




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Аналіз та прогнозування зовнішньої 

політики» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародна 

інформаційна безпека» підготовки магістра за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати у здобувачів знання 

про зовнішню політику держави як основну складову міжнародних відносин і виробити 

вміння аналізувати та прогнозувати можливі тенденції розвитку зовнішньої політики 

держави, виходячи з поточної ситуації.  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основне завдання вивчення дисципліни полягає у набутті фахових компетенцій: 

формування загальних компетентностей: 

- ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- ЗК2. Знання та розуміння предметної області спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» та професійної діяльності. 

- ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у 

практичній діяльності 

- ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій; 

- ЗК6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- ЗК7. Вміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення; 

- ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному 

контексті; 

формування фахових компетентностей 

- ФК1. Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики; 

- ФК3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, суспільному, культурному та 

інформаційному; 

- ФК5. Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики, еволюцію 

підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи організації системи 

зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої політики; 

- ФК9. Поглибленні знання про організацію та функціонування Європейського Союзу, 

розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них України; 

- ФК11. Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері 

міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої політики 

(зокрема, міжнародних та внутрішньодержавних конфліктів). 

 

 

1.3. Кількість кредитів – 3 

 

 

1.4. Загальна кількість годин – 90 

 

 

 



1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

10 год. год. 

Практичні, семінарські заняття 

10 год. год. 

Лабораторні заняття 

год. год. 

Самостійна робота 

70 год.  год. 

Індивідуальні завдання 

 

1.6. Заплановані програмні результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні досягти таких 

результатів навчання: 

Матриця відповідності освітнього компонента ОК9. «Аналіз та прогнозування 

зовнішньої політики», методів навчання та форм оцінювання, які використовуються, 

програмним результатам навчання, визначеним освітньо-професійною програмою 

«Міжнародна інформаційна безпека» 

 

Результати навчання Методи навчання 
Форми 

оцінювання 

ПРН1. Фундаментальні знання, щодо 

природи, джерел та напрямів еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної 

політики, зовнішньої політики держав, 

стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової 

політики.  

пояснювально-

ілюстративний, 

репродуктивний,  

метод проблемного 

викладу, евристичний, 

метод оволодіння 

новими знаннями, метод 

усного викладу знань, 

аналітичний метод, 

індуктивний метод, 

дедуктивний метод, а 

також методи 

дистанційного навчання та 

оцінювання на платформах 

Moodle, Zoom або Google 
Meet. 

усне опитування, 

підготовка 

доповідей на 

семінарських 

заняттях; 

оцінювання: 

виступів з 

доповідями, 

письмової 

залікової роботи 

 

ПРН3. Знання наукових підходів, 

методологій та методик дослідження 

проблем міжнародних відносин та 

зовнішньої політики.  

ПРН6. Демонструвати системне 

сприйняття та розуміння положень, які 

відносяться до галузі знань «Міжнародні 

відносини» або є складовою професійної 

практики;  

-/- -/- 

ПРН10. Збирати, обробляти та 

аналізувати значний обсяг інформації 

-/- -/- 



про стан міжнародних відносин, світової 

політики та зовнішньої політики держав.  

ПРН11. Визначати та прогнозувати 

політичні, дипломатичні, безпекові, 

суспільні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобального 

розвитку;  

-/- -/- 

ПРН12. Оцінювати та аналізувати 

міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми та ситуації, пропонувати 

підходи до вирішення таких проблем.  

-/- -/- 

ПРН14. Проводити переговори (в тому 

числі іноземною мовою) та шукати 

шляхи розв’язання різноманітних 

проблем у сфері зовнішніх відносин.  

-/- -/- 

ПРН15. Здійснювати політичний огляд 

міжнародних подій та виявляти 

проблеми в міжнародних відносинах; 

-/- -/- 

ПРН16. Аналізувати зовнішню політику 

окремих країн та блоків країн; 

-/- -/- 

ПРН17. Здійснювати пошук інформації 

зовнішньополітичного, 

зовнішньоекономічного та правового 

характеру та обробку статистичних 

даних щодо політичного та соціально-

економічного розвитку країн та регіонів;  

-/- -/- 

ПРН18. Готувати аналітичні довідки, 

звіти та інші документи про стан 

міжнародних відносин та світової 

політики, демонструючи міжкультурне 

розуміння; 

-/- -/- 

ПРН19. Готувати документи 

(державною і іноземними мовами) для 

дипломатичних комунікацій, довідки, 

проекти дипломатичних, юридичних та 

інших ділових документів; 

-/- -/- 

ПРН20. Аналізувати іншомовні джерела 

інформації для отримання даних, що є 

необхідними для використання 

професійних завдань та прийняття 

професійних рішень;  

-/- -/- 

ПРН21. Оцінювати міжнародні події, 

процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної 

безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах; 

-/- -/- 

ПРН22. Аналізувати геополітичне та 

геоекономічне положення окремих 

держав світу та виявляти їх головні 

інтереси;  

  

ПРН23. Здійснювати професійну 

діяльність у дипломатичній та інших 

  



суміжних до міжнародного 

співробітництва сферах; 

ПРН24. Проводити підготовку, розробку 

та реалізацію проектів прикладних 

досліджень міжнародних відносин, 

зовнішньої та світової політики, 

регіонознавства та міжнародних 

комунікацій;  

  

ПРН25. Організовувати та здійснювати 

індивідуальні та групові дослідницькі 

проекти в сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої та світової політики, 

регіонознавства та міжнародних 

комунікацій; 

  

ПРН27. Взаємодія з фахівцями інших 

галузей при розробці та реалізації 

прикладних та наукових проектів в сфері 

міжнародного співробітництва та 

дипломатії, спілкуватися та 

представляти дослідницькі ідеї в усній 

та письмових формах перед фаховою і 

нефаховою аудиторією; 

  

ПРН28. Брати участь у фахових 

дискусіях із проблем міжнародних 

відносин, зовнішньої політики та 

міжнародних комунікацій, поважати 

опонентів і їхню точки зору;  

  

ПРН29. Доносити до фахівців та 

широкого загалу інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід з 

актуальних питань міжнародних 

відносин.  

  

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Аналіз зовнішньої політики 

 

Тема 1. Місце аналізу та прогнозування в зовнішній політиці. Етапи формування 

аналізу зовнішньої політики 

 

Місце зовнішньополітичної діяльності в забезпеченні функціонування держави. 

Завдання зовнішньої політики. Поняття «зовнішньої політики». Зовнішньополітична 

діяльність як система.  

Поняття «аналіз» в зовнішньополітичній діяльності. Джерела аналізу. Завдання 

аналізу. Прогнозування в зовнішньополітичній діяльності. Чотири основних сценаріїв 

майбутнього. Структура однополюсного світу. Біполярний світ.  

Етапи становлення аналізу зовнішньої політики та їх сутність. Початковий етап 

становлення аналізу зовнішньої політики (друга половина 50-х рр.). Виокремлення 

напрямків аналізу зовнішньої політики. Порівняльні дослідження зовнішньої політики, 

структурно-функціональний аналіз зовнішньої політики; дослідження зовнішньої політики 

з позицій загальної та соціальної психології. Врахування особового фактору в 



прогнозуванні зовнішньої політики. Врахування національного характеру та культурних 

собливостей народу при прогнозуванні зовнішньої політики. 

 

Тема 2. Інформаційне забезпечення зовнішньополітичного аналізу та прогнозування 

 

Критерії орієнтування у інформаційному масиві. Особливості відбору інформації при 

зовнішньополітичному аналізі. Ступінь надійності, рівень суб’єктивності та об’єктивності, 

часткова та комплексна інформація, рівень доступності. Характер, типологія джерел 

інформації прикладного політичного аналізу  

Збір інформації. Первинна і вторинна інформація. Визначення комплексу профільної 

і фонової інформації у зовнішній політиці, зв'язок комплексу з первинної та вторинної 

(похідною) інформацією. Джерела інформації в сфері зовнішньої політики. Документальні 

джерела. Засоби масової інформації як джерело. Спостереження. Види спостереження.  

Інформаційна база для аналізу зовнішньополітичної діяльності. Канали надходження 

інформації. Офіційні канали інформації.  

 

Тема 3. Методи аналізу документів. Експертні методи 

 

Поняття та види документів. Кодування відповідей на відкриті запитання, аналіз  

однотипних фрагментів тексту. Традиційний аналіз документу. 

Контент-аналіз. Завдання та види контент-аналізу. Процедура контент-аналізу. 

Спеціальні методики контент-аналізу. Якісний варіант контент-аналізу. 

Когнітивне картування. Поняття, завдання та процедура. Побудова картосхеми 

понять. Методика Б. Корані. Інтерпретація результатів когнітивного картування. 

Івент-аналіз. Інтент-аналіз. Дискурс-аналіз.  

Основні види групових експертних оцінок. Методи на основі простого обміну 

думками з приводу конкретної політичної проблеми.  

Брейнстормінг. Основні принципи та етапи брейнстормінгу. Склад експертної групи 

в мозковому штурмі. Феномен групового мислення.  

Метод синектики. Дельфійський метод. 

 

 

Тема 4. Прогнозування у міжнародних відносинах. Здійснення прогнозного проекту 

 

Фактори, що обумовлюють можливість прогнозування у міжнародних відносинах. 

Визначення об’єкта прогнозування.  

Прогнозування на основі причинних зв’язків. Прогнозування за аналогією. 

Застосування теорії ймовірності при прогнозуванні. Передбачення на основі стійких 

тенденцій розвитку міжнародних відносин. Використання розвитку подій у певному 

напрямку при прогнозуванні. Врахування циклічності в розвитку подій. Статистичний 

матеріал у прогнозуванні міжнародних відносин. 

 
Тема 5. Принципи і основні методи зовнішньополітичного прогнозування 

 

Класифікація методів прогнозування за І.В. Бестужевим-Ладою: експертні 

(інтуїтивні) та фактографічні (формалізовані) методи. Інтуїтивні методи (індивідуальні і 

колективні): метод інтерв’ю; метод деструктивної віднесеної оцінки; аналітичний метод 

тощо.  

Фактографічні методи: статистичний; прогнозна екстраполяція та інтерполяція; 

метод історичних аналогій тощо.  

Класифікація методів прогнозування (В.Я. Матвієнко): екстраполяційне та цільове 

прогнозування. Методи якісного екстраполяційного прогнозування (прогностичної 



добудови): метод ізольованої добудовчої екстраполяції; провідної еволюційної форми; 

багатокомпонентної добудови. Метод кількісного екстраполяційного прогнозування 

(динамічні екстраполяційні методи): ізольована екстраполяція; метод часового лага (метод 

кривої випередження); метод екстрапольованої кривої випередження; метод опорного 

показника; метод багатокомпонентної екстраполяції. 

Методи цільового прогнозування: метод ізольованої генерації ідей; метод системної 

генерації ідей. «Дерево цілей». Методи планування у руслі цільового прогнозування.  

Поняття та зміст верифікації прогнозів. Види верифікації прогнозів: пряма, непряма, 

інверсійна, консеквентна верифікація, верифікація повторним досвідом, верифікація 

опонентом, верифікація врахуванням помилок, верифікація компетентним експертом.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 

Розділ 1. Аналіз зовнішньої політики 

Тема 1. Місце аналізу та 

прогнозування в зовнішній 

політиці. Етапи формування 

аналізу зовнішньої політики 

18 2 2   14       

Тема 2. Інформаційне 

забезпечення 

зовнішньополітичного аналізу 

та прогнозування 

18 2 2   14       

Тема 3. Методи аналізу 

документів. Експертні методи 
18 2 2   14       

Тема 4. Прогнозування у 
міжнародних відносинах. 

Здійснення прогнозного проекту 
18 2 2   14       

Тема 5. Принципи і основні 

методи зовнішньополітичного 

прогнозування 
18 2 2   14       

Усього годин 90 10 10   70       

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Місце аналізу та прогнозування в зовнішній політиці. 

Етапи формування аналізу зовнішньої політики 

2 

2.  Тема 2. Інформаційне забезпечення зовнішньополітичного аналізу 

та прогнозування 

2 

3.  Тема 3. Методи аналізу документів. Експертні методи 2 

4.  Тема 4. Прогнозування у міжнародних відносинах. Здійснення 

прогнозного проекту 

2 



5.  Тема 5. Принципи і основні методи зовнішньополітичного 

прогнозування 
2 

 Разом 10 

 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  

Тема 1. Місце аналізу та прогнозування в зовнішній 

політиці. Етапи формування аналізу зовнішньої 

політики 

 Завдання: ознайомлення з літературою по темі, 

конспектування тез, підготовка доповідей. 

18 

2.  

Тема 2. Інформаційне забезпечення 

зовнішньополітичного аналізу та прогнозування  

Завдання: ознайомлення з літературою по темі, 

конспектування тез, підготовка доповідей. 

18 

3.  

Тема 3. Методи аналізу документів. Експертні 

методи  

Завдання: ознайомлення з літературою по темі, 

конспектування тез, підготовка доповідей. 

18 

4.  

Тема 4. Прогнозування у міжнародних відносинах. 

Здійснення прогнозного проекту  

Завдання: ознайомлення з літературою по темі, 

конспектування тез, підготовка доповідей. 

18 

5.  

Тема 5. Принципи і основні методи 

зовнішньополітичного прогнозування  

Завдання: ознайомлення з літературою по темі, 

конспектування тез, підготовка доповідей. 

18 

 Разом  70 

 

6. Індивідуальні завдання 
 

Навчальним планом не передбачено. 

 

7. Методи контролю 

 

При вивченні дисципліни «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики» 

застосовуються наступні методи контролю: усний, письмовий. Контроль з дисципліни 

складається з поточного контролю.  

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських заняттях. Також, 

передбачено обов’язковий контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, 

віднесеного на самостійну роботу. 

Поточний контроль є складовою організації освітнього процесу. Завданням поточного 

контролю є оцінювання знань, умінь та семінарських навичок здобувачів, набутих під час 

засвоєння окремих тем дисципліни. Поточна підсумкова оцінка – це сума балів, отриманих 

здобувачем за виконання всіх видів робіт, передбачених програмою дисципліни. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) на семінарських заняттях проводиться 

у формі усного опитування або письмового експрес-контролю, виступів здобувачів з 

доповідями при обговоренні навчальних питань, тестів. 



Сума балів за виконані завдання на семінарському занятті наведена в табл. 8. 

Поточний контроль самостійної роботи здобувачів проводиться у формі 

опрацювання навчальної літератури та нормативно-правових документів за темою, 

підготовка доповідей. 

Сума балів за виконані завдання самостійної роботи здобувачів наведена в табл. 8. 

Сума балів, які здобувач може набрати за поточним контролем, дорівнює 60. 

Розрахункова шкала для оцінювання роботи здобувачів за поточним контролем:  

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання  

45-60 Систематичне відвідування лекцій та семінарських занять, відсутність 

пропусків занять без поважної причини, відпрацювання тем семінарських 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

семінарського заняття, висока активність роботи на семінарському занятті, 

засвоєння всього обсягу матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді при 

виконанні завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які 

розраховані завдання, уміння сформувати своє ставлення до певної 

проблеми теми, вміння мислити абстрактно і узагальнено, здатність 

публічно представити матеріал.   

31-44 Систематичне відвідування лекцій та семінарських занять, відсутність 

пропусків занять без поважних причин, відпрацювання тем семінарських 

занять, пропущених з поважної причини, виконання завдань до кожного 

семінарського заняття, висока активність роботи на семінарському занятті, 

засвоєння всього обсягу матеріалу, повні та обґрунтовані відповіді з 

несуттєвими помилками при виконанні завдань,  здатність визначення 

теоретичних питань, на які розраховані завдання, уміння сформувати своє 

ставлення до певної проблеми теми, здатність публічно представити 

матеріал 

26-30 Наявність пропущених лекцій та семінарських занять, відпрацювання 

тем пропущених семінарських занять, виконання завдань до кожного 

семінарського заняття, активна робота на семінарських заняттях, засвоєння 

основних положень курсу, допущення декількох незначних помилок при 

виконанні завдань, здатність визначення теоретичних питань, на які 

розраховані завдання, здатність публічно представити матеріал. 

21-25 Наявність пропущених лекцій та семінарських занять, відпрацювання 

тем пропущених семінарських занять, епізодична відсутність виконання 

завдань, участь у роботі на семінарських заняттях, засвоєння окремих 

положень матеріалу, неповні відповіді при виконанні завдань, складності 

при визначенні теоретичних питань, на які розраховані завдання, здатність 

публічно представити матеріал. 

16-20 Несистематичне відвідування лекцій та семінарських занять, відсутність 

на заняттях без поважних причин, наявність декількох невідпрацьованих 

тем пропущених семінарських занять, епізодична відсутність виконаних 

завдань, участь у роботі на семінарських заняттях, засвоєння окремих 

положень матеріалу тем змістовного розділу, неповні відповіді, допущення 

помилок при виконанні завдань, великі складності при визначенні 

теоретичних питань на які розраховані завдання, невпевнені навички 

публічного представлення матеріалу. 

11-15 Епізодичне відвідування лекцій та семінарських занять, відсутність на 

заняттях без поважної причини, наявність невідпрацьованих тем 

пропущених лекцій та семінарських занять, епізодична відсутність 

виконаних завдань, пасивна робота на семінарських заняттях (участь у 



роботі останніх лише за наявності стимулу з боку викладача), наявність 

певного уявлення щодо матеріалу тем змістовного розділу, неповні 

відповіді, допущення значної кількості помилок при виконання завдання, 

невміння визначити теоретичні питання, на які розраховано завдання, 

невпевнені навички публічного представлення матеріалу. 

6-10 Систематичні пропуски лекцій та семінарських занять без поважних 

причин, наявність невідпрацьованих тем пропущених лекцій та 

семінарських занять, систематична відсутність виконаних завдань, 

пасивність у роботі на семінарських заняттях, неповні, необґрунтовані 

відповіді, допущення істотних помилок при виконанні завдань, нездатність 

визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання. 

0-5 Систематичні пропуски лекцій та семінарських занять без поважних 

причин, теми пропущених лекцій та семінарських занять не відпрацьовані, 

систематична відсутність виконаних завдань, пасивність у роботі на 

семінарських заняттях, відсутність знань, неповні, необґрунтовані 

відповіді, допущення істотних помилок при виконанні завдання. 

Нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання, 

невміння публічно представити матеріал.  

 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для 

визначення поточної оцінки, і враховуються при визначенні підсумкової оцінки з 

дисципліни. 

Здобувачі, які були відсутні на лекції чи семінарському занятті, або отримали 

незадовільну оцінку, відпрацьовують пропущене заняття або незадовільну оцінку 

викладачу у дні його консультацій за графіком, затвердженим кафедрою 

Для відпрацювання здобувач зобов’язаний надати індивідуально виконане завдання 

за темою пропущеного заняття та продемонструвати належний рівень теоретичної 

підготовки за темою заняття, яке відпрацьовується.  

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувача. Він проводиться у письмовій формі у вигляді 

семестрового заліку (за дворівневою шкалою оцінювання). Терміни проведення 

підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком навчального процесу, а 

обсяг навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий семестровий контроль, 

визначається робочою програмою дисципліни «Аналіз та прогнозування зовнішньої 

політики» 

Підсумковий контроль здійснюється після вивчення дисципліни. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. Загальна 

кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 40. Час виконання – до 80 хвилин 

Вміст залікового білета й оцінювання відповідей на заліку: 

Теоретичне питання № 1 – 10 балів . 

Теоретичне питання № 2 – 15 балів . 

Теоретичне питання № 3 – 15 балів. 

Оцінювання знань та умінь здобувачів при підсумковому контролі здійснюється 

відповідно до наступних критеріїв: 

 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

35-40 Здобувач цілком і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує 

поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну 

точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 



 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку здобувач на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

За бажанням (та за згодою викладача) здобувач має можливість обрати тестову форму 

залікового завдання (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за 

кожну вірну відповідь) 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається 

можливість скласти залік в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач 

одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в 

дистанційному курсі «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики».  

Оцінка успішності здобувача з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок за поточним та підсумковим контролем. 

Здобувачі, знання яких оцінені мінімально необхідною для складання заліку кількістю 

балів, не мають право на виконання додаткових завдань для підвищення отриманої 

кількості балів. 

 

8.Схема нарахування балів 
 

 

Поточний контроль, 

самостійна робота, 

індивідуальні завдання 

Разом Залік Сума 

 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5  

 
 

 

 

60 

 

 

 

40 

 

 

 

100 

12 12 12 12 12 

на семінарських заняттях 

(бали) 
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5  

6 6 6 6 6 

самостійна робота 

здобувачів (бали) 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 

6 6 6 6 6  

 

Набрана кількість рейтингових балів здобувачем служить основою для оцінки.  

За результатами поточного та підсумкового контролю здобувач може набрати від 0 до 100 

балів включно.  

Критерії оцінювання поточного контролю знань здобувачів  

за 6-ти бальною шкалою 

29-34 Здобувач достатньо повно і всебічно розкрив усі питання, вільно оперує 

термінологією і поняттями, демонструє знання джерел, має власну точку 

зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її доводити. 

18-28 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, але спостерігаються деякі 

упущення при відповіді на питання, обґрунтування неточні. Не 

підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами. 

10-17 Здобувач розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню сутність, 

намагається робити висновки, але при цьому слабко орієнтується в 

джерелах, припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно. 

0-9 Здобувач не в змозі дати відповідь на поставлені запитання, або 

відповідь не правильна, не розуміє суть питання. Не ознайомлений з 

джерелами. Не може зробити висновків.  



 

Високий рівень 
6 балів 

 

Відповідь здобувача характеризується повним, глибоким та 

змістовним знанням теоретичного та семінарського матеріалу 

з теми, вільним володінням термінами та поняттями 

дисципліни, його відповіді характеризуються креативним 

підходом. 

Середній рівень 

4-5 бали 

 

Відповідь здобувача характеризується повним і змістовним 

знанням теоретичного матеріалу з теми, вільним володінням 

термінами та поняттями. Але він допускає деякі неточності, 

його відповіді не характеризуються креативним підходом. 

Низький рівень 

2-3 бали 

Відповідь здобувача характеризується слабким і невпевненим 

знанням як теоретичного, так семінарського матеріалу. Він 

допускає багато помилок у відповідях. 

Незадовільний рівень 

0 -1 бал 

У здобувача дуже слабкий рівень знання теоретичного 

матеріалу; відсутні навички аналізу проблем соціологічного 

вивчення міжнародних відносин, він допускає змістовні 

помилки у відповідях на конкретні питання. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали оцінювання 

90–100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 
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змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі 

лекційні заняття;  
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– дистанційно на платформі Moоdle (http://dist.karazin.ua/moodle) проводяться 

практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної 

роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  семінарських  

занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік в 

тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Аналіз та 

прогнозування зовнішньої політики». 

 

12. Перелік питань до заліку 

 

1. Місце зовнішньополітичної діяльності в забезпеченні функціонування держави. 

2. Завдання зовнішньої політики.  

3. Поняття «зовнішньої політики».  

4. Зовнішньополітична діяльність як система.  

5. Поняття «аналіз» в зовнішньополітичній діяльності.  

6. Джерела аналізу.  

7. Завдання аналізу.  

8. Прогнозування в зовнішньополітичній діяльності.  
9. Чотири основних сценаріїв майбутнього.  

10. Структура однополюсного світу. Біполярний світ.  

11. Етапи становлення аналізу зовнішньої політики та їх сутність.  

12. Початковий етап становлення аналізу зовнішньої політики (друга половина 50-х рр.).  

13. Виокремлення напрямків аналізу зовнішньої політики.  

14. Порівняльні дослідження зовнішньої політики, структурно-функціональний аналіз 

зовнішньої політики; дослідження зовнішньої політики з позицій загальної та соціальної 

психології.  

15. Врахування особового фактору в прогнозуванні зовнішньої політики.  

16. Врахування національного характеру та культурних собливостей народу при 

прогнозуванні зовнішньої політики. 

17. Інформаційне забезпечення зовнішньополітичного аналізу та прогнозування 

18. Критерії орієнтування у інформаційному масиві.  

19. Особливості відбору інформації при зовнішньополітичному аналізі.  

20. Ступінь надійності, рівень суб’єктивності та об’єктивності, часткова та комплексна 

інформація, рівень доступності.  

21. Проблема профільної та фонової інформації у зовнішньополітичному аналізі.  

22. Характер, типологія джерел інформації прикладного політичного аналізу  

23. Визначення комплексу профільної і фонової інформації у зовнішній політиці, зв'язок 

комплексу з первинної та вторинної (похідною) інформацією.  

24. Джерела інформації в сфері зовнішньої політики.  

25. Документальні джерела.  

26. Засоби масової інформації як джерело.  

27. Спостереження. Види спостереження. 

28. Інформаційна база для аналізу зовнішньополітичної діяльності. 

29. Кодування відповідей на відкриті запитання, аналіз однотипних фрагментів тексту.  

30. Традиційний аналіз документу. 

31. Контент-аналіз. Завдання та види контент-аналізу. Процедура контент-аналізу.  

32. Спеціальні методики контент-аналізу. Якісний варіант контент-аналізу. 

33. Когнітивне картування. Поняття, завдання та процедура.  

http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1584


34. Побудова картосхеми понять.  

35. Методика Б. Корані. Інтерпретація результатів когнітивного картування. 

36. Івент-аналіз. Інтент-аналіз. Дискурс-аналіз.  

37. Основні види групових експертних оцінок.  

38. Методи на основі простого обміну думками з приводу конкретної політичної 

проблеми.  

39. Брейнстормінг. Основні принципи та етапи брейнстормінгу.  

40. Склад експертної групи в мозковому штурмі. Феномен групового мислення.  

41. Метод синектики. Дельфійський метод. 

42. Фактори, що обумовлюють можливість прогнозування у міжнародних відносинах.  

43. Визначення об’єкта прогнозування.  

44. Прогнозування за аналогією.  

45. Застосування теорії ймовірності при прогнозуванні.  

46. Передбачення на основі стійких тенденцій розвитку міжнародних відносин.  

47. Використання розвитку подій у певному напрямку при прогнозуванні.  

48. Врахування циклічності в розвитку подій.  

49. Статистичний матеріал у прогнозуванні міжнародних відносин. 

50. Класифікація методів прогнозування за І.В. Бестужевим-Ладою: експертні 

(інтуїтивні) та фактографічні (формалізовані) методи.  

51. Інтуїтивні методи (індивідуальні і колективні): метод інтерв’ю; метод деструктивної 

віднесеної оцінки; аналітичний метод тощо.  

52. Фактографічні методи: статистичний; прогнозна екстраполяція та інтерполяція; 

метод історичних аналогій тощо.  

53. Класифікація методів прогнозування (В.Я. Матвієнко): екстраполяційне та цільове 

прогнозування.  

54. Методи якісного екстраполяційного прогнозування (прогностичної добудови): 

метод ізольованої добудовчої екстраполяції; провідної еволюційної форми; 

багатокомпонентної добудови.  

55. Метод кількісного екстраполяційного прогнозування (динамічні екстраполяційні 

методи): ізольована екстраполяція; метод часового лага (метод кривої випередження); 

метод екстрапольованої кривої випередження; метод опорного показника; метод 

багатокомпонентної екстраполяції. 

56. Методи цільового прогнозування: метод ізольованої генерації ідей; метод системної 

генерації ідей.  

57. «Дерево цілей».  

58. Методи планування у руслі цільового прогнозування.  

59. Поняття та зміст верифікації прогнозів.  

60. Види верифікації прогнозів: пряма, непряма, інверсійна, консеквентна верифікація, 

верифікація повторним досвідом, верифікація опонентом, верифікація врахуванням 

помилок, верифікація компетентним експертом.  
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