
Назва дисципліни 
Інформаційно-психологічні операції в міжнародних 

відносинах 

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 другим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», освітня програма «Міжнародна 

інформаційна безпека». 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Солових 

Євгенія Миколаївна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

північний корпус, 2 поверх, каб. 264, тел. (057)  705-10-59, 

електронна адреса кафедри: mpdepartment@ukr.net  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: Історія 

міжнародних відносин, Теорія міжнародних відносин, 

Політологія, Інформаційні кампанії, Зв’язки з 

громадськістю, Міжнародні відносини та світова політика. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: розкрити 

причини виникнення й змісту інформаційних протистоянь, 

ознайомити студентів з основними інструментами та 

засобами планування та реалізації інформаційно-

психологічних операцій у міжнародних відносинах. 

 

Очікувані результати навчання.  
У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть: 

- поняття, класифікацію та історичні причини виникнення 

інформаційного протистояння сучасного світу; 

- сутність, умови виникнення, форми прояву та методи 

ведення інформаційних операцій;   

- засоби та інструменти психологічно-інформаційних 

операцій; 

- основні сучасні інформаційно-психологічні операції та 

їхній влив на міжнародні відносини. 

 

вмітимуть:  

- аналізувати причини виникнення інформаційних 

протистоянь сучасного світу; 

- застосовувати  методи планування;  

- розробляти стратегії зовнішньополітичної діяльності за 

результатами аналітичних досліджень і аналізу зарубіжного 

досвіду, використовуючи методи порівняльного аналізу;  

- організовувати заходи, щодо планування інформаційно-

психологічним загрозам;  

- оцінювати ефективність діючих форм і методів державного 

управління зовнішньополітичною діяльність держави за 

результатами аналізу програм, вітчизняного і зарубіжного 

досвіду, їх реалізації використовуючи методи порівняльного 

та інституційного аналізу. 
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Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 9 тем, які вивчаються протягом 28 годин 

аудиторних занять (18 год. – лекції, 10 год. – семінарські 

заняття) та 92 години самостійної підготовки.  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

Тема 1. Інформаційно-психологічні війни загальна 

характеристика. (Лекцій – 2, сем. – 0). 

Тема 2. Історія виникнення та використання психологічно-

інформаційних операцій. (Лекцій – 2, сем. – 0) 

Тема 3. Інформаційне протиборство у сучасному суспільстві 

(Лекцій – 2, сем. – 0). 

Тема 4. Загальні особливості психологічно-інформаційних 

операцій (Лекції – 2, сем. – 0) 

Тема 5. Планування інформаційних операцій (Лекцій – 2, 

сем. – 2). 

Тема 6. Інструментарій інформаційних операцій (Лекцій –2, 

сем. – 2). 

Тема 7. Дезінформація як інструмент інформаційних 

операцій. (Лекцій – 2, сем. –2). 

Тема 8. Пропаганда як засіб інформаційно-психологічних 

операцій (Лекцій – 2, сем. – 2). 

Тема 9. Інформаційні операції США та НАТО. (Лекцій –2, 

сем. – 2). 

 

Методи контролю результатів навчання: залік 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 

4 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

  

 

 

 


