
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 1 курсу (1 семестр) другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої 

програми «Міжнародна інформаційна безпека» та здобувачам 

2 курсу (3 семестр) другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» освітньої програми 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Лубенець Сергій Васильович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, каб. 264; тел. (097) 361-55-09, електронна 

адреса: s.lubenec@karazin.ua) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння кредитів з 

дисциплін «Актуальні проблеми міжнародних відносин та 

глобального розвитку», «Політика європейської та 

євроатлантичної інтеграції», «Політологія міжнародних 

відносин», «Міжнародна політика та політичні комунікації», 

«Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах» 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у 

здобувачів знань про зовнішню політику держави як основну 

складову міжнародних відносин і вироблення вмінь 

аналізувати та прогнозувати можливі тенденції розвитку 

зовнішньої політики держави, виходячи з поточної ситуації. 

 

Очікувані програмні результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 

повинен: 

 знати та розуміти природу, джерела та напрями еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої 

політики держав, стан теоретичних досліджень міжнародних 

відносин та світової політики; 

 застосовувати сучасні наукові підходи, методології та 

методики для дослідження проблем міжнародних відносин та 

зовнішньої політики; 

 збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан 

міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої 

політики держав; 

 демонструвати знання особливостей, характеру та ступеня 

взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних відносин різного 

рівня; 

 аналізувати та оцінювати проблеми міжнародно та 

національної безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані 

конфлікти, підходи, способи та механізми забезпечення 

безпеки у міжнародному просторі та зовнішній політиці 

держав; 

 визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, 



дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобального розвитку; 

 оцінювати та аналізувати міжнародні та 

зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати 

підходи до вирішення таких проблем; 

 готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про 

стан міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних 

комунікацій та регіональних студій; 

 розробляти та реалізовувати проекти прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики; 

 брати участь у професійній дискусії у сфері міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій, поважати опонентів і їхню точки зору, 

доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: Тема 1. Місце аналізу та 

прогнозування в зовнішній політиці. Тема 2. Етапи 

формування аналізу зовнішньої політики. Тема 3. Аналіз 

зовнішньополітичної діяльності суб’єктів міжнародних 

відносин. Інформаційне забезпечення зовнішньополітичного 

аналізу та прогнозування. Тема 4. Методи аналізу документів. 

Експертні методи. Тема 5. Стратегічний аналіз: функціональні 

та концептуальні особливості. Ситуація як об’єкт аналізу. 

Тема 6. Прогнозування у міжнародних відносинах. 

Тема 7. Здійснення прогнозного проекту. Комп’ютерне 

прогнозне моделювання міжнародних відносин. 

Тема 8. Принципи і основні методи зовнішньополітичного 

прогнозування. Тема 9. Зовнішньополітичний аналіз та 

прогнозування в структурі державного апарату країн Західної 

Європи. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Оцінювання знань здобувачів з дисципліни здійснюється 

шляхом проведення поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

семінарських та(або) практичних занять з дисципліни 

протягом навчального семестру у формі усного опитування та 

навчальної дискусії з перевіркою знань здобувачів з окремих 

тем та рівня їх підготовленості до виконання практичних 

робіт; контролю виконання завдань для самостійної роботи, а 

також перевірки рівня виконання, оформлення і захисту 

результатів практичних і контрольних завдань. Підсумковий 

контроль проводиться під час семестрового екзамену (заліку). 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


