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регіональні студії» 
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інформації та міжнародних комунікацій 
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Опис дисципліни Програма навчальної дисципліни «Міжнародна інформація» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація та 

міжнародні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості формування, 

здійснення і розвитку міжнародних інформаційних відносин, специфіка, 

тенденції та перспективи міжнародної інформаційної діяльності. 

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентами знань 

з теоретичних основ міжнародних інформаційних відносин та формування 

практичних навичок і вмінь, пов’язаних з особливостями пошуку, 

опрацювання і аналізу інформації з метою забезпечення прийняття 

зовнішньо-політичних рішень, а також її розповсюдження у міжнародних 

інформаційних потоках. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

1) Формування наступних загальних компетентностей: 

– ЗК 1 – здатність до абстрактного мислення, аналізу; 

– ЗК 3 – здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 

застосовувати їх у практичній діяльності; 

– ЗК 5 – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

– ЗК 6 – уміння виявляти та вирішувати проблеми; 

– ЗК 7 – уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

2) Формування наступних спеціальних (фахових) компетентностей: 

– СК 2 – здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 

суспільному, культурному та інформаційному; 

– СК 3 – знання про стан досліджень міжнародних відносин та світової 

політики у політичній, економічній, юридичній науках, у 

міждисциплінарних дослідженнях; 

– СК 5 – здатність самостійно досліджувати проблеми міжнародних 

відносин, готувати та здійснювати публічну апробацію результатів 

досліджень; 



– СК 10 – знання та розуміння національних інтересів України на 

міжнародній арені; 

– СК 13 – здатність до комунікації та здійснення інформаційно-

аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин (українською та 

іноземними мовами). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти знатимуть 

сучасний стан і тенденції глобальних інформаційно-комунікаційних 

процесів; вплив ІТ на розвиток глобального інформаційного суспільства; 

актуальні проблеми міжнародного співтовариства в галузі інформації; 

стратегії і практики міжнародної інформаційної політики; інформаційну 

складову глобальної економіки, безпеки, зовнішньої політики та 

міжнародного права; вплив інформаційного простору України на політичні 

аспекти інтеграції країни в світовий інформаційний простір; інформаційну 

політику України та її співробітництво з міжнародними організаціями та 

іншими суб’єктами міжнародних відносин у галузі інформації. 

Заплановані результати навчання 

Відповідно до освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 

мають досягти наступних програмних результатів навчання за 

дисципліною: 

– РН 10 – збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг 

інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України 

та інших держав; 

– РН 13 – аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до 

вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики; 

– РН 18 – аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, 

зовнішньої політики України та інших держав, готувати інформаційні та 

аналітичні документи, із дотриманням правил їх оформлення; 

– РН 19 – оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері 

міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та 

конфлікту в міжнародних системах; 

– РН 21 – здійснювати самостійні індивідуальні та групові 

дослідження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати 

звіти про результати досліджень. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Основні поняття міжнародної інформації. Джерела міжнародної 

інформації 

Тема 2. Міжнародні інформаційні відносини як спеціалізована галузь 

міжнародного співробітництва 

Тема 3. Інформаційна парадигма глобального розвитку. Становлення 

глобального інформаційного суспільства 

Тема 4. Міжнародна інформаційна діяльність. Інформаційна діяльність 

світових та регіональних міжнародних організацій 

Тема 5. Правове регулювання міжнародної інформаційної діяльності 

Тема 6. Інформаційна економі-ка. Міжнародний інформацій-ний бізнес 

Тема 7. Інформаційні війни 

Тема 8. Інформаційна безпека 

Підсумковий семестровий контроль: екзамен  



Мова викладання: українська 
 


