
Назва дисципліни Міжнародна інформація та 

інформаційно-аналітична 

діяльність 

Інформація про факультети, рівні 

вищої освіти, курси навчання 

Дисципліна може викладатися на 

факультеті міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу, 

економічному, юридичному, 

медичному 

Контактні дані розробників робочої 

програми навчальної дисципліни: 

к.е.н, доцент Гончаренко Наталія 

Іванівна  

(61022, Харків, майдан Свободи 6, 

північний корпус, 3 поверх, каб. 378; 

тел. (057) 707-51-60; електронна 

адреса кафедри: meo@karazin.ua). 

 

Попередні  умови для вивчення 

дисципліни 

Базові знання з основ економічної 

теорії 

Опис Мета дисципліни: 

Метою викладання навчальної 

дисципліни “Міжнародна інформація 

та інформаційно-аналітична 

діяльність” є ознайомлення студентів 

із теоретичними основами та 

практичними аспектами застосування 

інформації, а також із правовими 

аспектами її поширення та 

використання; навчити ефективно 

застосовувати сучасні методи 

інформаційного впливу й 

комунікації, а також керувати 

інформаційними процесами. 

 

Очікувані результати 

навчання:  

Згідно з вимогами освітньо-

професійної програми студенти 

повинні досягти наступних 

результатів: 

знати : 

 значення міжнародної 

інформації у формуванні зовнішньої 

політики держави;  

 правові основи збирання, 

використання та розповсюдження 



інформації; 

 класифікацію та вимоги до 

дипломатичних документів; 

 характерні риси та види 

процесу планування; 

 особливості процесу оцінки 

інформації; 

 методи аналізу та методику 

розробки аналітичних прогнозів в 

інформаційно-аналітичній роботі; 

 синергетичні та когнітологічні 

аспекти інформаційно-аналітичної 

діяльності; 

 особливості процесу зберігання 

інформації;  

 основні види сучасних 

інформаційних технологій. 

 

вміти : 

 аналізувати наявну інформацію, 

застосовувати інформаційні засоби 

для підвищення політичного іміджу 

держави;  

 виявляти приховані методи 

інформаційного тиску на особистість 

та державу,  

 використовувати сучасні 

інформаційні технології для 

забезпечення власної інформаційної 

безпеки та безпеки суспільства. 

 

Теми аудиторних занять та 

самостійної роботи.  

 

Тема 1. Основні поняття 

міжнародної  інформації 

Тема 2. Міжнародний обмін 

інформацією в сучасній системі 

світогосподарських зв’язків 

Тема 3. Інформаційне суспільство 

Тема 4. Світовий інформаційний  

ринок 

Тема 5. Міжнародна 

інформаційна політика 



Тема 6. Інформаційні війни та 

інформаційна безпека країни 

Тема 7. Прикладні аспекти 

міжнародної інформації 

Тема 8. Мета, зміст та 

методологія інформаційно-

аналітичної роботи.  

Тема 9. Припущення та 

передбачення в інформаційно-

аналітичній діяльності.  

Тема 10. Системний аналіз та 

теорія операцій в інформаційно-

аналітичній роботі.  

Тема 11. Синергетичні  та 

когнітологічні аспекти інформаційно-

аналітичної роботи. 

Тема 12. Методика формування 

інформаційної бази.  Методика 

розробки аналітичних прогнозів у 

галузі міжнародних відносин. 

Тема 13. Методи аналітично-

синтетичної обробки інформації. 

Тема 14. Підготовка 

інформаційно-аналітичних 

документів.  

Тема 15. Інформаційно-

аналітична робота в закордонних 

установах. Чинники, що визначають 

стан держави та її положення на 

світовій арені. 

 

Методи контролю результатів 

навчання: поточний контроль у 

формі опитування, тестування, 

підсумкового контролю у формі 

екзамену. 

 

Мова викладання: українська. 

 
 


