням 

сучасних 

політичних, 

економічних і 

правових теорій 

та концепцій, 

наукових 

методів та 

міждисциплінар

них підходів, 

презентувати 

результати 

досліджень, 

надавати 

відповідні 

рекомендації. 

Розуміти та 

застосовувати 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

 



для розв'язання 

складних 

спеціалізованих 

задач 

міжнародних 

відносин, 

суспільних 

комунікацій та 

регіональних 

студій чинне 

законодавство, 

міжнародні 

нормативні 

документи і 

угоди, довідкові 

матеріали, 

чинні стандарти 

і технічні умови 

тощо. 

Модуль І   тести Модульний 

контроль: від 

0 до 15 балів 

 

5. ЄС і держави 

Азійсько-

Тихоокеанського регіону 

2/2 Знати та 

розуміти 

природу та 

динаміку 

міжнародної 

безпеки, 

розумітио 

собливості її 

забезпечення на 

глобальному, 

регіональному 

та 

національному 

рівні, знати 

природу та 

підходи до 

вирішення 

міжнародних та 

інтернаціоналізо

ваних 

конфліктів. 

Досліджувати 

проблеми 

міжнародних 

відносин, 

регіонального 

розвитку, 

зовнішньої 

політики, 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

 



міжнародних 

комунікацій, із 

використанням 

сучасних 

політичних, 

економічних і 

правових теорій 

та концепцій, 

наукових 

методів та 

міждисциплінар

них підходів, 

презентувати 

результати 

досліджень, 

надавати 

відповідні 

рекомендації. 

Розуміти та 

застосовувати 

для розв'язання 

складних 

спеціалізованих 

задач 

міжнародних 

відносин, 

суспільних 

комунікацій та 

регіональних 

студій чинне 

законодавство, 

міжнародні 

нормативні 

документи і 

угоди, довідкові 

матеріали, 

чинні стандарти 

і технічні умови 

тощо. 

6. Політика ЄС в 

Середземномор'ї і на 

Близькому 

Сході 

2/2 Знати та 

розуміти 

природу та 

динаміку 

міжнародної 

безпеки, 

розумітио 

собливості її 

забезпечення на 

глобальному, 

регіональному 

та 

національному 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

 



рівні, знати 

природу та 

підходи до 

вирішення 

міжнародних та 

інтернаціоналізо

ваних 

конфліктів. 

Досліджувати 

проблеми 

міжнародних 

відносин, 

регіонального 

розвитку, 

зовнішньої 

політики, 

міжнародних 

комунікацій, із 

використанням 

сучасних 

політичних, 

економічних і 

правових теорій 

та концепцій, 

наукових 

методів та 

міждисциплінар

них підходів, 

презентувати 

результати 

досліджень, 

надавати 

відповідні 

рекомендації. 

Розуміти та 

застосовувати 

для розв'язання 

складних 

спеціалізованих 

задач 

міжнародних 

відносин, 

суспільних 

комунікацій та 

регіональних 

студій чинне 

законодавство, 

міжнародні 

нормативні 

документи і 

угоди, довідкові 

матеріали, 



чинні стандарти 

і технічні умови 

тощо. 

7. Відносини ЄС- 

Україна 

2/2 Знати та 

розуміти 

природу та 

динаміку 

міжнародної 

безпеки, 

розумітио 

собливості її 

забезпечення на 

глобальному, 

регіональному 

та 

національному 

рівні, знати 

природу та 

підходи до 

вирішення 

міжнародних та 

інтернаціоналізо

ваних 

конфліктів. 

Досліджувати 

проблеми 

міжнародних 

відносин, 

регіонального 

розвитку, 

зовнішньої 

політики, 

міжнародних 

комунікацій, із 

використанням 

сучасних 

політичних, 

економічних і 

правових теорій 

та концепцій, 

наукових 

методів та 

міждисциплінар

них підходів, 

презентувати 

результати 

досліджень, 

надавати 

відповідні 

рекомендації. 

Розуміти та 

застосовувати 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

 



для розв'язання 

складних 

спеціалізованих 

задач 

міжнародних 

відносин, 

суспільних 

комунікацій та 

регіональних 

студій чинне 

законодавство, 

міжнародні 

нормативні 

документи і 

угоди, довідкові 

матеріали, 

чинні стандарти 

і технічні умови 

тощо. 

Модуль ІІ   тести Модульний 

контроль: від 

0 до 15 балів 

Всього за 1 семестр  

Екзамен  

Всього за курс  

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Загальні положення 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації 

навчального процесу за кредитно-модульною системою 

здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), 

підсумкового (семестрового) контролю. 

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають 

поточному 

контролю: 

- Виступ з основного питання. 

- Усна наукова доповідь. 

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ. 

- Участь у дискусіях, інтерактивних формах організації 

заняття. 

- Аналіз джерельної і монографічної літератури. 

- Завдання на elearn (тестові, контрольні, творчі роботи тощо). 

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до 

вимог). 

Політика щодо 

перескладання: 

Допуск до перескладання модулів встановлюється за 

підтвердження поважних причин, що не дозволити скласти 

модуль вчасно 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Виконання творчих завдань має розкривати особисте бачення 

студентом проблеми, яку він береться розкрити. 

Доповіді під час семінарського заняття мають носити 

пізнавальний характер, проголошуватися з опорою на 

конспект або презентацію чи без опори. 

Політика щодо Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 



відвідування: (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 

заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


