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Опис дисципліни Програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в 

міжнародних відносинах» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» за 

спеціальністю 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична 

діяльність в міжнародних відносинах» є організація інформаційно-

аналітичної роботи в галузі міжнародних відносин. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

знань про порядок організації і ведення інформаційно-аналітичної роботи у 

сфері міжнародних відносин та забезпечення набуття практичних навичок 

по аналітичному використанню інформації, аналізу окремих проблем у 

сфері міжнародних відносин. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

– ознайомлення з актуальними проблемами інформаційно-аналітичної 

діяльності у міжнародних відносинах; 

– вивчення методологічних засад інформаційно-аналітичної діяльності у 

міжнародних відносинах; 

– формування інформаційної та прогностичної культури; 

– вивчення методології системного дослідження і аналізу явищ у сфері 

міжнародних відносин. 

Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

Знати: 

– основні поняття і термінологію, що використовуються в міжнародній 

інформаційно-аналітичній діяльності; 

– методологію, сучасні тенденції та актуальними проблеми інформаційно-

аналітичної діяльності в міжнародних відносинах; 

– структуру та правила доступу до міжнародних інформаційних ресурсів; 

– джерела та методи пошуку зовнішньополітичної інформації, основи 

системної методології та методи підготовки інформаційно-аналітичних 

документів; 



– структуру, апаратне та програмне забезпечення, принципи роботи в 

міжнародних інформаційно-аналітичних системах та мережах. 

Уміти: 

– збирати та систематизувати міжнародну інформацію; 

– вирішувати основні інформаційно-аналітичні завдання у сфері 

професійної діяльності; 

– аналізувати міжнародну інформацію; 

– ставити задачу обробки міжнародної інформації відповідно до мети 

дослідження; 

– виконувати первинне аналітичне опрацювання документів та 

інформації; 

– виконувати пошук міжнародної інформації в глобальних та локальних 

комп'ютерних мережах; 

– освоювати новітні інформаційно-аналітичні технології. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Інформаційно-аналітична діяльність в структурі інформаційної 

діяльності. 

Тема 2. Зміст інформаційно-аналітичної роботи. 

Тема 3. Методологічні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності. 

Тема 4. Методи аналітико-синтетичної обробки первинної інформації. 

Тема 5. Реферування як процес згортання первинної інформації. 

Тема 6. Підготовка оглядової інформації та окремих видів інформаційних 

документів. 

Тема 7. Інформаційно-аналітичні структури. 

Тема 8. Інформаційно-аналітична робота в закордонних установах. 
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