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Додаткове вступне випробування «Зовнішня політика та дипломатія 

України» для конкурсного відбору вступників до Інституту післядипломної 

освіти / Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка на заочну форму навчання за освітніми програмами: 

«Міжнародні комунікації (Міжнародна журналістика)», «Міжнародні 

економічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Міжнародне право», 

«Міжнародне приватне право» у 2019 році для здобуття освітнього ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра (магістра, ОКР спеціаліста), здобутого за 

іншою спеціальністю має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною 

шкалою «склав» / «не склав». У випадку, якщо вступник не склав додаткове 

вступне випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на 

вищезазначені освітні програми.

Додаткове вступне випробування «Зовнішня політика та дипломатія 

України» має форму тесту, який складається із десяти завдань, на виконання яких 

відведено 90 хв.
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Дипломатичне забезпечення національно-визвольних змагань в
Україні 1917-1921 рр.

Падіння російського самодержавства і початок Української національно- 
демократичної революції. Жовтневий більшовицький переворот 1917 р. у 
Петрограді й проголошення УНР. Природа і сутність конфлікту Центральної 
Ради з РНК РСФРР. Створення Генерального секретарства міжнародних справ. 
Міжнародно-політичні обставини боротьби Центральної Ради за укладення 
мирного договору з Центральними державами. Делегація УНР до Бреста. 
Сутність Брестського миру, його соціально-економічні та воєнно-політичні 
наслідки.

Міжнародні чинники гетьманського перевороту П. Скоропадського. 
Створення й функціонування інститутів дипломатичної служби. Українська 
Держава у Брестській регіональній системі міжнародних відносин. Вплив 
українсько-німецьких відносин на зовнішньополітичне й внутрішнє становище 
гетьманату. Проблема ратифікації мирного договору з Австро-Угорщиною.

Дипломатичні обставини укладення прелімінарного мирного договору між 
Українською Державою та РСФРР. Роль дипломатії гетьманату у вирішенні 
Бессарабського, Кримського і Холмського питань та визначенні державного 
кордону з Білоруссю. Встановлення стратегічного союзу Української 
Держави з Доном і політичне зближення з Кубанською Республікою, Грузією 
та Фінляндією.

Ускладнення геополітичного становища українських земель на час 
завершення Першої світової війни. Переговори Директорії УНР з РНК РСФРР і 
причини їхньої невдачі. Стосунки Директорії з Тимчасовим робітничо- 
селянським урядом і РНК УСРР. Переговори місій УНР з командуванням військ 
Антанти в Одесі й Бірзулі та їхні наслідки.

Розпад Австро-Угорщини і проголошення Західноукраїнської Народної 
Республіки. Українсько-польський збройний конфлікт у Східній Галичині й 
окупація Румунією Північної Буковини. Акт злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. та 
його міжнародно-правові наслідки. Міжнародна діяльність Західної області УНР. 
Надзвичайна дипломатична місія УНР на Паризьку конференцію та її діяльність. 
Сен-Жерменський і Тріанонський мирні договори про державну належність 
Східної Галичини, Буковини і Закарпаття. Розвиток договірних відносин ЗУНР із 
Чехословацькою Республікою, Угорщиною та Румунією.

Розбудова дипломатичної служби УНР за доби Директорії. Участь УНР у 
балтійських конференціях 1919-1920 рр. Вироблення і спроби реалізації 
концепції Балто-Чорноморського союзу. Дипломатична підготовка українсько- 
польського військово-політичного союзу 1920-1921 рр. і причини його поразки. 
Ризький мирний договір 18 березня 1921 р. та його наслідки для України. Україна 
і Ліга Націй.
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Тема 2. Україна в міжвоєнну добу
Проблема статусу УСРР як суб’єкта міжнародного життя. Дипломатична 

активність Української СРР в 1921-1923 рр. Міжнародно-правове вирішення 
проблеми Чорноморських проток. Процес утворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік та роль і місце в ньому радянської України. 
Прийняття Конституції СРСР, ліквідація республіканських наркоматів 
закордонних справ і передача їхніх функцій союзно-республіканському 
відомству.

Український національний рух у Польщі, Румунії та Чехословаччині в 
контексті міжнародного життя. Українська проблематика в дипломатичній 
практиці міжвоєнної Європи. Міжнародна й дипломатична діяльність 
Державного центру УНР в екзилі.

Тема 3. Українське питання напередодні та в роки Другої світової війни
Українське питання в контексті загострення міжнародної напруженості 

кінця 1930-х рр. Політична ситуація в Європі й боротьба українського 
націоналістичного руху проти Версальської системи. Актуалізація проблеми 
соборності українських земель. Україна в геополітичних планах гітлерівської 
Німеччини. Мюнхенська угода 1938 р. і надання автономії Карпатській Україні. 
Дипломатичне розігрування „української карти”. Радянсько-німецьке зближення 
й вирішення проблеми державної належності західноукраїнських земель 
(приєднання Західної Волині, Східної Галичини, Бессарабії й Північної 
Буковини до СРСР та УРСР).

Україна -  арена воєнного протиборства СРСР із нацистською Німеччиною. 
Особливості окупаційного режиму на території України. Боротьба ОУН-УПА: 
міжнародно-політичний вимір. Українське питання в діяльності кремлівської 
дипломатії. Дипломатичні зусилля навколо врегулювання українсько-польських 
проблем.

Створення НКЗС УРСР і визначення його повноважень. Українське питання 
на Ялтинській конференції 1945 р. Делегація УРСР на Установчій конференції 
ООН в Сан-Франциско. Міжнародно-правове оформлення західних кордонів 
СРСР і УРСР. Обмін населенням між Україною й сусідніми державами. Операція 
„Вісла”.

Тема 4. Українська РСР у міжнародних відносинах за доби холодної війни
Особливості міжнародної діяльності Української РСР в умовах холодної 

війни. Співвідношення залежності й „автономності” вітчизняної дипломатії. 
Україна у зовнішньополітичних концепціях провідних західних держав. Конгрес 
США і українське питання. Роль української діаспори у приверненні уваги 
світової громадськості до становища історичної Батьківщини.

Проблема міжнародного статусу й налагодження двосторонніх відносин 
УРСР. Структура та основні напрямки діяльності МЗС УРСР у 1946-1991 рр. 
Особливості участі УРСР в ООН та її спеціалізованих установах за доби холодної 
війни. Функціонування Постійних представництв УРСР при ООН (Нью-Йорк),
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ЮНЕСКО (Париж), відділенні ООН в Женеві та при міжнародних організаціях у 
Відні. Участь УРСР у вирішенні політичних проблем повоєнного устрою Європи 
на Паризькій мирній конференції 1946 р. та Дунайській конференції 1948 р.

Національно-дисидентський рух в Україні та його вплив на міжнаціональні 
й міждержавні відносини. Визрівання передумов здобуття Україною 
незалежності та перетворення її на повноправного суб’єкта міжнародних 
відносин.

Тема 5. Головні сфери та пріоритети зовнішньої політики й дипломатії
сучасної України

Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. і її міжнародне 
визнання. Концептуальні засади й практика реалізації зовнішньополітичного 
курсу Української держави. Українська дипломатія у двосторонніх відносинах. 
Участь України у створенні СНД та участь в ній. Дипломатія України і проблема 
правонаступництва СРСР. Російський чинник у розвиткові українського 
державотворення. „Гібридна війна” РФ проти України після перемоги Революції 
гідності 2014 р. та подолання її наслідків. Стратегічне партнерство України зі 
США. Українська дипломатія в процесах ядерного роззброєння та скорочення 
звичайних збройних сил і озброєнь.

Багатостороння дипломатія України. Входження України у 
загальноєвропейський процес: ОБСЄ, Рада Європи, Європейський Союз, 
Центральноєвропейська ініціатива. Україна і трансатлантична інтеграція. 
Дипломатичне забезпечення здійснення Договору про зону вільної торгівлі з ЄС 
та Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. Підписання й 
реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄЄ. Україна в регіональних 
об’єднаннях. Україна і проблеми реформування ООН та здійснення миротворчих 
операцій.

Вирішення проблеми делімітації та демаркації державних кордонів України. 
Переговорна практика й підписання міжнародних договорів сучасної України. 
Забезпечення українською дипломатією захисту прав співвітчизників, юридичних 
осіб України за кордоном та відвернення загроз суверенному розвитку держави.
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ПРОГРАМА 
додаткового вступного випробування 

«Зовнішня політика та дипломатія України» 
для здобуття ступеня магістра 

на основі ступеня бакалавра (магістра, ОКР спеціаліста), 
здобутого за іншою спеціальністю

1. Українське питання у військово-стратегічних планах Німецької, Австро- 
Угорської та Російської імперій під час Першої світової війни.

2. Дипломатична діяльність „Союзу визволення України”.
3. Переговорний процес між Центральною Радою і Тимчасовим урядом щодо 

запровадження автономії України.
4. Формування зовнішньополітичного відомства УНР.
5. Встановлення дипломатичних відносин та відкриття дипломатичних 

представництв УНР за кордоном.
6. Взаємини Центральної Ради з країнами Антанти: невикористані 

можливості.
7. Дипломатичні обставини конфлікту Центральної Ради з Раднаркомом 

РСФРР та його наслідки.
8. Дипломатична репрезентація УНР на мирних переговорах у Бресті 1918 р.
9. Гетьманат П.Скоропадського у Брестській регіональній системі 

міжнародних відносин.
10.Встановлення дипломатичних відносин та відкриття дипломатичних 

представництв Української Держави гетьмана П. Скоропадського.
11.Проблема ратифікації Австро-Угорщиною Брестського мирного договору 

з УНР.
12.Розбудова дипломатичної служби Української Держави у 1918 р.
13.Українсько-російські міждержавні переговори 1918 р. в Києві та причини 

їхньої невдачі.
14.Становлення і розвиток консульської служби України 1920-1923 рр.
15.Встановлення стратегічного союзу Української Держави з Доном і 

політичне зближення з Кубанською Республікою, Грузією та Фінляндією.
16. Дипломатія Західноукраїнської Народної Республіки у 1920-1923 рр.
17.Діяльність дипломатичних представництв ЗУНР.
18. Дипломатія Директорії УНР і більшовицька Росія.
19. Дипломатія Директорії УНР і Антанта.
20.Дипломатична підготовка Акту злуки УНР і ЗУНР та його міжнародно- 

правові наслідки.
21.Дипломатичні представництва Директорії УНР 1919-1921 рр.
22.Воєнно-політичний союз радянських республік, місце й роль у ньому 

УСРР.
23.Організаційно-правові засади функціонування НКЗС УСРР 1919-1923 рр.
24.Соборна Україна на Паризькій мирній конференції 1919-1920 рр.
25.Концепція Балто-Чорноморського союзу в дипломатії Директорії УНР.
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26.Українсько-польський військово-політичний союз 1920-1921 рр. і причини 
його поразки.

27.Видатні постаті української дипломатії 1917-1923 рр.
28.Міжнародно-правове становище і програма діяльності Державного Центру 

УНР в еміграції.
29. Український національно-визвольний рух в Польщі, Румунії та 

Чехословаччині в контексті міжнародного життя. Створення УВО та ОУН.
30.Українське питання в дипломатичній практиці міжвоєнної Європи.
3 1 .Мюнхенська угода 1938 р. і утворення автономної Карпатській Україні.
32.Радянсько-німецьке зближення 1939-1940 рр. і вирішення проблеми 

державної належності західноукраїнських земель.
33.Створення НКЗС УРСР у 1944 р. і визначення його повноважень.
34.Проблема членства УРСР в ООН.
35.Багатостороння дипломатія УРСР в структурах ООН.
36.Міжнародно-правове оформлення західних кордонів СРСР та УРСР за 

результатами Другої світової війни.
37.Міжнародно-політичні аспекти обміну населенням між УРСР та Польщею 

й акція „Вісла” 1947 р.
38.Участь УРСР у вирішенні проблем повоєнного устрою Європи на 

Паризькій мирній конференції 1946 р.
39.Дисидентський і правозахисний рух в Україні 1960-80-х рр. і його вплив 

на міжнародні відносини.
40.Дипломатія УРСР періоду 1989-1991 рр.
41.Процес міжнародного визнання незалежної України в 1991-1992 рр.
42. У країна і створення СНД.
43.Особливості формування дипломатичної служби незалежної України.
44.Система органів сучасної дипломатичної служби України.
45.Організація діяльності дипломатичного представництва України за 

кордоном.
46.Документи, що визначають зовнішньополітичну діяльність України на 

сучасному етапі.
47.Концепції стратегічного партнерства, багатовекторності, нейтралітету та 

позаблоковості, європейської, євразійської та євроатлантичної інтеграції в 
зовнішній політиці України.

48.Механізм формування й реалізації зовнішньої політики України 
(повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України в зовнішньополітичній сфері).

49.Багатостороння дипломатія України в умовах російсько-української 
гібридної війни 2014-2019  рр.

50.Зовнішньополітична стратегія Росії щодо України.
51. Зовнішньополітична стратегія України щодо Росії.
52.Проблема Чорноморського флоту Російської Федерації у російсько- 

українських відносинах (угоди 1997р., 2010 р., проблема модернізації
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Чорноморського флоту РФ, статус гідро-навігаційного обладнання в 
Чорному морі, проблеми перебування ЧФ РФ на території України тощо).

53.Проблема делімітації та демаркації кордону між Україною та Росією.
54.Загальні характеристики економічної взаємодії Росії та України.
55.Відносини України та Росії щодо постачання газу на Україну та його 

транзиту до Європи.
56.Проблематика постачання ядерного палива в Україну.
57.Співробітництво України та Росії у секторі ВПК.
58.Вплив збройної агресії Російської Федерації проти України на сучасну 

динаміку українсько-російських відносин.
59.Інтереси України щодо пострадянського простору.
60.Політика України щодо інтеграційних проектів на пострадянському 

просторі.
61.Відносини України із країнами пострадянського простору.
62.Позиції країн пострадянського простору щодо анексії Криму та російської 

збройної агресії проти України.
63.Документальна база відносин України та ЄЄ на сучасному етапі.
64.Україна в Європейській політиці сусідства.
65.Україна в програмі ЄС «Східне партнерство».
66.Угода про асоціацію України та ЄС 2015 р. Основні положення.
67.Положення щодо зони вільної торгівлі України та ЄС: цілі, проблеми 

формування та функціонування.
68.Позиція РФ щодо угоди про зону вільної торгівлі Україна -  ЄС.
69.Проблеми безвізового режиму у відносинах України та ЄС (Угода про 

спрощення візового режиму, Угода про реадмісію, План дій переходу до 
безвізового режиму України та ЄС тощо).

70.Торговельно-економічна взаємодія України та ЄС (режим торгівлі, 
торгівля товарами, торгівля послугами, структура торгівлі, спеціальні та 
обмежувальні заходи тощо).

71.Сутність режиму преференційної торгівлі України та ЄС.
72.Енергетична складова відносин України та ЄС (ядерна безпека, вступ 

Україна в Європейському енергетичному співтоваристві; 
електроенергетика, участь ЄС у модернізації української ГТС, програма 
ГЫООАТЕ, гідроенергетика, відновлювальні джерела енергії).

73.Взаємодія України та ЄС у транспортній сфері (авіаційна галузь, морські 
сполучення, ТЯАСЕСА, транс’європейські коридори).

74.Взаємодія України з ЄС у сфері безпеки й оборони.
75.Відносини України з країнами Західної Європи (Німеччина, Франція, 

Великобританія, Іспанія, Італія).
76.Позиція ЄС та окремих країн членів ЄС щодо анексії Криму та російської 

збройної агресії проти України.
77.Етапи українсько-американських відносин.
7 8. Доку ментальна база відносин України та США.
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79.Особливості торговельно-економічної співпраці України та США (стан 
торгівлі, поправка Джексона-Венніка, вступ України до СОТ, визнання 
України як країни з ринкової економікою тощо).

80.Політика США щодо врегулювання «української кризи» на сучасному 
етапі.

81.Військово-технічна та військово-політична взаємодія України та США.
82.Багатосторонні та двосторонні формати взаємодії України з регіоном 

Центрально-Східної Європи.
83.Політика України щодо Чорноморського регіону (багатосторонні та 

двосторонні формати).
84. Документальна база відносин України та НАТО.
85.Участь України в ДЗЗСЄ та позиція України щодо розгортання системи 

ПРО в Європі.
86.Ядерне роззброєння України.
87.Формати врегулювання української кризи, її вплив на зовнішню політику 

України.
88.Інтереси України щодо країн Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської 

Америки й механізми їх реалізації.
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