
 

 
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Україна в світовій політиці 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Сторінка дисципліни в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/enrol/index.php?id=60 

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці: 

Викладач: доц. з/н Безсмертний Роман Петрович (лекції, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Україна в світовій політиці» є обов’язковою освітньою компонентою 

навчального плану, циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, яка 

сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та міжнародних зв’язків. 

Мета: ознайомлення студентів із тенденціями розвитку світової політики та 

місця України в ній, набуття ними навичок критичного осмислення міжнародних 

подій, здатності аналізувати процеси, які відбуваються у сучасній міжнародній 

системі та прогнозувати їхній вплив на внутрішньо та зовнішньополітичне 

становище України. 

Завдання: 

 вироблення навичок формування теоретичних та прикладних аспектів знання 

у сфері зовнішньої політики; 

 отримання знань про основи зовнішньополітичної діяльності України та 

характеру такого впливу на міжнародній арені; 

 вивчити основні напрями і шлях формування зовнішньої політики України; 

виокремити ключові пріоритети інтеграції України до світових політичних 

процесів. 

Предмет – теоретичне узагальнення тих явищ і процесів, які формують 

положення України на міжнародній арені, розкривають зміст глобальних тенденцій 

та визначають концептуальні зміни у розвиткові України як актора у світовій 

політиці. 

Студент повинен знати: 

• особливості сучасного середовища міжнародних відносин; 

• місце України в системі міжнародних відносин; 
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• ознаки глобальних загроз, інформаційних війн, міжнародного тероризму та 

інших глобальних соціальних явищ; 

• системний підхід до аналізу актуальних фактів і явищ у різних сферах 

взаємин України та інших акторів міжнародних відносин; 

• закономірності розвитку міжнародних систем; основні парадигми і методи, 

які використовуються в теорії міжнародних відносин;  

• основні суб’єкти та форми взаємин у міжнародних відносинах. 

Студент повинен вміти: 

• використовувати системні принципи до вивчення процесів у сфері 

міжнародних відносин; 

• володіти теоретичними поняттями і категоріями; 

• знаходити необхідну літературу для поповнення знань; 

• творчо аналізувати стан України в системі міжнародних відносин, 

виявляти проблеми й тенденції їх розвитку. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ 

Тема 1.1. Зовнішня політика України (історичний ракурс). 

Тема 1.2. Історія становлення та вироблення політики і політик державами, що 

виникали на території сучасної України. 

Тема 1.3. Історичний процес і становлення сучасної української політики. 

Економічні, збройні, воєнні, торгівельні, шлюбні союзи, блоки та об’єднання. 

Тема 1.4. Завершення процесу набуття державності державою Б.Хмельницького та 

продовження становлення політик. 

Тема 1.5. Україна в європейській політиці від початку першої світової війни до 

завершення другої світової війни. 

Розділ 2. УКРАЇНА І СУЧАСНИЙ СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС 

Тема 2.1. Україна в європейській політиці. 

Тема 2.2. Україна і США. 

Тема 2.3. Євроазіатський політичний фактор впливу на Україну. 

Тема 2.4. Україна та Китай: традиції сильніші за потреби сьогодення. 

Тема 2.5. Україна та азійські тигри. 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності: мобільний телефон, ноутбук, 

планшет або персональний комп’ютер з підключенням до мережу Інтернет та 

працюючою камерою для: опитування та комунікації; виконання самостійної 

роботи; підготовки до підсумкової точки контролю; проходження тестування 

(проміжний контроль та підсумковий контроль). Наявність доступу до програм MS 

Оffice (Word, Power Point). 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 



 

Основна література: 

1. Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах 1944-1996 pp. 

Київ, 1999. 

2. Гальчинський А. С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. Київ, 

2002. 

3. Геополітика України (Військовий аспект) : навч. посіб. Львів, 2004. 

4. Гриневич В. А., Даниленко В. М., Кульчицький C. B., Лисенко О. Є. Україна 

і Росія в історичній ретроспективі радянський проект для України. Київ : 

Наукова думка, 2004. Т. 2. 540 с. 

5. Європейський вибір України : навч. посіб. Львів, 2000. 

6. Зовнішня політика України – 2006: стратегічні оцінки, прогнози та 

пріоритети / за ред. Г. М. Перепелиці. Київ : ВД «Стилос», 2007. 272 с. 

7. Мадіссон В. В., Шахов В. А. Сучасна українська геополітика. Київ, 2003. 

8. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець 

Європи. Дрогобич – Київ, 2004. 

9. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України / за ред. Л. С. 

Голопатюка. Київ, 2005. 

10. Незалежна Україна в системі міжнародних відносин : навч. посіб. Львів, 

2000. 

11. Овсій О. І. Зовнішня політика України від давніх часів до 1944 року : навч. 

посіб. Київ, 1999. 

12. Україна і НАТО : навч. посіб. Львів, 2000. 

13. Україна і позаєвропейський світ : навч. посіб. Львів, 2001. 

14. Україна і Росія в історичній ретроспективі: новітній український державний 

процес / за ред. В. А. Смолій. Київ : Наукова думка. 2004. Т. З. 621 с. 

15. Україна і світ. Львів, 1998.  

16. Україна та ООН: 50 років співробітництва. Київ, 1995.  

17. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому 

світі ХХІ ст. Київ, 2003. 

 

Допоміжна література: 

1. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою 

України 24.08.1991 р. Голос України. 1991. № 165. 

2. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : 

матеріали регіон. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 17 трав. 2004 р. 

Дніпропетровськ, 2004. 146 с. 

3. Байдак А., Ціватий В. Україна і світ. Політика і час. 2000. № 21. 

4. Барановський Ф. Євроатлантична інтеграція України - крок у майбутнє. 

Економічний часопис. 2005. № 11–12. С. 22–23. 

5. Василенко В. Л. Правові аспекти участі Української PCP у міжнародних 

відносинах. Київ, 1999. 

6. Голуб Н. В., Клімкін П. А. Україна та міжнародні організації. Київ, 2003. 

7. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека. Політична 

думка. 1997. № 1. 

8. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою 

України 16.07.1990 р. Голос України. 1990. №127. 



 

9. Дергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі. Політична 

думка. 2000. № 4. 

10. Дипломатія сучасної України (Енциклопедичний довідник). Київ, 1997. 

11. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. 

Київ, 1996. 

12. Україна в міжнародних відносинах ХХ століття. Львів, 1997. 

13. Україна на міжнародній арені: 3бірник документів і матеріалів 1986–1990 pp. 

Київ, 1993. 

14. Українська PCP у міжнародних договірних відносинах: Збірник документів. 

1966–1975 pp. Київ, 1985. 

15. Українська РСР на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів. 1944–

1961 pp. Київ, 1963 

16. Цвєтков Г. І. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917–1945 pp. 

Київ, 1997. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Информационно-аналитическая работа в международных отношениях. URL: 

http://www.sapa.sib.ru/kafedra/Polit/UTCHP.pdf.  

2. Международная информация и граждане: документы ООН как источник 

демократии URL: http://www.gpntb.ru/win/inter-

events/crimea2003/trud/tom3/posl2/Doc21.HTML. 

3. Методы политического анализа: Учебно-методическое пособие. URL: 

http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=59574&file=may07166.pdf. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (онлайн) режимі за 

погодженням із керівником курсу, із захистом виконаних завдань під час 

консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

http://www.sapa.sib.ru/kafedra/Polit/UTCHP.pdf
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2003/trud/tom3/posl2/Doc21.HTML
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2003/trud/tom3/posl2/Doc21.HTML
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=59574&file=may07166.pdf


 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час онлайн тестування для проходження самого 

тестування на відповідній платформі. 

 

 

Розробник силабусу  

навчальної дисципліни        Р. П. Безсмертний 

Завідувач кафедри        І. О. Костиря 

Силабус затверджено 

на засіданні кафедри міжнародних відносин  

від 30.08.2021 р., протокол № 1 


