
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 
 

  Мета курсу – ознайомлення з внутрішньодержавними нормативними та міжнародно-
правовими актами, які регламентують концептуальні засади зовнішньої політики України, 
правові основи організації та діяльності державних органів зовнішніх зносин, основні 
складові зовнішньополітичної діяльності України; формування уявлення про сутнісні 
характеристики зовнішньої політики та геополітичні пріоритети України на сучасному етапі; 
дослідження стану співробітництва України з іншими країнами  та міжнародними 
організаціями; формування національної самосвідомості, патріотизму; становлення 
професійного мислення.  

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Зовнішня політика України» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія України», «Вступ до 
спеціальності», «Історія української культури», «Історія міжнародних відносин», 
«Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні економічні відносини», 
«Регіональні підсистеми міжнародних відносин». 
          Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом наступних 
ОК: «Дипломатичний протокол та етикет», «Зовнішня політика країн Західної Європи», 
«Дипломатична та консульська служба», «Аналіз зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України; здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі і знань про природу і суспільство, та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового образу життя; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність 
працювати в міжнародному контексті; здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу технології; здатність до 
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність виокремлювати ознаки 
та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації  міжнародних 
відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій; здатність аналізувати 
міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 
економічному, суспільному, культурному та інформаційному; здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 
політики держав, суспільних комунікацій, регіональних досліджень; здатність аналізувати 
вплив світової економіки, міжнародного права та внутрішньої політики на структуру й 
динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав; здатність аналізувати 
міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському континенті, та місце в них 
України; усвідомлення національних інтересів України на міжнародній арені; здатність 
аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних 
відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні періоди міжнародної діяльності Української держави; концептуальні 

засади зовнішньої політики України; основні принципи зовнішньої політики України; 
головні напрямки зовнішньополітичної діяльності України; історію становлення та 
розбудови багатостороннього співробітництва України; проблеми та перспектив розвитку 
двосторонніх відносин України з іншими державами; здобутки міжнародної діяльності 
України; основні проблеми та перешкоди на шляху утвердження України на міжнародній 
арені; сутність та основні тенденції розвитку зовнішньої політики України; 

уміти: орієнтуватися в системі правових актів  зовнішньополітичної діяльності, 
інтерпретувати їх стосовно конкретних дій; збирати, систематизувати міжнародну 
інформацію, здійснювати порівняльний аналіз та використовувати її у практичній діяльності; 
визначати вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на зовнішньополітичний курс держави; 
характеризувати рівень дво- і багатосторонньої співпраці України з іншими державами та 
міжнародними організаціями; 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 торкалися та торкаються інтересів 
України; реалізувати отримані знання у професійній діяльності. 

 



Зміст навчальної дисципліни: 
Становлення зовнішньої політики України. Характеристика основних періодів 

зовнішньополітичної історії України. Історіографія курсу. Зовнішня політика УНР та ЗУНР у 
Версальсько-Вашингтонській системі міжнародних відносин. Місце України у 
зовнішньополітичних планах учасників Другої світової війни. Українська РСР у повоєнних 
міжнародних відносинах. УРСР у радянській. Зовнішньополітична діяльність України в 
міжнародних організаціях (1944–1991 рр.).  

Основні принципи та напрями зовнішньої політики незалежної України. Основні 
принципи та напрями зовнішньої політики незалежної України. Міжнародне визнання 
незалежності України та розбудова зовнішньополітичної діяльності. Проблема стратегічного 
партнерства України. Українсько-російські міждержавні відносини: стан та перспективи. 
Становлення та розвиток багатосторонніх та двосторонніх відносин України з країнами СНД 
та Євразії. Європейський і євроатлантичний напрям зовнішньої політики України. 
Регіональні напрями зовнішньої політики України. Україна і країни АТР. Участь України у 
діяльності міжнародних організацій на сучасному етапі. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 75 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Крупеня Ірина Миколаївна, канд.політ.наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 


