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1. Навчальний контент: 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни: 

Тема 1. Теоретичні засада зовнішньої політики та стратегії держави у міжнародних 

відносинах.  

Теоретичні концепції понять «зовнішня політика», «зовнішня стратегія держави». Моделі 

формування зовнішньої політики, теорія, практика та моделі прийняття зовнішньополітичних 

рішень. Роль дипломатії у реалізації зовнішньої політики та державних стратегій.  

Тема 2. Концептуальні та теоретичні основи зовнішньої політики сучасної України 

Теоретичні засади зовнішньої політики України. Основні конституційні засади 

зовнішньополітичної концепції України. «Декларація про державний суверенітет України», 

«Основні напрямки зовнішньої політики України» та Конституція України як правова основа 

зовнішньої політики України. Особливості становлення зовнішньої політики України, її 

характерні риси. Постанова ВР України «Про Основні напрямки зовнішньої політики України». 

Інституційна структура зовнішньополітичної служби України. 

Тема 3. Україна у геополітичному суперництві Великих держав. 

Геополітичне положення та історична еволюція становлення України в Європі, в Євразії 

та у світі. Англо-саксонська школа Р. Челлен: Україна у Першій світовій війні. Х. Макіндер: 

Євро-Азія та Україна. К. Шміт: «Серединна Європа» та Україна. Україна в геополітичних 

міркуваннях М. Вебера.  

Тема 4. Європейський вектор зовнішньої політики незалежної України. Відносини 

України з країнами Центрально-Східної Європи. 

Європейська інтеграція – закономірний історичний процес, провідна тенденція розвитку 

постмодерної системи міжнародних відносин. Перетворення незалежної України на важливий 

чинник стабільності в Європі, становлення нової європейської архітектури безпеки. 

Стратегічний курс України на європейську інтеграцію – природний наслідок здобуття 

Україною державної незалежності. Об’єктивні і суб’єктивні чинники, які визначають 

євроінтеграційні можливості України. Розширення ЄС і наслідки для України. Участь України в 

роботі європейських структур (Рада Європи). 

Тема 5. Відносини України з країнами Північної Америки – США, Канади  

Провідна 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. 

Тема 6. Російсько-українські відносини та співробітництво України на 

пострадянському просторі 

Створення Співдружності Незалежних Держав (СНД), основні етапи та проблеми його 

розвитку. Позиція України щодо структур СНД та її стратегія рівноправного партнерства з 

країнами Співдружності. 

Проблемні питання в українсько-російських відносинах та їх розв’язання: розподіл 

Чорноморського флоту, територіальні питання (проблеми Криму та Севастополя, режиму 

Азовського моря та Керченської протоки, делімітації українсько-російського кордону), 

торговельно-економічні проблеми (щодо розподілу власності колишнього СРСР, 

взаєморозрахунків, експортно-імпортних операцій та поставок й транзиту російської нафти і 

газу тощо), становище української національної меншини в РФ і російської — в Україні та 

державна політика в цьому питанні. 

Тема 7. Країни Азії, Африки та Латинської Америки у зовнішній політиці України 

Основні передумови й інтереси України в розвитку відносин з країнами Азії, Африки і 

Латинської Америки. 

Південно-Східний вектор. Пошук шляхів співробітництва з країнами Близького і 

Середнього Сходу, країнами — членами ОПЕК. Характер взаємовідносин з Ізраїлем. 

Чорноморський регіон. Розвиток українсько-турецьких відносин. Участь України в 

створенні і роботі організації Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС). 

Азійсько-Тихоокеанський регіон. Динаміка відносин України з Японією, Республікою 

Корея. Відносини України з Китаєм. 

Україна і держави Латинської Америки. 



 

Тема 8. Участь України у діяльності міжнародних організацій 

Диверсифікація зовнішніх зв’язків. Активізація України у багатосторонньому 

співробітництві. 

Участь України в діяльності ООН у 90-ті роки. Проблема реформування ООН і Україна. 

Проблеми ефективності діяльності ООН. Участь України у миротворчій діяльності ООН. 

Україна і ЮНЕСКО. Україна і МАГАТЕ. Участь України в діяльності ЮНЕСКО. Розширення 

участі України у багатосторонньому та двосторонньому співробітництві. 

Основні напрямки співпраці України з регіональними міжнародними організаціями. 

Україна й ОБСЄ. Україна в Раді Європи. Спільна програма Ради Європи і Комісії 

Європейського Співтовариства. «Демократія — через право». 

 
2. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної 

роботи: 

- Російсько-українські відносини та співробітництво України на пострадянському просторі/ 

- Українсько-американські відносини. 

- Європейський Союз та країни Західної Європи у зовнішній політиці України. 

- Проблеми безпеки та роззброєння у зовнішній політиці України. 

- Відносини України з країнами Центрально-Східної Європи. 

- Участь України в субрегіональному співробітництві в регіоні ЦСЄ. 

- Країни Азії, Африки та Латинської Америки у зовнішній політиці України. 

- Діяльність незалежної України в ООН. 

 
3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених навчальним планом, після 

атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни: 

1) Опрацювати тему: Концептуально-теоретичні основи зовнішньої політики незалежної 

України. 

2) Опрацювати тему: Зовнішня політика Київської Русі Х-ХІІІст. 

3) Опрацювати тему: Зовнішня політика Галицько-волинської держави ХІІ- XIV ст. 

4) Опрацювати тему: Зовнішня політика Богдана Хмельницького. 

5) Опрацювати тему: Зовнішня політика України у добу центральної ради і гетьманату. 

6) Опрацювати тему: Зовнішньополітична діяльність українських урядів у перші повоєнні 

роки. 

7) Опрацювати тему: Зовнішня політика незалежної України. 

 

4. Завдання семестрових письмових залікових робіт: 

1) Місце і роль «українського питання» в міжнародній політиці на початку XX ст. 

2) Зовнішня політика гетьмана Павла Скоропадського: пріоритети, результати, наслідки. 

3) Історія співробітництва України з НАТО та Європейським Союзом. 

4) Україна у загальноєвропейських системах співробітництва. 

5) Країни «Вишеградської четвірки» у зовнішній політиці України. 

6) Інтереси України в сфері врегулювання «заморожених» конфліктів. 

7) Пріоритетні напрями реалізації євроінтеграційного курсу України. 

8) Пріоритетні напрями реалізації євроатлантичного курсу України. 

9) Роль Польщі у допомозі європейській інтеграції України. 

10) Ініціатива Східного партнерства та його значення для України. 
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