
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
 

  Мета курсу – формування знань про методику аналізу зовнішньої політики в системі 
прийняття зовнішньополітичних рішень та опануванні практичним інструментарієм для 
здійснення аналітично-прогностичної роботи в зовнішньополітичній діяльності. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Аналіз зовнішньої політики» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія міжнародних 
відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», «Історія та теорія міжнародних 
суспільних комунікацій», «Міжнародні організації», «Теорія міжнародних відносин», 
«Регіональні підсистеми міжнародних відносин», «Зовнішня політика України», 
«Міжнародні економічні відносини», «Зовнішня політика країн Західної Європи», 
«Міжнародна інформація», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Дипломатична та 
консульська служба», «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та 
регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих 
держав для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем; здатність аналізувати 
структуру та динаміку міжнародних суспільних комунікацій, виявляти їх вплив на 
міжнародну систему, державні та суспільні інститути; здатність аналізувати природу та 
еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних 
форм та перспектив співпраці України з ними; здатність до здійснення комунікації та 
інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин (українською та 
іноземними мовами); здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та 
транснаціональні відносини; знання теоретичних основ аналітичної та прогностичної 
діяльності; знання світової практики аналітично-прогностичної роботи у зовнішній політиці; 
знання основних тенденцій аналітичної роботи у зв’язку з переходом до інформаційного 
суспільства; знання основних методів аналітичної роботи; знання особливостей  аналізу  у 
зовнішній політиці України та основних факторів впливу, що визначають повноту  й 
верифікованість прогнозів. 

Програмні результати навчання: 
знати: природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та 
джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних 
відносин; природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти особливості її забезпечення на 
глобальному, регіональному та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення 
міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів; природу міжнародного співробітництва, 
характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних 
акторів у світовій політиці; принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої 
політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, визначення та 
реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, процесу формування та 
реалізації зовнішньополітичних рішень; природу та механізми міжнародних комунікацій; 
природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та 
локальному рівнях. 

уміти: здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел 
необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси; 
збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, 
зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних 
комунікацій; досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, 
зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, 
економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 
підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації; 
здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та 
інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених 
цілей, готувати інформаційні та аналітичні; вести фахову дискусію із проблем міжнародних 
відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, 
аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору; розуміти та 
застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні 
документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо; розуміти та 
відстоювати національні інтереси України у міжнародній діяльності; мати навички 
самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку необхідних для їх досягнення 
освітніх ресурсів; самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за 
командну роботу; проектувати та будувати команду, набувати та використовувати 



міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати 
ефективну взаємодію в колективі; складати аналітичні документи; розробляти критерії 
аналізу та відбору інформації в зовнішній політиці; досліджувати  аналітичні потреби 
організації та планувати її аналітичну роботу; використовувати конкретні методики обробки 
інформаційних матеріалів в царині зовнішньополітичної діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Особливості аналітичної діяльності в сфері зовнішньої політики. Теоретико-

концептуальні засади зовнішньополітичного аналізу. Інформаційна база для аналізу 
зовнішньополітичної діяльності. Особливості аналітичної діяльності та ресурсно-
технологічний і кадровий аспекти аналітики. Аналітичні документи: вимоги, методика та 
принципи формування.  

Основні методи, методики, прикладні та практичні аспекти аналізу зовнішньої 
політики. Загальні аспекти та методологічні засади проведення аналітичних досліджень 
зовнішньої політики. Функціональні та  концептуальні  особливості стратегічного й 
системного підходів при проведенні аналітичних досліджень міжнародних політичних 
процесів. Традиційні та експлікативні методи аналізу. Метод аналогій. Методи експертних 
оцінок та експертні процедури. Аналітичне моделювання процесів зовнішньої політики.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Шергін Сергій Олександрович, д.політ.наук,  професор кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 
 
 


