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ознайомлення студентів із основними поняттями міжнародної інформації, формування в них 
систематизованих знань і навичок щодо процесів пошуку й обробки інформації, сформувати 
у них знання і розуміння ролі та місця міжнародної інформації, навчити студентів 
прикладних аспектів міжнародної інформаційної діяльності. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна інформація» 
базується на набутих знаннях з наступних навчальних дисциплін: «Історія міжнародних 
відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», «Країнознавство», «Історія та теорія 
міжнародних суспільних комунікацій», «Теорія міжнародних відносин», «Регіональні 
підсистеми міжнародних відносин», «Міжнародні організації», інтегрується з дисциплінами 
«Зовнішня політика країн Західної Європи», «Дипломатичний протокол та етикет» 

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого освоєння студентом таких 
навчальних дисциплін: «Конфліктологія та теорія переговорів», «Дипломатична та 
консульська служба», «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розуміти і аналізувати структуру та динаміку міжнародних 
суспільних комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та суспільні 
інститути; здатність розуміти природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у 
системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними; 
знання поняття міжнародної інформації; здатність використовувати  сучасні джерела 
отримання інформації та інформаційних технологій; знання наукових  відомостей  про 
міжнародні інформаційні процеси та технології у обсязі, передбаченому робочою програмою 
дисципліни; здатність користуватися основними положеннями міжнародного 
інформаційного права та захисту інформації; знання сучасних джерел та каналів отримання 
міжнародної інформації; знання основних  понять інформаційної безпеки та інформаційних 
війн. 

Програмні результати навчання: 
знати: природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та 
джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних 
відносин; природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним 
акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці; природу та 
характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному 
рівнях. 

уміти: здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел 
необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси; 
самостійно визначати освітні цілі та навчання, пошук необхідних для їх досягнення освітніх 
ресурсів; досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої 
політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і 
правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, 
презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації; збирати та 
обробляти великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики 
України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій; здійснювати 
прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, 
міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати 
інформаційні доповіді; використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані 
програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи для розв’язання складних 
спеціалізованих задач у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 
регіональних студій; збирати та обробляти міжнародну інформацію; використовувати 
сучасні інформаційні технології для вирішення конкретних завдань пошуку міжнародної 
інформації; застосовувати моделі та методи для дослідження міжнародних комунікацій; 
використовувати ІПС глобальних та локальних комп’ютерних мереж для пошуку 
інформаційних матеріалів; на основі набутих знань про міжнародну інформацію самостійно 
освоювати нові інформаційні технології та засоби. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретичне поняття міжнародної інформації та її застосування в різних галузях. 

Основні поняття та джерела міжнародної інформації. Сучасні концепції  міжнародного 
обміну інформацією у системі міжнародних відносин. Міжнародна інформаційна діяльність. 
Міжнародна інформаційна політика. Регіональна та національна інформаційна політика у 
міжнародних відносинах. Інформаційна політика Центральної Європейської Ініціативи. 
Діяльність міжнародних організацій в галузі інформації і комунікації. Програми 



міжнародних організацій з питань інформації та комунікації. Практичні аспекти 
застосування міжнародної комунікації.  

Прикладні аспекти міжнародної інформаційної діяльності. Інформаційні потреби 
адресата. Джерела та канали отримання міжнародної інформації. Аналітико-синтетична 
переробка міжнародної інформації. Теоретико-методологічні основи вивчення змісту 
документів. Міжнародне інформаційне право. Захист інформації. Міжнародні комп’ютерні 
інформаційні системи та технології. Інформаційна складова світової економіки. Політика 
міжнародного інформаційного бізнесу. Інформаційне маніпулювання. Міжнародна 
інформація та зв’язки з громадськістю. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 75 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач - Рябоштан Євген Вікторович, канд.політ.наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 

 

 


