
Назва дисципліни Зовнішньополітичні стратегії і доктрини 

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 першим (бакалаврським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародні відносини» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Алексєєва Тетяна 

Іванівна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 

поверх, каб. 264, тел. (057) 707-55-54, електронна адреса кафедри: 

mpdepartment@ukr.ne 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»: Теорія міжнародних відносин, 

Міжнародні економічні відносини, Міжнародні відносини та 

світова політика, Аналіз зовнішньої політики 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

 розкрити зміст специфічних понять і концепцій, які 

використовують держави, формуючи свої зовнішньополітичні 

стратегії та доктрини, ознайомити студентів із прикладним 

використанням концепцій та доктрин у зовнішній політиці держав 

 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть : - 

тлумачення основних термінів, які вживаються під час аналізу 

зовнішньополітичних стратегій; - чинники, які впливають на 

процес формування зовнішньої політики; - цілі та принципи 

зовнішньої політики; - зовнішньополітичні стратегії та тактику в 

реалізації зовнішньої політики; - процес формування національних 

інтересів як базової структури формування зовнішньої політики; - 

зовнішньополітичний потенціал держави вмітимуть:: - 

аналізувати процеси, що відбуваються у зовнішній політиці; - 

обґрунтовувати свою світоглядну та громадянську позицію при 

аналізі сучасної ситуації з урахуванням знань, отриманих при 

вивченні курсу; - орієнтуватись у міжнародному політичному 

житті, геополітичному становищі, мати уявлення про роль і 

значення України у системі міжнародних відносин; - збагачувати 

власний світогляд шляхом самоосвіти, творчо працювати над 

поглибленням і вдосконаленням своїх знань; - самостійно 

прогнозувати подальші напрями розвитку зовнішньої політики 

країн та їх вплив на міжнародні відносини 

 

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. Предмет і завдання дисципліни 

 Тема 2. Інституційне забезпечення зовнішньополітичних стратегій 

Тема 3. Концептуально-теоретичні засади формування 

зовнішньополітичних стратегій та доктрин 

Тема 4. Зовнішньополітичні стратегії та доктрини провідних 

акторів у системі міжнародних відносин  

Тема 5. Зовнішньополітичні стратегії США та Канади  

Тема 6. Зовнішньополітичні стратегії країн ЄС  

 Тема 7. Зовнішньополітичні стратегії країн АТР  

 Тема 8. Стратегії зовнішньої політики України  

. 

Методи контролю результатів навчання: залік 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


