




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна 

Міжнародна інформація 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 18 / 540 

Курс 2 

Семестр 3, 4 

Кількість змістових модулів з розподілом 4 

Обсяг кредитів 18 

Обсяг годин, в тому числі: 540 

Аудиторні 252 

Модульний контроль 36 

Семестровий контроль 60 

Самостійна робота 192 

Форма семестрового контролю Екзамен 

Змістовий модуль «Практикум з інформаційно-аналітичної діяльності» 

Курс 2 

Семестр 4 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль 25 

Самостійна робота 31 

Форма семестрового контролю Екзамен  
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів знань 

про основні методи аналізу й прогнозування сучасних міжнародних відносин 

та опануванні практичних інструментів для здійснення аналітично-

прогностичної роботи у сфері зовнішньої політики; у з’ясуванні теоретичних 

засад та принципів, методів роботи аналітично-інформаційних систем та 

практичних аспектів застосування аналітичної та прогностичної діяльності у 

різних зовнішньополітичних структурах та відомствах. 

 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- ознайомлення студентів із сутністю та структурними елементами 

інформаційно-аналітичних досліджень у міжнародних відносинах; 

- формування аналітичного політичного мислення; 

- оволодіння методами наукового аналізу міжнародних інститутів і 

процесів; 

- оволодіння аналітичними і прогностичними вміннями, можливостями 

зваженої оцінки динаміки міжнародних явищ. 

- формування вмінь складання аналітичних документів. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 основні сучасні концепції інформаційно-аналітичної діяльності в 

міжнародних відносинах; 

 теоретичні основи аналітичної та прогностичної діяльності; 

 методологію інформаційно-аналітичної діяльності; 

 конкретні методики та методи обробки інформаційних потоків та 

підготовки аналітичних матеріалів; 

 знати основи організації та функціонування інформаційно-аналітичних 

структур; 

 роль і місце України в міжнародних інформаційних відносинах. 

 

вміти: 

 використовувати на практиці методики і методи обробки інформаційних 

потоків при підготовці аналітичних досліджень; 

 розробляти аналітичні моделі міжнародних відносин для дослідження 

конкретних міжнародних ситуацій; 

 розробляти критерії аналізу та відбору інформації у міжнародних 

відносинах; 

 вивчати аналітичні потреби організації та планувати її аналітичну роботу; 

 складати аналітичні документи; 

 застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 
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Результатами освоєння дисципліни повинні бути наступні етапи 

формування у студентів компетентностей, передбачених освітньо-професійною 

програмою (ОПП), а саме: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наявність 

ціннісно-орієнтаційної позиції. 

ЗК 2. Здатність до гнучкого мислення, відкритості до застосування знань 

як у професійній діяльності, так і в повсякденному житті. 

ЗК 3. Знання предметної області майбутньої професійної діяльності, 

загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і 

соціальної значущості майбутньої професії. 

ЗК 4. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, 

так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень інформаційних 

технологій на суспільство. 

ЗК 6. Здатність планувати етапи виробничого процесу, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт, представляти результати роботи й 

обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному та 

професійному рівні. 

ЗК 9. Здатність діяти відповідально, проявляти громадянську свідомість, 

відповідати за якість виконаної роботи, робити свідомий вибір та застосовувати 

демократичні технології прийняття рішень. 

ЗК 11. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здійснювати 

самостійний пошук та оброблення інформації з різних джерел для вирішення 

професійних завдань, ефективно використовувати інформаційні технології в 

соціальній і професійній діяльності. 

ЗК 12. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК 13. Здатність виконувати науково-практичні завдання, застосовувати 

науково-дослідні методи відповідного фахового спрямування, приймати 

нестандартні рішення типових та нестандартних задач, дотримуватись правил 

академічної доброчесності. 

ЗК 14. Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 

самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

ФК 7. Здатність вирішувати задачі, що стосуються основ міжнародних 

інформаційних відносин, міжнародної інформації, сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій, теорії та практики комунікацій,  інформаційно-

аналітичної діяльності в міжнародних відносинах та міжнародної 

інформаційної безпеки, що передбачає критичне осмислення основних теорій, 

принципів, методів і понять, застосування концепцій, інноваційних підходів, 

збір та інтерпретацію інформації, вибір інструментальних засобів. 

ФК 8. Здатність застосовувати основні поняття міжнародної інформації та 

комунікації, уміння використовувати сучасні джерела отримання міжнародної 

інформації, основні  моделі та методи дослідження міжнародної інформації. 

ФК 9. Знання сучасних інформаційних мереж, інформаційно-

комп’ютерних технологій оброблення інформації та здатність використовувати 
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їх з метою пошуку, збору та оброблення інформації про країни і регіони світу, 

послуговуючись сучасними методами і засобами аналізу інформації у 

практичній професійній діяльності. 

ФК 10. Здатність аналізувати та оцінювати ситуацію на міжнародній арені 

і знаходити відповідні рішення з чітким визначенням способів врегулювання 

кризових ситуацій; виконувати інформаційно-аналітичну роботу. 

ФК 11. Здатність на основі інформаційно-аналітичних матеріалів 

міністерств і відомств, агенцій, відповідних зарубіжних структур, спираючись 

на вітчизняний та світовий досвід інформаційно-аналітичного забезпечення 

зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного курсів держав моделювати 

ситуації міжнародних відносин. 

ФК 16. Здатність готувати документи інформаційно-аналітичного 

характеру, проводити зустрічі, бесіди, переговори державною та іноземними 

мовами. 

ДФК-1. Здатність здійснювати піар та використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в міжнародних відносинах. Розуміння ролі 

інформаційно-аналітичних центрів у формуванні громадської думки у 

міжнародних відносинах, здатність до реалізації комунікативної стратегії 

Міністерства закордонних справ України щодо формування позитивного 

іміджу країни. 

ДФК-2. Здатність визначати міжнародну інформаційну безпеку, 

міжнародний інформаційний простір, міжнародну інформаційну 

інфраструктуру, основні принципи міжнародної інформаційної безпеки. Знання 

сучасних спеціальних технологій індивідуального та масового програмування, 

зомбування, застосування маніпулятивних технологій в політиці, бізнесі, 

діяльності організацій на національному та міжнародному рівнях. Здатність 

працювати в групах і здійснювати аналітичну роботу, готуючи аналітичні 

матеріали та довідки, спрямовані на прогнозування та запобігання 

інформаційним загрозам. 

 

Відповідно до Освітньо-професійної програми (291.00.01 Суспільні 

комунікації) підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, зі 

спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії дисципліна забезпечує оволодіння такими програмними результатами 

навчання: 

ПРН-З-9. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, 

використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні 

події та процеси. 

ПРН-З-12. Демонструвати розуміння основних понять міжнародної 

інформації та комунікації, сучасні джерела отримання міжнародної інформації, 

основні моделі та методи дослідження міжнародної інформації. 

ПРН-З-13. Демонструвати знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; вміти послуговуватись програмними засобами і 

навичками роботи в комп'ютерних мережах. 

ПРН-З-15. Моделювати ситуації міжнародних відносин, використовуючи 

ситуаційне та аналітичне моделювання. 
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ПРН-З-16. Спроможність розуміти роль інформаційно-аналітичних 

центрів у формуванні громадської думки у міжнародних відносинах, здатність 

до реалізації комунікативної стратегії Міністерства закордонних справ України 

щодо формування позитивного іміджу країни. 

ПРН-З-19. Демонструвати спроможність здійснювати повний письмовий 

переклад  міжнародних документів договірного характеру, усний послідовний 

переклад у міжнародних комунікаціях. 

ПРН-У-1. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації 

про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав. 

ПРН-У-2. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію політичного, 

історичного, економічного, правового та культурного характеру про країни і 

регіони світу з метою забезпечення національних інтересів України на 

регіональному та глобальному рівнях. 

ПРН-У-6. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в 

сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних 

комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень. 

ПРН-У-7. Збирати, систематизувати та аналізувати інформацію, 

моделювати і прогнозувати міжнародні процеси. 

ПРН-У-8. Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

зовнішньополітичної діяльності державних установ та приватних структур. 

ПРН-У-9. Оцінювати ситуацію на міжнародній арені і знаходити 

відповідні рішення із чітким визначенням способів врегулювання кризових 

ситуацій. 

ПРН-У-10. Застосовувати сучасні знання про протидію загрозам 

суверенітету держави й ефективно їх використовувати. 

ПРН-У-12. Виконувати інформаційно-аналітичну роботу в дипломатичних 

і консульських представництвах. 

ПРН-У-13. Працювати в мультинаціональному та мультикультурному 

середовищі. 

ПРН-У-14. Усно та письмово комунікувати, здійснювати аналітичну 

діяльність іноземними мовами. 

ПРН-У-20. Використовувати сучасні ІКТ в процесі збору та оброблення 

інформації. 

ПРН-У-22. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, 

юридичні, економічні й інші ризики для України у сфері міжнародних відносин 

на  глобальному та регіональному рівнях. 

ПРН-У-24. Забезпечувати комунікацію та інформаційно-аналітичну 

діяльність у сфері міжнародних відносин (державною та іноземними мовами). 

ПРН-У-25. Демонструвати спроможність застосовувати новітні освітні 

технології у професійній діяльності, готовність і здатність шляхом самоосвіти, 

вивчення позитивного досвіду постійно удосконалюватися. 

ДПРН-1. Уміти використовувати методи інформаційно-комунікаційних 

технологій, організовувати піар кампанії, готувати інформацію для просування 

позитивного іміджу України на міжнародній арені.



6 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
е
к
ц

ії
 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
а
к
т
и

ч
н

і 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

і 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи інформаційно-аналітичних 

досліджень у сфері міжнародних відносин 

Тема 1. Структурні основи інформаційно-аналітичної 

діяльності у міжнародних відносинах. 
8 2  2  4 

Тема 2. Інформаційний компонент аналітичних 

досліджень. 
6 2  2  2 

Тема 3. Організація інформаційно-аналітичних 

досліджень. 
8 2  2  4 

Тема 4. Інформаційний процес в інформаційно-

аналітичній діяльності. 
8 2 2 2  2 

Модульний контроль 4      

Змістовий модуль 2. Практика проведення інформаційно-аналітичних досліджень у 

міжнародних відносинах 

Тема 5. Методи інформаційно-аналітичної діяльності 

у міжнародних відносинах. 
8 2  4  2 

Тема 6. Прикладні методи дослідження міжнародних 

відносин. 
10 2  4  4 

Тема 7. Спеціальні методи дослідження міжнародних 

відносин. 
10 2  4  4 

Тема 8. Політичне прогнозування. 10 2  4  4 

Тема 9. Методи прогнозування у міжнародних 

відносинах. 
10 2 2 4  2 

Тема 10. Методика підготовки аналітичних 

документів 
9 2  4  3 

Модульний контроль 4      

Семестровий контроль 25      

Разом  120 20 4 32  31 

Усього  120 20 4 32  31 
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5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи інформаційно-аналітичних 

досліджень у сфері міжнародних відносин. 

 

Тема 1. Структурні основи інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних 

відносинах. 

Сутність та зміст інформаційно-аналітичної діяльності. Головні цілі інформаційно-

аналітичної діяльності. Об’єкт, предмет та сутність інформаційно-аналітичної діяльності в 

міжнародних відносинах. 

Основні категорії та поняття інформаційно-аналітичної роботи. Рівні інформаційно-

аналітичної роботи. Принципи інформаційно-аналітичного процесу. Інформаційний рівень 

дослідження міжнародних відносин. Роль якісної інформації у виробленні результативних 

висновків і рекомендацій. 

Методи і технологія аналітики. Експерт як суб’єкт інформаційно-аналітичної 

діяльності. Кваліфікація та підготовка експерта. Засоби інформаційно-аналітичної роботи: 

інтелектуальні, технічні. Різновиди інформаційно-аналітичної діяльності. Моделі аналізу 

інформаційних явищ. 

 

Тема 2. Інформаційний компонент аналітичних досліджень. 

Сутність та зміст інформаційно-аналітичної діяльності. Рівні інформаційно-

аналітичної роботи. Інформаційний рівень дослідження міжнародних відносин. 

Критерії оцінки аналітичної інформації. Параметри вимірювання та характеристики 

інформації. Характеристика якісних, кількісних та ціннісних характеристик інформації. 

Сутність моделі аналітичних досліджень. Типологія моделей вивчення міжнародних 

відносин. Значення імітаційних, навчальних та ігрових моделей у сфері міжнародних 

відносин. 

 

Тема 3. Організація інформаційно-аналітичних досліджень. 

Сутність поняття, види, форми і завдання інформаційно-аналітичних досліджень. 

Підстави для проведення досліджень, характер і особливості інформаційних потреб. 

Стратегія аналітичної роботи (головні принципи). 

Етапи інформаційно-аналітичних досліджень, їхня пряма та зворотна послідовність. 

Визначення і осмислення проблеми і проблемної ситуації. Формулювання мети і завдань 

дослідження. Розробка гіпотез, вибір моделей. Розробка програми, робочого плану і 

інструментарію дослідження. 

Стадії творчого мислення, їхнє співвідношення з етапами інформаційної роботи. 

Основи обробки вхідних інформаційних потоків та видачі аналітичної продукції. Оцінка 

надійності та достовірності інформації. Уточнення інформації. Верифікація інформації. 

Технологічні аспекти інформаційно-аналітичних досліджень. Особливості організації 

інформаційного моніторингу ситуації.  

 

Тема 4. Інформаційний процес в інформаційно-аналітичній діяльності. 

 Сутність та особливості інформаційних процесів. Інформаційні процеси в 

інформаційно-аналітичних дослідженнях. Схема та складові передачі інформації. Роль 

комунікатора та реципієнта в передачі та сприйнятті інформації. 

 Характеристика основних інформаційних процесів. Особливості застосування 

інформаційних процесів на кожному етапі проведення дослідження. 

 Етапи інформаційно-аналітичного процесу. Роль аналітика у вирішенні 

зовнішньополітичної проблеми. Сутність та причини викривлення інформації. Вертикальні 

та горизонтальні шляхи передачі інформації. 
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Інформаційний шум: сутність та причини виникнення. Характеристика основних 

інформаційних шумів. Шляхи подолання шумового ефекту. Роль шуму у сприйнятті 

інформації. Основні бар’єри на шляху передачі інформації. 

 

Змістовий модуль 2. Практика проведення інформаційно-аналітичних досліджень у 

міжнародних відносинах. 

 

Тема 5. Методи інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах. 

Особливості інформаційно-аналітичних досліджень у міжнародних відносинах. 

Загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: сутність та класифікація. Проблема 

вибору та поєднання методів у політичних дослідженнях. 

Сутність та складові інституційного підходу. Особливості аналізу діяльності 

політичних інститутів. Історико-компаративний метод в інституційному підході. Роль 

суб’єкта політики в інтерпретації фактів у міжнародних дослідженнях. 

 

Тема 6. Прикладні методи дослідження міжнародних відносин. 

Характеристика основних методологічних підходів у дослідженні міжнародних 

відносин. Контент-аналіз. Види контент-аналізу. Змістовий контент-аналіз. Структурний 

контент-аналіз. Переваги й недоліки методу. Прийоми квантифікації в процесі контент-

аналізу.  

Когнітивне картування у прийнятті зовнішньополітичних рішень. Когнітивні 

фактори. Виділення ключових понять. Побудова картосхеми понять. Методика Б. Корані. 

Інші методики побудови висновків. 

Подія у міжнародних відносинах як об’єкт моделювання. Вхідні дані подій. 

Структура подій. Постановка задачі при моделюванні. Пошук вхідних даних. Івент-аналіз. 

Побудова матричних таблиць. Ранжування і вимірювання. 

 

Тема 7. Спеціальні методи дослідження міжнародних відносин. 

Багатофакторний аналіз перебігу та учасників міжнародних відносин. Проблеми 

застосування методу та його математичні компоненти. 

Економічні методи вивчення міжнародних проблем. Особливості застосування 

SWOT-аналізу у міжнародно-політичних дослідженнях.  

Міжнародні відносини як динамічна система. Ознаки динамічності системи. 

Параметри динамічності системи міжнародних відносин. Параметри статичності. Пошук 

поведінки системи. Перевірка і підтвердження результатів. Формування висновків. 

Коригування моделі системи міжнародних відносин. Системний підхід у 

міжнародних відносинах. 

Структурно-функціональний аналіз у політичних дослідженнях. Внесок Т. Парсонса у 

становлення методу. 

 

Тема 8. Політичне прогнозування. 

Сутність та зміст передбачення у міжнародних відносинах. Поняття прогнозування та 

прогнозу. Необхідність прогнозу у зовнішньополітичній практиці. Безперервність 

прогнозування міжнародних відносин. 

Типологія прогнозів. Пошуковий та нормативний прогноз. Внутрішньо- та 

зовнішньополітичний види прогнозів. Критерій часу у типології прогнозів. 

Поняття та цілі припущення. Форми припущення (думка, версія, гіпотеза). 

Особливість гіпотези як форми припущення. Види гіпотез. Вимоги до гіпотез. Верифікація 

гіпотез та прогнозу. Джерела помилок прогнозів (джерела регулярних помилок: метод, 

прогнозист, вихідні дані; джерела нерегулярних помилок). 
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Тема 9. Методи прогнозування у міжнародних відносинах. 

Методи прогнозування. Системна сукупність інструментів вироблення наукового 

прогнозу. Необхідність та значення методів прогнозування. 

Основні способи прогнозування (експертний, екстраполяції, моделювання). 

Класифікація методів прогнозування: експертні (інтуїтивні) та фактографічні 

(формалізовані) методи. Інтуїтивні методи (індивідуальні і колективні). 

Метод аналогій у прогнозуванні розвитку міжнародних конфліктів. Метод побудови 

сценарії зовнішньополітичних подій. Сутність та особливості моделювання. Типи 

моделювання. 

 

Тема 10. Підготовка аналітичного документа у зовнішньополітичній практиці. 

Необхідність аналітичних документів у плануванні діяльності зовнішньополітичних 

структур. Сутність та види аналітичних документів. Особливості підготовки аналітичних 

висновків і практичних рекомендацій. 

Методика і практика складання аналітичної записки з проблем міжнародних 

відносин. Структура аналітичної записки (визначення та опис проблеми аналізу, довідкова 

інформація, обґрунтування пропозицій, впровадження). 

Відмінності підсумкових документів прикладних аналітичних розробок від 

підсумкових документів фундаментальних досліджень (критерії: обсяг, способи 

підтвердження новизни і значимості отриманих висновків, представлення інформаційних 

джерел дослідження, підходи до верифікації результатів). Особливості процесу презентації 

аналітичних розробок. Усна та письмова презентація дослідження: особливості донесення 

інформації до замовника. 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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Модуль 1 Модуль 2 
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о
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ів
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а 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 6 6 

2 Відвідування семінарських занять 1 1 1 1 1 

3 Відвідування практичних занять 1 4 4 12 12 

4 Робота на практичному занятті 10 4 40 12 120 

5 Робота на семінарському занятті 10 1 10 1 10 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 2 10 3 15 

7 Виконання модульної роботи 25 2 50 2 50 

 Разом   119  214 

 Максимальна кількість балів: 333 

 Розрахунок коефіцієнта: 333:60=5,55   

 Підсумковий бал 100   
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи інформаційно-аналітичних 

досліджень у сфері міжнародних відносин 

 

Тема 1. Структурні основи інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних 

відносинах. 

1. Сутність та зміст інформаційно-аналітичної діяльності. 

2. Основні компоненти інформаційно-аналітичної діяльності. 

3. Рівні та форми інформаційно-аналітичної діяльності. 

 

Тема 2. Інформаційний компонент аналітичних досліджень. 

1. Критерії оцінки аналітичної інформації. 

2. Оцінка надійності та достовірності інформації. 

3. Процес інформаційно-аналітичної діяльності. 

4. Моделі аналізу інформаційних явищ. 

 

Тема 3. Організація інформаційно-аналітичних досліджень. 

1. Сутність та структура інформаційно-аналітичних досліджень. 

2. Способи організації інформаційно-аналітичних досліджень. 

3. Стратегія та принципи аналітичної роботи. 

4. Етапи інформаційно-аналітичних досліджень. 

6. Організація інформаційного моніторингу проблемної ситуації. 

 

Тема 4. Інформаційний процес в інформаційно-аналітичній діяльності. 

1. Поняття та сутність інформаційних процесів. 

2. Етапи інформаційно-аналітичного процесу. 

3. Причини викривлення інформації. 

4. Інформаційні шуми та бар’єри. 

5. Способи подолання обмежень передачі інформації. 

 

Змістовий модуль 2. Практика проведення інформаційно-аналітичних досліджень у 

міжнародних відносинах 

 

Тема 5. Методи інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах. 

1. Загальнонаукові методи досліджень у міжнародних відносинах. 

2. Спеціальні методи у сфері міжнародних відносин. 

3. Способи аналізу міжнародних подій і процесів. 

4. Методи збору аналітичної інформації. 

5. Проблема інтерпретації фактів у міжнародних дослідженнях.  

 

Тема 6. Прикладні методи дослідження міжнародних відносин. 

1. Проблемна ситуація в інформаційно-аналітичній роботі. 

2. Подієвий аналіз у міжнародних відносинах. 

3. Контент-аналіз зовнішньополітичних документів. 

4. Когнітивне картування у прийнятті рішень. 

 

Тема 7. Спеціальні методи дослідження міжнародних відносин  

1. Багатофакторний аналіз у міжнародних відносин. 

2. SWOT-аналіз зовнішньополітичних процесів. 

3. Системний аналіз у міжнародних відносинах. 

4. Структурно-функціональний аналіз. 
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Тема 8. Політичний прогноз. 

1. Сутність та особливості прогнозування міжнародних відносин. 

2. Типи та моделі політичного прогнозування. 

3. Принципи у прогнозуванні міжнародних відносин. 

4. Етапи політичного прогнозу. 

5. Особливості вироблення та перевірки гіпотез. 

 

Тема 9. Методи прогнозування у міжнародних відносинах. 

1. Система методів прогнозування. 

2. Особливості застосування методу експертних оцінок. 

3. Метод Делфі. 

4. Метод аналогій. 

5. Метод екстраполяцій. 

6. Метод сценаріїв. 

 

Тема 10. Підготовка аналітичного документа у зовнішньополітичній практиці. 

1. Аналітичні документи у зовнішньополітичній діяльності. 

2. Принцип підготовки та викладення аналітичного документу. 

3. Структура аналітичних документів. 

4. Особливості оформлення аналітичного документу. 

5. Презентація матеріалів дослідження у зовнішній політиці. 

 

Завдання для самостійної роботи 
1. Скласти таблицю «Методи дослідження міжнародних відносин». 

2. Підготувати доповідь «Мозкові центри України». 

3. Підготувати когнітивну карту політичного лідера. 

4. Провести аналіз документів та підготувати висновок щодо рівня двосторонніх відносин. 

5. За допомогою методу контнент-аналізу підготувати інформацію про стан зовнішньої 

політики держави. 

6. Провести тижневий моніторинг ЗМІ на зовнішньополітичну тематику. 

7. Підготувати SWOT-аналіз зовнішньої політики держави. 

8. Провести івент-аналіз міжнародних відносин. 

9. Проаналізувати міжнародну подію використовуючи case-studies. 

10. Підготувати системний аналіз міжнародної проблеми. 

11. За допомогою сценарного методу розробити шляхи виходу держав із кризових ситуацій. 

12. Використовуючи метод аналогій проаналізувати перебіг міжнародних конфліктів. 

13. За допомогою методу моделювання визначити перспективні напрями розвитку 

зовнішньої політики держави. 

14. Підготувати аналітичну довідку на актуальну тему міжнародних відносин. 

 

Критерії оцінювання 

 
Бал Критерій  

10 студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке 

володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для 

виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення 

результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

8  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 
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вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок 

або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення 

виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

6  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало 

володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, 

невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 

відсутність знань. 

2-4  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове 

або логічне мислення. 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється 

після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

 

Критерії оцінювання 

Бал Критерії 

24-25   Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  відповіді  на  

питання  як  теоретичного,  так  і   практичного  характеру.  Логічно  і  

послідовно  аргументував  і  виклав  свою  точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  містить  

повне  розгорнуте,  правильне та обґрунтоване викладення матеріалу,  

допущено  2-3   помилки   при   вирішенні   практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,  

відповідь  на  запитання  є  не  повністю аргументованою;допускає незначні 

неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з  

порушенням  логіки  подання  матеріалу. Студент  правильно  вирішив  

ситуацію, проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі 

умови ситуації. Вирішує декілька завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  

юридичного поняття. Відповідь  на запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  неправильно;  

відповіді  на  питання є  неповними;  неправильно  обґрунтовує  своє  

рішення. 

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Міжнародна інформація: Практикум з 

інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах» оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок на семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 
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6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

 
1. Сутність та зміст інформаційно-аналітичної діяльності. 

2. Основні компоненти інформаційно-аналітичної діяльності. 

3. Сутність та складові інформаційної роботи. 

4. Особливості аналітичної діяльності 

5. Рівні та форми інформаційно-аналітичної діяльності. 

6. Критерії оцінки аналітичної інформації. 

7. Процес інформаційно-аналітичної діяльності. 

8. Моделі аналізу інформаційних явищ. 

9. Сутність та структура інформаційно-аналітичних досліджень. 

10. Способи організації інформаційно-аналітичних досліджень. 

11. Стратегія та принципи аналітичної роботи. 

12. Етапи інформаційно-аналітичних досліджень. 

13. Оцінка надійності та достовірності інформації. 

14. Організація інформаційного моніторингу проблемної ситуації. 

15. Політичний експерт як суб’єкт зовнішньополітичного аналізу. 

16. «Мозкові центри» як суб’єкти зовнішньополітичного аналізу. 

17. Поняття та сутність інформаційних процесів. 

18. Етапи інформаційно-аналітичного процесу. 

19. Причини викривлення інформації. 

20. Інформаційні шуми та бар’єри. 

21. Способи подолання обмежень передачі інформації. 

22. Загальнонаукові методи досліджень у міжнародних відносинах. 

23. Спеціальні методи у сфері міжнародних відносин. 

24. Способи аналізу міжнародних подій і процесів. 

25. Методи збору аналітичної інформації. 

26. Проблема вибору методу розв'язання зовнішньополітичних проблем. 

27. Контент-аналіз зовнішньополітичних документів. 

28. Проблема інтерпретації фактів у міжнародних дослідженнях.  

29. Проблемна ситуація в інформаційно-аналітичній роботі. 

30. Політична проблема як об’єкт зовнішньополітичного аналізу.  

31. Подієвий аналіз у міжнародних відносинах. 

32. Когнітивна картування у прийнятті рішень. 

33. Системний аналіз у міжнародних відносинах. 

34. Ситуаційний аналіз: сутність та етапи проведення. 

35. Case-studies як інструмент дослідження зовнішньої політики держав. 

36. SWOT-аналіз як інструмент дослідження зовнішньої політики. 

37. Сутність та особливості прогнозування міжнародних відносин. 

38. Типи та моделі політичного прогнозування. 

39. Принципи у прогнозуванні міжнародних відносин. 

40. Методи політичного прогнозування. 

41. Етапи політичного прогнозу. 

42. Особливості вироблення та перевірки гіпотез. 

43. Сценарний метод як інструмент вироблення прогнозів. 

44. Метод аналогій у прогнозі розвитку проблемної ситуації. 

45. Особливості застосування Дельфійського методу. 

46. Аналітичні документи у зовнішньополітичній діяльності. 

47. Принцип підготовки та викладення аналітичного документу. 

48. Структура аналітичних документів. 

49. Особливості оформлення аналітичного документу. 

50. Презентація матеріалів дослідження у зовнішній політиці. 
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6.6. Шкала відповідності оцінок  
 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 

 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Разом: 120 год. З них: лекції – 20 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 32 

год., самостійна робота – 31 год., модульний контроль – 8 год. 

 
Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IХ Х 

Модулі 

(назви, 

бали) 

Модуль 1 
Теоретико-методологічні 

основи інформаційно-

аналітичних досліджень у 

сфері міжнародних відносин 

Модуль 2 
Практика проведення інформаційно-аналітичних 

досліджень у міжнародних відносинах 

Лекції 

(теми, 

бали) 

1 

(1 

бал) 

2 (1 

бал) 

3 (1 

бал) 

4 (1 

бал) 

5 (1 

бал) 

6 (1 

бал) 

7 (1 

бал) 

8 (1 

бал) 

9 (1 

бал) 

10 (1 

бал) 

Практич

ні 

заняття 

(теми, 

бали) 

1/10+

1 

(бал) 

2/10

+1 

(бал) 

3/10+

1 

(бал) 

4/10+1 

(бал) 

5,6/

20+

2 

7,8/20+

2 

9,10/

20+2 

11,12/2

0+2 

13,14/

20+2 

15,16/2

0+2 

Семінарс

ькі 

заняття 

   
1/10+1 

(бал) 
    

2/10+

1 

(бал) 

 

Самостій

на робота 

(вид, 

бали) 

Виконання завдання 

(10 балів) 

Поточни

й 

контроль 

(вид, 

бали) 

   

Модуль

на 

к/роб. 

25 

 

Модуль

на 

к/роб. 

25 

 

Модуль

на 

к/роб. 

25 

 

Модуль

на 

к/роб. 

25 

Підсумко

вий 

контроль 

(вид, 

бали) 

Проміжний контроль 

(100 балів) 
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8. Рекомендовані джерела 
 

Базові 

1. Аналітика, експертиза, прогнозування: монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, 

М.А. Ожеван. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 614 с. 

2. Баронін А.С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі: курс лекцій / А.С. Баронін. – К.: 

Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 128 с. 

3. Гондюл В.П. Основи міжнародних інформаційних відносин : [Матеріали до 

навчальної дисципліни]: [Електронний варіант]. / В.П. Гондюл. – К.: ІМВ, 2002. 

4. Горовий В. М. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; наук. ред. Л. А. Дубровіна./ В.М. 

Горовий. – К., 2010. – 360 с. 

5. Жалоба І., Матлай Л. Неурядові аналітичні центри та їх роль у формуванні 

зовнішньополітичного курсу держави // Україна дипломатична: Науковий щорічник. 

– 2013. – Вип. 14. – С. 604-616. 

6. Іванов В.Т. Контент-аналіз / В.Т. Іванов. – К., 1994. – 63 с. 

7. Коваленко А. Політичний аналіз і прогнозування / А. Коваленко. – К. : Науковий світ, 

2002. 

8. Курносов Ю.В. Аналитика: методология, технология и организация информационно-

аналитической работы: монография / Ю.В. Курносов, П.Ю. Конотопов. – М.: 

РУСАКИ, 2004. – 512 с. 

9. Лясота Л. І. Проблеми інституціоналізації прикладного політичного аналізу та 

прогнозування у сучасному українському суспільстві / Л. І. Лясота // Теорія і 

практика політичного аналізу і прогнозування : [Збірник матеріалів] / [За ред. 

М.М.Розумного]. – К. : Національний інститут стратегічних досліджень, 2006. 

10. Митко А. М. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Митко – Луцьк : ВМА «Терен», 2012. – 262 с.   

11. Митко А. М. Інформаційне забезпечення політичної аналітики // Політична аналітика 

та прогнозування : [підручник]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 228 с. 

12. Митко А. М. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : [метод. 

реком. для студ. галузі знань 0302 «Міжнародні відносини»]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі 

Українки, 2012. – 56 с. 

13. Митко А. М. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : [навч.-

метод. комплекс для студ. напрямку підготовки 6.030201 «Міжнародна інформація»]. 

– Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 52 с. 

14. Муковський І.Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах: 

Навч. посіб./ І. Т. Муковський, А.Г. Міщенко, М.М. Шевченко – К.: Кондор, 2012. – 

224с. 

15. Пістракевич О.В. Агенції в Європейському Союзі / О. В. Пістракевич// Публічне 

управління : теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з 

державного управління - 2013 - № 4(16) - С. 71-78. 

16. Почепцов Г.Г. Стратегический анализ. Стратегический аналіз для политики, бизнеса 

и воєнного дела / Г.Г. Почепцов. – К., 2004. 

17. Приходько В.А. Типологія політичного аналізу / В.А. Приходько // Вісник КНУ ім. 

Т.Г. Шевченка – Філософія. Політологія. – Вип. 54-55. – 2007. – С. 128-129. 

18. Рижков М.М. Інформаційне забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності в 

міжнародних відносинах: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / 

М.М. Рижков, Н.Б. Бєлоусова. – К.: Центр вільної преси, 2009. – 204 с. 

19. Романов В., Рудік О., Брус Т. Вступ до аналізу державної політики: Навчальний 

посібник . – К.: Основи, 2001.– 238 с. 

20. Телешун С.О. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації: курс 

лекцій / С.О. Телешун, А.С.Баронін. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2001. – 112 с. 

21. Туронок С.Г. Политический анализ: Курс лекций. – М.: Дело, 2005. – 359 с. 
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22. Шпига П. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики : [Конспект 

лекцій] / П. С. Шпига – К. : КиМУ, 2004.  

23. Чічановський А.А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних 

систем: підручник / А.А. Чічановський, О.Г. Старіш. – К.: Грамота, 2010. – 568 с. 

24. Юськів Б. М. Контент-аналіз. Історія розвитку і світовий досвід: [монографія] / 

Б. М. Юськів. – Рівне.: «Перспектива», 2006. – 203 с. 

Додаткові 

1. Андрусів В.В. Прогноз в політиці: розуміння, предмет, методологія здійснення / В.В. 

Андрусів // Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування : [ Збірник 

матеріалів] / [За ред. М.М.Розумного]. – К. : Національний інститут стратегічних 

досліджень, 2006. – 34 с. 

2. Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование : [учеб. Пособие] / 
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