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1. Анотація курсу 
Студенти матимуть поглиблені знання про сутність, мету і завдання зовнішньої 

політики України, зміни зовнішньополітичного курсу нашої країни, відмінності 

зовнішньополітичного курсу Президентів України, сучасні виклики зовнішньої 

політики України.  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою курсу «Зовнішня політика України» є формування у здобувачів вищої 

освіти поглиблених знань у сфері зовнішньої політики України, її засад, мети і 

завдань, державних органів, що її реалізують і контролюють, історичної 

ретроспективи становлення зовнішньої політики незалежної України, зміни 

зовнішньополітичного вектору нашої країни після 2014 року, сучасні виклики та 

перспективи зовнішньої політики України.  

Завдання курсу: розуміти сутність, мету і завдання зовнішньої політики 

України; аналізувати становлення зовнішньої політики незалежної України в 

історичній ретроспективі, зміни зовнішньополітичного вектору нашої країни після 

2014 року, сучасні виклики та перспективи зовнішньої політики України; оцінювати 

ефективність і результативність діяльності держави /її окремих органів на 

міжнародній арені, враховуючи національні інтереси своєї країни. 
 

   3. Результати навчання:  

 аналізувати та прогнозувати зовнішню політику у різних контекстах, зокрема 

політичному, економічному та безпековому;  

 критично осмислювати ретроспективу становлення зовнішньої політики 

України та  зміни її зовнішньополітичного курсу;  

 вміти використовувати отримані знання при оцінці різноманітних явищ і 

феноменів сучасної української зовнішньої політики;  

 вміти розробляти аналітичні довідки присвячені проблематиці  зовнішньої 

політики України. 
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4. Структура курсу 
Лекції 

Зовнішня політика: визначення, принципи реалізації. 

  Зовнішня політика України в історичній ретроспективі 

         Зовнішньополітичний вектор Президентів України з 1991 по 2014 рік. 

 Зовнішня політика України від 2014 року по теперішній час. 
 

Семінарські заняття 

Семінар «Зовнішня політика: визначення, принципи реалізації». 

Семінар «Зовнішня політика України в історичній ретроспективі». 

Семінар «Зовнішньополітичний вектор Президентів України з 1991 по 

2014 рік». 

Семінар «Зовнішня політика України від 2014 року по теперішній час».  
 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365.  
 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та виконання індивідуальних завдань за темами 

семінарських занять складатиме не менше 60 балів. 

Отримані бали за поточне тестування за матеріалами лекційного курсу та 

індивідуальні завдання за темами семінарських занять додаються і є підсумковою 

оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю 

здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

6.3. Критерії оцінювання елементів поточного та підсумкового контролю 

 

Підсумкове 

оцінювання (якщо 

здобувач вищої освіти 

набрав менше 60 балів 

та/або прагне 

поліпшити оцінку) 

Залік проводиться у вигляді комплексної контрольної 

роботи, яка містить завдання, що охоплюють ключові 

дисциплінарні результати навчання (20 тестових 

теоретичних запитань по 2 бали за кожну правильну 

відповідь). 

Отримані бали за ККР додаються і є підсумковою оцінкою 

за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за 
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підсумковою роботою здобувач вищої освіти може набрати 

100 балів. 

Індивідуальні 

завдання 

Включають опрацювання окремих питань курсу. 

Передбачено 6 індивідуальних завдань за темами 

семінарських занять. Кількість балів, яку може отримати 

здобувач вищої освіти за кожне індивідуальне завдання – 

10 . Максимальна оцінка за результатами виконання 6-ти 

індивідуальних завдань – 60 балів. 

 

Поточне тестування 

Охоплює матеріали лекційного курсу. Містить тестові 

завдання. Максимально оцінюються у 40 балів (2 тести×20 

балів). Складається з двох контрольних тестових робіт, 

кожна з яких містить 10 завдань і оцінюється по 2 бали за 

кожну правильну відповідь. Неправильна відповідь – 0 

балів. Максимальна оцінка за результатами виконання двох 

робіт складає 40 балів. 

 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://surl.li/alvis  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту і бути 

зареєстровані на дистанційний курс «Зовнішня політика України»  

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Зовнішня політика України»  

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або на форум  дистанційного курсу.  

  

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

http://surl.li/alvis
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7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два 

тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач 

вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою 

дистанційної платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.6. Бонуси 
Здобувачі вищої освіти можуть додатково отримати до 10 балів за виконання 

додаткової самостійної роботи за курсом, наприклад виконання індивідуальних 

завдань за додатковою темою – завдання пропонуються викладачем, підготовка 

доповіді і участь у студентських наукових конференціях за темою курсу, підготовка 

методичних матеріалів і презентацій. 

 

7.7. Участь в анкетуванні  
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет 

є важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «Зовнішня політика України».  
 

8. Рекомендовані джерела інформації 
 

8.1. Основні нормативні акти: 

1. Розпорядження Кабінету міністрів України «Про здійснення добровільного 

внеску України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО)» 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zdijsnennya-dobrovim1226lnogo-vnesku-ukrayini-

do-organizaciyi-pivnichnoatlantichnogo-dogovoru-nato  
2. Постанова ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України щодо першочергових 

кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного 

членства України в Організації Північноатлантичного договору» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-20#Text  
3. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО  

https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/yunesko/nacionalna-komisiya-ukrayini-u-

spravah-yunesko  
4. Угода про Асоціацію https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-

integraciya/ugoda-pro-asociacyu  

8.2. Підручники: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zdijsnennya-dobrovim1226lnogo-vnesku-ukrayini-do-organizaciyi-pivnichnoatlantichnogo-dogovoru-nato
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zdijsnennya-dobrovim1226lnogo-vnesku-ukrayini-do-organizaciyi-pivnichnoatlantichnogo-dogovoru-nato
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-20#Text
https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/yunesko/nacionalna-komisiya-ukrayini-u-spravah-yunesko
https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/yunesko/nacionalna-komisiya-ukrayini-u-spravah-yunesko
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu
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1. Зовнішня політика України в умовах глобалізації: анот. іст. хроніка міжнар. 

відносин (1991–2003). Київ. 2004. 616 с. 

3. Зовнішня політика України в умовах глобалізації: анот. іст. хроніка міжнар. 

відносин (2008–2013). Київ. 2015. 378 с.  

4. Міжнародне співробітництво України у правовій сфері. 2-ге вид. Львів. 2001. 

562 с. 

5. Судова практика Європейського суду з прав людини. Рішення щодо України. 

Київ. 2005. 480 с. 

 

8.3. Монографії та інші наукові видання: 

1. Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. Київ. 2008. Вип. 73, 

ч. 275 с. 

2. Бутирська І. Політичні чинники розвитку соціальної політики в нових 

державах-членах Європейського Союзу: автореф. дис. д-ра політ. Наук.Чернівці. 

2018. 40 с. 

3. Литвин В. Україна: хроніка поступу, 2001–2010. Київ. 2011. 406 с.  

4. Міжнародні договори України про правові відносини та правову допомогу: 

двосторонні та багатосторонні договори, міжнародні договори: офіц. вид. Київ. 2007. 

912 с. 

5. Тараненко Г. Зовнішня політика України в умовах сучасних викликів 

глобальної і регіональної безпеки // Politology bulletin. 2018. Iss. 80. С. 61-67. 

10. Україна в міжнародно-правових відносинах: зб. док. Київ: Хрінком. 1996 –

1997. 

11. Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших 

документів (1991–2009). Київ: Юстиніан. 2010. 608 с. 

 

8.4. Інтернет ресурси: 

1. Офіційне Інтернет-представництво Президента України 

https://www.president.gov.ua/  
2. Офіційний портал Верховної Ради України https://www.rada.gov.ua/ 

3. Офіційний портал Кабінету міністрів України www.kmu.gov.ua 

 

https://www.president.gov.ua/
https://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/

