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ВСТУП
Навчальна дисципліна «Моделювання та прогнозування міжнародних
відносин» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з напряму підготовки – 0302
міжнародні відносини, спеціальності - 7.030404 – міжнародна інформація.
Предметом навчальної дисципліни є 1) методи досліджень
міжнародних відносин; 2) базові методики прикладного аналізу міжнародних
відносин; 3) комплексне аналітичне моделювання соціально-політичних
процесів; 4) теорія і методологія політичного прогнозування; 5) політична
метафора як інструмент формування та аналізу громадської думки.
Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародної
інформації та її зв’язок з іншими дисциплінами: навчальна дисципліна
«Моделювання та прогнозування міжнародних відносин» є однією із
ключових складових комплексної підготовки спеціалістів спеціальності
«Міжнародна інформація». Навчальна дисципліна «Моделювання та
прогнозування міжнародних відносин» базується на циклі дисциплін
професійної та практичної підготовки, зокрема «Математичні основи
інформаційних технологій», «Інформатика», «Системний аналіз міжнародних
відносин», «Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах»,
«Інформаційні технології в прогнозно-аналітичній діяльності».
Дисципліна складається з двох змістових модулів.
Перший присвячений вивченню методології, методів та методики
дослідження міжнародних відносин, аналізу базових методик прикладного
аналізу зовнішньої політики, здійсненню комплексного аналітичного
моделювання соціально-політичних процесів.
Другий – з’ясуванню теорії і методології політичного прогнозування,
вивченню типології політичного прогнозування та форм прогностичного
знання, аналізу політичних прогнозів та стадій політичного прогнозування,
вивченню політичної метафори як інструменту формування та аналізу
громадської думки.
1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета дисципліни – забезпечення знаннями та уміннями
формалізації задач політичного, соціального та економічного характеру у
сфері міжнародних відносин, побудови моделей, вибору методів та алгоритмів
їх розв'язання, використання персональних комп’ютерів для моделювання та
прогнозування подій у міжнародних відносинах.
1.2. Основним завданням вивчення дисципліни є набуття студентами
необхідних методичних та методологічних знань і практичних навичок
здійснення інформаційно-аналітичної діяльності у галузі міжнародних
відносин.
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- основні фактори та показники, що характеризують стан розвитку
держави та її положення на міжнародній арені;
- принципи та функції моделювання міжнародних відносин;
- основні підходи до моделювання міжнародних відносин;
- основні типи моделей, що використовують для моделювання та
прогнозування міжнародних відносин;
- основні методи аналізу факторів та їх впливу на цільові функції;
- моделі соціального, економічного та політичного розвитку держав та їх
взаємодії на світовій арені.
вміти:
- формалізувати задачі політичного, соціального та економічного
характеру у сфері зовнішніх відносин;
- будувати структурні, функціональні, аналітичні моделі досліджуваної
ситуації;
- досліджувати конфліктні ситуації та визначати оптимальні шляхи
розв’язання конфліктів;
- формувати прогнози розвитку досліджуваних факторів та визначати їх
надійність та достовірність;
- застосовувати загальні моделі міжнародних відносин до конкретної
досліджуваної ситуації.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин/ 4 кредити
ECTS. Зокрема: лекції – 38 год., лабораторні заняття – 30 год., самостійна
робота – 76 год.
2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.
3. Засоби діагностики успішності навчання та методи оцінювання
3.1 Знання та розуміння студентів оцінюється за допомогою: тематичних
досліджень, підготовки аналітичних документів, групової роботи, опитування у
різних формах.
3.2. Когнітивні навички (навички мислення) оцінюються через: аналіз,
кейси, оцінювання усіх частин окремих модулів, включаючи самостійну роботу.
3.3 Практичні навички студентів оцінюються за допомогою: проектної
практичної роботи; написання практичної роботи, рольових ігор, аналізу
ситуацій роботи міжнародних установ та інституцій, порівняльного аналізу їх
політики.
3.4 Контроль знань здійснюється за модульно-рейтиговою системою, яка
передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання
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теоретичної підготовки (20%) включає: презентацію (20%), глибинність
методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість
пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних
проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%)
включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему
(25%), ідентифікація шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи
може виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних
(неординарних) проблем (25%). Курс складається з двох змістових модулів.
Контроль якості вищої освіти, засоби діагностики та методи оцінювання
детально зазначені у «Положенні про порядок оцінювання знань студентів при
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» та відповідно у
робочій програмі навчальної дисципліни.
4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ В
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИН
(16 год.)
Визначення понять «метод» і «методологія». Класифікація методів.
Формальні та неформальні методи дослідження міжнародних відносин.
Історико-описовий, політико-описовий, порівняльно-сторичний, нормативноідеологічний, нормативно-гіпотезотворчий, інтуїтивно-логічний, формальнологічний,
операційно-прикладний,
аналітико-прогностичний
методи
дослідження міжнародних відносин. Поняття фундаментального та
прикладного наукового знання в сфері внутрішньої та міжнародної політики.
Перехід від історико-описових до аналітико-прогностичних досліджень.
Методичне
забезпечення
прикладних
політичних
досліджень
Монодисциплінарний та міждисциплінарний інструментарій науково пошуку.
Методи та методики. Завдання, предмет та функції політичного аналізу. Види
політичного аналізу. Форми політичного аналізу. Ситуаційний політичний
аналіз. Стратегічний політичний аналіз. Ціннісний політичний аналіз.
ТЕМА 2. БАЗОВІ МЕТОДИКИ ПРИКЛАДНОГО АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
(38 год.)
Техніка застосування методики контент-аналізу. Кількісний та якісний
контент-аналіз. Етапи застосування методики контент-аналізу. Кількісний
контен-аналіз та його прикладне застосування. Пошук за напрямком. Якісний
контент-аналіз
та
його
прикладне
застосування.
Структуризація
інформаційного масиву. Виникнення й розвиток івент-аналізу. Риси
методологічної спільності контент-аналізу й івент-аналізу. Основні етапи
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застосування методики івент-аналізу. Процес створення «події даних» (Event
Data). Принципи кодування повідомлень про події.
Використання
статистичних і математичних методів для аналізу інформації подій:
кореляційний і кластер-аналіз. Прогностичні можливост івент-аналізу.
Суб’єктивні
психологічні
моменти
у
внутрішньополітичний
та
зовнішньополітичній практиці. Вітчизняний та зарубіжний досвід прикладного
аналізу психологічних аспектів прийняття політичних рішень. Особливості
об’єктивного та суб’єктивного когнітивного моделювання. Застосування
когнітивного картування для встановлення особливостей політичного
мислення індивідуальних та групових суб’єктів міжнародних відносин.
Основні поняття та процедура застосування когнітивного картування.
Особливості створення інформаційної бази, її характеристика, попередня
обробка. Виділення ключових точок змісту виступів політичних діячів.
Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ключовими точками
(поняттями) змісту виступів. Графічне відображення ключових точок та їх
взаємозв’язків в рамках когнітивних карт. Аналіз когнітивних карт.
Просторово-часове
групування
зафіксованої
інформації.
Змістовна
інтерпретація результатів когнітивного картування. Узагальнення результатів
аналізу когнітивних карт. Проблема верифікації результатів, отриманих на
основі проведення когнітивного картування.
ТЕМА 3. КОМПЛЕКСНЕ АНАЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ
ПРОЦЕСІВ
(32 год.)
Поняття моделі. Типологія моделей та схема їх взаємозв’язку.
Візуалізація та якісні методи моделювання. Сутність та етапи політичного
моделювання. Принципи моделювання. Основні завдання та етапи
моделювання. Моделі глобального розвитку (Римський клуб). Моделі
соціально-культурної динаміки (П.Сорокін, С.Маслов, В.Петров). Модель
взаєморозвитку політичної демократії та економіки (С.Липсет). Цикли світової
політики (Гольдстайн). Модель взаєморозвитку політичної демократії та
економіки (С.Липсет). Модель революцій (Тед Скокпол, Дж.Тернер). Головні
аспекти емпіричного моделювання. Емпіричні моделі внутріполітичного
процесу. Математичні моделі: аналітичні та імітаційні моделі, детерміновані
та стохастичні моделі, неперервні та дискретні моделі, статичні та динамічні
моделі, ізоморфні та гомоморфні моделі. Дослідження політичної свідомості
методами психосемантики. Метод семантичного диференціала. Дослідження
політичних установок у рамках підходу Г. Айзенка. Дослідження політичного
менталітету із застосуванням психосемантических методів. Сприйняття
політичних організацій у контексті основних ідеологічних напрямків.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ В
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

ТЕМА 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
(39 год.)
Основні категорії політичного прогнозування. Футуроорієнтований
потенціал суспільно-політичної думки. Інструменти та види прогнозування.
Сутність політичного прогнозування. Внутрішньополітичне прогнозування.
Зовнішньополітичне прогнозування. Сценарії прогнозу. Умови прогнозування.
Ознаки прогнозування. Достовірність і корисність прогнозу. Типи політичних
прогнозів. Мета політичного прогнозування. Форми прогностичного знання.
Теоретичні засади політичного прогнозування. Типологія політичних
прогнозів. Стадії політичного прогнозування. Фактори надійності політичного
прогнозу. «Ефект Едипу». Принцип альтернативності прогнозу. Принцип
системності прогнозу. Синергетичний принцип. Принцип безперервності
прогнозування. Принцип верифікації. Інтуїтивно-логічні методи політичного
прогнозування.
Різновиди
інтуїтивно-логічних
методів
політичного
прогнозування. Метод аналогії. Метод експертних оцінок. Метод «Дельфи».
Метод «мозкового штурму». Побудова сценаріїв на підставі ситуаційного
аналізу. Поняття сценарію в політичній аналітиці. Кількісні методи
політичного
прогнозування.
Формалізовані
методи
політичного
прогнозування:
загальна
характеристика,
основні
особливості.
Екстраполятивні технології прогнозування. Побудова трендів.
ТЕМА 5. ПОЛІТИЧНА МЕТАФОРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
(19 год.)
Когнітивні аспекти дослідження політичного дискурсу. Когнітивні
аспекти використання метафор. Метафори характерні для політичного
дискурс. «Стерті» метафори. Креативні метафорика Кризова природа
метафоричного мислення. Антропоморфна метафора, метафора природи,
соціальна метафора, артефактна метафора. «Метафоричний мілітаризм».
Метафоричне осмислення України. Метафорична структура сучасного
українського політичного дискурсу (найбільш продуктивні концепти).
Метафорична модель «політична діяльність – це війна». Метафорична модель
«вибори – це війна».
5. Рекомендована література
Основна:
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