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В С Т У П  
 
“Зовнішня політика України” – нормативна навчаль- 

на дисципліна циклу професійно-практичних дисциплін освіт-
ньо-професійної програми за спеціальністю “Міжнародне  
право”. 

Навчальна дисципліна “Зовнішня політика України” ви-
вчає природу, зміст, специфіку та закономірності зовнішньопо-
літичної діяльності України, місце і роль України в сучасних 
міжнародних відносинах, особливості двосторонніх відносин 
України з провідними країнами світу. Майбутній фахівець із 
міжнародного права повинен розуміти специфіку зовнішньопо-
літичних відносин, сутність, зміст, мету зовнішньої політики 
держави, принципи, методологічні основи та методи дослі-
дження зовнішньополітичної діяльності держави, володіти від-
повідним категоріальним апаратом, аналізувати міжнародну 
інформацію і враховувати її для прогнозування характеру двос-
торонніх відносин України з іншими державами. 

Метою дисципліни є вивчення концептуальних засад 
зовнішньої політики України, зовнішньополітичної діяльності 
України по забезпеченню її національних інтересів у міжнарод-
них відносинах. Завданням її є формування національної самос-
відомості, становлення професійного мислення фахівця з між-
народного права. Вивчення її надасть можливість студентам 
отримати знання з історії, теорії та практики зовнішньополітич-
ної діяльності України, аналізувати основні положення концеп-
туальних документів у галузі зовнішньої політики України та 
інших держав і використовувати ці знання у своїй майбутній 
професійній діяльності. 

Студенти повинні 
знати: 
– концептуальні засади зовнішньої політики України, 
– принципи та головні напрями зовнішньої політики 

України, 
– історію становлення та розбудови багатосторонньо-
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го міжнародного співробітництва України; 
уміти: 
– збирати, систематизувати міжнародну інформацію, 

здійснювати порівняльний аналіз та використовува-
ти його результати у практичній діяльності, 

– аналізувати основні положення концептуальних до-
кументів у галузі зовнішньої політики, 

– визначати ефективність діяльності державних інсти-
тутів відповідно до національних інтересів України, 

– визначати особливості та спільні закономірності ро-
звитку зовнішньої політики України,  

– формулювати позицію України з актуальних проб- 
лем сучасних міжнародних відносин; 

розуміти: 
– проблеми та перспективи розвитку двосторонніх ві-

дносин України з іншими державами й участь у сві-
тових і регіональних інтеграційних процесах. 
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З М І С Т  
 
1. Зовнішня політика України як навчальна 

дисципліна 
 
Зовнішня політика держави: сутність, зміст, мета. 

Принципи зовнішньополітичної діяльності держави. Методоло-
гічні основи та методи дослідження зовнішньополітичної дія-
льності держави. Поняття і категорії зовнішньополітичної дія-
льності держави.  

Предмет “Зовнішня політика України” та його місце в 
історії міжнародних відносин. Структура, завдання та функції 
дисципліни “Зовнішня політика України”. Методика вивчення 
предмета. Історіографія курсу. Періодизація зовнішньої політи-
ки України. Загальна характеристика основних періодів зовні-
шньополітичної історії України. 

 
2. Зовнішня політика Київської Русі 
 
Міжнародні контакти давніх слов’ян та їх державних 

утворень. Вихід Київської Русі на міжнародну арену. Зовніш-
ньополітична діяльність Олега, Ігоря, Ольги. Стосунки з Візан-
тією. Зовнішня політика Київської Русі епохи найвищого підне-
сення (кінець Х – середина ХІ ст.). Зовнішньополітична діяль-
ність князя Святослава. Візантійський напрям зовнішньої полі-
тики Володимира Великого. Християнізація Русі. Європейська 
дипломатія Ярослава Мудрого. Київська Русь у міжнародних 
відносинах другої половини ХІ – першої третини ХІІ ст. Відно-
сини Київської Русі з половцями. Зовнішня політика Володи-
мира Мономаха. Зовнішня політика Київської Русі періоду уді-
льної роздробленості (1132-1240). 

 
3. Зовнішня політика Галицько-Волинської держави 
 
Зовнішня політика Галичини й Волині до об’єднання 

двох князівств. Зовнішньополітична діяльність Романа Мстис-
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лавовича. Участь Польщі та Угорщини у боротьбі за Галицько-
Волинське князівство у першій третині ХІІІ ст. Зовнішня полі-
тика Данила Галицького. Золота Орда в зовнішній політиці Да-
нила Галицького. Відносини з Римом. Галицько-Волинська 
держава на міжнародній арені у другій половині ХІІІ – першій 
половині ХІV ст. Зовнішня політика останніх галицьких князів. 

 
4. Зовнішня політика козацької держави 
 
Міжнародний контекст появи українського козацтва. 

Залучення козаків урядом Речі Посполитої до воєн із сусідніми 
державами. Відносини українських козаків із Кримським ханст-
вом і Туреччиною. Молдавський напрям діяльності козацтва. 
Спроби залучення козаків на службу до європейських та азійсь-
ких монархів. Зовнішня політика Богдана Хмельницького. Мі-
жнародні наслідки Переяславської угоди 1654 р. Віленське пе-
ремир’я (1656 р.). Дипломатична діяльність Івана Виговського 
та Юрія Хмельницького. Зовнішня політика козацьких гетьма-
нів в умовах розколу України. Міжнародний контекст боротьби 
за незалежну державу Івана Мазепи та Пилипа Орлика. Згасан-
ня козацької держави у світлі українсько-російських відносин 
ХVІІІ ст. 

 
5. Зовнішньополітична діяльність українських 

урядів на початку ХХ ст. 
 
“Українське питання” в міжнародних відносинах у роки 

Першої світової війни. Особливості процесу державотворення в 
Україні. Зовнішня політика Української Центральної Ради. Бе-
рестецька угода 9 лютого 1918 р. Передумови встановлення ге-
тьманату в Україні. Зовнішньополітична діяльність Української 
держави Павла Скоропадського. Зовнішня політика Директорії 
УНР та ЗУНР. Україна у Версальській системі мирних дого- 
ворів. Діяльність українських закордонних представництв у  
20-ті рр. ХХ ст. 
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6. Зовнішньополітична діяльність УРСР 
 
 Утворення більшовицького та радянського центрів вла-

ди в Україні. Становлення зовнішньої політики уряду УСРР. 
Утворення СРСР. Скорочення міжнародних зв’язків України, їх 
підпорядкування центральним органам влади. Ліквідація На-
родного Комісаріату закордонних справ УРСР. Українське пи-
тання в європейській політиці міжвоєнного періоду. Україна в 
період Другої світової війни. Приєднання західноукраїнських зе-
мель до складу СРСР. Зовнішньополітичне значення возз’єд- 
нання українських земель. Входження Бессарабії й Північної Бу-
ковини до складу УРСР. Відновлення діяльності Народного Ко-
місаріату Закордонних справ УРСР та його завдання. Відновлен-
ня зовнішньополітичних функцій УРСР після Другої світової 
війни. Україна – одна із засновниць ООН. УРСР у повоєнних мі-
жнародних відносинах. Зовнішня політика УРСР у 50-80-х рр. 
ХХ ст. Діяльність України в міжнародних організаціях. 

 
7. Основні принципи зовнішньої політики України 
 
Особливості становлення зовнішньої політики України, 

її характерні риси. Теоретичне підґрунтя зовнішньої політики 
України. Основні конституційні засади зовнішньополітичної 
концепції України. “Декларація про державний суверенітет 
України”, “Основні напрямки зовнішньої політики України”, 
Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” 
та Конституція України – правова основа зовнішньої політики 
України. Гарантування національної безпеки. Мета та основні 
завдання зовнішньополітичних інституцій України. Напрями 
діяльності української зовнішньої політики.  

 
8. Розбудова зовнішньополітичної служби держави 
 
Міжнародне становище країни у 1991–1992 рр. Міжна-

родне визнання України як суб’єкта міжнародних відносин. 
Встановлення міжнародних відносин та обмін дипломатичними 
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представництвами з країнами світу. Питання правонаступницт-
ва та власності за кордоном. Проблема ядерного роззброєння та 
незалежність України.  Проблема визнання державних кордонів 
України. СНД – спроба цивілізованих шляхів дезінтеграції 
СРСР. Розширення участі України у багатосторонньому та дво-
сторонньому співробітництві. Активізація співпраці України з 
міжнародними організаціями. 

 
9. Проблема стратегічного партнерства України 
 
Забезпечення національних інтересів та зовнішньополі-

тичні пріоритети. Національна безпека України. Принципи по-
заблокового та без’ядерного статусу України. Проблеми та пер-
спективи інтеграційних і дезінтеграційних процесів та участь в 
них України. Стратегічне партнерство: зміст та перспективи ро-
зширення. Стратегічні партнери України та характер відносин з 
ними. Україно-американські та україно-російські відносини. 
Особливі партнери України. Україно-канадські відносини. 

 
10. Європейський вимір зовнішньої політики України 
 
Європейський Союз та основні етапи його утворення. 

Вимоги до кандидатів для вступу в ЄС. Європейські інтегра-
ційні процеси та Україна. Стратегія інтеграції України до ЄС. 
Угода про партнерство та співробітництво між ЄС і Україною 
(1994 р.). Прагнення України до повноцінного членства в ЄС. 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Порядок денний асо-
ціації Україна – ЄС. Співробітництво в окремих секторах (без-
пека та оборона, торговельно-економічне співробітництво, юс-
тиція і внутрішні справи, енергетика, охорона довкілля, транс-
порт тощо). Двосторонні стосунки України з європейськими 
державами.  

 
11. Україна і Співдружність Незалежних Держав 
 
Формування і розвиток СНД. Договірно-правова основа 

СНД. Інституційні структури СНД. Заходи щодо посилення 
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СНД. Міжпарламентська співпраця. Економічне співробітництво 
країн Співдружності. Зовнішньополітичні зв’язки СНД. Миро-
творча діяльність у рамках СНД. Сучасний стан, проблеми та пер- 
спективи розвитку СНД. Проекти СНД: Євразійське економічне 
співтовариство (ЄврАзЕС), Єдиний економічний простір (ЄЕП), 
Організація Чорноморського економічного співробітництва 
(ОЧЕС), Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ), 
Шанхайська організація співробітництва (ШОС), “Кавказька че-
твірка”, Митний союз. Особливості геополітичної стратегії Укра-
їни та її регіональна політика стосовно держав СНД. Двосторонні 
відносини України з державами Співдружності. 

 
12. Багатовекторність зовнішньополітичної  

діяльності України 
 
Східний вектор зовнішньої політики України. Китай, 

Японія, Індія в зовнішній політиці України. Україна та Пакис-
тан. Арабські країни Близького Сходу в зовнішній політиці 
України. Арабо-ізраїльське протистояння і позиція України. 
Країни Перської затоки та Україна. Африканський напрям зов-
нішньополітичної діяльності України. Відносини України з кра-
їнами Латинської Америки. Австралія і Україна. 

 
13. Участь України у діяльності міжнародних 

організацій 
 
Диверсифікація зовнішніх зв’язків. Активізація України у 

багатосторонньому співробітництві. Україна і всесвітні міжнарод- 
ні організації. Участь України у діяльності ООН у 90-ті рр.  
ХХ ст. Проблема реформування ООН і Україна. Участь України 
у миротворчих акціях ООН. Участь України в діяльності 
ЮНЕСКО. Міжнародні фінансові структури в політиці України. 
Україна і СОТ. Україна і МАГАТЕ. Україна і ВООЗ. Україна і 
загальноєвропейські міжнародні організації. Участь України в 
діяльності Організації з безпеки та співробітництва в Європі. 
Україна в Раді Європи. Україна і НАТО. Основні напрями спів-
праці України з регіональними міжнародними організаціями. 
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