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Дисципліна: Міжнародна інформація 
Розділ 1. Міжнародна інформація як складова глобальної комунікації 

       § 1. Поняття «інформація», її характерні риси та еволюційно-інформаційні стадії розвитку 
людської цивілізації 

       § 2. Предмет, поняття та структура міжнародної інформації 

       § 3. Методи і функції міжнародної інформації 

       § 4. Інформація у системі міжнародних відносин 

Розділ 2. Інформаційне суспільство у вимірах інноваційно-інформаційної парадигми 
глобального розвитку 

       § 1. Інноваційно-інформаційна парадигма глобального розвитку 
       § 2. Концептуалізація інформаційного суспільства в дослідженнях другої половини ХХ - 

початку ХХІ ст. 

       § 3. Сутність та ознаки інформаційного суспільства 

       § 4. Національні та регіональні моделі розвитку інформаційного суспільства 

       § 5. Стан та перспективи розбудови інформаційного суспільства в Україні 

Розділ 3. Міжнародна інформаційна діяльність 
       § 1. Міжнародна інформаційна діяльність як важливий елемент у системі міжнародних 

відносин 

       § 2. Міжнародне співробітництво в галузі інформації 

       § 3. Інформаційна діяльність ООН 
       § 4. Роль ЮНЕСКО у розв’язанні світових інформаційних проблем 
       § 5. Інформаційна діяльність світових та регіональних міжнародних організацій 

Розділ 4. Інфраструктура та специфіка функціонування інформаційного ринку 
       § 1. Інформаційний ресурс у системі суспільного розвитку 

       § 2. Класифікація інформаційних ресурсів 
       § 3. Процес продукування інформаційного ресурсу 
       § 4. Інформаційний продукт та інформаційний маркетинг 
       § 5. Класи інформаційних продуктів і послуг 

Розділ 5. Технології міжнародної інформації 
       § 1. Поняття технології міжнародної інформації 
       § 2. Трансформація ролі ЗМІ в міжнародних відносинах 
       § 3. Інтернет як фактор міжнародних відносин, технології передачі міжнародної інформації 

через Інтернет 
       § 4. Технології трансляції новин у міжнародних відносинах 
       § 5. Технології проведення оглядів міжнародних аналітичних агентств 

Розділ 6. Інформаційно-аналітичні центри в сучасних міжнародних відносинах 
       § 1. Поняття, форми та тенденції розвитку інформаційно-аналітичних центрів 
       § 2. Провідні інформаційно-аналітичні центри США 

       § 3. Впливові інформаційно-аналітичні центри Європи 

       § 4. Інформаційно-аналітичні центри Японії 
       § 5. Формування і розвиток в Україні «фабрик думок» та «мозкових центрів» сфери 

міжнародних відносин 

Розділ 7. Сучасні міжнародні інформаційні системи 

       § 1. Поняття та еволюція міжнародних інформаційних систем 

       § 2. Класифікація міжнародних інформаційних систем 

       § 3. Основи сучасних міжнародних інформаційних систем 

       § 4. Глобальна інформаційна система 

Розділ 8. Інформаційні війни 
       § 1. Поняття та сутність інформаційної війни 
       § 2. Закони і принципи інформаційної війни 

       § 3. Види інформаційних воєн 

       § 4. Поняття інформаційної зброї 



Розділ 10. Спеціальні інформаційні операції: види, методи, сили та засоби 
       § 1. СІО: сутність, рівні проведення, методи реалізації 

       § 2. Співвідношення пропаганди та СІО 

       § 3. СІО: практичний досвід та особливості його застосування 

       § 4. Проблеми захисту від масованих інформаційних операцій 

Розділ 11. Інформаційна безпека 
       § 1. Поняття та сутність інформаційної безпеки 

       § 2. Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави 
       § 3. Поняття та види загроз національним інтересам та національній безпеці в 

інформаційній сфері 

       § 4. Методи й засоби забезпечення інформаційної безпеки 

Розділ 12. Інформаційна безпека України 
       § 1. Інтереси особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері 

       § 2. Зовнішні загрози інформаційній безпеці України 

       § 3. Законодавча база у сфері інформаційної безпеки України 

Розділ 13. Процес інформаційно-аналітичної діяльності та критерії оцінки його 
ефективності 

       § 1. Етапи процесу інформаційно-аналітичної діяльності 

       § 2. Складові планування та організації інформаційно-аналітичної роботи 

       § 3. Критерії оцінки результативності інформаційно-аналітичної діяльності 

       § 4. Інтелектуальні засоби інформаційно-аналітичної діяльності 

       § 5. Технічні засоби інформаційно-аналітичної діяльності 

Розділ 14. Методи та підходи в інформаційно-аналітичних дослідженнях 
       § 1. Методики та методики інформаційно-аналітичної діяльності: поняття та класифікація 

       § 2. Методологічні підходи до інформаційно-аналітичної діяльності 

       § 3. Метод експертних оцінок 

       § 4. Метод мозкового штурму 

       § 5. Метод колективної генерації ідей 

       § 6. Метод Дельфі 

Розділ 15. Джерела інформації у міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях 
       § 1. Загальна характеристика джерел інформації 

       § 2. Класифікація та характеристика відкритих та закритих джерел інформації 

       § 3. Характеристика офіційних та неофіційних джерел інформації 

Розділ 16. Інформаційна діяльність зовнішньополітичних відомств 
       § 1. Сутність, рівні, напрями та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення 

зовнішньополітичних відомств 
       § 2. Комунікативний контекст дипломатичних документів внутрішньовідомчого листування 

та документів дипломатичного листування 

       § 3. Інформаційне забезпечення візитів 

Розділ 17. Комунікативні технології публічної дипломатії 
       § 1. Основні підходи до визначення поняття «публічна дипломатія» 

       § 2. Цілі та виміри публічної дипломатії 

       § 3. Інструменти публічної дипломатії 

       § 4. Історичний розвиток публічної дипломатії 

Розділ 18. Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах та суспільних 
комунікаціях 

       § 1. Теоретико-методологічні підходи та прикладні визначення стратегічних комунікацій 

       § 2. Основні складові стратегічних комунікацій 

       § 3. Базові принципи реалізації стратегічних комунікації 

Розділ 19. Віртуальна дипломатія у міжнародних відносинах та суспільних 
комунікаціях 



       § 1. Базові засади віртуальної дипломатії 

       § 2. Концепції та методологія віртуальної дипломатії 
       § 3. Типологія віртуального представництва у системі міжнародних відносин 
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Дисципліна: Міжнародне право 
Розділ 1. Поняття та характерні риси міжнародного права 

       § 1. Вступ до міжнародного права 

       § 2. Поняття державного суверенітету через призму розвитку міжнародного права 

       § 3. Підходи до розуміння природи міжнародного права 

       § 4. TheCaseof S.S. Lotus (France v. Turkey) 1926-1927 

Розділ 2. Джерела міжнародного права 
       § 1. Міжнародне право як окрема правова система та його взаємозв’язок з іншими 

явищами 

       § 2. Міжнародний договір та міжнародний звичай як основні джерела міжнародного права 

       § 3. CaseConcerning U.S. DiplomaticandConsularStaffinTehran (UnitedStates v. Iran) 1979-1981 

Розділ 3. Основні принципи міжнародного права 
       § 1. Поняття основних принципів міжнародного права як критеріїв правомірності поведінки 

держав 
       § 2. Територіальна цілісність, політична незалежність та непорушність державних кордонів 

у міжнародному праві 
       § 3. CaseConcerningMilitaryandParamilitaryActivitiesinandagainstNicaragua (Nicaragua v. 

UnitedStates) 1984-1986 

Розділ 4. Суб’єкти міжнародного права 
       § 1. Держави як основні суб’єкти міжнародного права: проблеми визнання та 

правонаступництва 

       § 2. Повноваження, структура та діяльність Організації Об’єднаних Націй у XX - XXI століттях 

       § 3. Боротьба за державність та існування територій з невизначеним міжнародно-



правовим статусом 

       § 4. ApplicationoftheInterimAccordof 13 September 1995 
(theformerYugoslavRepublicofMacedonia v. Greece) 2008-2011 

Розділ 5. Індивід в міжнародному праві 
       § 1. Ідея рівності людей в історії людства 

       § 2. Основні положення Загальної декларації прав людини 1948 р. 
       § 3. Міжнародно-правові проблеми, пов’язані з громадянством (екстрадиція, біженці, 

трансферт та ін.) 
       § 4. CaseConcerningtheArrestWarrantof 11 April 2000 (DemocraticRepublicoftheCongo v. 

Belgium) 2000-2002 

Розділ 6. Питання території в міжнародному праві 
       § 1. Поняття, види та підходи до розуміння території в міжнародному праві 

       § 2. Території з міжнародним режимом 

       § 3. Підстави зміни державної території 

       § 4. MaritimeDelimitationintheBlackSeaCase (Romania v. Ukraine) 2004-2009 

Розділ 7. Міжнародно-правова відповідальність 
       § 1. Механізм відповідальності у праві та особливості міжнародно-правової 

відповідальності 
       § 2. Явище законності у міждержавних відносинах та причини існування «подвійних 

стандартів» 
       § 3. Cosmos 954 Case (Canada v. USSR) 1978-1981. CorfuChannelCase (UnitedKingdom v. 

Albania) 1946-1949 

Розділ 8. Міжнародне гуманітарне право та право міжнародної безпеки 
       § 1. «Право Гааги» та «право Женеви» як джерела міжнародного гуманітарного права 

       § 2. Заборонені засоби та методи ведення війни 

       § 3. Поняття та види агресії у міжнародному праві 

       § 4. Питання ядерної зброї та забезпечення міжнародної безпеки 
       § 5. Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of 

Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racia Discrimination 
(Ukraine v. Russian Federation) 2017 

Література 
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Дисципліна: Порівняльне конституційне право 
Розділ 1. Поняття порівняльного правознавства. Поняття і принципи конституційного 

права 
       § 1. Право як регулятор суспільних відносин. Правова система і система права 

       § 2. Засади порівняльного правознавства. Класифікація національних правових систем 
       § 3. Конституційне право як галузь права. Система і принципи конституційного права. 

Конституціоналізм як політико-правова доктрина 

       § 4. Суб’єкти і об’єкти конституційно-правових відносин 

Розділ 2. Джерела конституційного права. Норми конституційного права 
       § 1. Форми (джерела) права. Джерела конституційного права України 
       § 2. Поняття, види, порядок прийняття і зміни конституцій. Інститут конституційного 

контролю 



       § 3. Конституції України та зарубіжних держав 
       § 4. Поняття, ознаки, види, структура норм конституційного права. Реалізація та 

тлумачення норм конституційного права 

Розділ 3. Поняття і форми держави у країнах світу. Система органів публічної влади 
       § 1. Поняття, ознаки і функції держави. Теорії походження держави 

       § 2. Форма державного правління 

       § 3. Форма державного устрою 

       § 4. Форма державного режиму 
       § 5. Механізм і апарат держави. Засади організації публічної влади в Україні та зарубіжних 

країнах 

       § 6. Поняття і системи місцевого самоврядування 

Розділ 4. Конституційно-правовий статус особи 
       § 1. Поняття і принципи конституційно-правового статусу особи. Поняття, ознаки, види 

прав людини 
       § 2. Права і свободи людини у історичному розвитку. Закріплення прав людини в 

конституційно-правових актах різних держав. Гарантії прав людини і громадянина 

       § 3. Поняття громадянства. Громадянство України 

       § 4. Способи набуття і припинення громадянства 

Розділ 5. Конституційні засади і форми народовладдя. Виборчі системи та виборчий 
процес 

       § 1. Засади безпосередньої демократії. Референдум 

       § 2. Основи і принципи виборчого права 

       § 3. Виборчі системи 

       § 4. Президентські, парламентські та місцеві вибори в Україні 
       § 5. Вибори в іноземних державах. Вибори президента США. Парламентські вибори у 

Німеччині 

Розділ 6. Законодавча влада 

       § 1. Поняття та особливості законодавчої влади 

       § 2. Верховна Рада України: функції, організація роботи, повноваження 

       § 3. Парламенти зарубіжних держав (США, Великобританія, Франція, ФРН) 

Розділ 7. Глава держави і виконавча влада 
       § 1. Поняття глави держави 

       § 2. Президент України 

       § 3. Глави держав у зарубіжних країнах 

       § 4. Система органів виконавчої влади в Україні 

       § 5. Виконавча влада у державах світу 

Розділ 8. Судова влада 

       § 1. Поняття судової влади 

       § 2. Судова система 

       § 3. Основні засади здійснення правосуддя 
       § 4. Судова влада у державах світу 
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