
Анотація навчальної дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» 
 
 

Анотація. Дисципліна «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона спрямована на вивчення основних напрямків зовнішньої 
політики України на сучасному етапі.  В рамках курсу вивчаються основні принципи та інтереси 
зовнішньої політики України, зовнішньополітичні концепції, напрямки зовнішньої політики та основні 
механізми їх реалізації. Дисципліна спрямована на оволодіння знаннями щодо сучасного стану 
відносин України з ЄС та країнами Європи, Російською Федерацією та країнами пострадянського 
простору на багатосторонньому та двосторонньому рівнях, політиці України в регіоні Центральної та 
Східної Європи, Балтії та Чорноморського простору, відносинам із США, країнами Азії, Африки та 
Латинської Америки. Окремо вивчаються питання військово-політичної безпеки України в контексті 
особливостей «українського питання» для сучасних міжнародних відносин, відносин України з НАТО, 
ОБСЄ, участі України в режимах військово-технічної взаємодії. Також досліджується роль і значення 
енергетичної та екологічної безпеки для зовнішньої політики України. Оволодіння цими знаннями має 
практичне значення з огляду на можливість мати об’єктивне і комплексне уявлення про систему 
зовнішньополітичної взаємодії України в сучасних міжнародних відносинах. 
 
Кількість кредитів: 4 
 
Викладач: Андрущенко Світлана Вікторівна, к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики. 
 
Мета навчальної дисципліни: оволодіння сучасними знаннями та практичними навичками аналізу 
сучасного стану, інтересів та проблем зовнішньої політики України.   
 
В результаті навчання аспірант має: 
знати: концептуально-теоретичну базу зовнішньої політики України; стан і проблеми відносин України 
з ЄС, країнами Європи, Центральної та Східної Європи, Балтійського та Чорноморського регіональних 
просторів, відносин з РФ та країнами пострадянського простору, США та особливості без пекової, 
енергетичної, екологічної проблематики в зовнішній політиці України; 
вміти: здійснювати аналіз причинно-наслідкових зв’язків проблем зовнішньої політики України;  
визначати комплексну взаємодію зовнішньополітичної діяльності України із провідними тенденціями 
світової політики. 
 
Змістовні модулі:  

 концептуально-теоретичні засади зовнішньої політики України; 

 відносини України з РФ та країнами пострадянського простору: двосторонні та багатосторонніх 
формати; 

 відносини України з ЄС та країнами Європи, ЦСЄ, США, Азії, Африки та Латинської Америки; 

 питання військово-політичної, енергетичної та екологічної безпеки в зовнішній політиці України. 
 
Мова викладання: українська 
 
Місце у структурно-логічній схемі:  читається на другому році навчання 
 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 90 годин, у тому числі 18 годин аудиторних занять (10 год. – лекційні заняття, 
6 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 72 годин самостійної роботи. 


