
Назва дисципліни  «Зовнішня політика України» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу, 3 курс. 

Спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»  

Навчальна дисципліна призначена для студентів- 

міжнародників. Корисна економістам, юристам, 

країнознавцям, міжнародникам, історикам, політологам 

кожному допитливому здобувачу вищої освіти. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства Онацький М.Ю., (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; 

тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: 

turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

 Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Основи наукових 

досліджень», «Економіка України», «Історія України», 

«Політологія», «Економічна теорія», «Країнознавство». 

Опис 

Мета дисципліни.  

Метою дисципліни є сформувати у студентів 

уявлення про процес формування й основний зміст 

зовнішньополітичної діяльності українського народу та 

української держави в різних історичних умовах, розуміння 

характеру впливу зовнішніх чинників на внутрішнє життя 

України, її сучасного геополітичного становища, інтересів, 

характеру відносин з іншими державами світу. 

 

Очікувані результати навчання.  

 У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен 

  Знати: основні події та факти історії зовнішньої 

політики України, досвід дипломатичної боротьби за 

вирішення українського питання на різних історичних 

етапах, основні зовнішньополітичні акції, міжнародні 

угоди, договори, які визначали зміст зовнішньої політики 

України в різних історичних умовах новітнього періоду, 

місце України в системі міжнародних відносин, основні 

напрями і завдання зовнішньополітичної стратегії сучасної 

незалежної України, особливості співпраці України з 

міжнародними організаціями.  

 Вміти: працювати з документальними джерелами та 

науковою літературою з історії зовнішньої політики 

України, оперувати поняттями курсу, здійснювати 

порівняльну оцінку сутності та методів української 

дипломатії в різні історичні періоди, визначати основні 

напрями і завдання зовнішньополітичної діяльності 

України, розглядати зовнішньополітичну діяльність 

України в контексті світового розвитку й змін у 

міжнародних відносинах з урахуванням українських 

інтересів, характеризувати зміст і значення 

зовнішньополітичних кроків України, здійснювати 

прогностичну функцію щодо перспектив реалізації 



конкретних дипломатичних кроків і акцій. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 90 

годин з яких 48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 

16 год. – семінарські заняття), 42 години самостійної 

підготовки 

 Тема № 1. Історія зовнішньої політики України: від 

витоків до здобуття незалежності (Лекцій – 8 год., Сем. – 

4 год.)  

 Тема № 2. Зовнішньополітичні виклики України на 

сучасному етапі (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.).  

Тема № 3. Інтеграційні проекти України (Лекцій – 2 

год., Сем. – 1 год.) 

Тема № 4. Діяльність України в міжнародних 

організаціях (Лекцій – 2 год., Сем. – 1 год.) 

 Тема № 5. Західний вектор зовнішньої політики 

незалежної України.  (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.). 

           Тема № 6. Відносини України з країнами 

Центральної Європи. (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема № 7. Пострадянські республіки Східної Європи 

в системі зовнішньополітичних координат незалежної 

України (Лекцій – 4 год., Сем. –  2 год.)  

Тема № 8. Особливості двосторонньої взаємодії 

України з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону та 

Центральної Азії (Лекцій – 4 год., Сем. –  2 год.)  

 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на семінарських заняттях, індивідуального 

завдання у вигляді планової контрольної роботи.  

Підсумковий контроль – у формі іспиту. 

 Мова викладання –  українська 

  

 


