Обсягом до 2 сторінок
Назва дисципліни
Інформація про факультети
(навчально-наукові
інститути) і курси навчання,
студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані розробників
робочої програми
навчальної дисципліни,
науково-педагогічних
працівників, залучених до
викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни

Опис

Міжнародна інформація та інформаційно-аналітична
діяльність
Факультет міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу , спеціальність 292 « Міжнародні
економічні відносини», освітньо-професійна програма
«Міжнародний бізнес»
Доцент кафедри міжнародного бізнесу
та економічної теорії
Кондратенко Наталя Дмитрівна
Контакти: ауд. 3-78 (Центральний корпус),
т. 050-976-36-94, ndkondratenko@karazin.ua
Попередніми умовам для вивчення дисципліни є здатність
до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність
студента вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
Мета викладання навчальної дисципліни – засвоєння
теоретичних знань про сутність, структуру і закономірності
міжнародної інформації та практичних вмінь і навиків,
необхідних для роботи з нею в міжнародних інформаційних
системах.
Очікувані результати навчання.
Знати:
–базові теоретичні засади, необхідні для практичної
роботи з міжнародною інформацією;
– розкриття інформаційної політики міжнародних
організацій та програм і проектів, спрямованих на її
реалізацію;
– вивчення міжнародних інформаційних ресурсів як
бази для інформаційно-аналітичних досліджень і
задоволення потреб у міжнародній інформації;
– визначення ролі та місця засобів масової
інформації в міжнародних відносинах;
– обґрунтування шляхів входження України до
світового інформаційного простору та забезпечення
інформаційної безпеки держави.
Вміти:
засвоєння дисципліни у студентів формуються
практичні навички, необхідні для:
– пошуку інформації, що відображає діяльність
міжнародних організацій;
– формування ресурсів міжнародної інформації;
– аналізу і синтезу міжнародної інформації;
– визначення інформаційної цінності міжнародних
баз даних;
– проведення інформаційно-аналітичних досліджень
з широкого кола проблем міжнародних відносин.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
Розділ 1. Міжнародна інформація в системі міжнародних

відносин
Тема 1. Основні поняття міжнародної інформації.
структура, властивості, джерела, канали розповсюдження
Тема 2. Міжнародна інформація в системі міжнародних
відносин
Тема 3. Міжнародна інформаційна діяльність. Інформаційна
діяльність світових та регіональних міжнародних
організацій
Тема 4. Програми національної інформаційної політики
країн світу
Тема 5. Україна у світовому інформаційному просторі
Тема 6. Інформаційна безпека в сучасному світі
Тема 7. Інформаційна економіка. Міжнародний інформаційний бізнес
Розділ 2. Інформаційно-агалітична діяльність
1.Мета,змісттаметодологіяінформаційно-аналітичної
роботи.
2.Припущенняіпередбаченняуінформаційноаналітичній
діяльності.
3.Міжнароднаінформаційно-аналітична
діяльність.
4.Методикаформуванняінформаційноїбазитарозробки
аналітичнихпрогнозівусферіміжнароднихвідносин.
5.Методианалітико-синтетичноїобробкиінформації.
6.Методикапідготовкиінформаційно-аналітичних
документів.
7.Системнийаналізуінформаційно-аналітичнійроботі.
Методи контролю результатів навчання
- усний контроль на семінарських заняттях;
- виконання різних видів практичних завдань;
- письмовий екзамен.
Мова викладання. Українська.

