
Назва дисципліни 
Інформаційно-аналітична робота зовнішньополітичних 

відомств 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Міжнародні відносини» 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 

політології, історії міжнародних відносин, теорії міжнародних 

відносин, зовнішньої політики держави, інформаційно-аналітичної 

діяльності в міжнародних відносинах. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

Формування знань та вмінь з організації інформаційно-аналітичної 

роботи в дипломатичних представництвах та консульських 

установах України за кордоном. 

 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі мають 

знати: 

- систему інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої 

політики України; 

- організацію інформаційно-аналітичної роботи в Міністерстві 

закордонних справ України; 

- організацію інформаційно-аналітичної роботи в дипломатичних 

представництвах, консульських установах та торговельних 

представництвах України за кордоном; 

- особливості організації інформаційно-аналітичної роботи в 

постійних представництвах України при міжнародних організаціях 

за кордоном; 

- специфіку інформаційно-аналітичного забезпечення візитів та 

переговорів; 

- особливості забезпечення органів державної влади 

розвідувальною інформацією; 
вміти:  

- збирати, систематизувати та аналізувати зовнішньополітичну 

інформацію; 

- використовувати основні методологічні підходи до аналітико-

синтетичної обробки первинної інформації; 

- вільно оперувати основними джерелами інформації, які 

використовують співробітники закордонних представництв; 

- готувати інформаційно-аналітичні документи, які 

використовуються у посольствах, генеральних консульствах та 

торговельних представництвах. 
 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Тема 1. Система органів дипломатичної служби України. 

Тема 2. Система інформаційно-аналітичного забезпечення 

зовнішньої політики України. 



Тема 3. Організація інформаційно-аналітичної роботи в 

Міністерстві закордонних справ України. 

Тема 4. Організація інформаційно-аналітичної роботи в 

дипломатичних представництвах та консульських установах 

України за кордоном. 

Тема 5. Особливості організації інформаційно-аналітичної роботи в 

торговельних представництвах України за кордоном. 

Тема 6. Особливості організації інформаційно-аналітичної роботи в 

постійних представництвах України при міжнародних організаціях 

за кордоном. 

Тема 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення візитів та 

переговорів. 

Тема 8. Забезпечення органів державної влади розвідувальною 

інформацією. 

 

Методи контролю результатів навчання: 

Поточний контроль у формі опитування, тестування. 

Форма підсумкового контролю: екзамен 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

 


