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Вступ 
 

Навчально-методичний посібник укладено відповідно до програми 

курсу “Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах”, що і є 

невід’ємною складовою організації навчального процесу підготовки студентів 

за спеціальністю  “Міжнародні економічні відносини”. 

Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення 

навчальним матеріалом і стимулювання самостійного вивчення студентами 

конкретних питань, що стосуються  визначення сутності інформаційно-

аналітичної діяльності; характеристики методів інформаційно-аналітичної 

роботи; аналізу міжнародно-правового регулювання інформаційної діяльності 

зовнішньополітичних відомств. 

У навчально-методичному посібнику наведено типову тематику лекцій, 

практичних занять,  подано  структурно-логічну схему курсу, запитання для 

обговорення з дисципліни „Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних 

відносинах” та термінологічний словник-довідник ключових понять курсу. 

При укладанні навчально-методичного посібника використано праці як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів, фахівців з дослідження 

проблем  інформаційної діяльності в сфері міжнародних відносин, 

використання методів аналітико-синтетичної обробки інформації, методи 

підготовки інформаційно-аналітичних документів, забезпечення інформаційної 

присутності держави у міжнародному інформаційному просторі,  планування 

інформаційної стратегії візиту тощо. 

  В процесі вивчення курсу варто користуватися запропонованою 

літературою, список якої подається в кінці даного навчально-методичного 

посібника. 
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