
Назва дисципліни «Міжнародна інформація» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ і ТБ. 

цільова аудиторія – студенти 3 курсу: 

рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) 

галузь знань – 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальність – 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

професор кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства, доктор економічних наук Баранова В.В. 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 

3 поверх, каб. 366-а; тел. (057) 707-53-06 

електронна адреса кафедри: v.v.baranova@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Теорія міжнародних відносин», 

«Міжнародні організації», «Теорія та практика 

комунікацій», «Основи міжнародної безпеки», «Зовнішня 

політика України», «Зовнішня політика США», 

«Міжнародна інтеграція та міжнародні організації», 

«Конфлікти в міжнародних відносинах» 

Опис 

Мета дисципліни: 

сформувати у студентів знання про порядок 

організації та ведення інформаційної роботи у сфері 

міжнародних відносин; сформувати знання і розуміння 

ролі та місця міжнародної інформації та комунікації в 

сучасних міжнародних відносинах; а також сформувати 

знання про політику розвитку інформаційного 

суспільства. 

Очікувані результати навчання: 

у результаті вивчення навчальної дисципліни 

здобувачі віщої освіти повинні знати концептуальні 

засади про природу та механізми міжнародних 

комунікацій; розуміння принципів використання 

теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, міжнародної безпеки та конфліктів, 

міжнародної регіоналістики при вирішення практичних 

питань; а також вміти оцінювати події міжнародного 

життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та 

міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Заплановано 10 (десять) тем, які вивчаються протягом 

60 годин аудиторних занять (30 год. – лекції, 30 год. – 

семінарські заняття). 



Тема № 1. Міжнародна інформація в структурі 

глобальної комунікації. Джерела міжнародної інформації 

(лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

Тема № 2. Розвиток та становлення глобального 

інформаційного суспільства (лекцій – 4 год., сем. – 4 год.) 

Тема № 3. Інформаційні ресурси та інформаційні 

потреби (лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

Тема № 4. Інформаційно-аналітична діяльність в 

міжнародних відносинах (лекцій – 4 год., сем. – 4 год.) 

Тема № 5. Технології маніпулювання масовою свідомістю 

(лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

Тема № 6. Правові та інституційні основи міжнародних 

інформаційних відносин (лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

Тема № 7. Пріоритетні напрями розвитку 

інформаційного суспільства в ЄС 

(лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

Тема № 8. Інформаційна діяльність інституцій ЄС 

(лекцій – 4 год., сем. – 4 год.) 

Тема № 9. «М’яка сила» у сучасних міжнародних 

відносинах (лекцій – 4 год., сем. – 4 год.) 

Тема № 10. Україна у світовому інформаційному 

просторі (лекцій – 4 год., сем. – 4 год.) 

Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на семінарських заняттях; колоквіумів; 

тестових завдань; виконання творчих завдань; 

розв’язування евристичних та ситуаційних завдань; 

виконання індивідуальної семестрової роботи (реферат, 

аналітичний огляд). 

Підсумковий контроль – екзамен. 

Мова викладання – українська. 

 


