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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

  

Метою дисципліни є - сформувати у студентів уявлення про процес формування й 

основного змісту зовнішньої політики країн Західної Європи та Північної Америки як 

їхнього дійового  інструменту після Другої Світової війни, розуміння характеру впливу 

зовнішніх чинників на буття їхніх народів, геополітичного становища політики країн 

Західної Європи та Північної Америки, інтересів, характеру відносин з іншими державами 

світу. 

Завдання дисципліни:–  роз’яснення змісту зовнішньої політики країн Західної Європи та 

Північної Америки, її місця в системі міжнародних відносин після Другої Світової війни;–

  розкриття процесу формування й основних положень зовнішньополітичної концепції 

країн Західної Європи та Північної Америки, характеру взаємовідносин країн Західної 

Європи та Північної Америки зі світовим співтовариством і окремими його суб’єктами. У 

результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:–  предмет курсу, методологічні засади вивчення у дослідженні зовнішньої 

політики країн Західної Європи та Північної Америки;–  основні зовнішньополітичні 

акції, міжнародні угоди, договори, які визначали зміст зовнішньої політики країн Західної 

Європи та Північної Америки після Другої Світової війни, у певних геополітичних 

умовах, кризових ситуаціях;–  місце країн Західної Європи та Північної Америки в 

системі міжнародних відносин і в зовнішньополітичних доктринах як провідних держав 

світу в певних історичних умовах, так й на сучасному етапі;–  основні напрями і завдання 

зовнішньополітичної стратегії країн Західної Європи та Північної Америки. 

Вміти:–  оперувати поняттями курсу;–  визначати основні напрями і завдання 

зовнішньополітичної діяльності країн Західної Європи та Північної Америки як у 

минулому, так й на сучасному етапі. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Годин

и 

(лекції/ 

сем-кі) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

1. ЗОВНІШНЯ 

ПОЛІТИКА  

ВЕЛИКОБРИТАНІ

Ї 

 

4/4 

Усвідомлювати: 

Причини втрати 

колоній 

Великобританією 

після закінчення 

Д.світ.війни 

 

Оперувати 

ключовими 

положеннями: 

наслідки участі 

Англії в “Суецькій 

авантюрі” 1956 р.;  

“особливі стосунки” 

зі США;  

Велика Британія і 

ЄЕС. 

Англія і політика 

розрядки в Європі. 

Англо-аргентинська 

війна 1982 рр. 

Написання реферату: 

Зовнішня політика 

Великобритані після  

капітуляції 

Німеччини та 

початком  «Холодної 

війни» 

 

Виконання 

самостійної роботи : 

усний аналіз політики 

Великобритані у 

відносинах з 

наднаціональними 

інтеграційними 

структурами 

 

Відповіді та доповіді 

на семінарах 

 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 

2. ЗОВНІШНЯ 

ПОЛІТИКА  

ФРАНЦІЇ 

2/2 Усвідомлювати: 

Причини 

алжирського питання; 

розпад французької 

колоніальної системи.  

Оперувати 

ключовими 

положеннями: 

розв’язання 

алжирської проблеми; 

роль Франції в 

розрядці міжнародної 

напруги 

 

Написання реферату: 

Франція та  НАТО: 

протиріччя  та пошук  

компромісу 

 

 

Виконання 

самостійної роботи : 

проаналізувати 

зовншньополітичні 

пріоритети Франції 

епохи  Ш.  Де Голля; 

       

 

 

Відповіді та доповіді 

на семінарах 

 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 

3 ЗОВНІШНЯ 

ПОЛІТИКА  

НІМЕЧЧИНИ 

4/4 Усвідомлювати: 

Німецьке питання в 

міжнародних 

відносинах 1950 – 

першої половини 

1970-х рр. Оперувати 

Написання реферату: 

Принципові основи 

союзницького 

контролю і 

міжнародного 

правового статусу 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 



ключовими 

положеннями: 

Інтеграція ФРН до 

ЗЄС та НАТО. 

Залучення НДР до 

Організації 

Варшавського 

Договору 

переможеної 

Німеччини 

 

Виконання 

самостійної роботи : 

усно проаналізувати 

«Східну політику» В. 

Бранда 

 

Відповіді та доповіді 

на семінарах 

 

Модуль І   тести Модульни

й 

контроль: 

від 0 до 10 

балів 

Модуль ІІ ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США ТА КАНАДИ 

4. ЗОВНІШНЯ 

ПОЛІТИКА  США   

3/3 Усвідомлювати: суть 

доктрини «гнучкого 

реагування» США на 

міжнародній арені. 

 

Оперувати 

ключовими 

положеннями: 

карибська криза; 

ескалація війни в 

Індокитаї; 

«Доктрина 

Джонсона». 

Написання реферату: 

США та СРСР : від 

союзництва до  

«Холодної війни».  

 

 

Виконання 

самостійної роботи : 

усно проаналізувати  

Роль США у  розпаді 

СРСР та зміна 

геополітичної 

ситуації в світі на 

користь першої 

 

Відповіді та доповіді 

на семінарах 

 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 

5. ЗОВНІШНЯ 

ПОЛІТИКА  

КАНАДИ 

2/2  

Усвідомлювати: 

причину вступу 

Канади до НАТО 

 

Оперувати 

ключовими 

положеннями: участь 

у Корейській війні; 

Еволюція 

зовнішньополітичног

о курсу Канади у 

1960-70-ті рр.; 

концепція 

«противаги» Трюдо; 

Написання реферату: 

Зовнішня політика 

Канади після  Другої 

світової війни 

 

Виконання 

самостійної роботи : 

усно проаналізувати 

Зовнішньополітичний 

курс Канади за уряду 

С.Харпера 

 

Відповіді та доповіді 

на семінарах 

 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 



доктрина «серединної 

держави» на 

міжнародній арені. 

  

Модуль ІІ   тести Модульни

й 

контроль: 

від 0 до 10 

балів 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

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. 

Сформовані студентом тези мають бути результатом 

індивідуального розкриття обраного для висвітлення питання, з 

належним чином оформленим списком цитованих джерел. 

Політика щодо 

відвідування: 

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

(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 незараховано 
 

 

 


