
 
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Міжнародна інформаційна політика 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Сторінка дисципліни в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=962  

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці: 

Викладач: проф. Костиря Інна Олександрівна (лекції, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Міжнародна інформаційна політика» є обов’язковою освітньою 

компонентою навчального плану, циклу дисциплін професійної та практичної 

підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та міжнародних 

відносин. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародна інформаційна 

політика» є ознайомлення з актуальними проблемами міжнародних 

інформаційних процесів та систем, сучасними тенденціями їх розвитку, 

принципами правового регулювання міжнародного інформаційного поля, 

формами використання сучасних інформаційно-комунікаційних методів та 

технологій для збору, аналізу і використання інформації у міжнародних 

відносинах глобального інформаційного суспільства 

Завдання:  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародна інформаційна 

політика» 

-  є усвідомлення ролі та функцій міжнародної інформації, інформаційного 

забезпечення зовнішньої політики та відповідної системи знань, яка допомогла 

б орієнтуватися в інформаційно-аналітичній діяльності та процесах глобальної 

комунікації у міжнародних відносинах; 

- формування теоретичних знань та практичних навичок інформаційно-

аналітичної діяльності, розуміння основних моделей формування і прийняття 

політичних рішень, принципів забезпечення інформаційної повноти й 

ефективності зовнішньополітичної діяльності; 

- ознайомлення студентів із сучасним станом розвитку міжнародних 

інформаційних організацій, з використанням нових інформаційних і 
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комунікаційних технологій для отримання економічної, правової та іншої 

інформації, вираження своїх думок, безперешкодного обміну думками, 

одержання і передачі інформації та ідей, минаючи інформаційні межі в умовах 

розвитку глобальної кооперації у XXI столітті; 

- оволодіння сучасною філософією та методологією міжнародного обміну 

інформацією, а не лише можливостями її технічного отримання та передачі. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжнародна інформаційна 

політика та процеси і особливості міжнародної комунікації в системі 

міжнародних відносин глобального інформаційного суспільства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 
- зміст основних понять сучасної міжнародної інформації та основних 

інформаційних технологій у проведенні фахових досліджень; 

- інформаційну конфігурацію сучасного світу та процеси глобальної 

комунікації у міжнародних відносинах; 

- законодавче забезпечення механізму доступу до міжнародної інформації в 

розвинутих країнах світу; 

- принципи правового регулювання інформаційного суспільства; 

- особливості національної інформаційної політики розвинених країн; 

- основи інформаційної політики міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, 

ЄС, Ради Європи); 

- роль та місце України в європейському та світовому інформаційному 

просторі;  

- основні тенденції та інформаційно-аналітичні моделі майбутнього світового 

розвитку. 

вміти: 

- вільно орієнтуватися у процесах пошуку, підготовки і систематизації 

інформаційно-аналітичних матеріалів і документів; 

- отримувати необхідну інформацію з використанням сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій; 

- здійснювати аналіз предметної галузі наукових досліджень з використанням 

інформаційних технологій і систем, застосовувати набуті знання у фаховій 

діяльності; 

- орієнтуватися в основних інформаційно-аналітичних та футурологічних 

моделях розвитку світової економіки та міжнародних відносин. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ 

ВІДНОСИНИ 

Тема 1.1. Теоретичні аспекти міжнародних інформаційних відносин. 

Тема 1.2. Основні поняття міжнародної інформації. 

Тема 1.3. Інформаційна парадигма глобальної цивілізації. 

Тема 1.4. Джерела інформації. Інформаційна діяльність дипломатичних 

представництв. 

Тема 1.5. Теорія інформаційної цивілізації. Поняття інформаційного суспільства. 

Тема 1.6. Міжнародна інформаційна політика. Діяльність ЮНЕСКО в галузі 



інформації і комунікації. 

Тема 1.7. Еволюція інформаційної політики в Європі та світі. 

Тема 1.8. Європейська інформаційна політика. Інформаційна політика ради Європи. 

Тема 1.9. Європейська інформаційна політика. Інформаційна політика 

європейського союзу. 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності: мобільний телефон, ноутбук, 

планшет або персональний комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет та 

працюючою камерою для: опитування та комунікації; виконання самостійної 

роботи; виконання індивідуальних завдань; підготовки до іспиту; проходження 

тестування (проміжний контроль та підсумковий контроль). Наявність доступу до 

програм MS Оffice (Word, Power Point). 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної дисципліни: 

 

1. Костиря І. О. Особливості впливу глобальних інформаційних потоків на 

українську освіту в ХХІ ст. Україна в системі глобального інформаційного 

обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців 

: матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. м. Львів, 25-26 жовтня 2013 р. Львів, 2013. 

С. 174-180. 

2. Костиря І. О. Медіатизація політики та політизація ЗМІ як тенденції 

політичного процесу в Україні. Політичний менеджмент. 2013. № 1–2 (57–

58). С. 109–118. 

3. Костиря І. О. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : 

навч.посіб. Київ – Чернівці : Букрек, 2013. 224 с. 

4. Костиря І.О. Культурна політика сучасної України: виклики глобалізації та 

регіоналізації. Гілея. 2018. Випуск 133 (6). С. 264–268 

 

Основна література: 

1. Башук А. І. Інформаційна політика: навч. посіб. Київ: Вид-во ІЖ КНУ ім. Т. 

Шевченка, 2007. 90 с. 

2. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства. Сучасна зарубіжна соціальна 

філософія. Хрестоматія: навч. посіб. / Упоряд. В. Лях. Київ: Либідь, 1996. С. 

194–251.  

3. Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное 

общество, общество. Москва: Логос, 2010. 248 с. 

4. Бжезинский З б. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство 

/Пер. с англ. Москва: Междунар. отношения, 2010 . 264 с. 

5. Боднар І. Р. Міжнародна інформація. Навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення курсу. Львів: Новий світ 2000. 2012. 216 с. 

6. Гондюл В. П., Рижков М. М., Андрєєва О. М. Вступ до спеціальності 

«Міжнародна інформація». Київ: ІМВ , 2009. 383 с. 



7. Гончаренко А. Н. Прогнозирование и политика: Прогнозирование в системе 

национальной безопасности и внешнеполитическом механизме США. Київ: 

Наукова думка, 2001. 189 с. 

8. Демидов В.В. Информационно-аналитическая работа в международных 

отношениях. Москва: ИНФРА-М, 2013.199с. 

 

Допоміжна література: 

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Москва: МО, 1999. 256 с. 

2. Білорус О. Г., Лук’яненко Д. Г., Гончаренко О. М. Глобальні трансформації та 

стратегії розвитку. Київ: ІСЕМВ, 1998. 415 с. 

3. Богданов Р., Кокошин А. Информация и внешняя политика. Москва: Наука, 

1979. 195 с. 

4. Гохберг Л. М., Городникова Н. В., Грачева Г. А. Наука. Инновации. 

Информационное общество. Москва: Европа, 2010. 80 с 

5. Гончаренко О. М. Глобальні моделі і футурологічні утопії. Київ : Наукова 

думка, 1983. 157с. 

6. Гриценко О.В. Державна політика розвитку інформаційного суспільства як 

об‘єкт наукових досліджень. Стратегічна панорама. 2004. №4 (13). 

7. Леонов Н. С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. 

Москва: МО, 1998. 245 с. 

8. Мальский М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. Київ: 2009. 527 с. 

9. Маклюэн М., Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего 

Москва: Фонд «Мир», Академический Проект, 2005. 

10. Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика. Київ: Наша культура і 

наука, 2000. 367 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Журнал информационного общества. URL: 

http://www.infosoc.iis.ru/about/editor-in-chief.html 

2. Институт информационного общества. URL: http://www.iis.ru/index.html 

3. Інститут інформаційного суспільства. URL: http://www.e-ukraine.org.ua 

4. Общественный фонд «Информационное общество Украины». URL: 

http://www.isu.org.ua 

5. Окинавская Хартия Глобального Информационного Общества. URL: 

http://www.iis.ru/events/okinawa/charter.ru.html 

6. Энциклопедия информационного общества. URL:http://wiki.iis.ru 

7. Web-Site Європейського Союзу. URL: www.europa.eu.int 

8. Web-Site Кабінету Міністрів України. URL: www.kmu.gov.ua 

9. Web-Site Міністерства закордонних справ України. URL: www.mfa.gov.ua 

10. Web-Site НАТО. URL:www.nato.int 

11. Web-Site Президента України. URL: www.president.gov.ua 

12. Web-Site Ради національної безпеки та оборони України. URL: 

www.rainbow.gov.ua 

13. Web-Site Центрального розвідувального управління США. URL: 

www.cia.gov.ua 

14. Информационный портал «Профессия – Аналитик». URL: 

http://www.proanalyst.ru 



15. Cайт Российского общества профессионалов конкурентной разведки. URL: 

http://www.rscip.ru/ 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (онлайн) режимі за 

погодженням із керівником курсу, із захистом виконаних завдань під час 

консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого 

терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в 

межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час онлайн тестування для проходження самого 

тестування на відповідній платформі. 
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