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Силабус навчальної дисципліни 

 

«СИСТЕМНІ МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН» 

 

Спеціальність: 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікацій та 

регіональні студії 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 
Семестр Весняний семестр 
Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 
Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 
Особливості використання системного підходу до дослідження 

міжнародних відносинах. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 
розкриваються поняття системи, її властивості, структура та 

особливості функціонування, відбувається ознайомлення з 

використанням системного підходу до аналізу міжнародних відносин  
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Отримати теоретичні знання та практичні навички аналізу складних 

соціальних системи, побудови методики системного дослідження 

проблемної ситуації у сфері міжнародних відносин; виокремлювати 

системні проблеми та знаходити шляхи їхнього вирішення; 

моделювати процеси, об’єкти та явища з метою їхнього аналізу та 

вирішення системної проблеми. 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

На основі теоретичних знань та набутих практичних навичок 

здійснювати аналіз складних соціальних систем; знаходити, 

аналізувати та вирішувати системні проблеми; створювати моделі 

процесів, об’єктів та явищ, що відбуваються в міжнародних 

відносинах; давати оцінку міжнародним подіям 
Міжнародні аналітичні та 

експертні центри 
Зміст дисципліни: Тема 1. Системний підхід в науці. Тема 2. 

Особливості, принципи та структура системного аналізу. Тема 3. 

Система як основна одиниця системного аналізу. Тема 4. Аналіз 

системи. Тема 5. Аналіз зовнішнього середовища системи. Тема 6. 

SWOT-аналіз. Тема 7. Моделювання у системному аналізі. Тема 8. 

Моделювання в міжнародних відносинах. Тема 9. Формалізовані 

процедури системного аналізу.  

Види занять: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

Методи навчання: лекція зі зворотнім зв’язком – лекція-дискусія, 

семінар - бесіда 

Форми навчання: денна  
Пререквізити «Прикладні дослідження та аналіз інформації», «Інформатика та 

інформаційні системи і технології» 
Пореквізити «Аналіз зовнішньої політики», «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин» 
Інформаційне забезпечення з 

репозитарію та фонду НТБ НАУ 
 

Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 
7 корпус 208 ауд. комп’ютерний клас, друковані та електронні 

освітні ресурси 
Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен 

Кафедра Міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 
Факультет Міжнародних відносин 
Викладач(і) ПІБ Маєвська Оксана Миколаївна 



 

Посада: старший викладач 

Вчений ступінь:   

Профайл викладача: 

Тел.: 093-248-35-53 

E-mail: mayevska_oxana@ukr.net 

Робоче місце: кафедра міжнародних 

відносин,  

інформації та регіональних студій 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 
 

Лінк на дисципліну  
 


