
Назва дисципліни 
Моделювання та прогнозування в міжнародних 

відносинах 

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 «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», «Регіональні системи міжнародних 

відносин» 

 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у 

здобувачів системи фундаментальних теоретичних і 

практичних знань щодо аналізу та використання процесів 

формування управлінських рішень у міжнародних відносинах 

за підтримки моделювання та прогнозування; основ побудови 

моделей та реалізації методів прогнозування в міжнародних 

відносинах; вмінь використовувати отримані знання для 

підвищення ефективності вирішення професійних задач у 

сфері міжнародних відносин. 

 

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; 

 оцінювати та аналізувати міжнародні та 

зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати 

підходи до вирішення таких проблем; 

 розробляти та реалізовувати проекти прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики; 

 формулювати задачі моделювання, створювати і 

досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій. 

 



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. Теоретичні аспекти 

моделювання в міжнародних відносинах. Тема 2. 

Оптимізаційні моделі в міжнародних відносинах. Тема 3. 

Моделювання міжнародних відносин в умовах невизначеності 

та ризику. Тема 4. Моделювання міжнародних відносин в 

умовах конфлікту. Тема 5. Кількісні методи прогнозування в 

міжнародних відносинах. Тема 6. Моделі експертних оцінок у 

прогнозуванні міжнародних відносин. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Оцінювання знань здобувачів з дисципліни здійснюється 

шляхом проведення поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних та семінарських 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. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 


