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Міжнародна політика та політичні комунікації
Програма навчальної дисципліни «Міжнародна політика та
політичні комунікації» складена відповідно до програми
підготовки магістрів за спеціальністю 291 «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,
освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії».
Гайко Олег Сергійович, кандидат політичних наук, доцент
кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та
безпеки ХНУ імені В. Н. Каразіна, тел..: (057) 707-10-59

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння
кредитів з «Міжнародні відносини та світова політика»,
«Теорія міжнародних відносин», «Політична географії світу»,
«Країнознавство».
Мета викладання навчальної дисципліни:. формування у
здобувачів системного розуміння сучасної міжнародної
політики, ознайомлення із основними теоретичними
підходами до політичних комунікацій.
Очікувані результати навчання
У результаті вивчення цього курсу студент повинен досягти
таких результатів навчання:
- формування наступних загальних компетентностей:
- Здатність вчитися і оволодівати сучасним
- Здатність працювати в міжнародному контексті.
- Здатність працювати в команді
- Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
робіт
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
- формування наступних спеціальних (фахових)
компетентностей:
- Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку,
принципи організації міжнародних відносин, типи та види
міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової
політики.
- Здатність обґрунтовувати вибір шляхів вирішення завдань
професійного характеру у сфері міжнародних відносин,
суспільних комунікацій та регіональних студій, критично
оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті
рішення.
- Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на
міжнародні та суспільні відносини, політичні та суспільні
системи.
- Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні
відносини у різних контекстах, зокрема політичному, без
пековому, правовому, економічному, суспільному,
культурному та інформаційному.
- Здатність виконувати для дослідження міжнародних

відносин, суспільних комунікацій та для регіональних студій
теоретичні та методологічні підходи політології, економічної
та правової науки, міждисциплінарних досліджень.
- Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження
проблем міжнародних відносин та світової політики,
суспільних комунікацій, регіональних студій, професійно
готувати аналітичні матеріали та довідки.
- Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня
знань, готовність до опанування знань нового рівня,
підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.
- Здатність аналізувати природу зовнішньої політики та
міжнародних відносин, еволюцію підходів до їх формування
та здійснення, принцип організації та функціонування
інститутів зовнішньої політики, прогнозувати систему
міжнародних відносин.
- Здатність визначати особливості, характер та ступінь
взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних відносин різного
рівня та налагоджувати комунікації між ними.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах
аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти
матеріал за наступними темами:
1. Міжнародна політика і політичні комунікації в системі
міжнародних відносин
2. Теоретичні підходи до політичних комунікацій
3. Значення політичної комунікації в міжнародній політиці:
історична ретроспектива
4. Міжнародна політика на початку ХХІ ст.
5. Політика і комунікації в умовах вільного ринку
6. Вплив глобалізації та інформаційної революції на
політичну комунікацію
7. PR та GR в політичній комунікації
8. Роль ЗМІ в демократичному політичному процесі
9. Міжнародна політика в епоху соціальних мереж
10.Політичний дискурс в сучасних медіа
Методи контролю результатів навчання.
Поточний контроль знань проводиться на кожному
практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі
усного опитування доповідей і повідомлень студентів,
навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль
проводиться у формі екзамену.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години /
6 кредитів ECTS.
Мова викладання – українська.

