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Опис дисципліни Програма навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність 

в міжнародних відносинах» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.030205 «Країнознавство». 

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: 

- концептуальні засади інформаційно-аналітичної діяльності у 

міжнародних відносинах; 

- особливості аналізу міжнародної політики та специфіку моделювання 

зовнішньополітичних подій; 

- етапи інформаційно-аналітичної роботи та організацію діяльності 

аналітичних структур. 

Уміти: 

- здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в галузі міжнародних 

відносин; 

- застосовувати методологію підготовки та аналізу різних видів 

аналітичних документів, рекомендацій та пропозицій для прийняття рішень 

із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

 



Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Вступ до інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних 

відносинах. Мета, зміст та методологія інформаційно-аналітичної роботи 

Тема 2. Припущення і передбачення у інформаційно-аналітичній 

діяльності 

Тема 3. Системний аналіз у інформаційно-аналітичній роботі 

Тема 4. Методика розробки аналітичних прогнозів у сфері міжнародних 

відносин та формування інформаційної бази 

Тема 5. Методи аналітико-синтетичної обробки інформації 

Тема 6. Методика підготовки інформаційно-аналітичних документів 

Підсумковий семестровий контроль: залік 

Мова викладання: українська 

 


