
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 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Застава Ірина 

Валентинівна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний 

корпус, 2 поверх, каб. 264, тел. (057) 705-10-59, електронна 

адреса: i.v.zastava@karazin.ua  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: Теорія 

міжнародних відносин, Міжнародні відносини та світова 

політика, Інформаційно-аналітична діяльність в МВ, Аналіз 

зовнішньої політики 

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 та 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; 
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- 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  

Заплановано 9 тем, які вивчаються протягом 36 годин 

аудиторних занять (18 год. – лекції, 18 год. – семінарські 

заняття) та 54 години самостійної підготовки.  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

 

Тема 1. Місце зовнішньополітичного аналізу, прогнозування 

та планування. Політичне планування та прогнозування. 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 2. Етапи формування аналізу зовнішньої політики. 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 3. Методологія та методика аналізу зовнішньої політики. 

(Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 4. Чинники, що впливають на формування та реалізацію 

зовнішньої політики держави (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 5. Стратегічний аналіз: функціональні та концептуальні  

особливості. (Лекцій - 1, сем. - 1)  

Тема 6. Аналіз зовнішньої політики в структурі органів 

управління. (Лекцій - 1, сем. - 1)  

Тема 7. Здійснення прогнозного проекту. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 8. Прогнозування у міжнародних відносинах. (Лекцій - 1, 

сем. - 1) 

Тема 9. Футурологія та зовнішня політика. (Лекцій - 1, сем. - 

1) 

 

Методи контролю результатів навчання: екзамен 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


