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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

В рамках дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних 

відносинах» здійснюється вивчення теорії, методики, методології та досвіду 

інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах, зовнішній політиці; 

формуються вміння та засвоюються навички здійснення інформаційно-аналітичного 

моніторингу, забезпечення інформаційно-аналітичного супроводу, формування необхідної 

інформаційно-аналітичної бази для прийняття управлінських рішень і моделювання 

зовнішньополітичних стратегій.  

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема1. 

Інформаційно-

аналітична 

діяльність як 

специфічний 

різновид 

людської 

діяльності 

2/2 - розуміти 

інформаційно-

аналітичну 

діяльність як 

специфічний 

різновид людської 

діяльності, 

- класифікувати 

джерела інформації в 

системі суб’єктно-

об’єктних відносин 

інформаційної 

діяльності 

- визначати поняття 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

9 



«суб’єктів 

інформаційних 

відносин» 

Тема 2. 

Інформаційна 

революція і 

формування 

інформаційного 

суспільства 

2/2 - виділяти 

особливості 

концепції 

інформаційного 

суспільства, 

- аналізувати 

положення політики 

щодо формування і 

розвитку 

інформаційного 

суспільства. 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

9 

Тема 3. Методи 

аналітико-

синтетичної 

обробки 

інформації 

2/2 - знати предмет, 

метод, завдання і 

принципи 

використання 

контент-аналізу, 

- застосовувати 

статистичні 

комп’ютерні 

програми обробки 

даних для 

проведення контент-

аналізу 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

9 

Тема 4. 

Методика 

написання 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

2/2 - розуміти поняття і 

сутність аналітичної 

роботи 

- розрізняти види 

інформаційно-

аналітичних робіт 

- формувати 

правильну структуру 

підсумкового 

аналітичного 

документа 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

9 

Модуль 2 

Тема 5. 

Інформаційний 

процес. 

Комунікації у 

міжнародних 

відносинах 

2/2 - виявляти причини 

викривлення 

інформації 

- характеризувати 

принципи діяльності 

ЗМІ як потужного 

ресурсу 

інформаційного 

посередництва 

- виділяти 

перешкоди та 

комунікативні 

бар’єри на шляху 

комунікативного 

процесу у 

міжнародних 

відносинах 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

9 



Тема 6. 

Інформаційно-

психологічні 

операції та 

війни. 

Інформаційна 

складова 

національної 

безпеки 

України 

2/2 - аналізувати 

поняття і сутність 

інформаційних війн 

- розуміти сутність 

інформаційних 

операцій в структурі 

соціально-

політичних 

комунікацій 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

9 

Тема 7. 

Сучасний 

міжнародний 

інформаційний 

простір і 

Україна 

2/2 - класифікувати види 

і форми 

інформаційної 

діяльності в 

суспільстві 

- прогнозувати 

інформаційну 

політику України 

щодо поліпшення її 

міжнародного 

іміджу 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

9 

Тема 8. Правові 

підстави 

доступу до 

міжнародної 

інформації 

1/1 - знати правові 

засади 

інформаційно-

аналітичної роботи 

- розуміти ключові 

принципи 

міжнародно-

правових актів в 

інформаційній сфері 

Опрацювання 

літератури 

для 

семінарського 

заняття. 

Самостійна 

робота з 

електронними 

ресурсами 

(зокрема 

elearn) 

7 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс (1 семестр) 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Відповіді на семінарських заняттях мають спиратися на 

власноруч підготовлений конспект. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу. Унікальність робіт має складати не 

менше 70%. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 



 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


