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Критерії оцінювання:
Кількість балів: 35–40 Високий рівень теоретичних знань у межах
обов’язкового матеріалу з, можливо, незначними
недоліками.
25–34 Достатній рівень теоретичних знань у межах
обов’язкового матеріалу з незначною кількістю змістовних
помилок.
15–24 Середній рівень теоретичних знань у межах
обов’язкового матеріалу із значною кількістю змістовних
недоліків.
14–0 Низький незадовільний рівень теоретичних знань у
межах обов’язкового матеріалу, що потребує самостійного
доопрацювання навчального курсу

Орієнтовний перелік питань
1. Теоретичний вимір поняття «інформаційна система».
2. Міжнародні інформаційні системи: сутність та структура.
3. Передумови та етапи виникнення інформаційних систем.
4. Фактори впровадження інформаційних систем.
5. Завдання інформаційних систем.
6. Сучасний стан розвитку інформаційних систем.
7. Проблеми впровадження інформаційних систем у системи управління.
8. Типи інформаційних систем за цільовим призначенням.
9. Інформаційні системи за сферою діяльності.
10.Інформаційні системи за типом носія інформації.
11.Інформаційні системи за функціональним призначенням.
12.Державні інформаційні системи.
13.Міжнародна система платежів SWIFT.
14.Інформаційна система Dow Jones.
15.Інформаційно-дилінгова система компанії Reuters.
16.Інформаційні система компанії Bloomberg.
17.Передумови створення візової інформаційної системи ЄС.
18.Особливості Шенгенської інформаційної системи.
19.Візова інформаційна система ЄС.
20.Митна інформаційна система ЄС.
21.Правові інформаційні системи.
22.Інформаційні системи держав світу.
23.Політична глобалістика як науковий напрям.
24.Основні етапи розвитку політичної глобалістики.
25.Теоретичні підвалини глобалістики.
26.Вплив глобалізації на природу міжнародних відносин.
27.Систематизація та класифікація глобальних проблем.
28.Інституційний вимір політичної глобалістики (Римський клуб).
29.Передумови формування процесів глобалізації.
30.Поняття «глобалізації», історія та сучасна інтерпретація.
31.Основні явища та тенденції глобалізації.
32.Глобалізація та проблеми світової безпеки.
33.Передумови становлення інтеграційних процесів.
34.Поняття процесу міжнародної інтеграції.
35.Доктрини, нормативні засади та реалії західноєвропейської інтеграції.
36.Форми та етапи міжнародної економічної інтеграції.
37.Інтеграційні об’єднання держав світу.

38.Цивілізація як категорія глобального політичного аналізу.
39.Еволюція поняття «цивілізація» в дослідженні міжнародних відносин.
40.Етапи становлення цивілізаційної теорії.
41.Теорія Ф.Фукуями про кінець історії.
42.С.Хантінгтон та концепція «зіткнення цивілізацій».
43.Релігійні аспекти розвитку міжнародних відносин.
44.Церква як суб'єкт міжнародних відносин.
45.Глобальні та регіональні територіальні релігійні системи.
46.Конфліктний вимір релігії у міжнародних відносинах.
47.Теоретичні підходи до проблеми війни у міжнародних відносинах.
48.Ядерне роззброєння як глобальна проблема міжнародного розвитку.
49.Локальні та регіональні війни в сучасному світі.
50.Роззброєння та продаж зброї як чинники розвитку міжнародних систем.
Перелік рекомендованої літератури та навчальних матеріалів.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Луцьк : ВМА «Терен», 2012. – 262 с.
Митко А. М. Інформаційне забезпечення політичної аналітики //
Політична аналітика та прогнозування : [підручник]. – Луцьк : ВежаДрук, 2013. – 228 с.
Струтинська О. В. Інформаційні системи та мережеві технології: Навч.
посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. М. І. Жалдака. – К.:
Університет «Україна», 2008. – 211 с.
Чічановський А.А. Інформаційні процеси в структурі світових
комунікаційних систем: підручник / А.А. Чічановський, О.Г. Старіш. –
К.: Грамота, 2010. – 568 с.
Інші навчальні матеріали:

1.Конспекти лекцій.
2.Доповіді та презентації на семінарських та практичних заняттях.
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