
Назва дисципліни Аналіз та прогнозування міжнародних подій 

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 освітньо-професійної програми «Міжнародна 

інформаційна безпека» підготовки магістра за спеціальністю 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук 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 

міжнародних подій, виходячи з поточної ситуації.  

 

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у 

формуванні: 

загальних компетентностей: 

 ЗК1. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні.  

 ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

 ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

 ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 ЗК7. Здатність працювати в команді.  

 ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

 ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

 ЗК10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

 ЗК11. Здатність планувати та управляти часом.  

 ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

фахових компетентностей: 

 СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, 

динаміку, принципи організації міжнародних відносин, типи та 

види міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової 

політики.  

 СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо 

здійснення міжнародної та зовнішньополітичної діяльності.  
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 СК3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення 

завдань професійного характеру у сфері міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, 

критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати 

прийняті рішення.  

 СК4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх 

вплив на міжнародні та суспільні відносини, політичні та 

суспільні системи.  

 СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні 

відносини у різних контекстах, зокрема політичному, 

безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному.  

 СК6. Здатність використовувати для дослідження 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та для 

регіональних студій теоретичні та методологічні підходи 

політології, економічної та правової науки, 

міждисциплінарних досліджень.  

 СК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні 

дослідження проблем міжнародних відносин та світової 

політики, суспільних комунікацій, регіональних студій, 

професійно готувати аналітичні матеріали та довідки.  

 СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного 

рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня, 

підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. 

 СК11. Здатність аналізувати природу та джерела 

зовнішньої політики, еволюцію підходів до її формування та 

здійснення, принципи організації системи зовнішньої політики 

та функціонування інститутів зовнішньої політики.  

 СК14. Здатність оцінювати зміст та основні напрями 

діяльності міжнародних організацій в сфері безпеки та 

сучасних стратегій забезпечення міжнародної інформаційної 

безпеки.  

 СК15. Здатність виявляти та аналізувати сутність та 

специфічні особливості інформаційного протиборства та 

інформаційно-психологічних операцій в міжнародних 

відносинах.  

 СК16. Здатність аналізувати основи та особливості 

захисту національного інформаційного простору та 

забезпечення інформаційної безпеки держави.  

 СК17. Здатність виявляти та аналізувати природу та 

специфічні особливості інформаційного тероризму. 

 

Очікувані результати навчання: 

 РН1. Знати та розуміти природу, джерела та напрями 

еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, 

зовнішньої політики держав, стан теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики. 

 РН2. Знати та розуміти сутність та специфічні 

особливості інформаційного протиборства та інформаційно-

психологічних операцій в міжнародних відносинах.  

 РН3. Знати та розуміти основи та особливості захисту 

національного інформаційного простору та забезпечення 

інформаційної безпеки держави.  



 РН5. Критично осмислювати та аналізувати глобальні 

процеси та їх вплив на міжнародні відносини.  

 РН6. Застосовувати сучасні наукові підходи, 

методології та методики для дослідження проблем 

міжнародних відносин та зовнішньої політики.  

 РН7. Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної 

та національної безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані 

конфлікти, підходи, способи та механізми забезпечення 

безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці 

держав.  

 РН8. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про 

стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої 

політики держав.  

 РН9. Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, 

дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобального розвитку.  

 РН10. Оцінювати та аналізувати міжнародні та 

зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати 

підходи до вирішення таких проблем.  

 РН13. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики.  

 РН15. Формулювати задачі моделювання, створювати і 

досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій. 

 РН16. Аналізувати та оцінювати сучасні стратегії 

забезпечення міжнародної інформаційної безпеки.  

 РН17. Аналізувати та оцінювати зміст та специфіку 

основних напрямів діяльності міжнародних організацій в сфері 

безпеки.  

 РН18. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших 

суміжних сферах міжнародного співробітництва.  

 РН21. Оцінювати результати власної роботи і 

відповідати за особистий професійний розвиток. 

 РН22. Демонструвати здатність до подальшого 

навчання з високим рівнем автономності.  

 РН23. Самостійно приймати рішення, відповідати за 

командну роботу. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 36 годин 

аудиторних занять (16 год. – лекції, 16 год. – семінарські 

заняття) та 88 годин самостійної підготовки.  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

 

Тема 1. Міжнародна взаємодія і міжнародні ситуації. (Лекцій - 

1, сем. - 1) 

Тема 2. Чинники, що впливають на розвиток та аналіз 

міжнародних подій . (Лекцій - 1, сем. - 1) 



Тема 3. Здійснення прогнозного проекту. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 4. Методологія та методика аналізу та прогнозування 

міжнародних подій. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 5. Аналіз зовнішньополітичного курсу. (Лекцій - 1, сем. - 

1) 

Тема 6. Аналіз міжнародно-політичних і інтернаціоналізованих 

конфліктів. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 7. Аналіз переговорних взаємодій. (Лекцій - 1, сем. - 1) 

Тема 8. Аналіз міжнародного співробітництва. (Лекцій - 1, сем. 

- 1) 

 

Методи контролю результатів навчання: залік 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


