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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Зовнішня політика України» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». освітньої програми 

«Міжнародні відносини та регіональні студії» 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1.  Метою дисципліни є 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. 

1.2. Завдання дисципліни:  

– роз’яснення змісту геополітичного становища України, її місця в системі 

міжнародних відносин; 

– розкриття процесу формування й основних положень зовнішньополітичної концепції 

сучасної незалежної України, характеру взаємовідносин України зі світовим 

співтовариством і окремими його суб’єктами; 

– формування активної національно свідомої громадської позиції студентів. 

1.3. Кількість кредитів – 3 

 

1.4. Загальна кількість годин – 90 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й - 

Семестр 

5-й - 

Лекції 

32 год. -  

Семінарські заняття 

16 год.  - 

Лабораторні заняття 

 год.  - 

Самостійна робота 

42 год. - 
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в тому числі індивідуальні завдання  

Контрольна робота – 12 год.  

 

1.6. Заплановані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

– предмет курсу, методологічні засади вивчення і дослідження зовнішньої 

політики; 

– 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; 

– 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. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1.  

Історія зовнішньої політики України: від витоків до здобуття незалежності 

Зовнішньополітичні відносини в добу Київської Русі. Міжнародні відносини 

Галицько-Волинської держави. Зовнішня політика української козацької держави за часів 

Б. Хмельницького. Дипломатична діяльність українських гетьманів наприкінці XVII – 

XVIII cт.  

Українська зовнішня політика в період національно-визвольної революції                        

1917 – 1921 рр.  УСРР в системі радянської зовнішньої політики в міжвоєнний період.  

Відновлення зовнішньополітичних прерогатив України в роки Другої Світової війни. 

Укладання міжнародних договорів з колишніми союзниками Німеччини. Врегулювання 

територіальних питань та зміни українських кордонів і складу населення після Другої 

Світової війни. Участь УРСР у розв’язанні повоєнних проблем Європи.  

УРСР у міжнародних відносинах у період «холодної» війни і посилення блокового 

протистояння.  

     Тема 2.  

Зовнішньополітичні виклики України на сучасному етапі. 

Матеріальні та культурні втрати «радянського розлучення».  

Діяльність України в 90-ті роки. Україна у процесі роззброєння. Виконання Україною 

умов Договору про звичайні збройні сили в Європі. 

Роззброєння як глобальна проблема сучасності. Позиція України щодо заборони 

випробувань ядерної зброї, повної ліквідації ядерної та іншої зброї масового знищення. 

Реалізація курсу на без’ядерний статус. Україна — без’ядерна та позаблокова й 

нейтральна держава. 

Національні інтереси та національна безпека України: визначення їх напрямів, 

структури та змісту. Основні напрямки політики та система реалізації національної 

безпеки України, її зовнішньополітичні аспекти. Взаємозв’язок національної безпеки з 

міжнародними системами колективної і регіональної безпеки. Військово-політичне 

партнерство. 

Воєнна доктрина як складова частина національної безпеки. Проблеми будівництва та 

реформування Збройних сил України. 

Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи — планетарна проблема. Питання 

екологічної безпеки в співпраці України з світовим співтовариством. 

Проблема формування іміджу України в світі. 
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Тема 3. Інтеграційні проекти та участь в них України. 

Європейська інтеграція як провідна тенденція розвитку постмодерної системи 

міжнародних відносин. Перетворення незалежної України на важливий чинник 

стабільності в Європі, становлення нової європейської архітектури безпеки. Європейський 

вибір України. Об’єктивні і суб’єктивні чинники, які визначають євроінтеграційні 

можливості України. 

Стратегічний курс України на європейську інтеграцію — природний наслідок 

здобуття Україною державної незалежності. 

Євроатлантичний курс України. Розширення ЄС і наслідки для України. Участь 

України в роботі європейських структур (Рада Європи). Угода про партнерство і 

співробітництво з ЄС від 1994 р. Політика сусідства у взаємовідносинах України та ЄС. 

Шлях України до НАТО: проблеми і перспективи. 

 

Тема 4.  

Діяльність України в міжнародних організаціях. 

УРСР як одна із засновниць ООН. Співпраця України в галузі роззброєнь та 

правозахисній сфері. Участь України в миротворчих операціях ООН у 1990-х -  на початку 

2000-х рр. Роль та місце України в керівних органах та спеціальних установах системи 

ООН. Участь України в Світовій Організації Торгівлі. Україна в Раді Європи та ОБСЄ. 

Регіональні інтеграційні утворення та участь в них України. Роль та місце України в 

ОЧЕС. Особливості співпраці України з країнами-членами організації ЦЄІ. Партнерство з 

НАТО: сьогодення і майбутнє. 

 

Тема 5. 

Західний вектор зовнішньої політики незалежної України.  

Провідні країни світу в політиці України.  

Роль США в становленні нового світового порядку. Еволюція політики США щодо 

незалежної України: основні етапи та проблеми розвитку українсько-американських 

відносин. Особливості стратегічного партнерства між Україною і США. Становлення, 

розвиток та перспективи українсько-американського економічного, політичного й 

військового співробітництва. 

Українсько-канадське особливе партнерство. Роль української діаспори в США і 

Канаді у становленні та розвитку стосунків північноамериканських держав з Україною. 

Етапи розбудови відносини України з провідними країнами ЄС.  

Особливості українсько-німецького партнерства. Українсько-французьке двостороннє 
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співробітництво. Українсько-британські стосунки на сучасному етапі. 

 

Тема 6. 

Відносини України з країнами Центрально Європи. 

Відносини України з державами Центральної Європи. Становлення і розвиток 

двосторонніх відносин з Польщею. Українсько-угорські відносини. Незалежна Україна в 

зовнішній політиці Чехії і Словаччини. Суперечності розвитку сучасних українсько-

румунських відносин. Роль країн Центральної Європи — членів ЄС у реалізації 

євроінтеграційної стратегії України. 

 

Тема 7. 

Пострадянські республіки Східної Європи в системі зовнішньополітичних 

координат незалежної України 

Україна в структурах пострадянського простору. Проекти СНД та участь у них 

України.  

Україна та пострадянські республіки Східної Європи: специфіка формування 

двосторонніх відносин. Диверсифікація зовнішніх зв’язків. Активізація України у 

багатостосторонньому співробітництві. Україна та пострадянські республіки Східної 

Європи: специфіка формування двосторонніх відносин. Українсько-білоруські відносини 

в пострадянський період. Україна та Республіка Молдова: основні проблеми двосторонніх  

стосунки. Україна та країни Балтії: особливості двосторонніх відносин. Закавказький 

вектор в українській зовнішній політиці.  

 

Тема 8. 

Особливості двосторонньої взаємодії України з країнами Азіатсько-

Тихоокеанського регіону та Центральної Азії. 

Країни Центральної Азії в системі зовнішньополітичних координат України. 

Центрально-азійські республіки СНД в зовнішній політиці України. Українсько-казахські 

стосунки в пострадянський період. Республіка Узбекистан в системі зовнішньополітичних 

координат України. Особливості українсько-туркменського співробітництва на сучасному 

етапі.  

Україна та країни Східної Азії: проблема багатостороннього та двостороннього 

співробітництва. Українсько-китайське співробітництво: основні напрямки. Українсько-

корейське економічне співробітництво. Особливості українсько-японської двосторонньої 

взаємодії. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л с лаб інд с.р. л п лаб. інд

. 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Етапи становлення української зовнішньої політики 

Тема 1. Історія 

зовнішньої політики 

України: від витоків 

до незалежності 

 

 

18 

 

 

8 

 

 

4 

   

 

6 

 

 

 

 

    

 

Тема 2. 

Зовнішньополітичні 

виклики України на 

сучасному етапі 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

   

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Всього за розділом 1 28 12   6   10        

Розділ 2. Участь України в інтеграційних проектах та міжнародних організаціях 

Тема 3. Інтеграційні 

проекти та участь в 

них України 

 

5 

 

2 

 

  1 

   

2 

      

Тема 4. Діяльність 

України в 

міжнародних 

організаціях 

 

5 

 

2 

 

  1 

   

2 

      

Всього за розділом 2 10 4   2   4       

               Розділ 3. Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні відносини України з  

країнами Європи та Північної Америки 

Тема 5. Західний 

вектор зовнішньої 

політики України.  

 

10 

 

 

  4 

 

   2 

   

4 

 

 

 

 

 

  

    

 

Тема 6. Розвиток 

відносин України з 

країнами Центральної 

Європи. 

 

 

10 

 

 

4 

  

 

2 

   

 

4 

 

      

Всього за розділом 3 20    8   4   8       

Розділ 4. Євразійський напрям зовнішньої політики України 

Тема 7. Пострадянські 

республіки Східної 

Європи в системі 

зовнішньополітичних 

координат незалежної 

України 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

2 

   

 

4 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

Тема 8. Особливості 

двосторонньої 

взаємодії України з 

країнами Азіатсько-

Тихоокеанського 

регіону та 

Центральної Азії. 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

   

 

 

4 
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Всього за розділом 4 20 8 4   8       

Індивідуальне 

завдання  

(контрольна робота) 

12     12       

Усього годин 90  32  16   42       

 

 

Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин  

1.  Історія зовнішньої політики України: від витоків до незалежності 4 

2.  Зовнішньополітичні виклики України на сучасному етапі 2 

3, 4 Інтеграційні проекти та участь в них України. Діяльність України в 

міжнародних організаціях 

2 

5 Західний вектор зовнішньої політики незалежної України.  2 

6 Розвиток відносин України з країнами Центральної Європи. 2 

7 Пострадянські республіки Східної Європи в системі 

зовнішньополітичних координат України. 

 

2 

8 Особливості двосторонньої взаємодії України з країнами Азіатсько-

Тихоокеанського регіону та Центральної Азії 

2 

 Разом 16 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Підготовка до усного опитування на тему  «Історія зовнішньої 

політики України: від витоків до незалежності» з наступних питань: 

дипломатичні відносини в добу Київської Русі,  зовнішня політика 

української козацької держави за часів Б. Хмельницького, зовнішня 

політика в період Української Центральної ради, особливості 

зовнішньополітичного курсу гетьмана П. Скоропадського, зовнішня 

політика УНР, УРСР в радянській зовнішній політиці, Зовнішня 

політика Радянської України. Врегулювання відносин з Польщею, 

Румунією, Німеччиною, Австрією, Італією, Чехословаччиною, 

Францією, Туреччиною. Фактичне та юридичне визнання України . 

Створення СРСР і місце України в ньому, відновлення 

зовнішньополітичної діяльності в УРСР, Створення і діяльність 

Наркомату закордонних справ УРСР. Вихід України на міжнародну 

арену, Україна і ООН. 

 

 

 

 

 

6 

 

2.  Підготовка до усного опитування на тему  «Зовнішньополітичні 

виклики України на сучасному етапі» з наступних питань: основні 

засади та принципи зовнішньої політики України після здобуття 

 

 

4 
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незалежності, ядерне роззброєння та його наслідки для України, 

проблема формування міжнародного іміджу країни, міграційна 

політика України та проблема трудових мігрантів. 

3, 4 Підготовка до усного опитування на тему  «Інтеграційні проекти 

України. Діяльність України в міжнародних організаціях» з наступних 

питань: ідентифікація національних інтересів України, Україна в 

європейській системі безпеки  і співробітництва, європейський вибір 

Україні, партнерство з НАТО: сьогодення і майбутнє, міжнародні 

фінансові структури в політиці України, Євроінтеграція окремих 

регіонів України, як ефективний інструмент процесу приєднання до 

ЄС. Роль єврореґіонів — «Карпатський», «Верхній Прут», «Буг», 

«Нижній Дунай» в субрегіональному співробітництві України в 

регіоні ЦСЄ . Зміна сутності євробезпеки: хоча військова сила є 

невід`ємною складовою рівноваги, проте вона вже не займає 

найважливішої і єдиної позиції. Зростання ваги політичного, 

економічного, екологічного та етнічного аспектів безпеки. Вплив 

інтеграції країн ЦСЄ у європейські структури на стан 

субрегіонального співробітництва в регіоні ЦСЄ. Роль Польщі та 

Угорської республіки у допомозі України у її прагненні до 

євроінтеграції. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 Підготовка до усного опитування на тему  «Західний вектор 

зовнішньої політики незалежної України» з наступних питань: 

провідні країни світу в українській зовнішній політиці, розбудова 

відносин з США та Канадою, особливості формування двосторонніх 

відносин з провідними країнами ЄС, українсько-німецьке 

співробітництво, розвиток українсько-французьких відносин на 

сучасному етапі, українсько-британське партнерство. 

 

 

 

4 

 

6 Підготовка до усного опитування на тему  «Розвиток відносин 

України з країнами Центральної Європи» з наступних питань: 

особливості розбудови двосторонніх відносин України з країнами 

центральноєвропейського регіонів, формування відносин України з 

країнами Південної Європи. 

 

 

4 

 

7 Підготовка до усного опитування на тему  «Пострадянські республіки 

Східної Європи в системі зовнішньополітичних координат України» з 

наступних питань: основні проблеми українсько-білоруських 

двосторонніх відносин, розвиток стосунків України та Молдови в 

пострадянський період, особливості формування відносин між 

Україною та країнами Балтії, Кавказький вектор української 

зовнішньої політики, участь України в інтеграційних проектах на 

пострадянському просторі. 

 

 

 

 

 4 

8 Підготовка до усного опитування на тему «Особливості 

двосторонньої взаємодії України з країнами Азіатсько-

Тихоокеанського регіону та Центральної Азії» з наступних питань:, 

особливості формування відносин України з країнами Східної Азії, 

центрально-азійські республіки СНД в системі зовнішньої політики 

України.  

 

 

4 

 Індивідуальне завдання – контрольна робота 12 

 Разом 42 
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Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента є видом позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке 

виконується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу. Метою такого 

виду роботи є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з 

навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. 

Індивідуальне завдання з дисципліни сприяє більш поглибленому вивченню 

теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення 

відповідних практичних завдань.  

Індивідуальне завдання виконуються особою, яка навчається, самостійно із 

одержанням необхідних консультацій з боку науково-педагогічного працівника.  

Для покращення підготовки майбутнього спеціаліста поглиблення навчального 

матеріалу, застосовуються такі види індивідуальних завдань як контрольна робота, 

аналітичні огляди тощо. 

 

Теми для інформаційних повідомлень: 

1. Теоретичні засади зовнішньої політики незалежної України  

2. Національні інтереси та зовнішньополітична стратегія України  

3. Основні напрями зовнішньої політики України в Європі  

4. Проблеми відносин України з країнами Центрально-Східної Європи  

5. Україна в системі міжнародних організацій. 

6. Національна безпека як проблема зовнішньополітичних відносин України 

7. Чорнобильська катастрофа та її зовнішньополітичні аспекти 

8. Екологічні проблеми України в міжнародному контексті 

9. Роль та місце української діаспори в реалізації цілей зовнішньої політики 

незалежної України 

10. Перспективи розширення та поглиблення представництва України у глобальних 

та європейських міжнародних організаціях 

11. Розв’язання проблемних питань державного кордону України 

12. Проблема енергетичної безпеки як фактор зовнішньої політики України 

13. Регіональні й субрегіональні організації та позиція України (ЦЄІ, Вишеградська 

четвірка, ОЧЕС) 

14.  Особливості транскордонного співробітництва України на сучасному етапі 
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15. Проблеми трудової міграції у відносинах України зі світовим співтовариством 

16. Українські науково-технічні проекти у співпраці з Євросоюзом 

17. Моделі реалізації зовнішньополітичного курсу України 

18. Україна в миротворчих місіях ООН 

19. Вплив глобальних і регіональних тенденцій на зовнішню політику України 

20. Місце та роль України в регіональних і глобальних системах безпеки 

21. Проблемні аспекти реалізації геополітичного положення України 

22. Правові засади співпраці України та Європейського Союзу 

23. Основні напрями співпраці між Україною та ЄС. 

24. Україна в рамках політики сусідства ЄС («Східне партнерство», «Чорноморська 

синергія», Угода про асоціацію, Угода про зону вільної торгівлі). 

25. Реалізація основних положень Болонського процесу в системі вищої освіти 

України 

 

Якісно проведені дослідження можуть виступати основою для написання курсових та 

дипломних робіт. Вибір теми дослідження є відповідальним етапом для молодого 

науковця. Для своєї накової роботи студент може вибирати тему самостійно, попередньо 

узгодивши її з лектором. 

  

Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни використовуються такі види навчальних занять, як 

лекції та семінарські заняття. 

Під час проведення лекцій використовуються такі методи та технології викладання, як 

читання лекцій, демонстрація презентацій та інших наочних матеріалів, обговорення зі 

студентами ключових проблемних питань тем лекцій. 

Під час проведення семінарських занять використовуються такі методи та технології 

викладання, як виступи студентів з доповідями за темою семінару, дискусії за ключовими 

питаннями. 

Основними формати й методами самосійної роботи студентів з дисципліни є 

повторення питань тем лекційних занять за конспектом лекцій, опрацювання основної 

літератури, опрацювання додаткової літератури (за бажанням), виконання додаткових 

завдань (за бажанням). 

Методи контролю 

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
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Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання. Одним 

із видів підсумкового контролю є планова контрольна робота, яку студенти готують 

самостійно та надають на кафедру у чітко визначений термін. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після 

закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль). 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів. 

 

Вивчення курсу – 60 балів (з них – 40 балів за активну роботу на семінарських 

заняттях та 20 балів за виконання індивідуального науково-дослідного завдання). 

Підсумковий контроль – 40 балів. 

 

 

Критерії поточного оцінювання знань студентів 

 

 

Усний 

виступ та 

виконання 

письмового 

завдання, 

тестування 

 

Критерії оцінювання 

 

 

5 

Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу.  

 

 

4 

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності та незначні помилки.  

Поточний контроль та самостійна робота Інд. завд. 

–  

контроль

наробота 

Разом  Екзаме

н 

Сум

а 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4  

20 

 

60 

 

40 

 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 
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3 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 

та помилки. 

 

 

2 

Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності. 

 

1 

Студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки.  

0 Студент не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Набрані бали 
Оцінки для чотирирівневої  

шкали оцінювання 

1-49  незадовільно 

50-69 задовільно 

70-89 добре 

90-100 відмінно 

 

Методичне забезпечення 

1. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

2. Конспект лекцій. 

3. Завдання для підсумкового контролю знань. 
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