
Назва дисципліни Інформаційна політика 

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 «Міжнародні 

відносини» 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Чернишова Лариса Олексіївна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 

0939026266 

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: формування у 

слухачів комплексу наукових знань про тенденції, еволюцію 

та перспективи розвитку інформаційної політики країн 

світу.  

  

Очікувані результати навчання. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач 

повинен:  

- знати: наслідки впливу інформаційної революції на всі 

сфери життєдіяльності суспільства; основні положення 

концепції інформаційного суспільства; сутність концепцій 

та моделей міжнародного співробітництва в галузі 

інформації та комунікації; практику реалізації міжнародної 

інформаційної політики на глобальному, регіональному 

(європейському) та національному рівнях; 

- вміти: застосовувати теоретичні знання з формування та 

розвитку інформаційного суспільства для вдосконалення 

інформаційного законодавства у відповідності до сучасних 

вимог; аналізувати інформаційну політику органів 

державної влади та місцевого самоврядування; подавати 

інформаційні запити в органи державної влади та місцевого 

самоврядування; сприяти проведенню відкритої 

інформаційної політики у публічному секторі; протидіяти 

інформаційним загрозам.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи слухачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 1) Інформаційна політика в 

умовах формування інформаційного суспільства.                   

2) Інформаційна політика зарубіжних країн. 3) Правове 

забезпечення інформаційної сфери зарубіжних країн.          4) 

Державна інформаційна політика України. 5) Правове 

забезпечення інформаційної сфери в Україні.                         

6) Інформаційні стратегії. 7) Інформаційні війни. 8) 

Технології забезпечення захисту інформаційного простору. 

Методи контролю результатів навчання. 



Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень слухачів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі екзамену 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин   / 

3 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


