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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З
ОСНОВНИМИ ЕТАПАМИ РОЗВИТКУ ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИТИ
УКРАЇНИ ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ ЗНАНЬ В
МЕНЕДЖМЕНТСЬКІЙ ПРАКТИЦІ.
Наприклад: Вміння визначати особливості розвитку міжнародних відносин,
характерні для кожного етапу розвитку історії зовнішньої політики України, здатність
використання знань в управлінні будівельними проектами з метою представлення їх
на міжнародному рівні.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: Історія України.
Компетентності, що мають бути набуті при вивченні дисципліни:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу історичних подій в історії зовнішньої
політики України.
2. Здатність до формування логічного та хронологічного викладу матеріалу, вивчення
історичного досвіду зовнішньої політики України; здатність до аналізу причин та передумов
історичних подій та явищ.
3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних історичних джерел, що
розкривають внесок виданих особистостей в розвиток українських дипломатичних відносин.

Програмні результати навчання:
знати:
–
концептуальні засади зовнішньої політики України;
–
принципи та головні напрями зовнішньої політики України;
–
історію становлення та розбудови багатостороннього міжнародного
співробітництва України;
володіти:
–
основною інформацією з історії зовнішньої політики України;
–
термінологічною базою з історії зовнішньої політики України;
вміти:
– використовувати знання для орієнтації в сучасній міжнародній політиці;
– використовувати історико-географічні карти;
– класифікувати види міжнародних конфліктів та типи війн.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
п/п

Назва тем

Кількість годин
лекції

практи
чні

лаборат
орні

самост
ійна

Розділ 1. Історія зовнішньої політики України з часів Київської Русі до кінця XVIII ст.
1.1 Історія зовнішньої політики України як навчальна
2
0,5
2
дисципліна
1.2 Історія зовнішньої політики Київської Русі.
2
0,5
4
1.3 Історія зовнішньої політики Галицько-Волинської
2
1
6
держави
1.4 Зовнішня політика держави Б. Хмельницького
2
1
4
1.5 Дипломатична діяльність Гетьманщини
2
1
Розділ 2. Особливості зовнішної політики України у ХХ ст.
2.1 Зовнішня політика України у добу Центральної Ради,
2
2
6
Гетьманату, Директорії УНР та ЗУНР.
2.2 Зовнішньополітична діяльність українських еміграційних
2
2
6
урядів та українського радянського уряду у 1920-х рр.
2.3 «Українське питання» у європейській політиці в
2
1
міжвоєнний період та в роки Другої світової війни.
2.4 Зовнішньополітична діяльність урядів УРСР у другій
2
1
половині ХХ століття.
Розділ 3. Розвиток будівництва та архітектури Південного регіону у ХХ – ХХІ ст.
3.1 Основи зовнішньої політики сучасної української
2
1
8
держави.
3.2 Проблема стратегічного партнерства України
2
1
3.3 Європейський вимір зовнішньої політики України
2
2
3.4 Багатовекторність зовнішньополітичної діяльності
2
1
України
3.5 Діяльність України в міжнародних організаціях.
2
1
10
Всього
28
16
46

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за
навчальною дисципліною «Історія зовнішньої політики України» складає 60 балів та 100
балів відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:

Засоби оцінювання
Кількість у
семестрі

Вид контролю
Поточний контроль знань
в т.ч. контрольна робота
-усне опитування або письмовий
експрес-контроль на практичних
заняттях та лекціях;
-виступ (доповідь) студентів при
обговоренні питань на практичних
заняттях;
-участь у конференціях;
-підготовка та видання наукових
публікацій (тези, статті).
Підсумковий (семестровий)
контроль знань - залік
Разом

1
кожне
заняття

Мінімальна
кількість
балів
36
12
24

Максимальна
кількість балів
60
20
40

1

1
1
1

24

40

60

100

Контрольна робота передбачена з всієї дисципліни. Виконується студентами в аудиторії
і складається з кейсів індивідуальних завдань та тестів. Наприклад: загальна характеристика
стратегічного партнерства України.
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (26
тестових питань), наприклад
1. Зборівський договір Б.Хмельницький підписав з:
А. Московією;
Б. Польщею;
В. Кримським ханством;
Г. Литвою.
2. Коли Україна стала членом конференції з безпеки та співпраці в Європі:
А. 1990 р.;
Б. 1991 р.;
В. 1992 р.;
Г. 1993 р.

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких
причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже
набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з
викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни.
Інформаційне забезпечення

Основна література:
1. Конституція України // [Електронний ресурс] // Законодавство України. −
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Про Положення про Міністерство закордонних справ України [Електронний
ресурс] // Розпорядження Президента України. — Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/381/2011__
3.Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Голос України.
1991.
4. Попов І., Іщенко Н., Щелін П. Конфлікти, що змінили світ. К.: Фоліо. 2020.
186 с.
5. В.Белинський. Україна-Русь: історичне дослідження у 3 книгах. Книга 1.
Споконвічна земля. К.: Навчальна книга – Богдан., 2015. 384 с.
6. Даймонд Дж. Переворот. Зламні моменти в країнах, що переживають кризу.
К: КМ-Букс. 2019, 464 с.
7. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX
століття. К: Yakaboo Publishing. 2019, 656 с.
Додаткова література:
1. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня
2010 року № 2411-VI [Електронний ресурс] // Законодавство України. — Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
2. Ющенко В. А. Виступи, заяви, матеріали зустрічей ПрезидентаУкраїни /
Інтернет сайти: www.уuszchenko.com.ua; www.pravda.ua; www.president.gov.ua.
3. Декларація про державний суверенітет України [Електронний ресурс] //
Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/
laws/main.cgi?nreg=55-12
45. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна у процесі динамічних
геополітичних змін. Харків, 2003.
Інформаційні ресурси:
1. www.president.gov.ua
2. www.kmu.gov.ua
3. www.rada.gov.ua
4. Віденська конвенція про дипломатичні зносини. 18 квітня 1961 р.
[Електронний ресурс] // Інформаційно-довідковий бюлетень консульських зносин. −
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_048
5. Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з
міжнародними організаціями універсального характеру. 14 березня 1975 р.
[Електронний ресурс] // Інформаційно-довідковий бюлетень консульських зносин. —
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_254

