
АНАЛІЗ КРИЗ ТА ПРИЙНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ  
 

Метою курсу є формування уявлень про сутність, місце, основні види та стадії розвитку 
кризових явищ, розкриття методичних підходів до аналізу кризових явищ у сфері зовнішньої 
політики, основні положення теорії та особливості прийняття зовнішньополітичних рішень, 
засади, моделі та методи прийняття зовнішньополітичних рішень в кризових ситуаціях. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Аналіз криз та прийняття зовнішньополітичних рішень 
в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних дисциплін:  «Міжнародні 
відносини та світова політика», «Міжнародні організації», «Теорія міжнародних відносин», 
«регіональні підсистеми міжнародних відносин», «Зовнішня політика України», «Зовнішня 
політика країн Західної Європи», «Конфліктологія та теорія переговорів», «Дипломатична та 
консульська служба»  , вона інтегрується з вивченням дисципліни «Аналіз зовнішньої політики. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей: 
здатність до прийняття, обґрунтування зовнішньополітичних рішень та оцінки їх наслідків та 
ефективності; здатність оцінювати та аналізувати проблемну ситуацію та визначати основні 
ризики, що впливають на результат зовнішньополітичних рішень; вміння визначати пріоритети 
професійної діяльності, розробляти і ефективно виконувати зовнішньополітичні рішення, в тому 
числі в умовах невизначеності та криз; здатність застосовувати інструменти і технології 
регулюючого впливу при впровадженні зовнішньополітичного рішення; знання теоретико-
методологічних засад прийняття зовнішньополітичних рішень; знання особливостей та 
механізмів прийняття зовнішньополітичних рішень; вміння розпізнавати та аналізувати кризові 
явища, та їх вплив на зовнішньополітичні процеси; знання особливостей і принципів 
використаня сучасних моделей та методів прийняття зовнішньополітичних рішень. 

Програмні результати навчання: 
знати:  основні теоретичні підходи до розуміння сутності та типів криз; класичні моделі 
загострення відносин між сторонами; теоретико-методологічні засади прийняття політичних 
рішень; прикладні методи та моделі прийняття зовнішньополітичних рішень; особливості та 
механізми прийняття політичних рішень; основні категорії, задачі та методи теорії прийняття 
рішень; особливості підтримки прийняття зовнішньополітичних рішень; особливості 
практичного використання сучасних моделей та методів прийняття зовнішньополітичних рішень; 
принципи прийняття рішень в умовах визначеності, або кризи; характерні ознаки системи 
забезпечення інформацією й технологіями процес прийняття зовнішньополітичних рішень. 
вміти: розробляти критерії аналізу та відбору інформації в зовнішній політиці; здійснювати 
аналіз причин, динаміки та наслідків криз; здійснювати критичний аналіз умов криз; ставити 
задачі прийняття політичного рішення в міжнародних відносинах; формалізувати практичні 
задачі відповідно до методів теорії прийняття рішень; формувати множини альтернатив (рішень) 
в проблемній сфері міжнародних відносин; формувати критеріальні системи досліджуваної 
кризових ситуацій; забезпечувати ефективний процес підтримки прийняття політичного рішення 
на всіх етапах; обирати оптимальні методи та моделі прийняття ефективних 
зовнішньополітичних рішень; застосовувати теоретико-методологічні та прикладні методи 
прийняття зовнішньополітичних рішень; обирати оптимальне рішення шляхом використання 
практичних методів прийняття політичних рішень;  визначати параметри якості 
зовнішньополітичних рішень, виявляти відхилення і приймати коригувальні заходи; 
організовувати контроль за впровадженням та  виконанням  зовнішньополітичних рішень; 
проводити оцінку та аналіз якості зовнішньополітичних рішень. 
володіти: основами теорії прийняття політичних рішень, зокрема зовнішньополітичних; 
знаннями, щодо підходів та кластерів концепцій прийняття зовнішньополітичних рішень та їх 
ефективності в умовах криз; методологічними підходами й концептуальними моделями загальної 
теорії прийняття зовнішньополітичних рішень; навичками відбору і впровадження спеціальних 
методів підвищення ефективності аналізу кризових явищ та прийняття зовнішньополітичних 
рішень в умовах криз  
Змістове наповнення навчальної дисципліни:  
Засади формування зовнішньополітичної стратегії держави та прийняття 
зовнішньополітичних рішень. Основні засади формування та реалізації зовнішньої політики 



держав. Теоретичні основи та підходи щодо формування та імплементації зовнішньополітичних 
рішень. Інформаційне забезпечення процесу прийняття зовнішньополітичних рішень. Методи й 
моделі підготовки, формування та прийняття зовнішньополітичних рішень. 
Особливості сучасних криз та підходи до їх врегулювання в теорії прийняття 
зовнішньополітичних рішень. Природа та процес розвитку кризових явищ в зовнішній 
політиці. Аналітичне забезпечення й підтримка процесу прийняття зовнішньополітичних рішень 
в умовах кризи. Методологія та механізми прийняття зовнішьополітичних рішень в умовах 
кризових ситуацій. Прийняття рішень щодо забезпечення національної безпеки України у 
зовнішньополітичній сфері в умовах криз та викликів. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 
годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Шергін Сергій Олександрович, д. політ. наук; професор кафедри міжнародних 
відносин та туризму. 

 
 


