
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

дисципліни

“іНфОРМАційНО-АНАЛітиЧНе 
зАбезПеЧеННя  зОВНішНЬОї 

ПОЛітики  кРАїН  НАтО”
(для магістрів)

Київ 2007

      



Підготовлено професором кафедри міжнародних відносин
О. М. Гончаренком

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин
(протокол № 10 від 25.05.07)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Гончаренко О. М. Навчальна програма дисципліни “Інформаційно-ана-
літичне забезпечення зовнішньої політики країн НАТО” (для магістрів). — 
К.: МАУП, 2007. — 20 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, 
зміст дисципліни “Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої полі-
тики країн НАТО”, питання для самоконтролю, а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія 



�

Пояснювальна  заПиска

Дисципліна “Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої 
політики країн НАТО” є базовою з використанням інформаційно-
аналітичного інструментарію і процедур у процесі майбутньої прак-
тичної діяльності для студентства зі спеціальності “Міжнародні від-
носини”.

Мета курсу — ознайомитись із загальними принципами і метода-
ми інформаційно-аналітичної роботи у процесі прийняття і форму-
вання зовнішньої політики.

Навчальна дисципліна “Інформаційно-аналітичне забезпечення 
зовнішньої політики країн НАТО” забезпечує знання:

• основних моделей формування і прийняття зовнішньополітич-
них рішень;

• принципи забезпечення інформаційної повноти й ефективності 
зовнішньополітичної діяльності;

• базових принципів і методів інформаційно-аналітичної роботи 
у сфері зовнішньої політики провідних країн світу.

Навчальна дисципліна “Інформаційно-аналітичне забезпечення 
зовнішньої політики країн НАТО” забезпечує вміння:

• самостійної організації роботи у сфері інформаційно-аналітич-
ного забезпечення процедур прийняття зовнішньополітичних 
рішень;

• визначення ефективності й достовірності інформаційно-аналі-
тичного забезпечення;

• пошуку, підготовки та систематизації інформаційно-аналітич-
них матеріалів і документів;

• написання та аргументацію інформаційно-аналітичних довідок, 
програм і сценаріїв.
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ТемаТичний  План 
дисципліни 

“ІнформацІйно-аналІТичне  забезПечення 
зовнІшньої  ПолІТики  країн  наТо”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

змістовий модуль і. концептуальні засади 
інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої 
політики

1 Роль і місце інформаційно-аналітичної діяльності 
в зовнішньополітичному механізмі європейських країн 
і країн НАТО

2 Генеза та еволюція підходів до практики 
інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої  
політики.  Інформаційні “проколи” у зовнішньополітичному 
механізмі розвинених країн та їх наслідки

змістовий модуль іі. інформаційні процеси 
і зовнішньополітичне рішення 

� Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу 
формування і прийняття зовнішньополітичного рішення

� Основні моделі формування і прийняття 
зовнішньополітичного рішення. Інформація як основа 
підготовки рішення

змістовий модуль ііі. теоретичні і практичні засади 
сучасної інформаційної роботи у сфері зовнішньої політики 

5 Інформаційні потоки й основні проблеми аналітичного 
забезпечення процесу формування та імплементації 
зовнішньої політики

6 Система цілей цінностей суспільства у підготовці, аналізі 
та формуванні зовнішньої політики
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1 2

7 Передбачення і ціль у політиці. Норми і цінності. 
Національний інтерес (проблеми визначення). Національні 
інтереси як основа формування зовнішньої політики

змістовий модуль іV. форми та особливості інтеграції 
інформаційно-аналітичних методів 
у зовнішньополітичному механізмі країн НАтО

8 Інформаційно-аналітична діяльність як ключовий елемент 
функціонування сучасного зовнішньополітичного механізму 
країн НАТО

9 Федеральні та приватні аналітичні центри, фірми 
і структури. Класифікація та основні напрями досліджень

змістовий модуль V. форми та особливості інтеграції 
інформаційно-аналітичних методів 
у зовнішньополітичному механізмі провідних європейських 
країн (Велика британія, франція, фРН, та ін.)

10 Інформаційно-аналітична діяльність як ключовий елемент 
функціонування сучасного зовнішньополітичного механізму 
провідних європейських країн 

11 Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному 
зовнішньополітичному механізмі Великої Британії, Франції, 
ФРН та інших країн

змістовий модуль Vі. еволюція, проблеми та перспективи 
розбудови системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення зовнішньої політики України

12 Становлення та еволюція інформаційно-аналітичних служб 
суверенної Української держави

Разом годин: 108
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змІсТ 
дисципліни 

“ІнформацІйно-аналІТичне  забезПечення 
зовнІшньої  ПолІТики  країн  наТо”

 змістовий модуль і.  концептуальні засади 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
зовнішньої політики

Тема 1. роль і місце інформаційно-аналітичної діяльності 
у зовнішньополітичному механізмі європейських країн 
і країн наТо

Базові принципи та категоріальний апарат інформаційно-аналі-
тичного забезпечення зовнішньої  політики. Вимоги та засади органі-
зації інформаційно-аналітичної діяльності провідних країн світу у 
світлі нових загроз і викликів сучасності. Базові принципи та кате-
горіальний апарат інформаційно-аналітичного забезпечення зовніш-
ньої  політики.  

Література: основна [1–8; 2�–27; �7–��]; 
додаткова [5; 6; 9; 1�; 15]

Тема 2. Генеза та еволюція підходів до практики 
інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої  
політики.  Інформаційні “проколи” 
у зовнішньополітичному механізмі розвинених країн 
та їх наслідки

Реорганізація структур і принципів організації інформаційно-
аналітичного забезпечення після Другої світової війни. Система на-
ціональної безпеки, стратегічна розвідка  та інформаційно-аналітична 
діяльність. Стратегічна розвідка як наука і мистецтво збору, аналізу 
та передачі інформації.

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

Інформаційні “проколи” у зовнішньополітичному механізмі роз-
винених країн та їх наслідки.

Література: основна [1–8; 2�–27; �7–��]; 
додаткова [5; 6; 9; 1�; 15]
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змістовий модуль іі. інформаційні процеси 
і зовнішньополітичне рішення

Тема 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу 
формування і прийняття зовнішньополітичного 
рішення

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

Література: основна [1–8; 17–22; 2�–26]; 
додаткова [7; 1�; 18]

Тема 4. основні моделі формування і прийняття 
зовнішньополітичного рішення. Інформація як основа 
підготовки рішення

Прогнозування як основа оптимізації зовнішньополітичного рі-
шення. Аналіз і деталізація основних моделей прийняття політичного 
рішення, моделі раціонально діючої особи, бюрократичного процесу, 
урядового торгу. Проблема політизації експертизи при формуванні та 
прийнятті політичного рішення.

Інформація і ефективність зовнішньополітичної діяльності.
Література: основна [1–8; 17–22; 2�–26]; 

додаткова [7; 1�; 18]

змістовий модуль ііі.  теоретичні і практичні засади сучасної 
інформаційної роботи у сфері 
зовнішньої політики

Тема 5. Інформаційні потоки й основні проблеми 
аналітичного забезпечення процесу формування 
та імплементації зовнішньої політики

Базові принципи та етапи організації інформаційно-аналітичної 
роботи. Типи і форми інформаційної продукції, що готується і цир-
кулює у зовнішньополітичному апараті сучасної держави. Проблеми 
аналітичної обробки інформації в держапараті та урядових структу-
рах. Шляхи підвищення рівня інформаційно-аналітичної роботи.

Література: основна [1–8; 22–27]; 
додаткова [1�; 15; 18–2�]



8

Тема 6. система цілей цінностей суспільства у підготовці, 
аналізі та формуванні зовнішньої політики

Класифікація цілей. “Цілі-проблеми” і “цілі-сенси”. Операціо-
налізація цілей. Короткострокові (objectives) і довгострокові (goals) 
цілі. Діалектика взаємодії цілей. Базові цілі зовнішньої і внутрішньої 
політики.

Література: основна [1–8; 22–27]; 
додаткова [1�; 15; 18–2�]

Тема 7. Передбачення і ціль у політиці. норми і цінності. 
національний інтерес (проблеми визначення). 
національні інтереси як основа формування 
зовнішньої політики

Аналітична модель формування зовнішньої політики сучасної 
держави в контексті цілей, цінностей, національних інтересів. Перед-
бачення і ціль у політиці та розвитку суспільства в цілому. Ціль та її 
структура. Цілеспрямований характер міжнародних систем. Цілі роз-
витку та історичний детермінізм (критика марксистських теорій).

Норми і цінності. Ціннісні орієнтації. Системи цінностей. Вічні 
цінності, їх динаміка. Механізм формування, зміщення, оновлення 
цінностей.

Потреби, цінності та інтереси. Національний інтерес (проблеми 
визначення). Життєво важливі інтереси. Національні інтереси як ос-
нова формування зовнішньої політики. Національні інтереси і теорія 
“перцепції” Дж. Шлесінджера. Взаємодія національних інтересів як 
визначальний компонент динаміки міжнародних систем.

Література: основна [1–8; 22–27]; 
додаткова [1�; 15; 18–2�]

змістовий модуль іV.  форми та особливості інтеграції 
інформаційно-аналітичних методів 
у зовнішньополітичному механізмі країн 
НАтО

Тема 8. Інформаційно-аналітична діяльність 
як ключовий елемент функціонування сучасного 
зовнішньополітичного механізму країн наТо

Сучасний зовнішньополітичний механізм США. Аналітичні про-
гнози та розробки “розвідтовариства”. Основні форми інформацій-
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но-аналітичної продукції в зовнішньополітичному механізмі США. 
“Академтовариство” США. 

Аналіз і прогнозування як ключовий елемент функціонування су-
часного зовнішньополітичного механізму провідних країн світу. 

Основні етапи і напрями перебудови зовнішньополітичного ме-
ханізму США після Другої світової війни. Склад і структура зов-
нішньополітичного апарату США. Адміністрація Президента. Рада 
Національної безпеки та її еволюція від Трумена до Дж. Буша мо-
лодшого. Роль радника з питань Національної безпеки. Держдепар-
тамент США. Група планування політики та її еволюція. Міністерс-
тво оборони. Комітет начальників штабів. “Розвідтовариство США”: 
ЦРУ, Управління Держдепартаменту зі справ розвідки і досліджень, 
Агентство Національної безпеки розвідуправління Міністерства обо-
рони. Розвідслужби родів військ і командувань, інших міністерств і 
відомств. Координація розвідувальної діяльності.

Література: основна [1–8; 2�–27; �2–�5]; 
додаткова [1�–19; 28; 29]

Тема 9. федеральні та приватні аналітичні центри, фірми 
і структури. класифікація та основні напрями 
досліджень

Аналітично-інформаційні структури системи законодавчої вла-
ди: Дослідницька служба Конгресу, Управління оцінки технології. 
Бюджетне Управління Конгресу, Бюро аналізу проблем майбутнього, 
Бюро сумарних оцінок.

Координація інформаційно-аналітичного забезпечення зовніш-
ньополітичного механізму США. 

Література: основна [1–8; 2�–27; �2–�5]; 
додаткова [1�–19; 28; 29]
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змістовий модуль V.  форми та особливості інтеграції 
інформаційно-аналітичних методів 
у зовнішньополітичному механізмі 
провідних європейських країн (Велика 
британія, франція, фРН та ін.)

Тема 10.  Інформаційно-аналітична діяльність 
як ключовий елемент функціонування сучасного 
зовнішньополітичного механізму провідних 
європейських країн 

Зовнішньополітичний механізм європейських країн. Роль і фун-
кції окремих підрозділів у формуванні та імплементації зовнішньо-
політичних рішень. Основні стадії, етапи та  особливості інформацій-
но-аналітичної роботи провідних країн Європи.

Література: основна [1–8; �6; �8; �1];
додаткова [17–22]

Тема 11.  Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному 
зовнішньополітичному механізмі великої британії, 
франції, фрн та інших країн

Особливості структур і функціонування інформаційно-аналітич-
них підрозділів стратегічної розвідки європейських країн. Координа-
ція інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньополітичного 
механізму провідних країн Європи. Інформаційно-аналітична діяль-
ність і засоби масової інформації: переваги, проблеми та обмеження 
відкритого, громадянського суспільства.  

Література: основна [1–8; �6; �8; �1];
додаткова [17–22]

змістовий модуль Vі.  еволюція, проблеми та перспективи 
розбудови системи 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення зовнішньої політики 
України

Тема 12.  становлення та еволюція 
інформаційно-аналітичних служб суверенної 
Української держави

Проблеми вибору моделі і структури інформаційно-аналітичного 
забезпечення на державному рівні. Роль і функції окремих інформа-
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ційно-аналітичних служб у структурах Ради Національної безпеки і 
оборони, Адміністрації Президента, МЗС, спецслужб, окремих мініс-
терств і відомств. Проблеми  і досвід розробки базових державних 
документів і стратегічних програм України на перспективу. Концеп-
ція та стратегія національної безпеки України. “Україна 2000 і далі”, 
“Україна 2010”, Доповідь Президента України Віктора Ющенка “Про 
внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 р.”

Приклади успіхів і провалів  інформаційно-аналітичного забезпе-
чення зовнішньополітичного курсу України. 

Література: основна [�–6; ��]; 
додаткова [6; 9]

ПиТання  для  самоконТролю

 1. Інформація та ефективність зовнішньополітичної діяльності.
 2. Роль і місце інформаційно-аналітичної діяльності у зовнішньо-

політичному механізмі європейських країн і країн НАТО.
 �. Загальні принципи та етапи інформаційно-аналітичної роботи у 

процесі прийняття і формування зовнішньої політики. 
 �. Вимоги та засади організації інформаційно-аналітичної діяль-

ності провідних країн світу у світлі нових загроз і викликів сучас-
ності.  

 5. Базові принципи та категоріальний апарат інформаційно-аналі-
тичного забезпечення зовнішньої  політики. 

 6. Генеза та еволюція підходів до практики інформаційно-аналітич-
ного забезпечення зовнішньої  політики. 

 7. Реорганізація структур і принципів організації інформаційно-
аналітичного забезпечення після Другої світової війни. 

 8. Система національної безпеки, стратегічна розвідка  та інформа-
ційно-аналітична діяльність. 

 9. Стратегічна розвідка як наука та мистецтво збирання, аналізу та 
передання інформації.

 10. Інформаційно-аналітична діяльність у стратегії боротьби з гло-
бальним тероризмом. 

 11. Інформаційні війни у сучасних міжнародних відносинах. 
 12. Інформаційний вибух і глобалізація світової політики. 
 1�. Інформаційні “проколи” у зовнішньополітичному механізмі роз-

винених країн та їх наслідки. 
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 1�. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу формування і 
прийняття зовнішньополітичного рішення. 

 15. Політичне рішення як компроміс. 
 16. Політичне рішення як процес. 
 17. Проблеми прийняття рішень на вищих щаблях влади.
 18. Основні підходи до  формування і прийняття зовнішньополітич-

ного рішення.
 19. Успіхи і обмеження загальної теорії рішень. 
 20. Інформація як основа підготовки зовнішньополітичного рішен-

ня. 
 21. Прогнозування як основа оптимізації зовнішньополітичного рі-

шення. 
 22. Аналіз і деталізація основних моделей прийняття політичного рі-

шення.
 2�. Модель раціонально діючої особи.
 2�. Модель бюрократичного процесу.
 25. Модель урядового торгу. 
 26. Проблема політизації експертизи при формуванні та прийнятті 

політичного рішення.
 27. Інформаційні потоки та основні проблеми аналітичного забезпе-

чення процесу формування та імплементації зовнішньої політи-
ки. 

 28. Базові принципи та етапи організації інформаційно-аналітичної 
роботи.

 29. Проблеми аналітичної обробки інформації в держапараті й уря-
дових структурах. 

 �0. Проблема доведення інформації до кінцевого споживача.
 �1. Типи і форми інформаційної продукції, що готується і циркулює 

у зовнішньополітичному апараті сучасної держави.  
 �2. Проблеми аналітичної обробки інформації в держапараті й уря-

дових структурах.
 ��. Шляхи підвищення рівня інформаційно-аналітичної роботи.
 ��. Система цілей цінностей суспільства у підготовці, аналізі та фор-

муванні зовнішньої політики.
 �5. Передбачення і ціль у політиці та розвитку суспільства в цілому. 
 �6. Ціль та її структура. Цілеспрямований характер міжнародних 

систем. 



1�

 �7. Цілі розвитку та історичний детермінізм (критика марксистських 
теорій).

 �8. Класифікація цілей. “Цілі-проблеми” і “цілі-сенси”. 
 �9. Операціоналізація цілей. Короткострокові (objectives) і довго-

строкові (goals) цілі. 
 �0. Діалектика взаємодії цілей. Базові цілі зовнішньої та внутріш-

ньої політики.
 �1. Норми і цінності. Ціннісні орієнтації. 
 �2. Системи цінностей. Вічні цінності та їх динаміка. 
 ��. Механізм формування, зміщення та оновлення цінностей.
 ��. Потреби, цінності та інтереси. 
 �5. Національний інтерес (проблеми визначення). 
 �6. Життєво важливі інтереси та їх роль у сучасній політиці. 
 �7. Національні інтереси як основа формування зовнішньої політи-

ки. 
 �8. Національні інтереси і теорія “перцепції” Дж. Шлесінджера. 
 �9. Взаємодія національних інтересів як визначальний компонент 

динаміки міжнародних систем.
 50. Аналітична модель формування зовнішньої політики сучасної 

держави в контексті цілей, цінностей і національних інтересів.
 51. Аналіз і прогнозування як ключовий елемент функціонування 

сучасного зовнішньополітичного механізму провідних країн сві-
ту. 

 52. Сучасний зовнішньополітичний механізм США. 
 5�. Основні етапи і напрями перебудови зовнішньополітичного ме-

ханізму США після Другої світової війни. 
 5�. Склад і структура зовнішньополітичного апарату США. Адмініст-

рація Президента. 
 55. Склад і структура зовнішньополітичного апарату США. Рада 

Національної безпеки та її еволюція від Трумена до Дж. Буша 
молодшого.

 56. Роль радника з питань Національної безпеки. 
 57. Держдепартамент США. Група планування політики та її еволю-

ція. 
 58. Міністерство оборони. Комітет начальників штабів.
 59. “Розвідтовариство США”: ЦРУ, Управління Держдепартаменту зі 

справ розвідки і досліджень, Агентство Національної безпеки.
 60. Розвідуправління Міністерства оборони.
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 61. Розвідслужби родів військ і командувань, інших міністерств і ві-
домств. 

 62. Реформи розвідслужб США після подій 11 вересня 2002 р.
 6�. Координація розвідувальної діяльності. Аналітичні прогнози 

розробки “розвідтовариства”. 
 6�. Основні форми інформаційно-аналітичної продукції в зовніш-

ньополітичному механізмі США.
 65. Федеральні й приватні аналітичні центри, фірми і структури. 
 66. “Академтовариство” США. Класифікація і основні напрями до-

сліджень.
 67. Аналітично-інформаційні структури системи законодавчої вла-

ди: Дослідницька служба Конгресу.
 68. Аналітично-інформаційні структури системи законодавчої вла-

ди:  Управління оцінки технології, бюджетне Управління Конгре-
су, Бюро аналізу проблем майбутнього, Бюро сумарних оцінок. 

 69. Координація інформаційно-аналітичного забезпечення зовніш-
ньополітичного механізму США. 

 70. Інформаційно-аналітична діяльність як ключовий елемент функ-
ціонування сучасного зовнішньополітичного механізму провід-
них країн світу.

 71. Зовнішньополітичний механізм європейських країн. Роль і функ-
ції окремих підрозділів у формуванні та імплементації зовніш-
ньополітичних рішень. 

 72. Основні стадії, етапи та  особливості інформаційно-аналітичної 
роботи провідних країн Європи.

 7�. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному зовнішньополі-
тичному механізмі Франції. 

 7�. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному зовнішньополі-
тичному механізмі Великої Британії.

 75. Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному зовнішньополі-
тичному механізмі ФРН.

 76. Особливості структур і функціонування інформаційно-аналітич-
них підрозділів стратегічної розвідки європейських країн. 

 77. Координація інформаційно-аналітичного забезпечення зовніш-
ньополітичного механізму провідних країн Європи. 

 78. Інформаційно-аналітична діяльність і засоби масової інформації: 
переваги, проблеми та обмеження відкритого, громадянського 
суспільства.
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 79. Становлення та еволюція інформаційно-аналітичних служб суве-
ренної Української держави. 

 80. Проблеми вибору моделі та структури інформаційно-аналітично-
го забезпечення на державному рівні. 

 81. Роль і функції окремих інформаційно-аналітичних служб у 
структурах Ради Національної безпеки і оборони, Адміністрації 
Президента, МЗС, спецслужб, окремих міністерств і відомств. 

 82. Проблеми і досвід розробки базових державних документів і 
стратегічних програм України на перспективу.

 8�. Концепція і стратегія національної безпеки України.
 8�. Проект “Україна 2000 і далі”.
 85. Програма “Україна 2010”.
 86. Доповідь Президента України Віктора Ющенка “Про внутрішнє і 

зовнішнє становище України у 2005 році”.
 87. Приклади успіхів і провалів  інформаційно-аналітичного забезпе-

чення зовнішньополітичного курсу України. 

сПисок  лІТераТУри

Основна

 1. Арон Р. Мир і війна між націями. — К., 2001.
 2. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. — М., 1999.
 �. Глобалізація і безпека розвитку. — К., 2002.
 �. Аналитические методы в исследовании международных отноше-

ний. — М., 1982.
 5. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. — К., 2000.
 6. Гончаренко А. Н. Комплексное прогнозирование в системе “обще-

ство — окружающая среда”. — К., 1986.
 7. Гончаренко А. Н. Прогнозирование и политика. — К., 199�.
 8. Мальский М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. — Львів, 

200�.
 9. Доронина Н. И. Международный конфликт. — М., 1981.
 10. Дольникова Р. Н. Методология и методика прогнозирования вне-

шней политики государств. — М., 1980.
 11. Дугин А. Основы геополитики. — М., 1997.
 12. Кукулка Ю. Проблеми теории Международных отношений. — М., 

1980.



16

 1�. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. — М., 1977.
 1�. Петровский В. Ф. Американская внешнеполитическая мысль. — 

М., 1986.
 15. Поздняков Э. А. Внешнеполитическая деятельность и между- 

народные  отношения. — М., 199�.
 16. Поздняков Э. А. Философия и политика. — М., 199�.
 17. Теория прогнозирования и принятие решений. — М., 1977.
 18. Хрусталев М. А. Системное  моделирование международных от-

ношений. — М., 1988.
 19. Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Социология, политика, междуна-

родные отношения. — М., 198�.
 20. Система, структура и процесс развития современных междуна-

родных отношений / Под ред. В. И. Гантмана. — М., 198�.
 21. Цыганков П. А. Международные отношения. — М., 2001. — Т. 1; 2.
 22. Международные отношения: социологические подходы / Под 

ред. П. А. Цыганкова.
 2�. Хилсмен Р. Стратегическая разведка и политическое решение. — 

М., 1957.
 2�. Плетт В. Стратегическая разведка. — М., 2000.
 25. Богданов Р., Кокошин А. Информация и внешняя политика. — М., 

1979.
 26. Янч К. Прогнозирование научно-технического прогресса. — М., 

197�.
 27. Гончаренко А. Н. Военно-политическое прогнозирование США. — 

К., 1987.
 28. Матеріали до курсу RАND Corp: “Оборонна  політика”. — К., 

199�. — Ч. 1; 2.
 29. Курс “Оборона, мир і політика безпеки”. Американська асоціація 

розвитку науки. — Вашингтон, 1992.
 �0. Kegley Ch., Wittkopf E. International Politics.Trends and Transforma-

tions, 1998.
 �1. Job B. Insecurity Dilemma, 1992.
 �2. Гончаренко А. Н. Военно-политическое прогнозирование США: 

состояние тенденции прогнозирования. — К., 1987.
 ��. Научно-информационное обеспечение деятельности Конгресса 

США. — М.: ИНИОН, 1989.
 ��. The Security Council An organizational Assesssment. CRS, 1992.



17

 �5. Механизм формирования внешней политики США. — М.: Наука, 
1986.

 �6. Лейбо Ю. И. Внешнеполитический механизм стран Центральной 
Европы.

 �7. American Defense Policy. — Baltimore; London, 1992.
 �8. Бус Кон. Теория международных отношений.
 �9. The Globalizaton of World Politics / Ed. by J. Baylis, S. Smith. — 

N.-Y., 1998.
 �0. Feltham R. Diplomatic Handbook. — London, 1998.
 �1. Holsti K. International Politics. Relations. — N.-Y., 1967.
 �2. Lerche Ch., Said Ab. Consepts of International politics. — N.-Y., 1970.
 ��. Україна 2000 і далі — геополітичні пріоритети та стратегії розвит-

ку. — К., 2000. 

Додаткова 

 1. Кант И. Вечный мир. — М., 198�.
 2. Макиавелли Н. Государь. — М., 1990.
 �. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. — К., 1997.
 �. Ломакин В. К. Мировая экономика. — 1998.
 5. Киссинджер Г. Дипломатия. — М., 1997.
 6. Національна безпека України: історія і сучасність / За ред. О. Гон- 

чаренка. — К., 199�.
 7. Коллинз Дж. Большая стратегия: принципы и практика. — М., 

1975.
 8. Лебедева М. Международные конфликты. — М., 1998.
 9. Гончаренко А. Н., Косолапов В. В. ХХI век в зеркале футуроло-

гии. — М., 1986.
 10. Тойби А. Постижение истории. — М., 1991.
 11. Хайтингтон С. Столкновение цивилизации // Полис. — 199�. — 

№ 1.
 12. Фукуяма Ф. Конец истории // США: экономика, политика, идео-

логия. — 1990. — № 5.
 1�. Матеріали Всесвітнього саміту зі стійкого розвитку. — Иоханес-

бург, 1992.
 1�. Янч К. Прогнозирование научно-технического прогресса. — М., 

197�.
 15. Гончаренко А. Н. Военно-политическое прогнозирование США. — 

К., 1987.



18

 16. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. — Львів, 199�. — 
Ч 1; 2.

 17. Матеріали до курсу REND Corp: “Оборонна політика”. — К.,  
199�. — Ч. 1; 2.

 18. “Оборона, мир і політика безпеки”. Американська асоціація роз-
витку науки. — Вашингтон, 1999.

 19. Deutsch K. The Analysis of  International Relations. — N.-Y., 1978.
 20. Wright Q. A Study of War. — Chicago, 1967.
 21. Kegley Ch., Wittkopf E. Trends and Transformations, 1998.
 22. The Globalizaton of World Politics. An Introduction to International 

Relations. Ed. by J. Baylis, S. Smith. — N.-Y., 1998.
 2�. Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate / Ed by 

D. Baldwin, 199�.
 2�. Tikner A., Morgenthau H. Principles of Political realism: A Feminist 

refomulation // Millenium. — 198�. — 17(�). 
 25. Wallerstein. I. The Modern World System, 1989.
 26. Frieden J. A., Lake A., ets. International Political Economy, 1992.
 27. Murphy C. N., Tooz R., eds. The New International Political Economy, 

1990.
 28. Stiles K.W., Akoha, ets. International Political Economy, 199�.
 29. Buzan B. Introduction to Strategic Studies, 1989.
 �0. Job B. Insecurity Dilemma, 1992.
 �1. European Security and International Institution After the Cold War 

/ Ed. by V. Carnovale, 1995.
 �2. Kinlay Mc., Little R. Global Problems and World Order, 1986.
 ��. Филипенко А. С. Мировая торговля. — М., 1998.
 ��. Дипломатический словарь  — М., 1971. — Т. 1–�.

Журнали, щотиждневики, газети

 1. Політика і час.
 2. Політична думка.
 �. Зеркало недели (Дзеркало тижня).
 �. Урядовий кур’єр.
 5. Пост-поступ.
 6. Голос України.
 7. США: економіка, політика, ідеологія.
 8. Foreign Affairs.
 9. NATO Review.



19

 10. International Politics.
 11. Time.
 12. Newsweek.
 1�. Times.
 1�. International Gerald Tribune.
 15. Financial Times.
 16. Le Monde.



змІсТ

Пояснювальна записка........................................................................  �

Тематичний план дисципліни 
“Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої 
політики країн НАТО” .......................................................................  �

Зміст дисципліни “Інформаційно-аналітичне 
забезпечення зовнішньої політики країн НАТО” ...................  6

Питання для самоконтролю .............................................................  11

Список літератури ................................................................................  15

Відповідальний за випуск   А. Д. Вегеренко
Редактор    Т. М. Тележенко
Комп’ютерне верстання   О. Л. Лапшина

Зам. № ВКЦ-�215

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)

0�0�9 Київ-�9, вул. Фрометівська, 2, МАУП


