
 
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Зовнішня політика України 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Сторінка курсу в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=83  

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці: 

Викладач: доц. з/н Наконечний Володимир Михайлович (лекції, підсумковий 

контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Зовнішня політика України» є обов’язковою освітньою компонентою 

навчального плану, циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, яка 

сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та міжнародних відносин. 

Зміст та завдання базової навчальної дисципліни «Зовнішня політика 

України» полягає в: 1) підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері 

міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, передбачають 

проведення досліджень та/або запровадження інновацій; 2) методологічному підході 

до компетенції по орієнтації та практичній актуалізації в дипломатичній діяльності 

теоретичного дискурсу зовнішньої політики при захисті державних інтересів 

України.  

Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Зовнішня політика України» 

побудовано у відповідності зі стандартами першого рівня вищої освіти “бакалавр” 

по спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» з метою: 1) стимулювання інтересу до фундаментальних знань з дипломатії, 

механізмів реалізації зовнішньої політики України від 1991 р. до наших днів, а 

також визначення концептуально-теоретичних та практичних аспектів 

зовнішньополітичної діяльності України; 2) роз’яснення змісту геополітичного 

становища України, її місця в системі міжнародних відносин; 3) розкриття процесу 

формування й основних положень зовнішньополітичної концепції сучасної 

незалежної України, характеру взаємовідносин України зі світовим співтовариством 
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і окремими його суб’єктами; 4) формування активної національно свідомої 

громадської позиції студентів. 

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є формування та реалізація 

зовнішньої політики України від 1991 р. до наших днів, а також визначення 

концептуально-теоретичних та практичних аспектів зовнішньополітичної діяльності 

України.  

Студент повинен знати:  

 документи, що визначають національні інтереси України в сфері зовнішньої 

політики, напрямки та методи її реалізації; 

 механізм формування та реалізації зовнішньої політики України; 

 основні вектори зовнішньої політики України; 

 основні етапи у формуванні та реалізації зовнішньої політики сучасної 

України; 

 етапи відносин України з Російською Федерацією, США, ЄС, країнами ЦСЄ, 

Азії, Африки та Латинської Америки; 

 міжнародно-правову базу відносин України з Російською Федерацією, США, 

ЄС, країнами ЦСЄ, Азії, Африки та Латинської Америки; 

 проблеми у відносинах України Російською Федерацією, США, ЄС, країнами 

ЦСЄ, Азії, Африки та Латинської Америки; 

 питання політики безпеки й роззброєння України на регіональному та 

глобальному рівнях. 

Студент повинен вміти: 

 аналізувати вплив історичного досвіду розбудови відносин України з 

державами світу на сучасний стан відносин; 

 зіставляти концептуально-теоретичний та практичний рівні зовнішньої 

політики України. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. СХІДНИЙ ТА ЗАХІДНИЙ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Тема 1.1 Зовнішньополітична діяльність незалежної України.  

Тема 1.2. Концептуально-теоретичні основи зовнішньої політики незалежної 

України. 

Тема 1.3. Відносини України з Росією та з країнами пострадянського простору. 

Тема 1.4. Відносини України з Європейським Союзом. 

Тема 1.5. Відносини України з США. 

Розділ 2. ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ Й РОЗЗБРОЄННЯ У ЗОВНІШНІЙ 

ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ 

Тема 2.1. Регіональна політика України. 

Тема 2.2. Проблеми безпеки та роззброєння у зовнішній політиці України. 

Тема 2.3. Енергетична проблематика в зовнішній політиці України. 

Тема 2.4. Відносини України з країнами Центральної, Північно-Східної Європи та 

Туреччиною. 

Тема 2.5. Країни Азії, Африки та Латинської Америки у зовнішній політиці України 



та діяльність незалежної України в ООН. 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Методи, методики та технології – загальнонаукові та спеціальні методи та 

методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, методики оцінки й аналізу процесів у 

міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та регіональних студіях, методи 

та методики пошуку й оброблення інформації, методи експертного оцінювання 

ефективності зовнішньої політики та міжнародних комунікацій. Інструменти та 

обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи 

(інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та 

спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується у дослідженні та аналізі 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та у регіональних студіях. 

Персональний комп’ютер, з підключенням до Інтернет для: комунікації та 

опитувань. Використання електронної пошти для контролю отриманих завдань, 

виконаних студентами в ході самостійної роботи та проходження поточного 

контролю. Використання веб-ресурсів навчальних дисциплін КНУКІМ 

(https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=83), веб-середовища дистанційного 

навчання КНУКІМ як системно організованої сукупності веб-ресурсів навчальних 

дисциплін, програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії 

суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням; 

інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання як технологій 

створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних 

ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і 

супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі 

Інтернету та Zoom. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної дисципліни: 

1. Nakonechnyi V. Yuliian Tarnovych as a researcher of Polish-Ukrainian 

relationships. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Серія Історія. 2019. № 1/43. P. 213-228. 

2. Наконечний В. На захисті закордонного русинства: культурна дипломатія 

часопису «Лемківщина». Міжнародні відносини: теоретико-практичні 

аспекти: зб. наук. пр. 2020. Вип. 8. С. 82-90. 

 

Основна література: 

1. Гольцов А. Геополітика та політична географія. Київ : Центр навчальної 

літератури. 2019. 392 с. 

2. Горбулін В. Світова гібридна війна. Український фронт. Київ : Фоліо. 2017. 

496 с. 

3. Зленко А.М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних 

геополітичних змін. Харків : Фоліо, 2003. 559 с. 



4. Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Європейська 

та євроатлантична інтеграція України. Київ : Центр навчальної літератури. 

2017. 172 с.  

5. Корсунський С. Зовнішня політика в епоху трансформацій. Як не залишитись 

на узбіччі історії. Київ : Vivat, 2020. 256 с. 

6. Лозовицький О.С. Зовнішня політика держави: становлення та розвиток у в 

умовах глобалізації: монографія. Київ : Вид-во Європейського університету, 

2017. 400 с. 

7. Україна в умовах європейської інтеграції та глобалізації світу : монографія / за 

ред. О.А. Чумаченко. Київ : Вид-во КиМУ, 2013. 433 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Чекаленко Л. Зовнішня політика і безпека України. Людина – Суспільство – 

Держава – Міжнародні структури : монографія / за ред. С. Пирожкова. Київ : 

НІМПБ, 2014. 352 с.  

2. Взаємовідносини Росії та України в контексті європейської інтеграції: круглий 

стіл. Національна безпека і оборона. 2003. № 1(37). С. 2–44. 

3. Військова безпека України на межі тисячоліть. Київ : Стилос, 2012. 

4. Зленко А. М. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму. 

Київ : Альтернативи, 2001. 

5. Копійка В. Європейський союз: заснування і етапи становлення. Київ : 2010. 

319 с.  

6. Манжола В. А. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин 

(аналітична доповідь). Київ : ІМВ, 2016. 

7. Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 р. Голос 

України. 9 грудня 1994 р. 

8. Польсько-українські відносини після вступу Польщі в ЄС: більше оптимізму 

Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. 2003. № 4. С. 57–60. 

9. Послання Європейської Комісії. Підготовка до впровадження нового 

інструменту для сусідства. Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в 

України. 2013. № 3. С. 65–76. 

10. США повинні розглядати Україну як ключову державу в Європі. Дзеркало 

тижня. 5–11 серпня 2010 р. 

11. Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО. Урядовий кур’єр. 12 

липня 1997 р. 

12. Хоффманн Л. Україна на шляху до Європи. Київ : Фенікс, 2011. 343 с.  

13. Зовнішня політика України – 2016: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети 

/ За ред. Г. М. Перепелиці. Київ : ВД «Стилос», 2017. 272 с. 

14. Зовнішня політика України – 2017: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети 

/ За ред. Г. М. Перепелиці. Київ : ВД «Стилос», 2018. 312 с. 

15. Зовнішня політика України – 2018: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети 

/ За ред. Г. М. Перепелиці. Київ : ВД «Стилос», 2019. 291 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL: 

http://mfa.gov.ua 



2. Журнал «Зовнішні справи». URL: https://uaforeignaffairs.com/ua/golovna/ 

3. Українська призма. Рада зовнішньої політики. Щорічний науковий збірник.. 

URL: http://prismua.org/ 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Зовнішня політика України» передбачає роботу 

колективів: 1) в аудиторії 2) з технологіями дистанційного навчання в формі 

комплексу освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-

комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання 

у КНУКІМ (адреса Веб-ресурсу навчальних дисциплін КНУКІМ - 

https://elearn.knukim.edu.ua/login/index.php). Головною метою впровадження в 

КНУКІМ платформи електронного навчання є: розширення можливостей доступу до 

якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від форми навчання; 

змістове наповнення освітньо-інформаційного простору Університету; підвищення 

якості і ефективності освітнього процесу шляхом застосування сучасних технологій 

дистанційного навчання. 

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%. 

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

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Курс «Зовнішня політика України» представляє собою систематизоване 

зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для 

засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну 

мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві 

програмних засобів. Курс має встановлену структуру з обов’язковими складовими: 

1. Анотація курсу, де вказано, для якої спеціальності призначений, курс і семестр 

викладання, викладач(і). 2.Загальна інформація про дисципліну, у якій подано 

робочу програму, інформація про автора, викладача, розклад занять, критерії 

оцінювання, рекомендовані джерела, глосарій (термінологічний словник); 

Навчально-методичні матеріали з кожного розділу (теми): Теоретичні (лекційні) 

матеріали. Завдання для самостійної роботи студентів. Засоби оцінювання знань з 

теми, розділу. Підсумкова атестація (контрольні запитання, тест для самоконтролю, 

підсумковий тест та/або завдання для оцінювання студента). 

Необхідно враховувати специфіку психолого-педагогічних технологій 

дистанційного навчання як систему засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення 

яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості в 

процесі синхронного режиму. Взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання 

(особи, які навчаються (студенти), та особи, які забезпечують навчальний процес за 

дистанційною формою навчання (науково-педагогічні працівники, методисти 

тощо)), під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відео-конференції, соціальні мережі тощо) 

вимагає креативності, лояльності, терпіння і знання системи управління веб-



ресурсами навчальних дисциплін. Тобто сторони такого процесу навчання 

орієнтуються в програмному забезпеченні як для створення, збереження, 

накопичення та передачі веб-ресурсів, так й для забезпеченні авторизованого 

доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів. Система управління 

дистанційним навчанням включає програмне забезпечення, призначене для 

організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або 

локальну мережу. Доступ до ресурсів Платформи електронного навчання 

персоніфікований. Логін та пароль для входу студенти отримують в деканаті, 

науково-педагогічні працівники – у адміністратора системи. Користувачі 

персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання паролів. Усі 

електронні курси розміщуються в розділах кафедр, у розділах факультетів 

розміщуються курси загального призначення для усіх студентів факультету. 

Студенти та науково-педагогічні працівники мають доступ лише до тих 

електронних навчальних курсів, на яких вони зареєстровані для участі в освітньому 

процесі. Реєстрація студентів на навчальному курсі здійснюється адміністратором 

системи. Після закінчення навчання на курсі адміністратор відраховує студентів з 

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

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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