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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

  

Метою дисципліни є - сформувати у студентів уявлення про процес формування й 

основний зміст зовнішньої політики української держави та дипломатії як її інструменту в 

різних історичних умовах, розуміння характеру впливу зовнішніх чинників на буття 

українського народу, геополітичного становища України, інтересів, характеру відносин з 

іншими державами світу. 

Завдання дисципліни:–  роз’яснення змісту зовнішньої політики та дипломатії України, її 

місця в системі міжнародних відносин різних історичних епох;–  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.У 

результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:–  предмет курсу, методологічні засади вивчення у дослідженні зовнішньої 

політики та дипломатії України ;–  основні зовнішньополітичні акції, міжнародні угоди, 

договори, які визначали зміст зовнішньої політики України та її дипломатію в різних 

історичних часах, умовах, ситуаціях;–  місце України в системі міжнародних відносин і в 

зовнішньополітичних доктринах провідних держав світу як в історичних умовах, так й на 

сучасному етапі;–  основні напрями і завдання зовнішньополітичної стратегії сучасної 

незалежної України. 

Вміти:–  оперувати поняттями курсу;–  визначати основні напрями і завдання 

зовнішньополітичної діяльності та дипломатії України. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Годин

и 

(лекції/ 

сем-кі) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 Зовнішня політика та дипломатія України з ІХ до ХХ століття 

1. ЗОВНІШНЯ 

ПОЛІТИКА 

КИЇВСЬКОЇ РУСІ, 

ДИПЛОМАТІЯ 

ГАЛИЦЬКО-

ВОЛИНСЬКОГО 

КНЯЗІВСТВА   

 

4/4 

Усвідомлювати: 

зовнішню політику 

київських князів у 

процесі створення 

Київської держави, 

мати структуроване 

уявлення про: 

перший писемний 

договір Олега з 

Константинополем 

(911 р.) — документ 

великої 

зовнішньополітично

ї ваги. 

Оперувати 

ключовими 

положеннями: 

культурні впливи 

між Сходом і 

Заходом; плідні 

союзи Києва з 

багатьма 

європейськими 

країнами; широкі 

міжнародні 

контакти Галицько-

Волинського 

князівства. 

 

 

Написання 

реферату: 

Зовнішня політика 

князів київських  у 

процесі створення 

давньоруської 

держави. 

Виконання 

самостійної роботи : 

Розквіт 

зовнішньополітични

х відносин Київської 

Русі за Ярослава 

Мудрого 

Відповіді на та 

доповіді на 

семінарах 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 

2.УКРАЇНСЬКІ 

ЗЕМЛІ В 

МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИНАХ ЗА 

ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ 

2/2 Усвідомлювати: 

участь українських 

земель у зовнішній 

політиці Великого 

князівства 

Литовського 

 

Мати структуроване 

уявлення про: 

українську карту у 

відносинах Литви й 

Польщі після 

Кревської унії(1385 

p.) 

Написання 

реферату: 

Українська карта у 

відносинах Литви й 

Польщі після 

Кревської (1385 p.), 

Люблінської (1569 

р.) та Берестейської 

(1596 р.) уній. 

 

Виконання 

самостійної роботи : 

Зовнішня політика 

та дипломатія ВКЛ 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 



 

 Оперувати 

ключовими 

положеннями:: 

інтеграція 

українського етносу 

до ВКЛ; 

Люблінська(1569 р.) 

та 

Берестейська(1596 

р.) унії. 

 

 

за князювання 

Вітовта 

 

Відповіді на та 

доповіді на 

семінарах 

2. ДИПЛОМАТІ

Я ЗАПОРІЗЬКОЇ 

СІЧІ Й КОЗАЧЧИНИ 

4/4 Усвідомлювати: 

Запорізьку Січ як 

суб'єкта 

міжнародних 

відносин 

 

Мати структуроване 

уявлення про: 

офіційні стосунки 

українських козаків 

з Польщею, Росією, 

Туреччиною, 

Молдовою й іншими 

країнами. 

 

 Оперувати 

ключовими 

положеннями: 

дипломатія 

запорізьких козаків; 

виборювання 

козацької автономії. 

 

Написання 

реферату: 

Участь козаків у 

боротьбі 

європейської 

коаліції проти 

турецького іга. 

Виконання 

самостійної роботи : 

Угоди між козаками 

й польською 

адміністрацією за 

підсумками 

народних повстань 

першої половини 

XVII століття 

Відповіді  та 

доповіді на 

семінарах 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 

3. УЧАСТЬ 

УКРАЇНИ В 

МІЖНАРОДНИХ 

ПОДІЯХ ПЕРІОДУ 

ВИЗВОЛЬНОЇ 

ВІЙНИ 1648—1657  

РОКІВ 

4/4 Усвідомлювати: 

зміну зовнішньої 

політики Б. 

Хмельницького на 

етапі поступового 

переходу від 

козацького 

автономізму до 

створення 

самостійної 

Української 

держави. 

 

Мати структуроване 

уявлення про: 

перетворення 

Написання 

реферату: 

Перемоги козацьких 

військ напочатку 

війни та закріплення 

їх у міжнародних 

документах 

Виконання 

самостійної роботи : 

Переяславська угода 

та Березневі статті 

(1654 p.), їхня 

історично-юридична 

характеристика. 

Відповіді на та 

доповіді на 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 



України на чинник 

самостійної 

зовнішньої політики  

 Оперувати 

ключовими 

положеннями: 

перенесення 

акцентів зовнішньої 

політики; вияв 

Хмельницьким 

глибокого 

державного розуму, 

великого 

дипломатичного 

хисту. 

 

 

семінарах 

4. УКРАЇНА В 

ЗОВНІШНІЙ 

ПОЛІТИЦІ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

КРАЇН ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ 

4/4 Усвідомлювати: 

Гадяцький трактат 

(1658 р.) — взірець 

високого рівня 

політико-

дипломатичного 

мислення козацьких 

державців, 

перспективну 

українську 

національну 

програму 

 

Мати структуроване 

уявлення про: 

дипломатію періоду 

української «Руїни». 

 

 Оперувати 

термінами: 

протекторат; статті; 

поділ України. 

 

Написання 

реферату: 

Спроби створення Б. 

Хмельницьким 

коаліції 

європейських 

держав проти 

Московії, Польщі й 

Криму 

 

Виконання 

самостійної роботи: 

Наслідки впливу 

Б.Хмельницького на 

вибори польського 

короля  

Відповіді та доповіді 

на семінарах 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 

Модуль І   тести Модульни

й 

контроль: 

від 0 до 10 

балів 

Модуль ІІ Зовнішня політика та дипломатія України з ХХ століття та до сьогодення 

6.ДИПЛОМАТІЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

РАДИ, 

4/4 Усвідомлювати: 

важливість 

встановлення 

перших контактів 

України із 

зарубіжними 

Написання реферату 

: Переговори в 

Бресті-Литовському 

про стосунки 

України та 

Німеччини 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 



ГЕТЬМАНАТУ ТА 

ДИРЕКТОРІЇ   

 

країнами після 

Лютневої революції 

1917 р. 

 

Мати структуроване 

уявлення про: 

зовнішньополітичні 

складові Універсалів 

ЦР 

 

 Оперувати 

ключовими 

положеннями: 

принцип миру й 

мирного 

співіснування; 

діяльність видатних 

українських 

дипломатів; 

відносини УНР з 

країнами Антанти 

 

 

Виконання 

самостійної роботи : 

Аналіз Універсалів 

ЦР щодо зовнішньої 

політики. Відповіді 

на та доповіді на 

семінарах 

7. ЗОВНІШНЯ 

ПОЛІТИКА УСРР  

ТА УРСР   

4/4 Усвідомлювати: 

перші успіхи 

української 

дипломатії;  

Мати структуроване 

уявлення про: 

врегулювання 

відносин з 

Польщею, 

Румунією, 

Німеччиною, 

Австрією, Італією, 

Чехословаччиною, 

Францією, 

Туреччиною тощо. 

 

 

 Оперувати 

ключовими 

положеннями: 

виникнення 

радянської 

федерації,поступове 

позбавлення УРСР 

зовнішньополітични

х функцій 

 

Написання 

реферату: 

Врегулювання 

відносин УРСР з 

Польщею, 

Румунією, 

Німеччиною, 

Австрією, Італією, 

Чехословаччиною, 

Францією, 

Туреччиною 

Виконання 

самостійної роботи : 

Причини 

поступового 

позбавлення УРСР 

зовнішньополітично

ї функції  

Відповіді на та 

доповіді на 

семінарах 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс

я від 42 до 

70 балів 

8. ЗОВНІШНЯ 

ПОЛІТИКА ТА 

ДИПЛОМАТІЯ 

4/4 Усвідомлювати: 

теоретичні засади 

зовнішньої політики 

Написання 

реферату: 

Створення 

Навчальна 

робота 

оцінюєтьс



УКРАЇНИ НА МЕЖІ 

ХХ ТА ХХІ 

СТОЛІТЬ   

України 

 

Мати структуроване 

уявлення про: 

основні 

конституційні 

засади 

зовнішньополітично

ї концепції України 

 

 Оперувати 

ключовими 

положеннями: 

«Декларація про 

державний 

суверенітет 

України», «Основні 

напрямки 

зовнішньої політики 

України» та 

Конституція 

України як правова 

основа зовнішньої 

політики України 

 

Співдружності 

Незалежних Держав 

(СНД), основні 

етапи та проблеми 

його розвитку 

 

Виконання 

самостійної роботи : 

Особливості 

становлення 

зовнішньої політики 

України, її 

характерні риси 

Відповіді та доповіді 

на семінарах 

я від 42 до 

70 балів 

Модуль ІІ   тести Модульни

й 

контроль: 

від 0 до 10 

балів 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Виконання творчих завдань має розкривати особисте бачення 

студентом проблеми, яку він береться розкрити. 

Доповіді під час семінарського заняття мають носити 

пізнавальний характер, проголошуватися з опорою на конспект 

або презентацію чи без опори. 

Сформовані студентом тези мають бути результатом 

індивідуального розкриття обраного для висвітлення питання, з 

належним чином оформленим списком цитованих джерел. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

 

 

 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно незараховано 

 
 


