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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

УКРАЇНИ» 

 

Спеціальність: 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3,0 / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Зовнішньополітичний курс України на міжнародній арені: двосторонні і 

багатосторонні міждержавні відносини, діяльність в міжнародних 

організаціях; класична і культурна дипломатія, «м’яка» сила і 

суб’єктність України 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Набуття студентами знань, умінь, навичок та компетентностей у сфері 

зовнішньополітичної діяльності України як міжнародного дієвця 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Професійні знання, уміння і навички змістовного, організаційного та 

інструментального розуміння й аналізу зовнішньої політики України в 

умовах еволюції сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

1) Здатність аналітичного мислення та генерування нових ідей; 

2) здатність фахового оцінювання ефективності зовнішньої політики 

України; 3) Здатність конструювання моделі міждержавної та 

багатосторонньої міжнародної взаємодії в сучасному європейському і 

глобальному просторі 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: поняття і етапи зовнішньої політики України; ґенеза й 

еволюція міжнародної суб’єктності України в постбіполярному світі; 

МЗС України та його роль у реалізації зовнішньополітичного курсу 

держави; Україна в дво-і багатосторонніх міжнародних відносинах 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: лекція-бесіда, лекція-візуалізація, навчальна дискусія, 

мозковий штурм, робота в малих групах, індивідуальні проекти 

Форми навчання: навч. заняття, самостійна робота, контрольні заходи 

Пререквізити «Історія міжнародних відносин», «Зовнішня політика держав світу»  

Пореквізити Кваліфікаційна бакалаврська робота 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

7 корпус. Під час викладання дисципліни використовуються 

навчально-методичні посібники, відеоматеріали, тести, розроблені 

на кафедрі.  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 

Факультет Міжнародних відносин 



Викладач(і) ТРОЯН СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ 

 
Посада: професор 

Науковий ступінь: доктор історичних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: +380501475273 

E-mail: kattis@ukr.net 

Робоче місце:7.201 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна із запозиченням досвіду викладання 

відповідних дисциплін вибіркового компонента із фахового 

переліку в інших українських і зарубіжних навчальних закладах 

Лінк на дисципліну  
 

 


