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Результати навчання: 

Знання провідних наукових категорій та понять курсу (Організація Об’єднаних 

Націй, НАТО, стратегічне партнерство, Співдружність Незалежних Держав, геополітика, 

європейські і євроатлантичні структури, інтеграційна стратегія, глобалізація, економічна 

кон’юнктура, “Спільний ринок”, Європейський Союз, правова держава, реформа, 

суверенітет, тіньова економіка, державний інтерес, зовнішньополітична діяльність, 

дипломатія, дипломатичні відносини, без’ядерний статус, Європейська інтеграція, 

Євроатлантична інтеграція, європейське співтовариство, спеціальні і регіональні 

міжнародні організації, Хартія, особливе партнерство, асоційований член організації, 

геополітичний вимір України, багатовекторність, прагматизм у зовнішньополітичній 

діяльності, тероризм, держава де-юре і де-факто, поняття “міжнародні відносини”, 

“система міжнародних відносин”, “суб’єкт” і “об’єкт” міжнародного права, візовий 

режим, ГУУАМ, договірно-правова база українсько-російських відносин, Європейський 

суд, меморандум, Міжпарламентська асамблея СНД, інтеграція економіки, трудова 

міграція, Програма партнерство заради миру, Рада Безпеки ООН, регіональна криза, 

пострадянський простір, ЮНЕСКО, країна-сусід, Урядова програма “Європейський вибір 

України” та ін.) Розуміння історичних явищ, закономірностей і процесів (становлення та 

розвиток багатовекторної зовнішньої політики України, участь в діяльності спеціальних і 

регіональних міжнародних організацій, міжнародне співробітництво, міжнародно-

правовий статус, суб’єкт міжнародних відносин, об’єкт міжнародних відносин). 

Уміння формулювати проблему, яка розглядається; визначати мету і завдання 

наукової проблеми; будувати одну або декілька робочих гіпотез з певної теми; відбирати і 

давати характеристику джерел для обґрунтування теорії, викладу проблеми, розгляду 

причинно-наслідкових зв’язків; з’ясовувати історичні передумови виходу України на 

міжнародну арену; розкривати поетапну реалізацію стратегічних планів України щодо 

інтеграції у європейські та атлантичні структури; давати характеристику формування 

напрямків складання багатовекторної зовнішньої політики; характеризувати 

зовнішньополітичні засади Української держави за Конституцією України; спостерігати за 

участю України у всесвітніх міжнародних організаціях та створенні світової системи 

безпеки; визначати цілі та завдання України щодо подальшого розвитку взаємовідносин з 

країнами СНД, західноєвропейськими, близькосхідними та азійськими країнами; 

аналізувати особливості активної участі України у рамках роботи Організації Об’єднаних 

Націй (ООН), взаємовідносин України Північноатлантичним Альянсом (НАТО); 

розглядати основні етапи взаємовідносин України з Європейським Союзом; 

характеризувати місце та роль України в роботі спеціальних та регіональних міжнародних 

організаціях; працювати з документами та нормативними актами, які склали основу 

визнання України повноправним суб’єктом міжнародних відносин. 

Здатності до застосування здобутих знань та вмінь в процесі навчальної діяльності 

та наукових досліджень; самостійно здобувати й використовувати нові знання й уміння, 

приймати рішення й оцінювати їхні наслідки; отримувати, аналізувати та систематизувати 

інформацію з основних питань програмного матеріалу навчальної дисципліни із різних 

джерел (наукові дослідження, підручники, навчальні посібники, статті у періодичних 



виданнях, матеріали інтернет-ресурсів); розробляти та реалізовувати проекти, які дають 

можливість розвивати, переосмислювати наявні чи створювати нові знання щодо 

багатовекторності зовнішньополітичного курсу України. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

Історія України. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Вступ до курсу “Україна в Європі і світі”. Предмет і завдання. Становлення незалежної 

України як суб’єкта міжнародних відносин. Формування зовнішньої політики і 

міжнародне визнання незалежності України. Міжнародна політика України після 

розпаду СРСР. Створення СНД. Україна в системі економічно-фінансових організацій 

СНД. Взаємовідносини України з Російською Федерацією: проблеми та здобутки. 

Створення Організації Об’єднаних Націй та участь України у її роботі від часу 

заснування по сьогоднішній день. Відносини України з Євросоюзом, перспективні  

шляхи співпраці. Розвиток відносин України з НАТО. Взаємовідносини України з 

країнами Центрально-Східної Європи. Етапи налагодження зовнішньополітичних 

контактів України з державами Західної Європи. Близькосхідний та Азійський вектори 

зовнішньої політики України. Формування міждержавних дипломатичних зв’язків 

України із Сполученими Штатами Америки і Канадою. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних робіт та 

індивідуальних завдань; 

– підсумковий контроль: залік; 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 

 

 


