
 

 
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Міжнародні політичні комунікації 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Сторінка дисципліни в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/enrol/index.php?id=2890  

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці: 

Викладач: доц. з/н Безсмертний Роман Петрович (лекції, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Міжнародні політичні комунікації» є обов’язковою освітньою компонентою 

навчального плану, циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, яка 

сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та міжнародних відносин. 

Мета: надання студентам теоретично-систематизованих та емпірично 

обґрунтованих знань про функціонування міжнародних політичних комунікацій, 

зокрема розкрити інформаційно-комунікаційну природу політичної діяльності, 

політичні функції ЗМІ у демократичних державах, основні підходи до аналізу 

відносин між політикою і мас-медіа, а також акцентувати увагу на своєрідності 

технологій політичних комунікацій та методах їх аналізу. Курс «Міжнародні 

політичні комунікації» направлений на засвоєння студентами основ міжнародних 

політичних комунікацій, а також оволодіння практичними навиками застосування 

базових технік й технічних засобів забезпечення інформаційної безпеки держави. 

Курс відображає особливості міжнародної політичної комунікації як професійної 

діяльності та прикладної дисципліни. Паралельно піднімає важливі питання, які 

стосуються інформаційного лобізму, інформаційного тероризму, інформаційних 

війн й технічних засобів забезпечення інформаційної безпеки держави на 

міжнародному рівні. 

Завдання: навчити майбутніх фахівців з’ясовувати та аналізувати причинно-

наслідкові зв’язки між політикою і мас-медіа, використовуючи у практичній 

діяльності сукупність знань, професійних прийомів і методів міжнародних 

політичних комунікацій, які впливають на формування картини політичного світу в 

міжнародній сфері. 

Предметом вивчення дисципліни є особливості міжнародних політичної 
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комунікації як професійної діяльності та прикладної дисципліни. 

Студент повинен знати: 

• понятійний апарат та категоріальну базу міжнародних політичних 

комунікацій;  

• методи дослідження міжнародних політичних комунікацій; 

• застосовувати інформаційно-комунікаційний інструментарій та теоретичні 

здобутки різних наукових галузей, таких, як міжнародні відносини, журналістика, 

зв’язки з громадськістю, реклама, політологія, лінгвополітологія, семіотика, 

соціологія, при аналізі міжнародних політичних комунікацій; 

• фактори впливу комунікативних технологій на міжнародні політичні 

процеси; 

• типологію інформаційних кампаній та етапи проходження; 

• специфіку технологій аналізу міжнародних політичних комунікацій. 

Студент повинен вміти: 

• оперувати інформаційним простором, інформаційно-комунікативними 

процесами в сфері міжнародних політичних комунікацій; 

• здійснювати аналіз комунікативного процесу; 

• аналізувати інформаційні війни, їх особливості здійснення в системі 

міжнародних відносин; 

• особливості впливу й ролі застосування засобів масової інформації у 

здійсненні міжнародних політичних комунікацій; 

• розробляти «сценарії» міжнародних політичних перформансів. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. ЗМІСТ ТА СПЕЦИФІКА МІЖНАРОДНИХ ПОЛІТИЧНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

Тема 1.1. Комунікації та їх роль у міжнародних відносинах. 

Тема 1.2. Політичні комунікації: їх специфіка та функції. 

Тема 1.3. Сучасні теорії та концепції міжнародних політичних комунікацій. 

Тема 1.4. Основні моделі міжнародних комунікацій. 

Тема 1.5. Методи політичного комунікативного аналізу. 

Тема 1.6. Комунікативні дискурси. 

Тема 1.7. Інформаційно- комунікативні міжнародні системи. 

Розділ 2. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ В СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ 

ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Тема 2.1. Комунікативні процеси та технології. 

Тема 2.2. Особливості міжнародних комунікацій. 

Тема 2.3. Особисті візити і бесіди, як інструменти комунікацій. 

Тема 2.4. Культура і міжнародні комунікації. 

Тема 2.5. Семіотичні процеси в комунікативній системі. 

Тема 2.6. Новітні інформаційні технології у міжнародній комунікації. 

 

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 мережу Інтернет та 

працюючою камерою для: опитування та комунікації; виконання самостійної 

роботи; підготовки до підсумкової точки контролю; проходження тестування 

(проміжний контроль та підсумковий контроль). Наявність доступу до програм MS 

Оffice (Word, Power Point). 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література: 

1. Аронсон Э., Пратканис Э. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, 

повседневного использования и злоупотребления. Санкт-Петербург : ЕВРОЗ-

НАК, 2003. 

2. Багиров Р. Информационное обеспечение военной безопасности государства. 

Власть. 2006. №12. С. 86–90. 

3. Барнет Дж., Мориати С. Маркетинговые коммуникации: Интегрированные 

коммуникации. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 

4. Белл Д. Грядущее постиндустриального общества. Опыт социального 

прогнозирования. Москва, 1999. 

5. Бєляков О. О. Масова комунікація та екологічна політика : монографія. Київ, 

2001. 

6. Галатенко В. Н. Информационная безопасность: практический подход. 

Москва, 2005. 

7. Ганжуров Ю. Імплементація законодавства України до європейських 

стандартів як комунікативний процес. Політичний маркетинг. 2007. № 1(22). 

С. 136–150.  

8. Грамши А. Политическая борьба и война. В 3 т. Т.3. Москва, 2009. 

9. Крос К., Гакет Р. Політична комунікація і висвітлення новин у 

демократичних суспільствах: перспективи конкуренцій. Київ, 2001. 

 

Допоміжна література: 

1. Абліцов В. Україна: інформаційний простір. Київ, 2002. 

2. Зражевська Н. І. Масова комунікація і культура: лекції. Черкаси, 2006.  

3. Калачова І. В. Інформаційне забезпечення соціального управління. Київ, 

2006.  

4. Лассуэлл Г. Техника пропаганды в мировой войне. Москва, 1929. 

5. Лебон Г. Психология масс. Минск : Харвест, Москва : АСТ, 2000. 

6. Марченко Л. С., Ліпкан В. А., Логінов О. В. Інформаційна безпека України: 

Глосарій. Київ, 2004.  

7. Микитов В. А., Орлов Е. И., Старовойтов А. В. Информационное 

обеспечение государственного управления. Москва, 2000. 

8. Требін М. Інформаційне суспільство: війни нової епохи: Інформаційна війна 

як суспільно-політичне явище. Віче. 2002. № 4. С. 64–68. 

9. Уилхем Д. Коммуникация и власть. Санкт-Петербург, 1993. 

10. Уэбстер Ф. Теория информационного общества. Москва, 2004. 

11. Филатова О. Г. Социология массовой коммуникации. Москва, 2007. 



 

12. Финько О. А. Концепция государственной информационной политики. 

Москва, 2005. 

13. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. Санкт-Петербург, 2003.  

14. Чалдіні Р. Психологія впливу. Харків : КСД, 2017. 352 с. 

15. Шершнев Л. И. Четвертая мировая война и ее исторические особенности. 

Москва, 2005. 

16. Шестакова О. В. Информационные технологи современного лоббизма. 

Москва, 2003. 

17. Шиверский А. А. Защита информации: проблемы теории и практики. 

Москва, 1996. 

 

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. 

 

 

Розробник силабусу  

навчальної дисципліни        Р. П. Безсмертний 

Завідувач кафедри        І. О. Костиря 

Силабус затверджено 

на засіданні кафедри міжнародних відносин  

від 30.08.2021 р., протокол № 1 


