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Дисципліна:  Вибіркова дисципліна 7.1 «Розвідка на основі 

відкритих джерел» 

Рівень ВО перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії / Міжнародна інформація та 

суспільні комунікації 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 

ІІІ курс, 6 семестр, 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

150год., з них: лекц. – 24 год, практ. – 30 год  

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Міжнародних комунікацій та політичного аналізу 

Автор дисципліни кандидат географічних наук, доцент кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу 

Федонюк Сергій Валентинович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базові знання у сфері інформаційного суспільства 

та інформаційної політики 

Що буде вивчатися Вивчаються теоретичні проблеми та прикладні 

можливості й способи отримання необхідної 

різноаспектної інформації з відкритих джерел. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Отримані знання і вміння придатні для 

практичного  застосування у сферах 

інформаційної політики та національної безпеки в 

аспекті стратегічного інформаційного 

протиборства, для забезпечення стратегічних 

комунікацій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Предмет вивчення: мультиметодна (якісна, 

кількісна) методологія збору, аналізу та прийняття 

рішень щодо даних, доступних у 

загальнодоступних джерелах, для використання в 

контексті розвідки (OSINT). 

Вивчаються: історія досвід OSINT; джерела 

інформації, нормативні й організаційні підстави 

OSINT, підходи, методи, інструменти й засоби 

збору та аналізу інформації; застосування OSINT в 

контексті стратегічних комунікацій. 

При вивченні курсу практикується розв’язання 

актуальних завдань у сфері стратегічних 



комунікацій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

При виконанні професійних завдань у сферах 

міжнародних відносин і зовнішньої політики та 

національної безпеки. 

Уміння: інтернет-моніторингу, пошуку, збору та 

аналізу необхідоної інформації і на її основу 

критичного осмислення й міжнародних відносин і 

глобальних процесів; 

аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної 

та національної безпеки, міжнародні та 

інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи 

та механізми забезпечення безпеки у 

міжнародному просторі та у зовнішній політиці 

держави; 

визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, 

дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у 

сфері міжнародних відносин та глобального 

розвитку: оцінювати та аналізувати міжнародні та 

зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких 

проблем; застосовувати сучасні інформаційно-

комунікаційні технології для отримання 

інформаційної переваги та забезпечення в аспекті 

стратегічних комунікацій. 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

Жарков Я. М. Наукові підходи щодо визначення 

суті розвідки з відкритих джерел / Я. М. Жарков, 

А. О. Васильєв // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Військово-

спеціальні науки. – 2013. – Вип. 30. – 

 С. 38-41. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2013_30_12. 

Кожушко О. О. Розвідка відкритих джерел 

інформації (OSINT) у розвідувальній практиці 

США // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/viewFile/

3264/3217 

Минько О. В. Використання технологій OSINT 

для отримання розвідувальної інформації / О. В. 

Минько, О. Ю. Іохов, В. Т. Оленченко, К. В. 

Власов // Системи управління, навігації та зв'язку. 

– 2016. – Вип. 4. – С. 81-84. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2016_4_22. 

Bornn, D Marshall (9 Jan 2013). "Service members, 

civilians learn to harness power of 'Open Source' 

information". www.army.mil. 

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/viewFile/3264/3217
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/viewFile/3264/3217
http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2016_4_22
https://www.army.mil/article/94007/Service_members__civilians_learn_to_harness_power_of__Open_Source__information
https://www.army.mil/article/94007/Service_members__civilians_learn_to_harness_power_of__Open_Source__information
https://www.army.mil/article/94007/Service_members__civilians_learn_to_harness_power_of__Open_Source__information


by Heather J. Williams, Ilana Blum. Defining Second 

Generation Open Source Intelligence (OSINT) for the 

Defense Enterprise. RAND Corporation 

McLaughlin, Michael (June 2012). "Using open 

source intelligence [https://www.usersearch.org 

software] for cybersecurity intelligence". 

ComputerWeekly.com. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1964.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1964.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1964.html
https://www.computerweekly.com/tip/Using-open-source-intelligence-software-for-cybersecurity-intelligence
https://www.computerweekly.com/tip/Using-open-source-intelligence-software-for-cybersecurity-intelligence
https://www.computerweekly.com/tip/Using-open-source-intelligence-software-for-cybersecurity-intelligence
http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

