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Силабус навчальної дисципліни 
 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ЯК 

ГЛОБАЛЬНИЙ ТА 

РЕГІОНАЛЬНИЙ АКТОР» 
 

Спеціальність: 291 

“Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії” 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

основні засади функціонування Європейського Союзу, еволюція його 

розвитку на рубежі ХХ – ХХІ ст., особливості взаємовідносин із Росією, 

Сполученими Штатами Америки, Україною та іншими країнами; 

прогнозування визначення місця та ролі ЄС у вирішенні глобальних 

економічних та політичних проблем 

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

особливості функціонування Європейського Союзу як міжнародної 

організації континентального та глобального значення, визначення 

характеру його взаємовідносин з іншими провідними гравцями на 

світовій арені 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

знання щодо головних засад функціонування Європейського Союзу, 

еволюції його розвитку та трансформаційних змін в рамках 

євроспільноти на рубежі ХХ – ХХІ ст.; дослідження особливостей 

євроскептичних  настроїв в країнах Європи та з’ясування джерел їхнього 

живлення 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

формування припущення та прогнозування визначення місця і ролі ЄС у 

вирішенні глобальних міжнародних проблем 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 1.Зародження та розвиток ідей і концепцій єдиної 

Європи 

2.Передумови та початок європейської інтеграції 

3.Перші розширення Європейського Співтовариства в 70-80-ті рр. 

4.Маастрихтський договір: особливості прийняття, основні положення та 

значення 

5.Амстердамський і Ніццький договори 

6.Спільна зовнішня політика і політика безпеки Європейського Союзу в 

90-х рр. ХХ ст. 

7.Передумови та значення розширення ЄС на Схід 

8.Реформування інституціональної системи ЄС на поч. ХХІ ст. 

9. Інституції ЄС 

10. Спільні політики Європейського Союзу 

11.Спільна зовнішня політика та політика безпеки ЄС на поч. ХХІ ст. 

12.Нове розширення 2004-2013 рр.: механізми, особливості та проблеми 

13.Європейський Союз і Росія 

14.Європейський Союз і США 

15.Подальші перспективи розвитку та еволюції Європейського Союзу 

16.Україна і Європейський Союз 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: словесні методи: лекція, лекція-дискусія; наочні: 

демонстрація матеріалу за допомоги мультимедіа засобів; практичні: 

реферати. 

Форми навчання: денна очна 

Пререквізити “Міжнародні відносини і світова політика”, “Основи світової політики” 

Пореквізити “Міграція та гуманітарний вимір міжнародних відносин” 



Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційовний залік 

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 

Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ПОВЕДА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к. пол. н.  

Профайл викладача: 

Тел.:  

E-mail: sasha_poveda@ukr.net  

Робоче місце: 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

одержані знання з курсу покликані допомогти студентам визначити 

місце і роль Європейського Союзу у вирішенні глобальних проблем 

сучасності 

Лінк на дисципліну  
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