
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
 

 Мета курсу – опанування студентами знаннями та вміннями аналізу політики, 
формування у них знання і розуміння ролі та місця аналітичної діяльності в сучасних 
міжнародних відносинах та забезпечення зовнішньої політики а також формування навичок 
інформаційно-аналітичної діяльності в галузі міжнародних відносин. 

 Міжпредметні зв’язки. Вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне 
забезпечення зовнішньої політики» базується на набутих знаннях з наступних навчальних 
дисциплін: «Історія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Країнознавство», «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», «Міжнародна 
інформація», «Теорія міжнародних відносин», «Зовнішня політика України», «Зовнішня 
політика країн Західної Європи», інтегрується з дисциплінами «Дипломатична та 
консульська служба». 

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого освоєння студентом таких 
навчальних дисциплін: «Аналіз зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики; здатність 
працювати в міжнародному контексті; здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології; здатність бути критичним і самокритичним; здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність генерувати нові ідеї 
(креативність) та здатність до аналізу і синтезу; здатність виокремлювати ознаки та тенденції 
розвитку, розуміти та аналізувати природу, динаміку, принципи організації міжнародних 
відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; здатність аналізувати міжнародні 
процеси у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 
суспільному, культурному та інформаційному; здатність оцінювати стан та напрями 
досліджень міжнародних відносин та світової політики у політичній, економічній, 
юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях; здатність аналізувати вплив світової 
економіки, міжнародного права та внутрішньої політики на структуру й динаміку 
міжнародних відносин та зовнішньої політики держав; здатність аналізувати міжнародні 
інтеграційні процеси у світі та на Європейському континенті, та місце в них України; 
здатність аналізувати та розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у 
сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій; 
усвідомлення та розуміння національних інтересів України на міжнародній арені; здатність 
аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних комунікацій, виявляти їх вплив 
на міжнародну систему, державні та суспільні інститути; здатність аналізувати природу та 
еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних 
форм та перспектив співпраці України з ними; здатність до здійснення комунікації та 
інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних  відносин (українською та 
іноземними мовами); здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та 
транснаціональні відносини; здатність використовувати сучасні джерела отримання 
інформації та інформаційних технологій; знання сучасних джерел та каналів отримання 
міжнародної інформації; знання основних  понять інформаційної безпеки та інформаційних 
війн. 

Програмні результати навчання: 
знати: історію та перспективи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності; основні 

поняття і термінологію, що використовується в міжнародній інформаційно-аналітичній 
діяльності; рівні й форми інформаційно-аналітичної роботи; методологію, сучасні тенденції 
та актуальні проблеми інформаційно-аналітичної діяльності; знати форми і методи 
політичного аналізу міжнародних відносин; джерела та методи пошуку зовнішньополітичної 
інформації, основи системної методології та методи підготовки інформаційно-аналітичного 
забезпечення зовнішньої політики; 

уміти: використовувати методи й методики обробки інформаційних потоків у процесі 
підготовки аналітичних досліджень; збирати, систематизувати та аналізувати політичну 
інформацію; застосовувати набуті знання інформаційно-аналітичного забезпечення 
зовнішньої політики на практиці; орієнтуватись у сучасних політичних процесах, вирішення 
інформаційно-аналітичних завдань професійної діяльності; використовувати сучасні 
інформаційні технології для вирішення конкретних завдань інформаційно-аналітичної 
діяльності; на основі набутих знань про принципи роботи в інформаційно-аналітичних 
системах та мережах самостійно освоювати нові інформаційні технології та засоби. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретико–методологічні основи інформаційно-аналітичних досліджень у галузі 

міжнародних відносин. Історія формування та тенденції розвитку інформаційно-



аналітичних систем. Основні положення та зміст інформаційно-аналітичного забезпечення 
зовнішньої політики. Рівні й форми інформаційно-аналітичної роботи. Методологічні основи 
інформаційно-аналітичної діяльності. Система організації проведення інформаційно-
аналітичних досліджень.  

Інформаційно-аналітична парадигма зовнішньополітичних відносин. Політичний 
аналіз та прогнозування у галузі міжнародних відносин. Інформаційно-аналітичне 
забезпечення зовнішньополітичних інтересів. Інформаційно-аналітичне забезпечення візитів. 
Інформаційно-аналітичні дослідження в міжнародних відносинах. Інформаційно аналітична 
діяльність як ключовий елемент функціонування сучасного зовнішньополітичного механізму 
США. Інформаційно аналітична діяльність як ключовий елемент функціонування сучасного 
зовнішньополітичного механізму провідних європейських країн. Значення інформаційно-
аналітичної діяльності для реалізації принципів зовнішньої політики держави. Становлення 
та еволюція інформаційно-аналітичних служб України.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Рябоштан Євген Вікторович, канд.політ.наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 


