
Назва дисципліни Аналіз зовнішньої політики 
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
студентам  4  курсу,  напрям  підготовки  «Міжнародна
інформація». 

Контактні дані
розробників робочої

програми навчальної
дисципліни,  науково-

педагогічних працівників,
залучених до викладання

Солових  Євгенія  Миколаївна, кандидат  політичних  наук,
доцент  кафедри  міжнародних  відносин,  міжнародної
інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0951984714

Попередні умови для
вивчення дисципліни

Вивчення  дисципліни  передбачає  попереднє  засвоєння
кредитів  з  історії  України,  політичної  географії  світу,
політології, теорії держави та права, міжнародного публічного
права, основ світової політики, основ світової політики, основ
економічної теорії тощо.  

Опис Мета  викладання  навчальної  дисципліни:  надання
студентам знань щодо аналізу політики, уявлень про механізм
вироблення  зовнішньої  політики  держави,  ознайомлення
студентів із найважливішими проблемами зовнішньої політики
України на сучасному етапі, а також формування у них вмінь та
навичок  інформаційно-аналітичної  діяльності  в  галузі
міжнародних відносин.

Очікувані результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: 
основні концепції зовнішньої політики держави;
– закономірності  розвитку  і  принципів,  які  впливають  на
формування та реалізацію зовнішньої політики держави; 
основні положення, принципи та складові зовнішньої політики
держави;
концептуальні  положення  та  методи  аналізу  сучасної
зовнішньополітичної діяльності;
вміти: 
– застосовувати  отримані  знання  у  практиці  інформаційно-
аналітичної діяльності в галузі міжнародних відносин;
здійснювати  аналіз  основних  аспектів  зовнішньої  політики
України  в  системі  міжнародних  відносин,  а  також
інституційного механізму реалізації зовнішньої політики; 
володіти  практичними  навичками,  відбирати  з  теоретичного
матеріалу необхідну інформацію для обробки та використання
у різних галузях зовнішньої політики держави;
визначати  стратегічні  напрямки  вироблення
зовнішньополітичної діяльності України на міжнародній арені;
на  основі  концептуальних  положень  та  методів  наукового
дослідження  сучасної  політичної  науки  виробляти
рекомендації  щодо  оптимальних  державно-управлінських
рішень в зовнішньополітичній діяльності.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної
та  самостійної  роботи студенти повинні  засвоїти матеріал  за



наступними темами: 
1)  Аналіз  зовнішньої  політики  як  навчальна  дисципліна  та
галузь знання;  
2)  Сутність  характеристики  аналізу  зовнішньої  політики  як
складової частини прикладного політичного аналізу;
3) Методологічні проблеми аналізу зовнішньої політики; 
4)  Основні  чинники,  які  впливають  на  формування  та
реалізацію зовнішньої політики держави; 
5)  Національний  інтерес  як  базова  структура  формування
зовнішньої політики держави; 
6) Інституційний механізм реалізації зовнішньої політики;
7) Аналіз міжнародних конфліктів; 
8)  Україна  в  системі  двосторонніх  відносин  з  провідними
західноєвропейськими державами; 
9)  Роль  і  місце  політичних  партій  та  громадсько-політичних
об’єднань у політичній системі.

Методи контролю результатів навчання.
Поточний  контроль  знань  проводиться  на  кожному
практичному  (семінарському)  аудиторному  занятті  у  формі
усного  опитування  доповідей  і  повідомлень  студентів,
тестування,  розв’язання  проблемних  та  тестових  завдань,
навчальних  дискусій.  Семестровий  підсумковий  контроль
проводиться у формі заліку.

Мова викладання – українська.


