
Назва дисципліни Зовнішня політика України  

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна за вибором пропонується для викладання на 

факультеті міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу здобувачам вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем відповідно до програми підготовки за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», освітня програма 

«Міжнародна інформація та міжнародні комунікаціїї». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

 

Здоровко Сергій Федорович, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0675797400 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

української мови, кредитів зі вступу до спеціальності. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: Мета викладання 

навчальної дисципліни сформувати у студентів уявлення про 

процес формування й основний зміст зовнішньополітичної 

діяльності українського народу та української держави в різних 

історичних умовах новітнього періоду, розуміння характеру 

впливу зовнішніх чинників на внутрішнє життя українського 

народу й України, її сучасного геополітичного становища, 

інтересів, характеру відносин з іншими державами світу.  

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

Знати: 

– основні зовнішньополітичні акції, міжнародні угоди, 

договори, які визначали зміст зовнішньої політики України в 

різних історичних умовах новітнього періоду; – місце України 

в системі міжнародних відносин і в зовнішньополітичних 

доктринах провідних держав світу; – участь України в роботі 

міжнародних організацій; – внесок України у справу 

підтримання миру і стабільності в світі; – основні напрями і 

завдання зовнішньополітичної стратегії сучасної 

незалежноїУкраїни. 

Вміти: 

– оперувати поняттями курсу; – визначати основні напрями і 

завдання зовнішньополітичної діяльності України;.– 

розглядати зовнішньополітичну діяльність України в контексті 

світового розвитку і змін у міжнародних відносинах з 

урахуванням українських інтересів;– характеризувати зміст і 

значення зовнішньополітичних кроків українсько держави, 

міжнародних і міждержавних договорів і угод, які торкаються 

інтересів України;– реалізувати отримані знання у професійній  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами: Тема 1. Сутність поняття зовнішня 

політика , організаційна та законодавча база зовнішньої 

політики незалежної України. 



Тема 2. Співробітництво України на пострадянському просторі  

та російсько-українські відносини.   

Тема 3.  Політичні відносини України та США. 

Тема 4. Європейський Союз у зовнішній політиці України. 

Тема 5. Проблеми безпеки та роззброєння у зовнішній політиці 

України. 

Тема 6. Відносини України з країнами Центрально-Східної 

Європи, субрегіональне співробітництво з цими країнами. 

Тема 7. Країни Азії , Африки та Латинської Америки у 

зовнішній політиці України. 

Тема8. Зовнішня політика України на сучасному етапі. 

 Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій, а також для освітньої програми 

«Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» – 

виконання письмового індивідуального завдання. Семестровий 

підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. 

Мова викладання – українська. 

 


