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 Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Зовнішня політика України» є вибірковим курсом, 

програма вивчення якого складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів за спеціальністю 052 Політологія. Вивчення дисципліни дає 

можливість ознайомитися з основними напрямками зовнішньої політики України, 

пізнати її органічні зв’язки з іншими академічними курсами, такими як: теорія 

міжнародних відносин і світова політика, європейська інтеграція, державне будівництво 

в Україні, актуальні проблеми міжнародної політики та ін. Дисципліна викладається на 

факультеті історії, політології та міжнародних відносин Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Зовнішня політика України» є 

формування у студентів уявлення про процес формування й основний зміст 

зовнішньополітичної діяльності Української Держави, розуміння характеру впливу 

зовнішніх чинників на внутрішнє життя українського народу й України, її сучасного 

геополітичного становища, інтересів, характеру відносин з іншими державами світу.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є роз’яснення змісту геополітичного 

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

формування й основних положень зовнішньополітичної концепції сучасної незалежної 

України, характеру взаємовідносин України зі світовим співтовариством і окремими його 

суб’єктами; формування активної національно свідомої громадської позиції студентів. 

Важливим завданням є створення мотивації до самонавчання та особистісного розвитку, 

самостійного аналізу, систематизації та узагальнення матеріалу, формування розвиненої 

інтелектуальної культури. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: предмет курсу, методологічні засади вивчення і дослідження зовнішньої 

політики; основні документи, які визначали зміст зовнішньої політики України в різних 

історичних умовах новітнього періоду; місце України в системі міжнародних відносин і в 

зовнішньополітичних доктринах провідних держав світу; участь України в роботі 

міжнародних організацій; внесок України у справу підтримання миру і стабільності в 

світі; основні напрями і завдання зовнішньополітичної стратегії сучасної незалежної 

України. 

вміти: оперувати поняттями курсу; 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 торкаються 

інтересів України; реалізовувати отримані знання у професійній діяльності. 

Перелік тем  

1. Витоки зовнішньої політики Української Держави. 

2. Основні етапи формування зовнішньополітичної діяльності України.  

3. Інституційно-правове забезпечення реалізації зовнішньої політики України.  

4. Основні тенденції і напрямки зовнішньої політики незалежної Української 

Держави. 

5. Українсько-американські відносини. 

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

7. Відносини України з країнами Центрально-Східної Європи. 

8. Участь України в субрегіональному співробітництві в регіоні Центрально-

Східної Європи.  

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

10. Проблеми безпеки та співробітництва України на пострадянському просторі.  

11. Участь України у діяльності міжнародних організацій. 

12. Активізація європейсько-атлантичного вектору зовнішньої політики України 

в контексті асоціації з ЄС та протидії збройній агресії Росії. 

Очікувані результати навчання 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття 

здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних та спеціальних 

(фахових). Інтегральна компетентність передбачає здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та здійснення інновацій. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Вміння виявляти, аналізувати та вирішувати проблеми.  

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК4. Розуміння основних принципів побудови системи чинного законодавства та 

функціонування органів державної влади та інститутів місцевого самоврядування. 

СК6. Розуміння базових особливостей реалізації прав, свобод та інтересів фізичних та 

юридичних осіб в рамках різних галузей права, здатність визначати оптимальні правові 

шляхи розв’язання конфліктних ситуацій. 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез.  

ПРН7. Здійснювати пошук та аналіз необхідних нормативно-правових актів. 

ПРН11. Аналізувати основні тенденції розвитку правової та державної сфери.  

ПРН12. Вивчати та аналізувати особливості регулювання правовідносин в різних 

галузях. 

 



Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 8.00 до 

9.30.  

Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щопонеділка, з 

8.00 до 9.30.  

 

E-mail викладача: vitalijlesniak@gmail.com 
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