
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 

Мета курсу – вивчення провідних методологічних, концептуальних підходів, 
періодизації, категоріально-понятійного апарату зовнішньої політики країн Західної Європи, 
характерних рис та зовнішньополітичних пріоритетів західноєвропейських країн у 1990-х 
роках – на початку ХХІ століття; ознайомлення з особливостями зовнішньополітичної 
діяльності країн Західної Європи у постбіполярну епоху; аналіз підходів до розв’язання ними 
глобальних проблем, формування нової системи міжнародних відносин, забезпечення 
європейської та світової безпеки. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Зовнішня політика країн Західної Європи»  
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія міжнародних відносин», 
«Країнознавство», «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», «Регіональні 
підсистеми міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Міжнародні організації»,  «Зовнішня політика України». 
          Вивчення дисципліни формує засади для подальшого освоєння студентом таких 
навчальних дисциплін: «Аналіз зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність працювати в 
міжнародному контексті; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність 
до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел; здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти 
природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій 
та/або регіональних студій; здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, 
зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 
інформаційному; здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та 
внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої 
політики  країн Західної Європи; здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у 
світі та на Європейському континенті, та місце в них України; усвідомлення національних 
інтересів України на міжнародній арені; здатність застосовувати знання характеристик 
розвитку країн та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в 
них окремих держав для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем; здатність 
аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних 
відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними. 

Програмні результати навчання: 
знати: характерні риси та пріоритети діяльності країн Західної Європи на міжнародній 

арені; чинники та провідні етапи формування, розвитку та реалізації зовнішньої політики 
провідних країн Західної Європи;  провідні концепції і доктрини в зовнішньополітичному 
курсі провідних країн Західної Європи; характер впливу зовнішньої політики провідних 
країн Західної Європи на загальні світові економічні та політичні процеси; концептуальні 
підходи провідних країн Західної Європи, які є членами НАТО, до ролі НАТО у сучасному 
світі; стан розвитку взаємин України з провідними країнами Західної Європи та позиції цих 
країн з актуальних питань зовнішньої політики України; основні підходи країн Західної 
Європи, які є членами ЄС, до ролі ЄС у сучасному світі; 

уміти: визначати місце провідних країн Західної Європи у сучасних міжнародних 
відносинах; дослідити витоки формування та основні етапи розвитку зовнішньої політики 
провідних країн Західної Європи; користуватися документами, наукової літературою і 
іншими джерелами міжнародного за зовнішньополітичного характеру; аналізувати 
зовнішньополітичні та міжнародні події на різних стадіях міжнародних відносин, логічно й 
послідовно висвітлювати факти та події зовнішньої політики країн зазначеного регіону; 
застосовувати отримані історичні знання для осмислення сучасних проблем, враховувати 
уроки минулого для сьогодення. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Зовнішня політика провідних країн Західної Європи після Другої світової війни. 

Зовнішня політика Великої Британії після Другої світової війни. Зовнішня політика Франції 
у післявоєнний період. Зовнішня політика федеративної республіки Німеччина у 
післявоєнний період. Основні напрями зовнішньополітичного курсу Іспанії після Другої 
світової війни. Особливості зовнішньої політики Італії після Другої світової війни.  

Зовнішня політика провідних країн Західної Європи після закінчення «холодної 
війни». Зовнішня політика Великобританії у 1990-х роках – початок ХХІ ст. Зовнішня 
політика Німеччини у 1990-х роках – початок ХХІ ст. Зовнішня політика Франції у 1990-х – 
початок ХХІ ст. Зовнішня політика Іспанії у 1990-х – початок ХХІ ст. Зовнішня політика 
Італії у 1990 – початок ХХІ ст. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Судак Ірина Іванівна, канд.іст.наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та туризму. 
 


