
Назва дисципліни ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Інформація про факультети 
(навчально-наукові 
інститути) і курси навчання, 
студентам яких пропонується 
вивчати цю дисципліну

Дисципліна викладається на факультеті міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу, спеціальності: міжнародні 
економічні відносини

Контактні дані розробників 
робочої програми навчальної 
дисципліни, науково-
педагогічних працівників, 
залучених до викладання

Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, 
к.е.н., Макарчук Катерина Олексіївна; 61022, м. Харків, майдан 
Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 378; тел. 
+380577075160; e-mail:   k.makarchuk  @karazin.ua  

Попередні умови для 
вивчення дисципліни

Базовим для курсу «Зовнішня політика України» є засвоєння таких
дисциплін:  «Міжнародні  економічні  відносини»,  «Історія
міжнародних відносин», «Міжнародне право», «Теорія міжнародних
відносин»

Опис

Мета  дисципліни:  сформувати  у  студентів  уявлення  про  процес
формування  й  основний  зміст  зовнішньополітичної  діяльності
України за часи розвитку історичних етапів міжнародних відносин та
на сучасному етапі, розуміння характеру впливу зовнішніх чинників
на внутрішнє життя України, її сучасного геополітичного становища,
інтересів,  характеру  відносин  з  іншими  державами  світу,  а  також
базовими  поняттями,  умовами  та  правилами  зовнішньої  політики
держави.

Очікувані результати навчання:  студенти повинні  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  незалежної  України.
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 української держави, міжнародних і міждержавних договорів і
угод, які торкаються інтересів України; реалізувати отримані знання у
професійній діяльності.

Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Тема  1.  Теоретичні  засада  зовнішньої  політики  та  стратегії

держави у міжнародних відносинах.
 Тема 2. Концептуальні та теоретичні основи зовнішньої політики 

сучасної України.
Тема 3. Україна у сучасному геополітичному просторі. 
Тема 4. Європейський вектор зовнішньої політики незалежної

України. Відносини України з країнами Центрально-Східної Європи.
Тема 5. Відносини України з країнами Північної Америки – США, 

Канади.
Тема 6. Російсько-українські відносини та співробітництво 

України на пострадянському просторі.
Тема 7. Країни Азії, Африки та Латинської Америки у зовнішній 

політиці України.
Тема 8. Участь України у діяльності міжнародних 
організацій.

Методи контролю результатів навчання
- усні відповіді на семінарських заняттях;
- письмового експрес-контролю;
- колоквіум;
- тестові завдання;
- виконання творчих завдань;
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- оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів тем.
Мова викладання – українська, російська

(реферати,роботи
розв’язування ситуаційних задач;
виконанняміндивідуальноїсеместрової аналітичні обзори).


