
1. Назва курсу Державне управління та прийняття зовнішньополітичних 
рішень 

2. Опис змісту курсу, 
його складових тем 

Зміст курсу поділений на два розділи. У першому розділі 
розглядаються теоретичні підходи до формування 
зовнішньополітичної стратегії держави та прийняття 
зовнішньополітичних рішень. Вивчаються сутність, об’єкт, предмет, 
мета, завдання державного управління закордонними справами; 
значущість національних інтересів у здійсненні зовнішньої політики 
держави; аналітичне забезпечення державного управління у сфері 
зовнішньої політики; теоретичні підходи дослідження, механізм, 
процес, рівні, моделі прийняття зовнішньополітичних рішень.  
Другий розділ присвячений вивченню механізмів прийняття 
державно-управлінських рішень у зовнішній політиці України:  
організаційно-правовий механізм державного управління у сфері 
зовнішньої політики України; механізми імплементації 
зовнішньополітичних рішень в державному управлінні; забезпечення 
національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері; 
стратегічне партнерство у зовнішньополітичній практиці України; 
напрями реформування системи прийняття зовнішньополітичних 
рішень і дипломатичної служби України. 

3. Рівень Магістр 

4. Попередні умови 
вивчення курсу 

Дипломатична та консульська служба, ЄС та політика сусідства; 
Європейська інтеграція; Зовнішня політика країн Центрально-
Східної та Південно-Східної Європи; Зовнішня політика України, 
Геополітичні пріоритети сучасної України, Зовнішня політика США, 
Сучасні геополітичні пріоритети США; Національно-релігійний 
чинник в суспільно-політичному житті країн Сходу.  

5. Цілі та завдання 
курсу 

Мета курсу: формування уявлень про особливості однієї із фаз 
управлінського процесу – прийняття зовнішньополітичних рішень, а 
також сприянні формування та розвитку навичок аналізу моделей та 
методів державного управління у зовнішньополітичній сфері. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є  
1) опанування теоретико-методологічними засадами, знаннями 

щодо сутності основних категорій теорії прийняття 
державноуправлінських рішень у сфері зовнішньої політики;  

2)  формування уявлень про особливості однієї із фаз 
управлінського процесу – прийняття зовнішньополітичних рішень; 

3) формування та розвитку навичок аналізу моделей та методів 
державного управління у зовнішньополітичній сфері;  

4) формування здатності фахово аналізувати інформацію, 
оцінювати повноту та можливості її використання, здійснювати 
професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення 
національної безпеки України 

5) формування професійних компетентностей: формування 
громадянської компетенції; здатності самостійно готувати 
нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді; 
надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних 
рівнях публічного управління та адміністрування. 
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8. Тривалість вивчення 
курсу 

Один семестр (весінній) 

9. Форми та методи 
навчання 

Лекції, семінари, самостійна робота студентів 

10. Система оцінювання Поточний контроль: 
- активність студента під час обговорення / розв’язання кейсів на 
лекціях, семінарах, доповіді (3-5 балів); 
- виконання завдань для самостійної роботи (одне з кожного розділу) 
(3-5 балів);  
- контрольна робота у формі тестів (1-2 розділи) (по 10 балів); 
- індивід.завдання (написання та захист курсової роботи) (30 балів). 
Протягом семестру за всіма видами поточного контролю студент має 
набрати максимально 60 балів, мінімально 30 балів 
Підсумковий контроль: 
Семестровий у формі письмового іспиту (40 балів). Мінімальна 
оцінка – 20 балів 
100-бальна система (мінімальна сума балів – 50). 

11 Мова викладання Українська 
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