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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНІ ТА АНАЛІТИЧНІ 

ЕКСПЕРТНІ ЦЕНТРИ» 

 

Спеціальність: 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікацій та 

регіональні студії 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

Становленням та функціонування аналітичних дослідницьких центрів, cиcтeмний 

aнaліз cутнocті тa мeхaнізмів зacтocувaння пoлітичнoгo aнaлізу і пpoгнoзу в 

кoнтeкcті зaбeзпeчeння пpoцecів дepжaвoтвopeння в умовах сучасного політичного 

процесу.  

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

Формування системного бачення суб’єктної структури забезпечення політичного 

та стратегічного прогнозування, а відповідно встановлення прямої залежності 

ефективності стратегічних прогнозування зовнішньої політики держави від  

діяльності аналітичних та експертних центрів як основних суб’єктів прогнозної 

діяльності.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Визначення суті та змісту поняття політичного прогнозування і визначення 

основних його різновидів, з метою встановлення основних напрямів здійснення 

аналізу та прогнозування зовнішньополітичного курсу держави; 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Співпраця з аналітичними і дослідницькими центрами для створення стратегічних 

прогнозів; окреслення сфери використання результатів політичних і стратегічних 

прогнозів в умовах сучасних міжнародних відносин; розуміння ролі політичних 

центрів як основних суб’єктів  стратегічного прогнозування зовнішньої політики; 

Міжнародні аналітичні та 

експертні центри 

Зміст дисципліни: Політична аналітика та прогнозування в сучасних теоретичних 

та прикладних дослідженнях. Міcцe тa poль пoлітичнoгo aнaлізу і пpoгнoзувaння в 

cиcтeмі мeтoдів пoлітичнoї нaуки. Ocoбливocті зacтocувaння мeтoдів пoлітичнoгo 

aнaлізу тa пpoгнoзувaння аналітичними та експертними центрами дo пoлітичних 

пpoцecів cучacнoгo cуcпільcтвa. Політичне прогнозування як основний різновид 

діяльності аналітичних та експертних центрів. «Мозкові центри» і розвиток 

соціальної інженерії. 

Види занять: лекції та семінарські заняття 

Методи навчання: мозковий штурм, метод моделювання та проектів, як один із 

активних методів навчання, заснований на ідеї взаємодії та співробітництва 

студентів у ході навчального процесу 

Форми навчання: очно-дистанційна 

Пререквізити  

Пореквізити  

Інформаційне забезпечення з 

репозитарію та фонду НТБ НАУ 

 

Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік 

Кафедра Міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 

Факультет Міжнародних відносин 

Викладач(і) РЖЕВСЬКА НІНА ФЕДОРІВНА 

Посада: завідувач кафедри 

Науковий ступінь: доктор політичних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: 0503701727 

E-mail: rzhevska@ua.fm  

Робоче місце:  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

mailto:rzhevska@ua.fm


 


