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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – сприяти формуванню практичних навичок обробки 

інформаційних потоків при підготовці аналітичної документації, а також вмінь 

розробляти аналітичні моделі міжнародних відносин для вивчення конкретних 

міжнародних ситуацій та протидії виявленим негативним явищам. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. знати сучасні концептуальні підходи до формування системи 

міжнародних відносин; головні тренди розвитку сучасної світової політики; підходи до 

зовнішньополітичної діяльності України. 

2. вміти аналізувати та узагальнювати інформацію щодо сучасних 

міжнародних і регіональних політичних подій, до яких залучена Україна або які мають 

загальносвітове значення. 

3. володіти елементарними навичками наукового аналізу та 

концептуального мислення.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни – дисципліна «Інформаційно-аналітична 

діяльність в міжнародних відносинах» належить до переліку дисциплін вільного вибору 

аспіранта та спрямована на формування у фахівців з інформаційно-аналітичного 

забезпечення зовнішньої політики знань і вмінь здійснення аналітичних і наукових 

досліджень у різних сферах діяльності як України, так і будь-якої держави. Особлива 

увага приділяється вивченню методів обробки інформаційних потоків і підготовці 

відповідних аналітичних матеріалів для різних урядових і науково-дослідних установ. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – опанування здобувачами ступеня доктора 

філософії основних концепцій здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в 

міжнародних відносинах, оволодіння методологією сучасної інформаційно-аналітичної 

діяльності, а також отримання практичних знань щодо організації та функціонування 

міжнародних і українських інформаційно-аналітичних структур, що у подальшому 

дозволить здобувач самостійно здійснювати наукові розробки. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми та 

методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1. Знати і розуміти: 

1.1 особливості здійснення 

інформаційно-аналітичної роботи 

в галузі міжнародних відносин 

лекція, семінар, 

самостійна 

робота 

усна відповідь, 

контрольна 

робота. 

10% 

1.2 методологічні аспекти 

проведення інформаційно-

аналітичної роботи на 

державному та не державному 

рівні 

 усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

10% 

1.3 специфіку організації 

інформаційно-аналітичних 

досліджень 

 усна відповідь, 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

10% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 
Результати навчання дисципліни (код) 

 

 

Програмні результати навчання (назва) 1
.1

-1
.4

 

2
.1

-2
.3

 

3
.1

, 
3
.2

 

4
.1

 

ПРН 3. Подавати складну інформацію у 

доступній та зрозумілій формі усно та письмово 

(в тому числі іноземною мовою), 

використовуючи наукову стилістику та 

термінологію. 

+  + + 

ПРН 10. Самостійно планувати, організовувати 

та здійснювати наукові дослідження актуальних 

проблем міжнародних відносин, визначати 

наукові проблеми, готувати аналітичні 

матеріали та наукові доповіді, здійснювати їх 

оприлюднення. 

+ + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1, 3.2); 

(автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

Семестрову кількість балів формують бали, отримані здобувачем у процесі 

засвоєння матеріалу дисципліни та виконання самостійної роботи. 

 

1.4 аспекти інформаційно-

аналітичної роботи в закордонних 

установах 

 контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

10% 

2. Вміти: 

2.1 практично застосовувати знання у 

процесі розробки аналітичних 

моделей міжнародних відносин 

семінар, 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

15% 

2.2 практично застосовувати знання у 

процесі аналітико-синтетичної 

обробки первинної інформації; 

екзаменаційна 

робота 

10% 

2.3 практично застосовувати знання у 

процесі підготовки інформаційно-

аналітичних документів 

екзаменаційна 

робота 

10% 

3.  Комунікація: 

3.1 здатність брати участь в дискусіях,  

концентруватися на головних 

складових досліджуваного питання 

семінар, 

самостійна 

робота 

усна доповідь 5% 

3.2 здатність використовувати 

результати проведених досліджень 

для досягнення цілей власної 

наукової роботи 

самостійна 

робота 

усна доповідь  10% 

4. Автономність та відповідальність: 

4.1 знаходити необхідну інформацію з 

різних джерел, упорядковувати її, 

оцінювати її достовірність, 

пояснювати значущість, приймати 

обґрунтовані рішення 

самостійна 

робота 

усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

10% 
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7.1. Форми оцінювання: 

- семестрове оцінювання: 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 18 балів Max – 30 балів 

Усна відповідь* «5» х 2 = 10 «8» х 2 = 16 

Самостійна індивідуальна робота  «8» х 1 = 8 «14» х 1 = 14 
*а) усною відповіддю на семінарському занятті вважається доповідь (повне і 

концептуальне розкриття окремого запитання семінару), доповнення, анонсована 

дискусія, аргументована точка зору, відповідь на проблемні запитання; 

б) у разі відсутності здобувача на семінарському занятті, розглянуті на семінарі 

питання відпрацьовуються у письмовій формі; 

в) загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 50% від семестрової кількості 

балів. 

 

- підсумкове оцінювання у формі екзамену: 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмово-усній формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 12-20 балів, що в загальному підсумку складає 40 

балів.  

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів 

Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

- умови допуску до підсумкового екзамену 

Здобувач не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 24 балів. 

Для допуску до екзамену здобувач має здати контрольні роботи та самостійну індивідуальну 

роботу. Екзаменаційна оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної 

позитивної оцінки за курс. 

Екзамен являє собою форму підсумкової атестації засвоєного здобувачем 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. 

Здобувач має скласти екзамен відповідно до вимог навчального плану у терміни, 

які передбачені графіком навчального процесу. 

Зміст екзамену визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

Здобувач допускаються до екзамену, якщо він виконав всі вимоги робочого 

навчального плану за поточний семестр. 

Здобувач допускається до складання екзамену з дисципліни, якщо з цієї 

дисципліни ним повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим навчальним 

планом та робочою навчальною програмою. 

Здобувач, який в поточному семестрі мав пропуски занять і до початку 

екзаменаційної сесії не засвоїв матеріал пропущених ним до атестації з відповідної 

дисципліни не допускається.  

Здобувач може бути недопущеним до підсумкового оцінювання, якщо під час 

семестру він: 1) не досяг мінімального порогового рівня оцінки тих результатів навчання, 

які не можуть бути оцінені під час підсумкового контролю; 2) якщо під час семестру він 

набрав кількість балів, недостатню для отримання позитивної оцінки навіть у випадку 

досягнення ним на підсумковому контролі максимально можливого результату. Умови 

недопущення затверджуються у робочій програмі навчальної дисципліни, рішення про 

недопущення за поданням викладача приймається деканом/директором (заступником 

декана/директора з навчальної роботи) та оприлюднюється до початку відповідного 

контролю. 



6 

У разі виникнення спірних питань щодо не допуску здобувача до семестрової 

атестації, вони вирішуються лектором дисципліни спільно із завідувачем кафедри. 

Викладач на останньому занятті у семестрі повідомляє здобувачів про їх рейтинг 

у балах. Перелік здобувачів, які не допущені до складання екзамену, отримує методист 

спеціальності, заступник декана/директора з навчальної роботи факультету/ інституту. 

Умови допуску до підсумкового екзамену. Здобувач не допускається до екзамену, якщо під 

час семестру набрав менше 24 балів. Для допуску до екзамену здобувач має бути позитивно 

оцінений на  2-ох семінарах, мати захищену індивідуальну самостійну роботу. 

Екзамен проводиться у день та час, визначений затвердженим розкладом. 

- форма проведення контролю та його тривалість, особливі вимоги щодо процедури 

проведення повинні доводитись до відома осіб, що навчаються, завчасно (щонайменше 

напередодні контролю); 

- здобувачі мають бути повідомлені щодо засобів контролю за дотриманням правил 

академічної доброчесності, які будуть застосовуватись під час оцінювання, та щодо 

наслідків їх порушення; 

- при проведенні будь-яких форм контролю оцінювачем (екзаменатором, 

екзаменаційною комісією тощо) має визначатись вичерпний перелік дозволених 

допоміжних засобів;  

- здобувачі, допущені до проведення контролю та оцінювання, повинні мати при 

собі документ, що посвідчує особу; 

- здобувачі, які проходять контроль, не мають права використовувати будь-яку 

зовнішню (сторонню) допомогу; 

- у випадку, якщо оцінювач підозрює особу, що проходить контроль, у використанні 

недозволених допоміжних засобів, він має право запропонувати такій особі вчинити дії, 

які спростували б підозру. Якщо особа, що проходить контроль, відмовляється від 

пропозиції оцінювача, її результат оцінюється як «0» балів («незадовільно»); 

- якщо здобувач освіти намагається вплинути на результат оцінювання шляхом 

списування або з використанням незатверджених допоміжних засобів чи зовнішньої 

допомоги (обману), його результат оцінюється як «0» балів («незадовільно»);  

- якщо здобувач освіти порушує порядок проведення контролю, він може бути 

видалений з нього, і в цьому разі відповідний контроль оцінюється як «незадовільний» 

(0 балів); 

- здобувачі, не пізніше завершення оцінювання, повинні отримати інформацію про 

час оприлюднення результатів оцінювання; 

Під час екзамену здобувачі мають право використовувати типову та робочу 

навчальні програми дисципліни. 

Використання під час екзамену будь-яких інформаційних матеріалів без дозволу 

осіб, які проводять контрольний захід, тягне за собою його припинення. При цьому 

проти прізвища здобувача в екзаменаційній відомості проставляється запис 

«Незадовільно» і відповідний підпис. 

Екзамени для здобувачів денної та заочної форм навчання проводяться у 

письмовій формі за екзаменаційними білетами. Кількість екзаменаційних білетів для 

кожної навчальної дисципліни − не менше 30-ти.  

У екзаменаційному білеті передбачається комбінація з питань, з якими здобувач 

ознайомлений до початку екзамену. 

Кількість екзаменаційних запитань різних типів у екзаменаційному білеті та 

критерії оцінювання відповідей на них визначає науково-педагогічний працівник, який 

відповідає за викладання навчальної дисципліни. Питання та критерії їх оцінювання 

обґрунтовані в робочій навчальній програмі, з якою здобувач ознайомлюється на 

початку вивчення дисципліни. 



7 

Екзаменаційні білети затверджені на засіданні кафедри, яка забезпечує 

викладання навчальної дисципліни, про що свідчить підпис завідувача кафедри на 

кожному екзаменаційному білеті. 

Повторне складання екзамену з метою отримання більш високої оцінки у період 

екзаменаційної сесії не допускається. Така можливість може бути надана здобувачу за 

наказом ректора університету у після сесійний період. 

Здобувачі, які були не допущені до складання екзамену, з причини невиконання 

ними навчальної робочої програми, мають можливість, при умові набрання ними 

відповідної кількості балів, на повторне складання. Виконати навчальну робочу 

програму вони можуть при оформленні індивідуального плану консультацій з 

викладачем. Здобувач оформлює заяву на ім’я керівника факультету/інституту, 

узгодивши з викладачем, про надання йому можливості відвідування індивідуальних 

консультацій. При цьому він отримує індивідуальні завдання, самостійно опрацьовує 

відповідну рекомендовану літературу, першоджерела, та за обранням форм контролю 

(реферат, есе, тестування), здійснюється контроль знань здобувача. При отриманні 

відповідних балів щодо допуску до екзамену призначається день та час проведення 

екзамену. 

Здобувачі, що одержали на екзамені оцінку «не задовільно» зобов’язані 

ліквідувати академічну заборгованість у встановлений термін до початку нового 

семестру відповідно до графіку ліквідації академічних заборгованостей, який 

затверджений деканом/директором факультету/інституту. Ліквідація академічної 

заборгованості допускається не більше двох разів з кожної дисципліни. Перший раз – 

викладачам, які попередньо приймали екзамен. Другий – комісії, яка створюється 

завідувачем кафедри. 

Спірні питання з проведення екзаменаційних сесій розглядає апеляційна комісія, 

права, обов’язки та персональний склад якої визначаються наказом ректора 

університету. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

1. Усна відповідь:  

8 бали – повна, концептуальна, послідовна, з використанням основної і 

додаткової літератури, з визначенням категорій і понять, з відповіддю на додаткові і 

уточнюючі запитання, із заглибленням у сучасний інтелектуальний і соціокультурний 

контекст, з креативним використанням загальних соціально-гуманітарних знань; 

6 бали – достатня, концептуальна, послідовна, з визначенням категорій і понять, 

з використанням основної літератури, з відповіддю на уточнюючі запитання, із 

розумінням проблеми у зрізі власної життєдіяльності; 

4-5 бали – неповна, фрагментарне розкриття проблеми, з частковим 

використанням основної літератури, артикуляція відповіді поза концептуальним 

контекстом, містить суттєві неточності, апелює до інформації з не ідентифікованих I-net 

джерел, а не до елементів знання чи досвіду; 

0-3 бал – фрагментарна, еклектична, «не в тему», має суттєві помилки, без 

використання основної і додаткової літератури, посилання на не ідентифіковані I-net 

джерела, артикуляція відповіді з гаджета. 

2. Доповнення / дискусія: 

4 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми;  

3 бали – доповнення змістовне;  

2 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

3. Іспит (оцінюються окремо 2 питання білету письмово-усного екзамену): 

38-39/40 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

та аргументовано його викладає, наводить визначення основних понять, глибоко та 



8 

всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує основні 

принципи і положення, демонструє розуміння етапів і логіки історико-філософського 

процесу, виявляє знання основної і додаткової літератури з курсу; 

26-32 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але недостатньо аргументовано, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє загальне 

розуміння історико-філософського процесу; 

1-22 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, наводить 

еклектичні визначення понять і категорій, демонструє непослідовне трактування історії 

філософії та перекручування термінів і персоналій. 

4. Індивідуальна самостійна робота: 

14 балів – вибрана праця характеризує сучасний інтелектуальний дискурс і 

відповідає сфері практичної філософії, робота носить самостійний характер, містить 

авторську аналітику і узагальнення, прямі і непрямі цитування з посиланнями на основне 

джерело, включає в себе визначення понять і категорій, містить розв’язані всі завдання 

практикуму, має диференційований текст; 

10-11 балів – вибрана праця відповідає сфері дослідження, демонструє занадто 

академічну мову, містить аналітику і узагальнення, має неінформативні посилання, є 

наявні визначення понять та категорій, у роботі розв’язані ключові завдання практикуму; 

має диференційований текст; 

8 балів – вибрана праця відповідає сфері суспільствознавчих і гуманітарних 

знань, має описовий характер, містить поняття і категорії без визначень, має граматично 

не вичитаний текст, містить не розв’язані завдання практикуму, має диференційований 

текст; 

4-7 балів – вибрана праця відповідає сфері гуманітарних знань, має загальний 

реферативний характер, демонструє несамостійність у розв’язанні завдань, текст не 

диференційований і не відповідає структурі завдань практикуму. 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю 

повторного складання / Fail 
35-59 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни / Fail 

0-34 

 

8. Структура навчальної дисципліни. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарів, з використанням інтерактивних 

методів навчання. Завершується дисципліна іспитом.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

1. 

Тема 1. Основні положення 

інформаційно-аналітичної роботи в 

галузі міжнародних відносин 

2  12 

2. 
Тема 2. Методологічні аспекти 

інформаційно-аналітичної роботи 
2  12 
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№ 

п/п 
Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

3. 
Тема 3. Організація інформаційно-

аналітичних досліджень 
2  12 

4. 
Тема 4. Методика формування 

інформаційної бази дослідження 
2  10 

5. 

Тема 5. Методика розробки 

аналітичних прогнозів в галузі 

міжнародних відносин 

2 2 15 

6. 

Тема 6. Методи аналітико-

синтетичної обробки первинної 

інформації 

2 2 15 

7. 

Тема 7. Підготовка різних видів 

інформаційно-аналітичних 

документів 

2  10 

8. 
Тема 8. Інформаційно-аналітична 

робота в закордонних установах 
4  10 

 ВСЬОГО 18 4 96 

 

Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 

Лекцій –18 год. 

Семінарів – 4 год. 

Консультацій – 2 год. 

Самостійної роботи – 96 год. 

 

9. Рекомендовані джерела 

 

Основна: 

1. Гондюл В.П. Основи міжнародних інформаційних відносин. Матеріали до 

навчальної дисципліни: електронний варіант. – К.: ІМВ, 2002. 

2. Макаренко Є.А., Рижков М.М., Ожеван М.А. та ін. Аналітика, експертиза, 

прогнозування. – К., Наша наука і культура, 2003. – 612 с. 

3. Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини. – К.: Наша культура і 

наука, 2006. – 452 с. 

4. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа. - Новосибирск, 2009. – 

111 с. 

5. Ли В.Ф. Теория международного прогнозирования. // Учебное пособие. – М., 

2009. – 155 с.. 

6. Українська дипломатична енциклопедія. – Т.1, т.2. – К., 2004. 

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичних інтересів 

України. – К.: ІМВ: 2009. – 400 с. 

8. Зовнішньополітичні комунікативні технології. Підручник. – К.: Центр вільної 

преси,  2016. – 416 с. (серед інших: Піпченко Н.О., Бєлоусова Н.Б., Кучмій О.П., 

Запорожець О.Ю., Фролова О.М.).; 

9. Міжнародна інформація: терміни і коментарі. - Навчальний посібник// 

Макаренко Є.А., Рижков М.М., Кучмій О.П, Фролова О.М.- К.: «Центр вільної преси». –  

2016. – 518 с. 

10. Макаренко Є.А., Рижков М.М. та ін.. Комунікативні тренди міжнародних 

відносин. Колективна монографія. – К.: Центр вільної преси, 2016. 

11. Рижков М.М., Макаренко Є.А., Піпченко Н.О., Бєлоусова Н.Б., Добржанська 

О.Л., Кучмій О.П., Ожеван М.А. Регіональні стратегії  США і Європи: 
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зовнішньополітичний і безпековий вимір.- Колективна монографія. – К.: «Центр вільної 

преси», 2016.  

12. Рижков М.М., Є.А.Макаренко, І.І Погорська, Піпченко Н.О. Зовнішня та 

безпекова політика США: аналітичні дослідження. – К.: «Центр вільної преси», 2016. 

13. Міжнародна інформація: терміни і коментарі. - Навчальний посібник// 

Макаренко Є.А., Рижков М.М., Кучмій О.П, Фролова О.М.- К.: «Центр вільної преси». –  

2017.  

14. Рижков М.М. Міжнародні комунікації у системі міжнародних відносин //  

Вступ до університетських студій: Навчальний посібник. / В. А. Вергун, В. В. Копійка, 

М. М. Рижков – К. : ВАДЕКС, 2017. 

15. Макаренко Є.А., Рижков М.М. та ін.. Стратегічне партнерство в міжнародних 

відносинах Колективна монографія. – К.: Vadex, 2018.  

16. Піпченко Н. О., Рижков М. М. Стратегічні комунікації України: 

євроінтеграційний контекст. // Стратегічні комунікації. Підручник. – К. : Вадекс, 2019. 

Додаткова: 

17. Гондюл В.П., Рижков М.М., Андрєєва О.М. Вступ до спеціальності 

«Міжнародна інформація». – К. – 2009. 

18. Акофф Р. Искусство решения проблем: Пер. с англ. – М., 2006. 

19.  Аналитический метод в исследовании международных отношений. – М., 

2005. 

20. Алмонд Г., Пауэля Дж., Стром Кю Сравнительная політологія сегодня. – М., 

2008. 

21. Асиметрія міжнародних відносин. – К., 2005. 

22. Арон Р. Мир і війна між націями. – К., 2000. 

23. Браэн Гогвуд., Луіс Ган. Аналіз політики для реального світу. – К., 2007. 

24.  Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 2005. 

25.  Гондюл В.П., Рижков Н.Н.  Информационно-аналитично осигуряване на 

международните отношение. – София, 2004. 

26.  Гончаренко А.Н. Прогнозирование и политика. – К., 2008. – 216 с. 

27. Даллес А. Искусство разведки. – М., 2005. – 136 с. 

28.  Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа. /Учебное пособие. – 

Новосибирск, 2009. 

29.  Гайдуков Л.Ф., Кремень В.Г., Губерський Л.В. та ін. Міжнародні відносини і 

зовнішня політика. – К., 2001. 

30.  Геополітика: Популярная энциклопедия. – М., 2002. 

31.  Дугин А.Г. Философия политики. – М., 2008. 

32.  Іванов Р.Н. Организация и методика информационной работы. – М., 2007. 

33.  Іванов В.Т. Контент-аналіз. – К., 2006.  

34.  Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. – 

М., 2008. 

35.  Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. Пер. с англ. – 

М., 2007. 

36.  Леслі А. Пал. Аналіз державної політики. – К., 1997. 

37.  Матвієнко В.Я. Прогностика. – К., 2008. 

38.  Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки. Основные 

принципы. / Пер. с англ. – М., 2007. 

39.  Теорія і практика політичного аналізу. – К., 2008. 

 

Ресурси Інтернет 

 

40.  http://www.rada.kiev.ua/ - інформаційно – пошукова система  

законодавчих і нормативних документів України.  

http://www.rada.kiev.ua/
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40.http://www.niss.gov.ua/ - сайт Національного Інституту стратегічних 

досліджень (Україна) 

41. http://www.aries.eu.int/ - європейські інформаційно-аналітичні центри 

42. http://www.un.org/ - сайт ООН  

43. http://www.unesco.org/ - сайт ЮНЕСКО 

44. http://www.cia.org/ - сайт ЦРУ 

45. http://www.europa.eu.com/ - сайт ЄС 

46. http://www.cnn.com/ - новини СNN 

47. http://www.reuters.com/ - сайт Рейтерс 

48. http://www.search.global.epnet.com/ - електронний формат наукових журналів 

49. http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ - українська служба ВВС 

50. http://www.eurasia.org.ru/ - європейські інформаційно-аналітичні центри 

51. http://www.euroseek.com/ - пошукова система 

52. http://www.garant.ru/ - правові інформаційні системи Росії 

53. http://www.inf.kiev.ua/ - ділова Україна 

54. http://www.infoart.ru8000/misc/news/obzori.htm/ - огляд преси  

55. http://www.infoseek.com/ - пошукова система 

56. http://www.isi.gov.uk/ - матеріали ЄС і РЄ 

57. http://elvisti.net/ - пошукова система 

58. http://www.search.kiev.ua/ - пошукова система 

59. http://www.holms.ukrnet.net/ - пошукова система 

60. http://weblist.gu.net/ - каталог українських Web ресурсів 

61. http://www.trader.utlc.com/ - інформаційно-довідкова система 

62. http://www.whoiswho.com.ua/ - каталог “Хто є хто на ринку інформаційних 

технологій України” 

63. http://www.pr-chance.kiev.ua/ - прийоми журналістики та методи вирішення 

деяких задач PR 

64. http://www.whites.com.ua/ - PR в державних органах 

65. http://www.rainbow.gov.ua/ - сайт РНБУ 

66. http://www.niurr.gov.ua/ - сайт Національного інституту українсько-російських 

відносин 

67. http://www.nau.kiev.ua/ - нормативні акти України українською, російською, 

англійською мовами 

68. http://www.liga.kiev.ua/ - інформаційно-пошукова система законодавства 

України 

69. http://www.uatoday.net/ - перша українська Інтернет - газета 

70. http://www.expressinform.com/ - оперативна політична, економічна, 

законодавча інформація по Україні 

71. http://www.uniar.com.ua/ - сайт інформаційної агенції УНІАР, огляд преси, 

розсилка прес-релізів 

72. http://www.interfax.com.ua/ - сайт інформаційної агенції Інтерфакс-Україна 

73. http://www.harmony.kiev.ua/ - інтерактивна студія новин Гармонія - Інфо 

74.. http://www.versii.kiev.ua/ - сайт агенції Версії 

75.. http://www.ban.pu.ru/ - сайт бібліотеки РАН 

76.. http://imin.urc.ac.ru/inet/ru_spab.htm/ - віртуальні бібліотеки 

77.. http://www.lib.msu.su/ - наукова бібліотека МДУ 

78.. http://www.rosinf.ru/ - росінформресурс 

80.. http://www.istina.ru/ - сайт центру інформатизації соціальних технологічних 

досліджень і наукознавчого аналізую 

81. http://www.minstp.ru/csrs/ogl_r.htm/ - сайт центру досліджень і статистики 

науки. 

82. http://info.ripn.net/relam/members/vmo/workop.html/ - інформація. 

http://www.niss.gov.ua/
http://www.aries.eu.int/
http://www.un.org/
http://www.unesco.org/
http://www.cia.org/
http://www/
http://www.cnn.com/
http://www/
http://www.search.global.epnet.com/
http://www.infoart.ru8000/misc/news/obzori.htm
http://elvisti.net/
http://www.search.kiev.ua/
http://www.holms.ukrnet.net/
http://weblist.gu.net/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.ban.pu.ru/
http://imin.urc.ac.ru/inet/ru_spab.htm/
http://www.lib.msu.su/
http://www.rosinf.ru/
http://www.istina.ru/
http://www.minstp.ru/csrs/ogl_r.htm/
http://info.ripn.net/relam/members/vmo/workop.html/

