Назва дисципліни
Інформація про
факультети (навчальнонаукові інститути) і курси
навчання, студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані
розробників робочої
програми навчальної
дисципліни, науковопедагогічних працівників,
залучених до викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни

Опис

Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
Дисципліна пропонується для викладання на факультеті
міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем
відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
підготовки магістра за спеціальністю 291 «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 3
семестрі.
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, электрона адреса:
i.v.zastava@karazin.ua
Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії»: Теорія
міжнародних відносин, Міжнародні відносини та світова
політика, Аналіз зовнішньої політики, Міжнародна інформація.
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.
Основні завдання вивчення дисципліни

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 розуміння професійної 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;
o
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 тапрогнозувати 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 огрганізацію 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 внутрішньодержаних конфліктів).
Очікувані результати навчання.
 ПРН1. Фундаментальні знання, набуті у процесі
навчання, щодо природи, джерел та напрямів еволюції
міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої
політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних
відносин та світової політики;
 ПРН4. Поглиблені знання проблем міжнародної та
національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих
конфліктів, підходів, способів та механізмів забезпечення
безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці
держав;
 ПРН10. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію
про стан міжнародних відносин, світової політики та
зовнішньої політики держав.
 ПРН11. Визначати та прогнозувати політичні,
дипломатичні, безпекові й інші ризики у сфері міжнародних
відносин;
 ПРН15. Здійснювати політичний огляд міжнародних
подій та виявляти проблеми в міжнародних відносинах;
 ПРН16. Аналізувати зовнішню політику окремих країн
та блоків країн;
 ПРН18. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші
документи про стан міжнародних відносин та світової
політики, демонструючи міжкультурне розуміння;
 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;
 ПРН29. Доносити до фахівців та широкого загалу
інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з
актуальних питань міжнародних відносин.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи

Заплановано 5 тем, які вивчаються протягом 90 годин
аудиторних занять (10 год. – лекції, 10 год. – семінарські
заняття) та 70 години самостійної підготовки.
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.
Етапи формування аналізу зовнішньої політики (Лекцій - 1,
сем. - 1)
Тема 2. Інформаційне забезпечення зовнішньополітичного
аналізу та прогнозування (Лекцій - 1, сем. - 1)
Тема 3. Методи аналізу документів. Експертні методи (Лекцій
- 1, сем. - 1)
Тема 4. Прогнозування у міжнародних відносинах. Здійснення
прогнозного проекту (Лекцій - 1, сем. - 1)
Тема 5. Принципи і основні методи зовнішньополітичного
прогнозування (Лекцій - 1, сем. - 1)
моделювання міжнародних відносин (Лекцій - 1, сем. - 1)
(Лекцій - 1, сем. - 1)
Методи контролю результатів навчання: залік
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годи / 3
кредити ECTS.
Мова викладання – українська.

