
Назва дисципліни Аналіз та прогнозування зовнішньої політики 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам 2 курсу магістратури, спеціальність 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародна інформаційна 

безпека». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Застава Ірина Валентинівна, кандидат політичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0577051059 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з аналізу та прогнозуванню як інформаційної основи 

зовнішньополітичної діяльності; стратегічного аналізу та його 

особливостей; діяльності аналітичних та розвідувальних 

центрів; політичних конфліктів. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни є 

сформувати у студентів знання про зовнішню політику 

держави як основну складову міжнародних відносин і 

виробити вміння прогнозувати можливі тенденції розвитку 

зовнішньої політики держави, виходячи з поточної ситуації.  

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати: 

- друковані, електронні та мультимедійні джерела 

зовнішньополітичної інформації; 

- студент повинен знати теоретичні аспекти зовнішньої 

політики; 

навчатися вільно інтерпретувати та аналізувати на основі 

знань події та явища міжнародного життя; 

- особливості системного і комплексного підходу в 

дослідженнях зовнішньої політики; 

- загальну структуру зовнішньополітичних досліджень; 

- добирати, систематизувати й аналізувати 

зовнішньополітичну інформацію; 

- застосовувати системний підхід при побудові схеми 

зовнішньополітичних досліджень; 

- знати, що предмет «Аналіз і прогнозування зовнішньої 

політики» – це невід’ємна частина цілісного комплексу 

гуманітарних дисциплін, тобто наукових знань про 

глобальний комплекс сучасної цивілізації. 

вміти: 

- самостійно організовувати навчальну діяльність;  

- аналізувати головні проблеми зовнішньої політики; 

- вміти застосовувати набуті знання для самостійного аналізу 

і прогнозування зовнішньої політики; 

- аналізувати події, факти, документи зовнішньої політики;  

- узагальнювати і систематизувати нагромаджений досвід 

зовнішньої політики;  



- робити правильні висновки, оцінки, видобувати уроки з 

минулого для сучасного і майбутнього;  

- вести наукову дискусію і відстоювати свою точку зору;  

- застосовувати отримані знання для вирішення 

практичних завдань. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

1. Місце аналізу та прогнозування в зовнішній політиці. Етапи 

формування аналізу зовнішньої політики  

2. Інформаційне забеспечення забеспечення 

зовнішньополітичного аналізу та прогнозування 

3. Методи аналізу документів. Експертні методи 

4. Прогнозування у міжнародних відносинах. Здійснення 

прогнозного проекту 

5. Принципи і основні метод зовнішньополітичного 

прогнозування 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


