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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Методологія та методика інформаційно-
аналітичного забезпечення зовнішньополітичного механізму євро-
пей ських країн” є складовою освітньо-професійної програми під-
готовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” 
зі спе ціальності “Політологія міжнародних відносини” з використан-
ням інформаційно-аналітичного інструментарію і процедур необхід-
них для майбутньої практичної діяльності.

Метою курсу є ознайомлення з методологічними засадами аналізу 
та прогнозування динаміки міжнародних систем, принципами та ме-
тодами інформаційно-аналітичної роботи в процесі прийняття і фор-
мування зовнішньої політики.

Навчальна дисципліна надає знання: 
• сучасного стану та тенденцій розвитку наукових знань в сфе-

рі світової політики та міжнародних відносин, особливостей 
основ них шкіл та наукових течій в цій сфері теоретичних знань;

• інтегральних комплексних теорій і концепцій, пов’язаних з про-
цесами глобалізації і фундаментальними змінами в структурі 
та характері міжнародних відносин на початку ХХІ століття;

• основних моделей формування і прийняття зовнішньополітич-
них рішень;

• методологічних принципів забезпечення інформаційної повно-
ти та ефективності зовнішньополітичної діяльності;

• методологічних засада аналізу та прогнозування динаміки між-
на родних систем, принципів та методів інформаційно-ана лі ти-
чної роботи в процесі прийняття і формування зовнішньої по-
літики;

• базових методів інформаційно-аналітичної роботи в сфері зо-
внішньої політики провідних країн світу.

Навчальна дисципліна забезпечує набуття вміння: 
• вільної орієнтації в сучасних школах та інформаційних концеп-

ціях в царині міжнародних відносин;
• самостійної організації роботи в сфері методологічного забезпе-

чення процедур підготовки та прийняття зовнішньополітичних 
рішень;

• визначення ефективності і достовірності інформаційно-ана лі-
тичного забезпечення;
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• пошуку, підготовки і систематизації інформаційно-аналітичних 
матеріалів та документів;

• методичних засад підготовки, написання і аргументації інфор-
маційно-аналітичних довідок, програм та сценаріїв.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН”

Н
ом

ер
 

те
м

и

Назва змістового модуля і теми

1

2

Змістовий модуль I. Стан, особливості еволюції та про-
блеми сучасних аналітичних досліджень міжнародних 
відносин (МВ)
Соціально-політичні науки та міжнародні відносини в епо-
ху інформаційної революції
Глобалізація та інформатизація МВ. Безпековий, культу ро-
логічний та цивілізаційний підходи

3

4

Змістовий модуль II. Концептуальні засади інформацій-
но-аналітичного забезпечення внутрішньої та зовнішньої 
політики
Інформація в теорії та практиці політичних відносин су-
часного світу
Правові та комунікативно-дипломатичні основи міжнарод-
ної інформації

5

6

Змістовий модуль III. Інформаційно-аналітичне забезпе-
чення внутрішньої та міжнародної політики
Інформаційний вимір сучасної системи економічних і полі-
тичних відносин
Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу форму-
вання і прийняття зовнішньополітичного рішення

Разом годин: 108
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН”

Змістовий модуль I. Стан, особливості еволюції та проблеми 
сучасних аналітичних досліджень міжна-
родних відносин (МВ)

Тема 1. Соціально-політичні науки та міжнародні відносини 
в епоху інформаційної революції

Огляд основних методологічних підходів до аналізу МВ. Про-
блеми класифікації та диференціації. Традиційний історичний під-
хід. Ліберальний ідеалізм. Біхейвіоризм. Класичний політичний ре-
алізм. Державно-центристські теорії та їх обмеженість. Неадекват-
ність державно-центристських теорій реаліям сучасності.

Неомарксизм, теорія світових систем. Неолібералізм, неореалізм 
і їх модифікації. Модерністські теорії: фемінізм, історична соціоло-
гія, постмодернізм, теорії “постіндустріального”, “технотронного” су с-
пільства тощо.

Література [1–10; 24; 25; 41–45; 47–49; 57; 62]

Тема 2. Глобалізація та інформатизація МВ. Безпековий, 
культурологічний та цивілізаційний підходи

Глобальні процеси та МВ. Міжнародні режими та міжнародні ін-
ститути. Культурологічні та цивілізаційні підходи. Міжнародна без-
пека та міжнародні відносини.

Дослідження проблем миру. Дослідження теорії конфліктів. Реа-
лістичний шлях до “Всесвітньої безпеки”. Ліберальний шлях до “Все-
світнього миру”.

Стратегічні дослідження та теорія конфліктів.
Позитивні та негативні наслідки глобалізації. Зростаюча взаємо-

залежність і пошуки нових теорій МВ і світового порядку. “Новий на-
ціоналізм” і теорії “глобального інформаційного суспільства”. Зрос-
таюче розмаїття міжнародних акторів. Процеси інтеграції і дезінте-
грації в сучасних теоріях МВ.
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Інформаційна революція та ії наслідки. Френсіс Фукуяма і мон-
далізм. Жак Атталі і геоекономіка. Самуель Хантінгтон і неоатлан-
тизм. Новий світовий порядок і дискусії на світових саммітах з про-
блем глобального розвитку в Йоганнесбурзі, Давосі та ін. Майбутнє 
науки про міжнародні відносини.

Література [1–9; 15; 39; 40; 43–45; 50–53; 62]

Змістовий модуль ІІ. Концептуальні засади інформаційно-
аналітичного забезпечення внутрішньої 
та зовнішньої політики

Тема 3. Інформація в теорії та практиці політичних відносин 
сучасного світу

Зовнішньополітична інформація: визначення, основні поняття 
і дефініції, сучасні концептуально-теоретичні інтерпретації. Інфор-
маційні процеси в класичній теорії інформації. Концепція інформації 
в сучасній науці. Математичний, фізичний, комунікаційний та соці-
альний підходи. Соціальна інформатика та її еволюція. Інформаційні 
процеси та соціальні системи.

Інформаційні процеси та комунікаційні потоки в системі політич-
них відносин (СПВ). Національна інформаційна політика. Націо-
нальна інформаційна політика розвинених країн Заходу: США, Ве-
ликобританії, Франції, Німеччини. Національна інформаційна полі-
тика Росії. Національна інформаційна політика України.

Інформаційні “проколи” у внутрішньополітичному та зовнішньо-
політичному механізмах розвинених країн та їх наслідки.

Література [10–19; 23–29; 34–37; 45; 47; 49–51; 63; 64]

Тема 4. Правові та комунікативно-дипломатичні основи 
міжнародної інформації

Інформаційне право, політичні та міжнародні відносини. Свобо-
да інформації та інформаційна етика. Інформаційне законодавство, 
основ ні положення Конституції України стосовно права на інформа-
цію.

Політика та дипломатія, як інформаційно-комунікативний процес.
Визначення та етапи розвитку дипломатії. Структури, проце-

си та цілі дипломатичної діяльності. Традиційна дипломатія, нова 
дипломатія, дипломатія холодної війни, дипломатія після холодної 
вій ни. Функції дипломатії. Теорія переговорів та медіа-дипломатія 
в епоху глобальних масових комунікацій. Віртуальна дипломатія.
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Література [9–11; 23–28; 45–48; 50–55]

Змістовий модуль ІІІ. Інформаційно-аналітичне забезпечення 
внутрішньої та міжнародної політики

Тема 5. Інформаційний вимір сучасної системи економічних 
і політичних відносин

Інформація і ефективність політичної діяльності. Інформація 
та національні інтереси, цілі і цінності в політичному механізмі де-
мократичних країн світу. Вимоги та засади організації інформаційно-
аналітичної діяльності провідних країн світу в світлі нових загроз 
та викликів сучасності. Базові принципи та категоріальний апарат 
інформаційно-аналітичного забезпечення політики.

Генеза та еволюція підходів та практики інформаційно-ана лі-
тичного забезпечення політики. Реорганізація структур та принци-
пів організації інформаційно-аналітичного забезпечення після другої 
світової війни. Система національної безпеки, стратегічна розвідка 
та інформаційно-аналітична діяльність. Стратегічна розвідка, як на-
ука та мистецтво збору, аналізу та передачі інформації.

Інформаційно-аналітична діяльність в стратегії боротьби з гло-
бальним тероризмом. Інформаційні війни в сучасних міжнародних 
відносинах. Інформаційний вибух та глобалізація світової політики.

Література [9–12; 20–31; 32–33; 45–49; 51; 61]

Тема 6. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу фор-
мування і прийняття зовнішньополітичного рішення

Політичне рішення як компроміс. Політичне рішення як процес. 
Проблеми прийняття рішень на вищих щаблях влади.

Основні моделі формування і прийняття зовнішньополітично-
го рішення. Успіхи і обмеження загальної теорії рішень. Інформація 
як основа підготовки зовнішньополітичного рішення.

Прогнозування, як основа оптимізації зовнішньополітичного рі-
шення. Аналіз і деталізація основних моделей прийняття політично-
го рішення. Моделі раціонально діючої особи, бюрократичного про-
цесу, урядового торгу. Проблема політизації експертизи при форму-
ванні та прийнятті політичного рішення.

Інформація і ефективність зовнішньополітичної діяльності.
Література [9–18; 25–30; 36–38; 45–47; 56–59]
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Контроль знань з дисципліни “Методологія та методика інфор ма-
ційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного механізму 
европейських країн” складається з двох блоків: поточного та підсум-
кового контролю знань студентів.

Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення 
дисципліни

Форма оцінювання знань
Кількість 

балів
Рез-

уль тат

1 Участь в семінарах
від 0 до 40 

балів

2
Виконання обов’язкових завдань: 

систематичність та активність роботи 
протягом семестру

І, ІІ-й 
модулi — по 10 

балів
ІІІ-й — 20 

балів
3 Оцінювання контрольної роботи 20 балів

Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається із суми балів 
за результати поточного контролю знань та написання письмових 
відповідей на питання, що виносяться на іспит. Для отримання від-
повідної оцінки необхідно успішно написати контрольні роботи і на-
брати: 

• 60–74 бали — “задовільно”;
• 75–89 балів — “добре”;
• 90–100 балів — “відмінно”.
Студенти, які набрали 91 бал і більше, звільняються від іспиту 

як відмінники.
Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється 

з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі 
та письмового іспиту за 100-бальною системою, з подальшим переве-
денням у традиційну систему за 4-бальною шкалою та шкалою ЕСТS 
для фіксації оцінки у нормативних документах.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. “Кінець історії” Ф. Фукуями і сучасна ліберальна демократія.
2. Чи можна контролювати культурні конфлікти і спроби встанов-

лення культурного домінування?
3. Традиційний історичний підхід до теорії міжнародних відно-

син.
4. С. Хантінгтон і крах теоретичних ідей біполярного світу.
5. Технічні інновації і науково-технічний прогрес — сприяють 

чи шкодять суспільному прогресу?
6. Основні постулати політичного реалізму.
7. Причини конфліктів, що ведуть до зіткнення цивілізацій.
8. Чи закінчилась “доба імперій” в розвитку людства?
9. Основні типи політичного реалізму.

10. “Розколоті” країни в постмодерністських теоріях світової полі-
тики.

11. Конфлікт в Югославії (Косово) з точки зору політичного реа-
лізму та ідеалізму.

12. Імануел Валерстайн і неомарксизм.
13. Протистояння ісламу і ліберальної демократії в сучасних між-

народних відносинах.
14. Сучасна практика міжнародних відносин відповідає більше 

принципам реалізму, чи ідеалізму?
15. Основні постулати політичного ідеалізму.
16. Позитивні аспекти союзів і блоків.
17. Анархія в сучасних міжнародних відносинах.
18. Біхейвіоризм і його критика.
19. Принципи та умови балансу сил.
20. Чи можна уникнути воєн і широкомасштабних конфліктів в су-

часних умовах?
21. Теорія світових систем Кеннета Уолтса.
22. Основні особливості шляхів політичних ідеалістів до загально-

го миру і колективної безпеки.
23. Чи згідні ви, що політичний реалізм — це теорія багатих, само-

задоволених?
24. Сучасний фемінізм.
25. Система колективної безпеки в сучасних теоріях міжнародних 

відносин.
26. Чи можуть врятувати світ ідеї альтернативістів?
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27. “Мелоські діалоги”: позиції ідеалістів.
28. “Кінець історії” Ф. Фукуями, як тріумф ідей ліберальної демо-

кратії.
29. Чи замінить геоекономіка-геополітику?
30. Сучасні інтегральні теорії міжнародних відносин: Ф. Фукуяма, 

С. Хантінгтон.
31. “Мондіалізм” в сучасних теоріях МВ.
32. Чи можна говорити про рівноправ’я чоловіків і жінок у світовій 

політиці?
33. Шість принципів політичного реалізму Г. Моргентау.
34. “Синдром братських країн” в теорії зіткнення цивілізацій.
35. Чи не застаріли питання: національні інтереси, баланс сил, бло-

ки, дієспроможність, стримування тощо в сучасну епоху?
36. Десять принципів сучасного ПР (три “S” в сучасному ПР).
37. Конфуціансько-ісламський блок як одна з причин конфліктів 

в сучасному світі.
38. Класичний лібералізм І. Канта.
39. Основні підходи ПР до загальної безпеки.
40. Чи згодні ви з тим, що назріла необхідність розбудови системи 

МВ на основні не тільки “чоловічих”, але й “жіночих” ціннос-
тей?

41. Принципи перебудови суспільної свідомості в сучасному ПІ.
42. Негативні аспекти союзів і блоків в сучасному ПР.
43. Чи можна обійти або виключити дилему безпеки в сучасному 

світі?
44. Основні типи і особливості неореалізму і неоідеалізму.
45. Контроль над озброєнням і роззброєння в сучасних теоріях ПР.
46. Чи згодні ви з тим, що держава, яка намагається будувати свою 

політику на принципах лібералізму в сучасному світі — прире-
чена?

47. Основні парадигми неолібералізму.
48. Принципи національного суверенітету в сучасному міжнарод-

ному праві.
49. Чи згодні ви, що політичний ідеалізм залишається красивою 

утопією?
50. Шість принципів ПР в трактовці Е. Тикнер.
51. Що краще для виживання і збереження цивілізації: ПР чи ПІ?
52. Жінка — політичний лідер: чи обов’язково вона має бути полі-

тичним екстремістом, бути Голдою Мейєр, Юлією Тимошенко, 
Сажі Уймалатовою чи Наталією Вітренко?
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53. Глобалізація світової політики і нові підходи до осмислення 
тео рії МВ.

54. Шляхи ПР до досягнення стабільності і безпеки.
55. Що має включити в себе поняття “благоденства” на екологічно 

вразливій планеті.
56. Сучасний мондіалізм.
57. Чи є демократичні держави більш пацифістськими, ніж автори-

тарні режими?
58. Чи відповідають реаліям сучасності сама концепція держави 

і принципи національного суверенітету?
59. Інформація і ефективність зовнішньополітичної діяльності.
60. Роль та місце інформаційно-аналітичної діяльності в зовніш-

ньополітичному механізмі європейських країн та країн НАТО.
61. Загальні принципами та етапи інформаційно-аналітичної робо-

ти в процесі прийняття і формування зовнішньої політики.
62. Вимоги та засади організації інформаційно-аналітичної діяль-

ності провідних країн світу в світлі нових загроз та викликів су-
часності.

63. Базові принципи та категоріальний апарат інформаційно-ана-
літичного забезпечення зовнішньої політики.

64. Генеза та еволюція підходів та практики інформаційно-ана лі-
тичного забезпечення зовнішньої політики.

65. Реорганізація структур та принципів організації інформаційно-
аналітичного забезпечення після Другої світової війни.

66. Система національної безпеки, стратегічна розвідка та ін фор-
ма ційно-аналітична діяльність.

67. Стратегічна розвідка, як наука та мистецтво збору, аналізу та пе-
редачі інформації.

68. Інформаційно-аналітична діяльність в стратегії боротьби з гло-
бальним тероризмом.

69. Інформаційні війни в сучасних міжнародних відносинах.
70. Інформаційний вибух та глобалізація світовоі політики.
71. Інформаційні “проколи” в зовнішньополітичному механізмі 

розвинених країн та їх наслідки.
72. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу формування 

і прийняття зовнішньополітичного рішення.
73. Політичне рішення як компроміс.
74. Політичне рішення як процес.
75. Проблеми прийняття рішень на вищих щаблях влади.
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76. Основні підходи до формування і прийняття зовнішньополі-
тичного рішення.

77. Успіхи і обмеження загальної теорії рішень. Інформація як осно-
ва підготовки зовнішньополітичного рішення.

78. Прогнозування як основа оптимізації зовнішньополітичного рі-
шення.

79. Аналіз і деталізація основних моделей прийняття політичного 
рішення.

80. Моделі раціонально діючої особи, бюрократичного процесу, 
урядового торгу.

81. Проблема політизації експертизи при формуванні та прийнятті 
політичного рішення.

82. Інформація і ефективність зовнішньополітичної діяльності.
83. Інформаційні потоки і основні проблеми аналітичного забезпе-

чення процесу формування і імплементації зовнішньої політики.
84. Базові принципи і етапи організації інформаційно-аналітичної 

роботи.
85. Система цілей цінностей суспільства у підготовці, аналізі і фор-

муванні зовнішньої політики.
86. Передбачення і ціль в політиці і розвитку суспільства в цілому.
87. Національні інтереси як основа формування зовнішньої полі-

тики.
88. Національні інтереси і теорія “перцепції.
89. Взаємодія національних інтересів як визначальний компонент 

динаміки міжнародних систем.
90. Аналіз і прогнозування як ключовий елемент функціонуван-

ня сучасного зовнішньополітичного механізму провідних кра-
їн світу.
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