
Повна назва: Аналіз та прогнозування зовнішньої політики 

 

Статус: Нормативна 

 

Мета: сформувати у студентів знання про зовнішню політику держави як основну 

складову міжнародних відносин і виробити вміння прогнозувати можливі тенденції 

розвитку зовнішньої політики держави, виходячи з поточної ситуації. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики» 

складається з двох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий 

самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів 

дисципліни за змістом і взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади;  

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з аналізу та прогнозування зовнішньої політики та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Знання та навички:  

Студенти повинні знати 

- теоретичні засади зовнішньої політики; 

- структуру, типи та функції зовнішньої політики; 

- механізм вироблення і реалізації зовнішньої політики; 

Студенти повинні вміти 

- обґрунтовано аналізувати стан тієї чи іншої міжнародної проблеми; 

- передбачити можливі перспективи розв’язання конкретної міжнародної проблеми з 

огляду на зовнішньополітичний курс залучених до неї держав.  

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 години / 3 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях;іспит. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, перевірки аналітичної роботи. Підсумковий контроль з дисципліни «Аналіз та 

прогнозування зовнішньої політики» проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді іспиту в 13 триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу. 

 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Опитування на сем. заняттях 5 7 35 

Аналітична робота 15 1 15 

Написання реферату 10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 



Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Габро Ірина Володимирівна, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 4 роки. Кількість виданих наукових праць – більше 30. В 2013 році захищено 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 23.00.01 – 

теорія та історія політичної науки. Тема дисертації: «Дискурс локальної організації влади 

в західноєвропейській політичній думці ХІХ – початку ХХ століття». Сфера наукових 

інтересів – зовнішня політика США, інформаційні війни, інформаційна безпека, 

міжнародна інформація. 


