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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Зовнішня політика країн 

Центрально-Східної та Південно-Східної Європи» є надання цілісних уявлень 

про зовнішньополітичні орієнтири та пріоритети зазначених країн, їхню участь 

у світовій політиці, характер взаємин з Україною; основними завданнями 

вивчення дисципліни «Зовнішня політика країн Центрально-Східної та 

Південно-Східної Європи» є вивчення головних чинників і принципів 

зовнішньої політики країн регіону, змісту і характеру стосунків з 

найвпливовішими державами світу та сусідами, співпрацю з Україною та 

формування навичок визначення зв’язку зовнішньої політики з внутрішніми 

процесами в країні. 

 

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


СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

сем-кі) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

8 семестр 

Модуль 1.  

1. Центрально-

Східна та Південно-

Східна Європа як 

геополітичний регіон 

 

2/2 

Знати принципи, 

механізми та 

процеси 

забезпечення 

зовнішньої 

політики 

держав, 

взаємодії між 

зовнішньою та 

внутрішньою 

політикою, 

визначення та 

реалізації на 

міжнародній 

арені 

національних 

інтересів 

держав, процесу 

формування та 

реалізації 

зовнішньополіт

ичних рішень. 

Знати природу 

та характер 

взаємодій 

окремих країн 

та регіонів на 

глобальному, 

регіональному 

та локальному 

рівнях. 

Здійснювати 

прикладний 

аналіз 

міжнародних 

відносин, 

зовнішньої 

політики 

України та 

інших держав, 

міжнародних 

процесів та 

міжнародної 

ситуації 

відповідно до 

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 



поставлених 

цілей, готувати 

інформаційні та 

аналітичні. 

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. Зовнішня політика 

держав Центрально-

Східної та Південно-

Східної Європи в період 

біполярної системи 

міжнародних відносин 

1945 – 1989 рр. 

2/2 Знати принципи, 

механізми та 

процеси 

забезпечення 

зовнішньої 

політики 

держав, 

взаємодії між 

зовнішньою та 

внутрішньою 

політикою, 

визначення та 

реалізації на 

міжнародній 

арені 

національних 

інтересів 

держав, процесу 

формування та 

реалізації 

зовнішньополіт

ичних рішень. 

Знати природу 

та характер 

взаємодій 

окремих країн 

та регіонів на 

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 



глобальному, 

регіональному 

та локальному 

рівнях. 

Здійснювати 

прикладний 

аналіз 

міжнародних 

відносин, 

зовнішньої 

політики 

України та 

інших держав, 

міжнародних 

процесів та 

міжнародної 

ситуації 

відповідно до 

поставлених 

цілей, готувати 

інформаційні та 

аналітичні. 

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. Зовнішня політика  

держав Центрально-

Східної Європи з 1989 р. 

до початку 2000-х рр. 

2/2 Знати принципи, 

механізми та 

процеси 

забезпечення 

зовнішньої 

політики 

держав, 

взаємодії між 

зовнішньою та 

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 



внутрішньою 

політикою, 

визначення та 

реалізації на 

міжнародній 

арені 

національних 

інтересів 

держав, процесу 

формування та 

реалізації 

зовнішньополіт

ичних рішень. 

Знати природу 

та характер 

взаємодій 

окремих країн 

та регіонів на 

глобальному, 

регіональному 

та локальному 

рівнях. 

Здійснювати 

прикладний 

аналіз 

міжнародних 

відносин, 

зовнішньої 

політики 

України та 

інших держав, 

міжнародних 

процесів та 

міжнародної 

ситуації 

відповідно до 

поставлених 

цілей, готувати 

інформаційні та 

аналітичні. 

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. Зовнішня політика  

держав Південно-Східної 

Європи з 1989 р. до 

початку 2000-х рр. 

2/2 Знати принципи, 

механізми та 

процеси 

забезпечення 

зовнішньої 

політики 

держав, 

взаємодії між 

зовнішньою та 

внутрішньою 

політикою, 

визначення та 

реалізації на 

міжнародній 

арені 

національних 

інтересів 

держав, процесу 

формування та 

реалізації 

зовнішньополіт

ичних рішень. 

Знати природу 

та характер 

взаємодій 

окремих країн 

та регіонів на 

глобальному, 

регіональному 

та локальному 

рівнях. 

Здійснювати 

прикладний 

аналіз 

міжнародних 

відносин, 

зовнішньої 

політики 

України та 

інших держав, 

міжнародних 

процесів та 

міжнародної 

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 

 



ситуації 

відповідно до 

поставлених 

цілей, готувати 

інформаційні та 

аналітичні. 

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. 

Модуль І   тести Модульний 

контроль: від 

0 до 15 балів 

 

5. Зовнішня політика  

держав Центрально-

Східної Європи з  початку 

2000-х рр. до нашого часу.  

2/2 Знати принципи, 

механізми та 

процеси 

забезпечення 

зовнішньої 

політики 

держав, 

взаємодії між 

зовнішньою та 

внутрішньою 

політикою, 

визначення та 

реалізації на 

міжнародній 

арені 

національних 

інтересів 

держав, процесу 

формування та 

реалізації 

зовнішньополіт

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 

 



ичних рішень. 

Знати природу 

та характер 

взаємодій 

окремих країн 

та регіонів на 

глобальному, 

регіональному 

та локальному 

рівнях. 

Здійснювати 

прикладний 

аналіз 

міжнародних 

відносин, 

зовнішньої 

політики 

України та 

інших держав, 

міжнародних 

процесів та 

міжнародної 

ситуації 

відповідно до 

поставлених 

цілей, готувати 

інформаційні та 

аналітичні. 

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. Зовнішня політика  

держав Південно-Східної 

2/2 Знати принципи, 

механізми та 

процеси 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 



Європи з  початку 2000-х 

рр. до нашого часу. 

забезпечення 

зовнішньої 

політики 

держав, 

взаємодії між 

зовнішньою та 

внутрішньою 

політикою, 

визначення та 

реалізації на 

міжнародній 

арені 

національних 

інтересів 

держав, процесу 

формування та 

реалізації 

зовнішньополіт

ичних рішень. 

Знати природу 

та характер 

взаємодій 

окремих країн 

та регіонів на 

глобальному, 

регіональному 

та локальному 

рівнях. 

Здійснювати 

прикладний 

аналіз 

міжнародних 

відносин, 

зовнішньої 

політики 

України та 

інших держав, 

міжнародних 

процесів та 

міжнародної 

ситуації 

відповідно до 

поставлених 

цілей, готувати 

інформаційні та 

аналітичні. 

Розуміти та 

застосовувати 

для розв'язання 

складних 

спеціалізованих 

задач 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

 



міжнародних 

відносин, 

суспільних 

комунікацій та 

регіональних 

студій чинне 

законодавство, 

міжнародні 

нормативні 

документи і 

угоди, довідкові 

матеріали, 

чинні стандарти 

і технічні умови 

тощо. 

7. Роль держав 

Центрально-Східної та 

Південно-Східної Європи 

у наддержавних 

європейських та 

євроатлантичнихструктур

ах і процесах. 

2/2 Знати принципи, 

механізми та 

процеси 

забезпечення 

зовнішньої 

політики 

держав, 

взаємодії між 

зовнішньою та 

внутрішньою 

політикою, 

визначення та 

реалізації на 

міжнародній 

арені 

національних 

інтересів 

держав, процесу 

формування та 

реалізації 

зовнішньополіт

ичних рішень. 

Знати природу 

та характер 

взаємодій 

окремих країн 

та регіонів на 

глобальному, 

регіональному 

та локальному 

рівнях. 

Здійснювати 

прикладний 

аналіз 

міжнародних 

відносин, 

зовнішньої 

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 

 



політики 

України та 

інших держав, 

міжнародних 

процесів та 

міжнародної 

ситуації 

відповідно до 

поставлених 

цілей, готувати 

інформаційні та 

аналітичні. 

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. 

8. Відносини держав 

Центрально-Східної та 

Південно-Східної Європи 

з Україною 

 Знати принципи, 

механізми та 

процеси 

забезпечення 

зовнішньої 

політики 

держав, 

взаємодії між 

зовнішньою та 

внутрішньою 

політикою, 

визначення та 

реалізації на 

міжнародній 

арені 

національних 

інтересів 

держав, процесу 

формування та 

  



реалізації 

зовнішньополіт

ичних рішень. 

Знати природу 

та характер 

взаємодій 

окремих країн 

та регіонів на 

глобальному, 

регіональному 

та локальному 

рівнях. 

Здійснювати 

прикладний 

аналіз 

міжнародних 

відносин, 

зовнішньої 

політики 

України та 

інших держав, 

міжнародних 

процесів та 

міжнародної 

ситуації 

відповідно до 

поставлених 

цілей, готувати 

інформаційні та 

аналітичні. 

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. 

Модуль ІІ   тести Модульний 



контроль: від 

0 до 15 балів 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен 30 

Всього за курс 100 

 

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: 

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 не зараховано 

 

 


