
Назва дисципліни Зовнішня політика держави 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам 2 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-

професійна програма «Міжнародні відносини».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Солових Євгенія 

Миколаївна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний 

корпус, 2 поверх, каб. 264, тел. (057)  707-55-54, електронна 

адреса кафедри: mpdepartment@ukr.net  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з історії України, політичної географії світу, 

конфліктології та теорії переговорів, історії дипломатії та 

зовнішньої політики.  

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:. 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання 

здобувачам цілісної системи знань щодо загальних підходів до 

вироблення, аналізу та реалізації зовнішньої політики 

держави, ознайомлення з основними пріоритетами зовнішньої 

політики України та формування вмінь та навичок у галузі 

міжнародних відносин для обґрунтування прийняття 

важливих рішень у сфері зовнішньої політики держави.   

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен: 

формування у здобувачів наступних загальних 

компетентностей: 

ЗК7. Вміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані 

результати та обґрунтовувати прийняті рішення 

формування у здобувачів спеціальних (фахових) 

компетентностей: 

СК1. Знання про природу, динаміку, принципи організації та 

історичні тенденції розвитку міжнародних відносин. 

СК4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої 

політики держави. 

СК6. Розуміння основ сучасного міжнародного права та його 

впливу на структуру й динаміку міжнародних відносин та 

зовнішньої політики держав. 

Заплановані програмні результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми матриця 

відповідності вибіркового освітнього компонента «Зовнішня 

політика держави», в результаті вивчення дисципліни 

слухачі повинні: 

РН1. Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо 

природи, еволюції, стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики, а також про 

природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність 

інших учасників міжнародних відносин. 
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РН6. Розуміти принципи використання теоретичних знань з 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної 

безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при 

вирішенні практичних завдань. 

РН13. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до 

вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. 

РН22. Вести ділові бесіди у сфері міжнародних відносин і 

зовнішньої політики. 

РН23. Брати участь у фахових дискусіях із проблем 

міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних 

комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору. 

 

 Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи слухачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 

Тема 1. Загальні підходи до формування зовнішньої політики 

держави  (лекцій – 4, практ. –  4 години).  

Тема 2. Геополітичні процеси сучасності та їх вплив на 

зовнішню політику держави (лекцій – 2, практ. – 2 години).   

Тема 3. Методологічні підходи до аналізу зовнішньої політики  

(лекцій – 4, практ. –  4 години). 

Тема 4. Місце метафори в сучасних міжнародних відносинах 

(лекцій – 2, практ. – 2 години).   

Тема 5. Національний інтерес як базова структура формування 

зовнішньої політики держави. Пріоритети зовнішньої 

політики України  (лекцій – 2, практ. – 2 години).   

Тема 6. Публічна дипломатія як один із напрямів зовнішньої 

політики держави (лекцій – 2, практ. – 2 години).   

Тема 7. Організаційно-правовий механізм реалізації 

зовнішньої політики України (лекцій – 4, практ. – 4 години). 

Тема 8. Роль і місце політичних партій та громадсько-

політичних об’єднань у формуванні зовнішньої політики  

(лекцій – 2, практ. – 2 години).   

Тема 9. Основи зовнішньої політики незалежної України 

(лекцій – 2, практ. – 2 години). 

Тема 10. Україна та міжнародні організації: основні напрямки 

співпраці (лекцій – 2, практ. – 2 години).   

Тема 11. Зовнішня політика України на пострадянському 

просторі 

Тема 12. Співпраця України з іншими державами світу (лекцій 

– 4, практ. –  4 години). 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень слухачів, 

оцінювання виконання творчих, аналітичних та ін. завдань.    

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі 

заліку. Передбачено виконання контрольної роботи.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /   

4 кредити ECTS. 

 



Мова викладання – українська. 

 

 

 


