
МІЖНАРОДНІ АНАЛІТИЧНІ ТА ЕКСПЕРТНІ ЦЕНТРИ 
 

Мета курсу – вивчити причини, стратегічну мету, принципи,  результати діяльності 
міжнародних аналітичних та експертних центрів, їх вплив на громадськість, зовнішню 
політику, формування громадянського суспільства, вирішення міжнародних конфліктів  та 
проблем, можливість надавати обґрунтовані пропозиції у площині публічної політики 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Міжнародні аналітичні та експертні центри»  
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія політичних вчень та політологія», 
«Міжнародні відносини та світова політика», «Теорія міжнародних відносин», «Регіональні 
підсистеми міжнародних відносин», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні 
організації»,  «Зовнішня політика України». 

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентами 
наступних ОК: «Зовнішня політика країн Західної Європи», «Міжнародна інформація», 
«Дипломатичний протокол та етикет», «Конфліктологія та теорія переговорів»,  
«Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність аналізувати дослідження міжнародних аналітичних та 
експертних центрів, вивчати їх вплив на зовнішню політику, створювати пропозиції до 
втілення у внутрішній політиці; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність 
працювати в міжнародній площині; здатність застосовувати знання на практиці; здатність 
абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати; здатність до пошуку, опрацювання, 
аналізу інформації з різних джерел; здатність визначати ознаки та тенденції розвитку, 
розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та/або регіональних студій; здатність аналізувати міжнародні процеси у різних 
контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 
культурному та інформаційному; здатність аналізувати вплив міжнародних аналітичних та 
експертних центрів на міжнародні відносини та зовнішню політику держави; 
представлення національних інтересів України на міжнародній арені; здатність 
застосовувати дослідження міжнародних аналітичних та експертних центрів на розвиток 
країн та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місце в них 
окремих держав; здатність аналізувати еволюцію та діяльність міжнародних аналітичних та 
експертних центрів організацій, їх місце у системі міжнародних відносин, основні форми 
та перспективи співпраці України з ними. 

Програмні результати навчання: 
знати: зовнішньополітичні процеси та вплив на них глобальних викликів, 

особливості, характерні риси діяльності міжнародних експертних та аналітичних центрів; 
міжнародні аналітичні та експертні центри, їх проблематику, механізми, перспективи 
діяльності; 

уміти: працювати з документами, науковою літературою, різними джерелами 
міжнародного та зовнішньополітичного характеру; аналізувати отриману інформацію, 
прогнозувати зовнішню політику; розробляти моделі світової політики та міжнародних 
відносин; робити висновки про вплив міжнародних аналітичних та експертних організацій 
на державну та світову політику, готувати аналітичні довідки, звіти про вплив результатів 
діяльності міжнародних експертних та аналітичних центрів на публічну політику. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Міжнародні аналітичні центри та їх вплив на зовнішню політику. Вплив 

глобальних викликів на сферу діяльності міжнародних експертних центрів. Сучасні 
тенденції розвитку аналітичних центрів. Провідні аналітичні центри світу. Міжнародні 
аналітичні центри за сферами досліджень та здобутками. Міжнародні аналітичні центри в 
світі. Міжнародні аналітичні центри США. Міжнародні аналітичні центри країн Європи. 
Міжнародні аналітичні центри України. 

Міжнародні експертні центри та їх вплив на зовнішню політику. Вплив 
гібридного світу на сферу діяльності міжнародних експертних центрів. Перехід від “track II 
diplomacy” до експертної дипломатії як неурядових, неформальних, неофіційних контактів, 
їх взаємодії між окремими громадянами та групами осіб. Експертна дипломатія в стратегії 
вироблення зовнішньої політики. Міжнародні експертні центри в світі. Міжнародні 
експертні центри США. Міжнародні експертні центри країн Європи. Міжнародні експертні 
центри України. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Малюта Ольга Володимирівна, канд.іст.наук, доцент, завідувач 

кафедри міжнародних відносин та туризму. 
 


