Анотація навчальної дисципліни
,,Зовнішня політика незалежної України’’
Мета навчальної дисципліни - дати магістрантам конкретне, цілісне і повне
розуміння процесу реалізації зовнішньополітичної діяльності незалежної української
держави, сформованого під впливом як національних інтересів країни і усвідомлення її
місця у сучасному світі, так і провідних суб’єктів світової політики, різноманітних
зовнішніх чинників на європейському континенті, безпосередньо на кордонах країни.
Дисципліна має зв’язок з іншою - ,,Україна у сучасних інтеграційних процесах
Європи і світу’’.
Перелік компетентностей, які надає вивчення дисципліни:
- основні етапи формування концепції зовнішньополітичної діяльності держави
та її реалізація;
- місце України в системі міжнародних відносин, найбільших
світових
організацій, які забезпечують стабільність світопорядку і вирішення кризових
ситуацій у різних регіонах світу;
- внесок нашої держави у справу підтримання миру і стабільності у світі,
вирішення питань, пов’язаних, зокрема, з анексією Криму і війною на Донбасі;
- основні напрями і завдання зовнішньополітичної стратегії України та їх
реалізація у двосторонніх стосунках з провідними країнами світу;
- роль української дипломатії у врегулюванні регіональних конфліктів.
Сферою реалізації набутих компетентностей є: навчальний процес у
загальноосвітній і вищій школах, лекційна пропаганда питань міжнародних відносин
серед населення,
консультаційні послуги керівництву міського самоврядування,
обласних і районних держадміністрацій, робота у складі українських громадських
делегацій до зарубіжних партнерів.
Зміст навчальної дисципліни:
Модуль №1: Основи зовнішньої політики та зовнішньополітичні виклики
Тема 1: Вступ
Тема 2: Становлення зовнішньої політики України, її правові засади
Тема 3: Зовнішньополітичні виклики
Модуль №2: Реалізація основних напрямів зовнішньої політики у 1990-х роках
Тема 4: Становлення двосторонніх відносин з сусідніми країнами
Тема 5: Провідні країни світу в зовнішній політиці Української держави
Тема 6: Становлення відносин з міжнародними організаціями
Модуль №3: Актуальні проблеми зовнішньої політики України у ХХІ ст.
Тема 7: Трансформація зовнішньополітичних пріоритетів України в нових
геополітичних реаліях
Тема 8: Європейська та євроатлантична інтеграція. Приєднання до СОТ
Тема 9: Регіональний вимір зовнішньої політики
Тема 10: Розвиток двосторонніх відносин
Тема 11: Боротьба української дипломатії за деанексування Криму і припинення
російської агресії на Сході України
Обсяг вивчення навчальної дисципліни – 4 кредити, 120 годин, у т.ч. 40 годин
аудиторної, 70 – самостійної та 10 – індивідуальної роботи.
Форма підсумкового контролю – екзамен.
Викладач – д.і.н., проф. Завальнюк Олександр Михайлович.
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