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Мета самостійної роботи студента — ознайомлення із загальними
принципами і методами інформаційно-аналітичної роботи в процесі
прийняття і формування зовнішньої політики. Не менш важливим
є вивчення і аналіз актуальних проблем і завдань міжнародних, регіональних та геополітичних аспектів національної безпеки України,
розкриття процесів входження України в системи європейської та регіональної безпеки, сучасних військово-інтеграційних процесів у ЄС
та НАТО.
Навчальна дисципліна “Інформаційно-аналітичне забезпечення
зовнішньої політики” дає знання:
• основних моделей формування і прийняття зовнішньополітичних рішень;
• принципів забезпечення інформаційної повноти і ефективності
зовнішньополітичної діяльності;
• базових принципів і методів інформаційно-аналітичної роботи
в сфері зовнішньої політики провідних країн світу.
Навчальна дисципліна “Інформаційно-аналітичне забезпечення
зовнішньої політики” формує вміння:
• самостійної організації роботи в сфері інформаційноаналітичного забезпечення процедур прийняття зовнішньополітичних рішень;
• визначення ефективності, достовірності інформаційно-аналітичного забезпечення;
• пошуку, підготовки, систематизації інформаційно-аналітичних
матеріалів і документів;
• написання та аргументації інформаційно-аналітичних довідок,
програм і сценаріїв.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

4

•
•
•
•

•
•

Ключові поняття та терміни
інформація і безпека
• інформація і політика
інформаційно-аналітичне за- • інформація та дилема безпеки
безпечення
• інформаційний вибух
стратегічна розвідка
• інформаційні війни
національна безпека
• інформація та ефективність
методи оцінки інформації
політики
рівні достовірності
• зовнішньополітичний механізм

Тема 1. Роль і місце інформаційно-аналітичної діяльності
в зовнішньополітичному механізмі європейських країн
та країн НАТО
Тематика лекції
1. Інформація та ефективність зовнішньополітичної діяльності.
Вимоги та засади організації інформаційно-аналітичної діяльності провідних країн світу в світлі нових загроз і викликів сучасності.
Базові принципи та категоріальний апарат інформаційно-аналітичного
забезпечення зовнішньої політики.
2. Генеза та еволюція підходів і практики інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики. Реорганізація структур і принципів організації інформаційно-аналітичного забезпечення після
Другої світової війни. Система національної безпеки, стратегічна розвідка та інформаційно-аналітична діяльність. Стратегічна розвідка
як наука та мистецтво збору, аналізу та передачі інформації.
3. Інформаційно- аналітична діяльність у стратегії боротьби з глобальним тероризмом. Інформаційні війни в сучасних міжнародних
відносинах. Інформаційний вибух та глобалізація світової політики.
Інформаційні “проколи” в зовнішньополітичному механізмі розвинених країн та їх наслідки.
Література: основна [1–8; 23–27; 37–44];
додаткова [5; 6; 9; 14; 15]

Змістовний модуль І. Концептуальні засади інформаційноаналітичного забезпечення зовнішньої
політики. Інформаційні процеси
і зовнішньополітичне рішення

ЗМІСТ
дисципліни
“ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН НАТО”
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Тематика лекцій
1. Політичне рішення як компроміс. Політичне рішення як процес. Проблеми прийняття рішень на вищих щаблях влади.
2. Основні моделі формування і прийняття зовнішньополітичного
рішення. Успіхи і обмеження загальної теорії рішень.
3. Інформація як основа підготовки зовнішньополітичного рішення. Глобалізація світового розвитку і проблеми інформаційної безпеки.
Література: основна [1–5; 12–15];
додаткова [2–8; 17–20]

Тема 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу
формування і прийняття зовнішньополітичного
рішення

Питання для самоконтролю
1. Базові принципи та категорії міжнародної інформації.
2. Державна стратегія інформаційного забезпечення зовнішньої політики.
3. Реорганізація структур та принципів організації інформаційноаналітичного забезпечення після Другої світової війни.
4. Глобальний тероризмом та інформаційно- аналітична діяльність.
5. Дилема небезпеки і стратегічна розвідка.
6. Інформаційні війни та глобалізація світовоі політики.
7. Інформація та безпека в біполярному, монополярному і багатополярному світі.
Теми рефератів
1. Основні підходи до визначення міжнародної інформації.
2. Компаративний аналіз класичної та модерних систем інформаційно- аналітичного забезпечення.
3. Інформаційні війни в провідних країнах сучасного світу.
4. Інформаційні “проколи” в зовнішньополітичному механізмі
України.
5. Сучасні трансформації підходів до інформаційної безпеки в
біполярному і багатополярному світі.
Питання для обговорення
1. Поняття “інформаційна безпека”, “стратегічна інформація”, “інформаційна війна”.
2. Сутність об’єктивної та суб’єктивної трактовок проблем інформаційного забезпечення.
3. Проблема оцінки і вимірів стану та рівня інформаційної безпеки.
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Ключові поняття та терміни
• політичне рішення
• прогнозування і політичне рі• характеристики зовнішньошення
політичного процесу
• моделі політичного рішення
• бюрократія і політичне рішен- • політичне рішення і безпека
ня
• політичне рішення і мораль
• загальна теорія рішень
• політизація експертизи
Питання для самоконтролю
1. Політичне рішення як компроміс, як процес, як бюрократична
процедура.
2. Основні моделі формування і прийняття зовнішньополітичного
рішення.
3. Загальна теорія рішень і зовнішня політика.
4. Цілі, цінності суспільства та національні інтереси в процесі прийняття політичного рішення.
5. Базові принципи та категорії теорії політичних рішень.
6. Інформація як основа підготовки зовнішньополітичного рішення.
7. Прогнозування як основа оптимізації зовнішньополітичного
рішення.
8. Школи національних інтересів і зовнішньополітичного рішення.
9. Проблеми політизації експертизи при формуванні та прийнятті
політичного рішення.
Теми рефератів
1. Базові моделі формування і прийняття зовнішньополітичного рішення.
2. Модель раціонально діючої особи.
3. Модель бюрократичного процесу.
4. Модель урядового торгу.
5. Вплив процесу глобалізації на процес прийняття політичного
рішення.
Питання для обговорення
1. Якісні характеристики ефективності зовнішньополітичної
діяльності.
2. Політичне рішення як компроміс.
3. Політичне рішення як процес
4. Політичні лідери і політичне рішення.
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Ключові поняття та терміни
• етапи аналітичної роботи
• цілі розвитку та історичний
• проблеми обробки інформадетермінізм
ції
• класифікація цілей.
• система цілей цінностей сус- • “цілі-проблеми” і ”цілі-сенси”
пільства
• діалектика взаємодії цілей
• передбачення і ціль у політиці • норми і цінності
• цілеспрямований
характер
міжнародних систем
Питання для самоконтролю
1. Типи і форми інформаційної продукції, що готується і циркулює
у зовнішньополітичному механізмі.
2. Організація інформаційно-аналітичної роботи. Особливості аналітичної обробки інформації в держапараті і урядових структурах. Підходи до підвищення рівня інформаційно-аналітичної роботи підготовки, аналізу і формування зовнішньої політики.

Тематика лекцій
1. Базові принципи та етапи організації інформаційно-аналітичної
роботи. Типи і форми інформаційної продукції, що готується і циркулює у зовнішньополітичному апараті сучасної держави.
2. Проблеми аналітичної обробки інформації в держапараті і урядових структурах. Шляхи підвищення рівня інформаційноаналітичної роботи. Система цілей цінностей суспільства у підготовці, аналізі і формуванні зовнішньої політики.
3. Передбачення і ціль у політиці та розвитку суспільства в цілому.
Ціль і її структура. Цілеспрямований характер міжнародних систем. Цілі
розвитку та історичний детермінізм (критика марксистських теорій).
4. Аналітична модель формування зовнішньої політики сучасної
держави в контексті цілей, цінностей і національних інтересів.
Література: основна [1–8; 22–27];
додаткова [14; 15; 18–23]

Тема 3. Інформаційні потоки і основні проблеми аналітичного
забезпечення процесу формування та імплементації
зовнішньої політики

Змістовний модуль ІІ. Інформаційні процеси
і зовнішньополітичне рішення. Теоретичні
і практичні засади сучасної інформаційної
роботи в сфері зовнішньої політики
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Тематика лекцій
1. Сучасний зовнішньополітичний механізм США. Основні етапи
і напрями перебудови зовнішньополітичного механізму США після
Другої світової війни.
2. Склад і структура зовнішньополітичного апарату США. Адміністрація Президента. Рада Національної безпеки і її еволюція від Трумена до Дж. Буша-молодшого. Роль радника з питань національної
безпеки.
3. Держдепартамент США. Група планування політики та її еволюція. Міністерство оборони. Комітет начальників штабів. “Розвідтовариство США”.
4. “Академтовариство” США. Федеральні і приватні аналітичні центри, фірми і структури. Класифікація і основні напрями досліджень.

Тема 4. Інформаційно-аналітична діяльність як ключовий
елемент функціонування сучасного
зовнішньополітичного механізму провідних країн
світу

Роль передбачення і ціль у політиці і розвитку суспільства.
Взаємодіюча система, “дилема безпеки” і теорія ігор.
“Цілі-проблеми” і “цілі-сенси”. Операціоналізація цілей.
Вічні цінності та їх динаміка.
Теми рефератів
1. Цілі та інтереси. Короткострокові (objectives) і довгострокові
(goals) цілі.
2. Базові цілі зовнішньої і внутрішньої політики.
3. Теорія ігор та математичне моделювання в інформаційному
забезпеченні.
4. Національні інтереси як основа формування зовнішньої політики.
5. Національні інтереси і теорія “перцепції” Дж. Шлесінджера.
6. Національні інтереси і стримування.
Питання для обговорення
1. Національний інтерес (проблеми визначення). Українські версії.
2. Взаємодія національних інтересів як основа світової політики.
3. Інформаційні проблеми відносно “нових та потенційних”
ядерних держав.
4. Теорія “перцепції”: раціональне і чуттєве.
5. Політичне рішення та механізм формування, зміщення і оновлення цінностей.

3.
4.
5.
6.
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Питання для самоконтролю
1. Зовнішньополітичний механізм США в період “холодної війни”.
2. Склад і структура зовнішньополітичного апарату США.
3. Роль радника з питань національної безпеки. Держдепартамент
США. Група планування політики та її еволюція.
4. Основні форми інформаційно-аналітичної продукції в зовнішньополітичному механізмі США.
5. Федеральні і приватні аналітичні центри.
Теми рефератів
1. Аналітично-інформаційні структури системи законодавчої влади.
2. Дослідницька служба Конгресу.
3. Управління оцінки технології.
4. Бюджетне управління Конгресу.
5. Бюро аналізу проблем майбутнього.
6. Бюро сумарних оцінок.
Питання для обговорення
1. Координація інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного механізму США.
2. Агентство Національної безпеки розвідуправління Міністерства
оборони.
3. Розвідслужби родів військ і командувань, інших міністерств і відомств.
4. Координація розвідувальної діяльності.
5. Рада Національної безпеки; її еволюція від Трумена до Дж. Бушамолодшого.

Ключові поняття та терміни
• “зовнішньополітичний механізм”
• “розвідтовариство США”
• зовнішньополітичний
меха- • “академтовариство” США
нізм США
• аналітичні структури систе• склад і структура зовнішньоми законодавчої влади
політичного апарату США
• координація інформаційно• держдепартамент США
аналітичного забезпечення

5. Координація інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного механізму США.
Література: основна [1–8; 24–27; 32–35]
додаткова [14–19; 28; 29]
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Ключові поняття та терміни
• зовнішньополітичний ме- • аналітична діяльність, громаханізм
дянське суспільство
• проблема імплементації зо- • демократичний контроль та
внішньополітичних рішень
імплементація рішень
• військова
політика
і • інформаційно-аналітичного заінформаційно-аналітична
безпечення зовнішньої політидіяльність
ки
• координація інформаційно- • стадії та особливості інформааналітичного забезпечення
ційно-аналітичної роботи

Тематика лекцій
1. Зовнішньополітичний механізм європейських країн. Роль і
функції окремих підрозділів у формуванні та імплементації зовнішньополітичних рішень.
2. Основні стадії, етапи та особливості інформаційно-аналітичної
роботи провідних країн Європи.
3. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному зовнішньополітичному механізмі Великої Британії, Франції ФРН та ін.
4. Особливості структур та функціонування інформаційно- аналітичних підрозділів стратегічної розвідки європейських країн. Координація інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного механізму провідних країн Європи.
5. Інформаційно-аналітична діяльність та засоби масової інформації: переваги, проблеми; обмеження відкритого, громадянського
суспільства.
Література: основна [1–8; 36; 38; 42];
додаткова [17–22]

Тема 5. Інформаційно-аналітична діяльність як ключовий
елемент функціонування сучасного
зовнішньополітичного механізму провідних країн світу

Змістовний модуль ІІІ. Форми і особливості інтеграції
інформаційно-аналітичних методів
у зовнішньополітичному механізмі
провідних європейських країн. Проблеми
та перспективи розбудови системи
інформаційно-аналітичного забезпечення
зовнішньої політики України
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Питання для самоконтролю
1. Основні форми і особливості інтеграції інформаційно-аналітичних методів у зовнішньополітичний механізм.
2. Позитивні моменти інтеграції інформаційно-аналітичних методів у зовнішньополітичний механізм.
3. Негативні моменти інтеграції інформаційно-аналітичних методів
у зовнішньополітичний механізм.
4. Військова політика та інформаційно- аналітична діяльність.
5. Військова реформа та особливості інформаційно- аналітичної роботи в країнах Центральної Європи.
6. Військова реформа та особливості інформаційно- аналітичної роботи в країнах Східної Європи.
7. Координація інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного механізму провідних країн НАТО.
Теми рефератів
1. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному зовнішньополітичному механізмі США.
2. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному зовнішньополітичному механізмі Великої Британії.
3. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному зовнішньополітичному механізмі Франції.
4. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному зовнішньополітичному механізмі ФРН.
5. Проблеми та перспективи розбудови системи інформаційноаналітичного забезпечення зовнішньої політики України.
Питання для обговорення
1. Досвід країн ЦСЄ в реформі зовнішньополітичного механізму.
2. Інформаційно-аналітична діяльність як ключовий елемент функціонування сучасного зовнішньополітичного механізму провідних країн світу.
3. Основні стадії, етапи та особливості інформаційно-аналітичної
роботи.
4. Особливості структур та функціонування інформаційно-аналітичних підрозділів стратегічної розвідки європейських країн.
5. Інформаційно-аналітична діяльність та засоби масової інформації України.
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Ключові поняття та терміни
• зовнішньополітичний
меха- • Адміністрація Президента
нізм
• базові державні документи
• еволюція інформаційно-аналіта стратегічні програми
тичних служб
• концепція та стратегія на• проблема імплементації рішень
ціональної безпеки
• Рада Національної безпеки і • Доповідь Президента Україоборони
ни “Про внутрішнє і зов• координація інформаційно-ананішнє становище України”
літичного забезпечення
Питання для самоконтролю
1. Основні форми і особливості інтеграції інформаційно-аналітичних методів у зовнішньополітичний механізм.
2. Позитивні моменти інтеграції інформаційно-аналітичних методів у зовнішньополітичний механізм.
3. Негативні моменти інтеграції інформаційно-аналітичних методів
у зовнішньополітичний механізм.
4. Військова політика та інформаційно- аналітична діяльність.
5. Військова реформа та особливості інформаційно- аналітичної роботи в країнах Центральної Європи.

Тематика лекцій
1. Проблеми вибору моделі і структури інформаційно-аналітичного забезпечення на державному рівні. Роль і функції окремих
інформаційно-аналітичних служб у структурах Ради національної
безпеки і оборони, Адміністрації Президента, МЗС, спецслужб, окремих міністерств та відомств.
2. Проблеми та досвід розробки базових державних документів і
стратегічних програм України на перспктиву. Концепція та стратегія
національної безпеки України. “Україна 2000 і далі”, “Україна 2010”,
Доповідь Президента України Віктора Ющенка “Про внутрішнє і
зовнішнє становище України у 2007/2008 роках.
3. Приклади успіхів та провалів інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного курсу України.
Література: основна [3–6; 44]
додаткова [6; 9]

Тема 6. Становлення та еволюція інформаційно-аналітичних
служб суверенної Української держави
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6. Військова реформа та особливості інформаційно- аналітичної роботи в країнах Східної Європи.
7. Координація інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного механізму провідних країн НАТО.
Теми рефератів
1. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному зовнішньополітичному механізмі України.
2. Інформаційно-аналітична діяльність в Адміністрації Президента.
Інформаційно-аналітична діяльність спецслужб.
3. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному зовнішньополітичному механізмі МЗС.
4. Проблеми та перспективи розбудови системи інформаційноаналітичного забезпечення зовнішньої політики України.
Питання для обговорення
1. Досвід країн ЦСЄ в реформі інформаційно-аналітичних служб.
2. Проблеми та досвід розробки базових державних документів та
стратегічних програм України на перспективу.
3. Основні стадії, етапи та особливості інформаційно-аналітичної
роботи окремих міністерств та відомств України.
4. Компаративний аналіз особливостей структур і функціонування інформаційно-аналітичних підрозділів України і розвідки європейських країн.
5. Приклади успіхів та провалів інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного курсу України.
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1. Інформація та ефективність зовнішньополітичної діяльності.
2. Роль і місце інформаційно-аналітичної діяльності в зовнішньополітичному механізмі європейських країн та країн НАТО.
3. Загальні принципами та етапи інформаційно-аналітичної роботи
в процесі прийняття і формування зовнішньої політики.
4. Вимоги та засади організації інформаційно-аналітичної діяльності провідних країн світу в світлі нових загроз і викликів сучасності.
5. Базові принципи і категоріальний апарат інформаційно-аналітичного
забезпечення зовнішньої політики.
6. Генеза та еволюція підходів і практики інформаційно-аналітичного
забезпечення зовнішньої політики.
7. Реорганізація структур і принципів організації інформаційноаналітичного забезпечення після Другої світової війни.
8. Система національної безпеки, стратегічна розвідка та інформаційно-аналітична діяльність.
9. Стратегічна розвідка як наука та мистецтво збору, аналізу та передачі інформації.
10. Інформаційно-аналітична діяльність у стратегії боротьби з глобальним тероризмом. Інформаційні війни в сучасних міжнародних відносинах.
11. Інформаційний вибух та глобалізація світової політики.
12. Інформаційні “проколи” в зовнішньополітичному механізмі розвинених країн та їх наслідки.
13. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу формування і
прийняття зовнішньополітичного рішення.
14. Політичне рішення як компроміс.
15. Політичне рішення як процес.
16. Проблеми прийняття рішень на вищих щаблях влади.
17. Основні підходи до формування і прийняття зовнішньополітичного рішення.
18. Успіхи і обмеження загальної теорії рішень. Інформація як основа
підготовки зовнішньополітичного рішення.
19. Прогнозування як основа оптимізації зовнішньополітичного рішення.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
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20. Аналіз і деталізація основних моделей прийняття політичного
рішення, моделі раціонально діючої особи, бюрократичного процесу, урядового торгу.
21. Проблема політизації експертизи при формуванні та прийнятті
політичного рішення.
22. Інформація та ефективність зовнішньополітичної діяльності.
23. Інформаційні потоки та основні проблеми аналітичного забезпечення процесу формування та імплементації зовнішньої політики.
24. Базові принципи та етапи організації інформаційно-аналітичної
роботи.
25. Проблеми аналітичної обробки інформації в держапараті й урядових структурах.
26. Проблема доведення інформації до кінцевого споживача.
27. Типи і форми інформаційної продукції, що готується і циркулює
у зовнішньополітичному апараті сучасної держави.
28. Проблеми аналітичної обробки інформації в держапараті і урядових структурах.
29. Шляхи підвищення рівня інформаційно-аналітичної роботи.
30. Система цілей цінностей суспільства у підготовці, аналізі і формуванні зовнішньої політики.
31. Передбачення і ціль у політиці і розвитку суспільства в цілому.
32. Ціль і її структура. Цілеспрямований характер міжнародних систем.
33. Цілі розвитку та історичний детермінізм (критика марксистських
теорій).
34. Класифікація цілей. “Цілі-проблеми” і ”цілі-сенси”.
35. Операціоналізація цілей. Короткострокові (objectives) і довгострокові (goals) цілі.
36. Діалектика взаємодії цілей. Базові цілі зовнішньої і внутрішньої
політики.
37. Норми і цінності. Ціннісні орієнтації.
38. Системи цінностей. Вічні цінності та їх динаміка.
39. Механізм формування, зміщення та оновлення цінностей.
40. Потреби, цінності та інтереси.
41. Національний інтерес (проблеми визначення).
42. Життєво важливі інтереси; їх роль у сучасній політиці.
43. Національні інтереси як основа формування зовнішньої політики.
44. Національні інтереси і теорія “перцепції” Дж. Шлесінджера.
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45. Взаємодія національних інтересів як визначальний компонент
динаміки міжнародних систем.
46. Аналітична модель формування зовнішньої політики сучасної
держави в контексті цілей, цінностей і національних інтересів.
47. Аналіз і прогнозування як ключовий елемент функціонування
сучасного зовнішньополітичного механізму провідних країн світу.
48. Сучасний зовнішньополітичний механізм США.
49. Основні етапи і напрями перебудови зовнішньополітичного механізму США після Другої світової війни.
50. Склад і структура зовнішньополітичного апарату США. Адміністрація Президента.
51. Склад і структура зовнішньополітичного апарату США. Рада
національної безпеки та її еволюція від Трумена до Дж. Бушамолодшого.
52. Склад і структура зовнішньополітичного апарату США. Роль
радника з питань національної безпеки.
53. Держдепартамент США. Група планування політики та її еволюція.
54. Міністерство оборони. Комітет начальників штабів.
55. “Розвідтовариство США”: ЦРУ, Управління Держдепартаменту зі
справ розвідки і досліджень, Агентство національної безпеки.
56. Розвідуправління Міністерства оборони.
57. Розвідслужби родів військ і командувань, інших міністерств і відомств.
58. Реформи розвідслужб США після подій 11 вересня 2002 р.
59. Координація розвідувальної діяльності. Аналітичні прогнози
розробки “розвідтовариства”.
60. Основні форми інформаційно-аналітичної продукції в зовнішньополітичному механізмі США.
61. “Академтовариство” США. Федеральні і приватні аналітичні
центри, фірми і структури.
62. “Академтовариство” США. Класифікація і основні напрями досліджень.
63. Аналітично-інформаційні структури системи законодавчої влади: дослідницька служба Конгресу.
64. Аналітично-інформаційні структури системи законодавчої влади: Управління оцінки технології, Бюджетне управління конгресу, Бюро аналізу проблем майбутнього, Бюро сумарних оцінок.
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65. Аналітично-інформаційні структури системи законодавчої влади: Бюро аналізу проблем майбутнього,
66. Аналітично-інформаційні структури системи законодавчої влади: Бюро сумарних оцінок.
67. Координація інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного механізму США.
68. Інформаційно-аналітична діяльність як ключовий елемент функціонування сучасного зовнішньополітичного механізму провідних країн світу.
69. Зовнішньополітичний механізм європейських країн. Роль і функції окремих підрозділів у формуванні та імплементації зовнішньополітичних рішень.
70. Основні стадії, етапи та особливості інформаційно-аналітичної
роботи провідних країн Європи.
71. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному зовнішньополітичному механізмі Великої Британії, Франції ФРН та ін.
72. Особливості структур та функціонування інформаційноаналітичних підрозділів стратегічної розвідки європейських
країн.
73. Координація інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного механізму провідних країн Європи.
74. Інформаційно-аналітична діяльність та засоби масової інформації: переваги, проблеми та обмеження відкритого, громадянського
суспільства.
75. Становлення та еволюція інформаційно-аналітичних служб суверенної української держави.
76. Проблеми вибору моделі та структури інформаційно-аналітичного
забезпечення на державному рівні.
77. Роль і функції окремих інформаційно-аналітичних служб
в структурах Ради національної безпеки і оборони, Адміністрації
Президента, МЗС, спецслужб, окремих міністерств і відомств.
78. Проблеми і досвід розробки базових державних документів та
стратегічних програм України на перспективу.
79. Концепція та стратегія національної безпеки України.
80. Проект “Україна 2000 і далі”.
81. Програма “Україна 2010”.
82. Доповідь Президента України Віктора Ющенка “Про внутрішнє і
зовнішнє становище України у 2005 році.
83. Приклади успіхів та провалів інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного курсу України.
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