
Назва дисципліни Міжнародні інформаційні відносини 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітня програма «Міжнародна інформація та 

міжнародні комунікації» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат юридичних наук, ст. викладач кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

Лемішко Юрій Миколайович (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, ауд. 2-64);  

тел. (057) 705-10-59,  

електронна адреса lemeshko7@ukr.net 
 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з політичної географії світу, конфліктології та теорії 

переговорів, дисциплін загально гуманітарного циклу 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні 

інформаційні відносини» є вивчення сучасного стану і 

тенденцій глобальних комунікаційних процесів та визначення 

їх впливу на світову, регіональну і національну політику; 

особливостей розвитку глобального інформаційного 

суспільства; стратегій і практики міжнародної інформаційної 

політики; дослідження інформаційної складової глобальної 

економіки, безпеки та зовнішньої політики; аналіз впливу 

інформаційного розвитку України на політичні та економічні 

аспекти інтеграції країни в світовий інформаційний простір; 

надання майбутнім фахівцям з інформаційно-аналітичного 

забезпечення міжнародних відносин знань та вмінь 

визначення і використання міжнародних інформаційних 

відносин в інформаційному суспільстві ХХІ століття. 

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

- знати: історію, методологію міжнародної 

інформаційної діяльності; прикладні та правові аспекти 

міжнародних інформаційних відносин; основні напрямки 

здійснення міжнародних зовнішньополітичних комунікацій та 

комунікативних технологій; основні поняття та категорії 

аналітичної діяльності в міжнародних інформаційних 

технологіях; роль і місце України в міжнародних 

інформаційних відносинах.  

вміти: використовувати сучасні комунікативні 

технології; створювати, адаптувати до конкретних подій 

міжнародного життя структурні, функціональні, аналітичні 

моделі міжнародних інформаційних відносин, здійснювати 

аналіз та прогноз розвитку інформаційних потоків із 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

 



 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 1. Сучасні концепції 

міжнародного обміну інформацією у системі міжнародних 

відносин, 2. Міжнародна інформаційна діяльність, 3. 

Інформаційна політика, 4 Правові основи міжнародних 

інформаційних відносин, 5. Інформаційна безпека, 6. 

Інформаційні війни, 7. Міжнародні зовнішньополітичні 

комунікації та комунікативні технології, 8. Європейський 

інформаційний простір, 9. Україна у системі міжнародних 

інформаційних відносин, 10. Аналітичні дослідження 

міжнародних інформаційних відносин, 11. Системи 

міжнародної комунікації, 12. Мережеві технології обміну 

даними, 13. Перспективи розвитку інформаційних технологій 

у міжнародних відносинах.  

 

Методи контролю результатів навчання. 

При вивченні дисципліни застосовуються наступні 

методи контролю: усний, письмовий та тестовий. Контроль з 

дисципліни складається з поточного контролю, який 

проводиться у формі усного опитування або письмового 

експрес-контролю на лекціях, у формі виступів студентів при 

обговоренні питань на проблемних лекціях, у формі 

тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основною інформацією для визначення 

модульної оцінки, при проведенні іспиту і враховуються при 

визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни. 

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на 

підсумкових заняттях та/або виконанням індивідуальної 

роботи 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки 

студентів: тестові завдання; виконання творчих завдань; 

виконання індивідуальної роботи. 

. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 

 


