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Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Вступ до інформаційно-аналітичної діяльності у 

міжнародних відносинах. Мета, зміст та методологія 

інформаційно-аналітичної роботи. 

Питання для обговорення: 

- сутність та зміст інформаційно-аналітичної роботи; 

- методологія інформаційно-аналітичної діяльності у 

міжнародних відносинах; 

- види аналітичних документів. 

2 

2.  Тема 2. Припущення і передбачення у інформаційно-

аналітичній діяльності. 

Питання для обговорення: 

- сутність і зміст наукового передбачення; 

- класифікація методів прогнозування. 

2 

3.  Тема 3. Системний аналіз у інформаційно-аналітичній 

роботі. 

Питання для обговорення: 

- сутність та основні різновиди системного аналізу; 

- зміст і технологія системного аналізу в інформаційно- 

аналітичній роботі. 

2 

4.  Тема 4. Методика розробки аналітичних прогнозів у сфері 

міжнародних відносин та формування інформаційної бази. 

Питання для обговорення: 

- теоретико-методологічні підходи до передбачення 

характеру міжнародних відносин; 

- особливості глобального політичного прогнозування. 

2 
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5.  Тема 5. Методи аналітико-синтетичної обробки 

інформації. 

Питання для обговорення: 

- контент-аналіз у дослідженнях міжнародних відносин; 

- івент-аналіз у дослідженнях міжнародних відносин. 

 

2 

6.  Тема 6. Методика підготовки інформаційно-аналітичних 

документів. 

Питання для обговорення: 

- підготовка аналітичних висновків і практичних 

рекомендацій; 

- методика складання аналітичної записки з проблем 

міжнародних відносин. 
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Вступ 

 

Вивчення дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в 

міжнародних відносинах» передбачає засвоєння навчального матеріалу у 

вільний від аудиторних занять час у формі самостійної роботи, призначеної 

формувати практичні навички роботи студентів із спеціальною літературою, 

орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань 

для підвищення якості професійної підготовки кадрів. 

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни 

може виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, в 

домашніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни «Інформаційно-

аналітична діяльність в міжнародних відносинах» на самостійну роботу 

студентів відведено 54 години. Раціональна організація самостійної роботи 

вимагає від студента вмілого розподілу свого часу між аудиторною і 

позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної роботи є 

обов'язковим для кожного студента. 

Навчальним планом передбачено виконання контрольної роботи, що 

виконується під час самостійної роботи. Контрольна робота являє собою 

індивідуальне завдання, яке передбачає самостійне виконання студентом 

певної практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу. 

Контрольна робота виконується кожним студентом протягом семестру і 

представляється викладачу до початку залікової сесії. 

Загальні вимоги: контрольна робота має містити титульну сторінку, 

зміст, вступ, основну частину, висновки і список використаних джерел. 

Загальний обсяг – 15-20 сторінок. Текст набирається через 1,5 інтервал на 

стандартних аркушах формату А4. Поля: з лівого боку – 25 мм, з правого – 15 

мм, зверху – 15 мм, знизу – 15 мм. Абзацний відступ повинен бути скрізь 

однаковий – 10 мм. Друкування тексту проводиться на одній стороні аркушу. 

Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт. Сторінки повинні бути 

пронумеровані в правому нижньому куті аркуша. 
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Тематика контрольних робіт: 

1. Інформаційно-аналітична діяльність: світоглядний та методологічний 

зміст. 

2. Категоріальний апарат інформаційно-аналітичної діяльності. 

3. Генезис інформаційно-аналітичної діяльності. 

4. Інформаційно-аналітична діяльність: поняття, види та основні 

напрями. 

5. Основні концепції інформаційно-аналітичної діяльності. 

6. Класифікація та структура аналітики. 

7. Проблеми аналітики в історико-філософській традиції. 

8. Поняття «інформаційно-аналітичної діяльності»: ґенеза і динаміка 

змісту. 

9. Феномен інформаційної аналітики в сфері міжнародних відносин. 

10. Еволюція інформаційно-аналітичної діяльності. 

11. Предмет інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних 

відносинах. 

12. Генезис і становлення інформаційно-аналітичної діяльності в Україні. 

13. Особливості становлення та розвитку інформаційної аналітики в 

Україні. 

14. Генезис і становлення інформаційно-аналітичної діяльності в США. 

15. Інформаційно-аналітична діяльність зовнішньо-політичного 

відомства: історія та сучасність. 

Фінальною формою самостійної роботи є підготовка до заліку. Вона 

базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, питань, 

досліджених самостійно, й вмінні логічно викладати їх сутність. 

 

Розподіл самостійної роботи за типами завдань 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Вступ до інформаційно-аналітичної діяльності 

у міжнародних відносинах. Мета, зміст та методологія 

інформаційно-аналітичної роботи. 

Питання для самостійного вивчення: 

- поняття і структура аналітики; 

7 
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- проблеми та функції аналітичної діяльності в 

сучасному суспільстві; 

- вимоги до аналітичної роботи у сфері міжнародних 

відносин; 

- цілі та завдання інформаційно-аналітичних служб. 

2.  Тема 2. Припущення і передбачення у інформаційно-

аналітичній діяльності. 

Питання для самостійного вивчення: 

- типологія прогнозів; 

- типологія прогнозів у сфері міжнародних відносин. 

7 

3.  Тема 3. Системний аналіз у інформаційно-аналітичній 

роботі. 

Питання для самостійного вивчення: 

- роль системного підходу в теорії і практиці 

інформаційно- аналітичної роботи у сфері міжнародних 

відносин. 

7 

4.  Тема 4. Методика розробки аналітичних прогнозів у 

сфері міжнародних відносин та формування 

інформаційної бази. 

Питання для самостійного вивчення: 

- методика формування інформаційної бази для 

прийняття стратегічних, тактичних та оперативних 

рішень; 

- робота із складання картотеки спостереження. 

7 

5.  Тема 5. Методи аналітико-синтетичної обробки 

інформації. 

Питання для самостійного вивчення: 

- когнітивне картування у дослідженнях міжнародних 

відносин. 

7 
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6.  Тема 6. Методика підготовки інформаційно-

аналітичних документів. 

Питання для самостійного вивчення: 

- методика і практика складання аналітичної записки з 

проблем міжнародних відносин. 

7 

7.  Контрольна робота 12 

 Усього годин 54 
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Навчальна дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність в 

міжнародних відносинах» викладається для студентів 4-го курсу протягом 8-го 

семестру. Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів 

поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю на лекціях та семінарських 

заняттях, у формі виступів студентів при обговоренні питань на семінарах. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою 

формою контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться у 

письмовій формі у вигляді семестрового заліку (за дворівневою шкалою 

оцінювання). Терміни проведення підсумкового семестрового контролю 

встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг навчального матеріалу, 

який виноситься на підсумковий семестровий контроль, визначається робочою 

програмою дисципліни. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 

розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного контролю, 

та балів, отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. 

Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів. 

Схема нарахування балів за вивчення дисципліни 

Поточний контроль, самостійна робота, 

індивідуальні завдання 
Залік Сума 

Розділ 1 Розділ 2 КР ІЗ Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6      

8 8 8 8 8 10 10 - 60 40 100 

Т1-Т6 – теми розділів; 

КР – контрольна робота, передбачена навчальним планом; 

ІЗ – індивідуальне завдання. 
 

Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність 

освоювання знань та набутих навичок на лекціях та семінарських заняттях, що 

включає систематичність їх відвідування, здатність студента засвоювати 
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категорійний апарат, навички узагальненого мислення, логічність та повноту 

викладання навчального матеріалу, навички творчо підходити до вирішення 

поставлених завдань, активність роботи на семінарських заняттях, рівень знань 

за результатами опитування на семінарських заняттях, самостійне опрацювання 

тем у цілому чи окремих питань. 

Контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, віднесеного на 

самостійну роботу у формі виконання контрольної роботи, здійснюється 

шляхом її приймання. 

 

Схема нарахування балів за контрольну роботу, яка виконується 

протягом семестру під час самостійної роботи: 

- 9-10 балів – зміст контрольної роботи відповідає темі і розкриває її 

повною мірою, структура роботи та її оформлення повністю відповідають 

встановленим вимогам; 

- 6-8 балів – зміст контрольної роботи відповідає темі і розкриває її 

значною мірою, структура роботи та її оформлення відповідають встановленим 

вимогам; 

- 3-5 балів - зміст контрольної роботи відповідає темі, але розкриває її 

частково, структура роботи та її оформлення значною мірою відповідають 

встановленим вимогам; 

- 0-2 балів - зміст контрольної роботи не відповідає темі і не розкриває її 

сутності, структура роботи та її оформлення не відповідають встановленим 

вимогам. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни проводиться за 

заліковими білетами. Кожен з білетів містить 2 теоретичні питання. 

Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована за одне теоретичне 

питання, дорівнює 20 балам. 

Схема нарахування балів за одне теоретичне питання залікового 

білету: 

- 16-20 балів - студент цілком і всебічно розкрив сутність питання, вільно 

оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має 
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власну точку зору стосовно відповідних питань і може аргументовано її 

доводити; 

- 11-15 балів - студент розкрив сутність питання, вільно оперує поняттями і 

термінологією, але спостерігаються деякі упущення при відповідях на питання 

та неточні обґрунтування; 

- 6-10 балів - студент розкрив питання у загальних рисах, розуміє їхню 

сутність, намагається робити висновки, але слабко орієнтується в джерелах, 

припускається помилок, матеріал викладає нелогічно; 

- 0-5 балів - студент не розкрив питання навіть у загальних рисах, не 

розуміє його сутності, не орієнтується в джерелах, припускається грубих 

помилок, матеріал викладає нелогічно. 

Набрана кількість рейтингових балів за семестр є основою для підсумкової 

оцінки за національною шкалою. Шкала оцінювання наведена нижче. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали оцінювання 

90–100 відмінно зараховано 

70-89 добре зараховано 

50-69 задовільно зараховано 

1-49 незадовільно не зараховано 
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Анотація до комплексної контрольної роботи 

з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних 

відносинах» 

 

Метою завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах» є діагностика 

рівня якості засвоєння студентами базових знань про природу, зміст, специфіку 

та закономірності розповсюдження міжнародної інформації, інформаційні 

ресурси та інформаційні потреби суспільства, засоби і методи добування й 

обробки міжнародної інформації, міжнародну інформаційну діяльність та її 

види, інформаційну політику міжнародних організацій, технології міжнародної 

інформації, інформаційну безпеку. 

Завдання комплексної контрольної роботи відповідають кваліфікаційній 

характеристиці бакалавра з напряму підготовки 6.030205 «Країнознавство». 

Структура завдань комплексної контрольної роботи включає 20 тестових 

завдань. Робота виконується протягом двох академічних годин. 

 

Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи  

Підсумкова оцінка виставляється за 100 бальною системою з 

урахуванням кількості балів, набраних за кожне питання за формулою: 

правильна відповідь на одне питання – 5 балів. 

Набрана кількість балів є основою для оцінки за національною шкалою.  

Шкала оцінювання 

Сума балів 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90–100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних 

відносинах» 

для студентів напряму підготовки: 6.030205 «Країнознавство» 

 

1. Видами аналітичних документів є: 

1. аналітична записка, аналітичний звіт, оглядова записка, аналітична 

довідка. 

2. аналітичний звіт та аналітична довідка. 

3. аналітична записка та аналітичний щоденник. 

4. аналітичний огляд та аналітична довідка. 

2. Зміст інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних 

відносинах розкривається через поняття:  

1. суб’єкт, об’єкт, предмет, процес і засоби. 

2. ситуація, проблема. 

3. факт, подія. 

4. явище. 

3. Метою інформаційно-аналітичної діяльності є:  

1. пізнання сутності причин та тенденцій міжнародних подій з метою 

прийняття зовнішньополітичних рішень.  

2. дослідження актуальних проблем в процесі інформаційного аналізу.  

3. застосування на практиці умінь та навичок інформаційно-аналітичної 

діяльності. 

4. дослідження міжнародних відносин як особливого виду суспільних 

відносин країни шляхом аналізу зв’язків, поведінки, які виникають і 

розвиваються у просторі і часі. 

4. Функціями інформаційно-аналітичної діяльності є:  

1. пізнавальна.  

2. перетворювальна.  
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3. відтворювальна.  

4. пізнавальна та перетворювальна. 

5. У процесі інформаційно-аналітичної діяльності аналітики 

використовують такі логічні прийоми:  

1. аналіз і синтез.  

2. індукція і дедукція.  

3. історичний і теоретичний прийоми.  

4. аналіз, синтез, індукція і дедукція. 

6. Формами інформаційно-аналітичної діяльності є:  

1. моніторинг подій, який включає підготовку інформаційних документів.  

2. аналіз зовнішньополітичної діяльності.  

3. дослідження актуальних проблем міжнародних відносин.  

4. всі відповіді є вірними.  

7. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах 

використовує методи таких наук:  

1. кібернетики.  

2. психології.  

3. політології.  

4. кібернетики, психології та політології. 

8. Спостереження – це:  

1. поглиблення людської думки у сутність явищ дійсності.  

2. цілісне відображення у свідомості людини предметів та явищ.  

3. цілеспрямоване сприйняття інформації.  

4. логічна форма мислення.  

9. Дедукція в інформаційно-аналітичній роботі – це:  

1. обґрунтування наслідків на основі законів логіки.  

2. недоведена теоретична побудова.  

3. форма узагальнення реальності у свідомості людини.  

4. побудова моделі досліджуваного об’єкта. 
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10. Один із основних способів суджень та методів дослідження 

інформації, який у формальній логіці розглядається як рух знання від 

конкретного до загального – це:  

1. дедукція.  

2. індукція.  

3. аналіз.  

4. синтез. 

11. В основі будь-якого передбачення лежить:  

1. припущення.  

2. прогнозування.  

3. моделювання.  

4. судження. 

12. До технічних засобів збору інформації належать:  

1. інформаційні карти.  

2. каталоги.  

3. щоденники.  

4. інформаційні карти, каталоги та щоденники. 

13. Для підготовки якісних прогнозів у сфері міжнародних відносин 

потрібні спеціалісти, які володіють: 

1. знанням поточної ситуації.  

2. методикою інформаційно-аналітичної роботи. 

3. принципами інформаційно-аналітичної роботи. 

4. знанням поточної ситуації, методикою та принципами інформаційно-

аналітичної роботи. 

14. У системному підході використовуються методи: 

1. системного синтезу.  

2. системного аналізу.  

3. системного представлення.  

4. системного синтезу та системного аналізу. 

15. За допомогою інформаційних карток формують: 
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1. системи інформаційного обслуговування.  

2. каталоги.  

3. щоденники.  

4. системи інформаційного обслуговування та щоденники. 

16. До якого рівня інформації відноситься інформаційний документ? 

1. первинно-документального рівня.  

2. вторинно-документального рівня.  

3. аналітичного рівня.  

4. дослідницького рівня. 

17. Характерні ознаки інформаційно-аналітичного документу: 

1. має властивості, що відрізняють його від інших документів.  

2. нічим не відрізняється від інших документів.  

3. є результатом аналітико-синтетичної обробки первинного документа.  

4. вірної відповіді немає. 

18. За формою використання розрізняють такі види інформаційно-

аналітичних документів: 

1. письмовий. 

 2. друкований. 

3. машинописний.  

4. всі відповіді є вірними. 

19. При оцінці інформації аналітиком перевіряється її: 

1. точність.  

2. достовірність та цінність. 

3. точність та повнота.  

4. точність, достовірність, цінність та повнота. 

20. Діяльність дипломатичних представництв України за кордоном 

включають такі види діяльності: 

1. інформаційну; 

2. інформаційну та довідкову; 

3. аналітичну; 
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4. інформаційну, довідкову та аналітичну. 
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відносинах. 

3. Вимоги до аналітичної роботи фахівців у сфері міжнародних відносин. 

4. Цілі та завдання інформаційно-аналітичних служб. 

5. Методи і технологія аналітичної діяльності. 

6. Основні різновиди аналізу. 

7. Методологія інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних 

відносинах. 

8. Етапи інформаційно-аналітичних досліджень міжнародних відносин. 

9. Сутність і зміст наукового передбачення. 

10. Класифікація методів прогнозування. 

11. Типологія прогнозів. 
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13. Контент-аналіз в дослідженнях міжнародних відносин. 

14. Івент-аналіз в дослідженнях міжнародних відносин. 

15. Когнітивне картування в дослідженнях міжнародних відносин. 
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