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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Зв’язки з громадськістю. 
Викладач (-і) Клепар Марія Василівна кандидат педагогічних наук,доцент 

кафедри міжнародні економічні відносини . 
Контактний телефон викладача 0664224289 
E-mail викладача mklepar10@gmail.com 
Формат дисципліни Лекції, практичні,індивідуальні самостійна робота 
Обсяг дисципліни 90 годин 
Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php 

Консультації 14год 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

«Міжнародна інформація» – нормативна навчальна дисципліна циклу професійно- 
практичних дисциплін освітньо-професійної програми за спеціальністю «Міжнародні 
економічні відносини». Дисципліни «Міжнародна інформація» вивчає природу, зміст, 
специфіку та закономірності розповсюдження міжнародної інформації у сучасному світі, 
інформаційні ресурси та інформаційні потреби інформаційного суспільства, інформаційну 
культуру споживачів інформації, специфіку інформаційно-аналітичної діяльності в 
міжнародних відносинах, засоби і методи добування й обробки документів міжнародної 
інформації, міжнародну інформаційну діяльність та її види, інформаційну політику 
міжнародних організацій, технології міжнародної інформації, інформаційну безпеку 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою вивчення курсу «Міжнародна інформація» є розширення та збагачення 

знань студентів, посилення теоретико-методологічної і професійної підготовки тих, кому 
буде необхідно засвоювати складну міжнародну інформаційну дійсність, розбиратися в 
складних питаннях міжнародних економічних відносин з урахуванням різноманітності 
джерел інформації, їх протиріч, виступати в ролі активних суб’єктів інформаційно- 
аналітичної діяльності, досліджувати інформаційну складову глобальної економіки, 
безпеки, зовнішньої політики та міжнародного права. 

Вивчення курсу «Міжнародна інформація» – один із засобів сучасної соціалізації 
особи й формування політико-правової культури, залучення до загальнолюдських 
цінностей в умовах розбудови інформаційного суспільства. Курс «Міжнародна 
інформація» повинен дати студенту необхідний мінімум знань про трансформацію 
світового співтовариства у нову інформаційну формацію, про місце і роль в ній 
інформації; він має сприяти формуванню здібностей аналітика міжнародної інформації. 

mailto:mklepar10@gmail.com
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php


4. Загальні і фахові компетентності 
Спеціальні компетентності 
СК 9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та 
світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, 
природничими науками. 
СК 13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних 
економічних відносинах. 

5. Програмні результати навчання 

РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів 
на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 
національного і міжнародного середовища. 
РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для 
представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з 
інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, 
мультикультурності, толерантності та поваги до них. 
РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів 
міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку. 
РН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків 
між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати 
комунікації між ними. 
РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи 
і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 
економічних відносин. 
РН 20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти 
міжнародних економічних відносин. 

6. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Лекції 12 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний / 
Вибірковий 

Третій міжнародні відносини 
економічні 

Другий Вибірковий 

Тематика курсу 
Тема, план Форма заняття Література Завдання, Вага 

оцінки 
Термін 
викона 

ння 
Модуль 1. Лекційно 1,2.3.4. Зміст діяльності 

фахівця з між 
народної інформа 
ції. Міжнародна 
конвенція «Про 
доступ до інфор 
мації     та     участь 
громадян   у   прий 

Максималь два 
Тема 1 практичне ,5,8.12,15.18,10.2 на оцінка - тижні 

  1,24,32. 5  

Міжнародна     
нформація як     

складова     
лобальної     

комунікації     
   нятті рішень у   
   сфері навколиш   
   нього середовища».   
   Загальна оцінка   
   інформаційного   
   вибуху,  його   



   основні етапи, 
причини та наслід 
ки.Джерела інфор 
мації: види та 
класифікація. 
Міжнародна інфор 
мація:поняття,зміст 
і функції. 
Міжнародні  відно 
сини    в   галузі 
інформації.  Інфор 
маційний  продукт 
та інформаційні 
послуги в контексті 
міжнародних відно 
син.  Міжнародна 
інформаційна діяль 
ність.   Доступ до 
інформації      в 
розвинених країнах 
Європи,США     і 
Канади.   Світовий 
інформаційний 
ринок. 

  

Тема 2. 
Інформацій 

лекційне 1,3.4.6,7,13,18,10 
19,26 

Становлення і 
розвиток інформа 

5 два тижні 

не   ційногосуспільства,   
суспільство   його об’єктивні   
Інформацій   основи розвитку та   
ні ресурси   взаємодії з сучас   
та   ними інформацій   
інформаційн   ними і телекому   
і потреби   нікаційними техно   

   логіями. Інформа   
   ційне середовище:   
   суть та основні   
   поняття. Види   
   предметних сфер   
   інформаційного   
   середовища.   
   Поняття інформа   
   ційного права.   
   Основні принципи   
   інформаційного   
   права і їх   
   класифікація. Роль   
   інформаційного   
   права і інформа   
   ційного законодав   
   ства в сучасному   
   інформаційному   



   Поняття та 
класифікація 
інформаційних 
ресурсів. 
Інформаційна 
потреба: сутність та 
її місце в ієрархії 
соціальних потреб. 
Співвідношення 
інформаційної 
потреби   з 
інформаційними 
інтересами та 
інформаційним 
запитом.  Види 
інформаційних 
потреб. Динаміка 
інформаційних 
потреб та фактори їх 
розвитсуспільстві. 

  

Тема 3. 
Інформацій 
но-аналітич 
на діяль 
ність  в 
міжна 
родних 
відносинах 
Добування й 
обробка 
документів 
міжнародної 
інформації 

Лекційно- 
практичне 

1,3.4. 7,8, 9.11.12 
 

15,18.19,21 

Сутність    та   зна 
чення    інформа 
ційно-аналітичних 
центрів як ключо 
вих елементів 
вироблення  інфор 
маційної   стратегії 
держав  на  між 
народній     арені. 
Типологія та 
загальна    харак 
теристика світових 
інформаційно- 
аналітичних   цен 
трів.Етапи  станов. 
лення «фабрики 
думок».  Основні 
функції та методи 
діяльностісучасних 
«мозковихцентрів». 
Основні тен денції 
розвитку сучасних 
інфор маційно- 
аналітич  них 
центрів. Проблеми 
форму вання 
вітчизняних 
«фабрик думок». 
Тенденції у роз 
витку «мозкових 
центрів» в Україні. 
Головні завдання та 
функції 

5 два тижні 



   інформаційно- 
аналітичної роботи 
в міжнародних 
відносинах. Міжна 
роднаінформаційна 
діяльність: поняття, 
види та її основні 
напрями. Мета та 
функції міжна 
родної інформа 
ційної діяльності. 
Міжнародні догово 
ри і угоди в галузі 
інформації. Роль 
міжнародної інфор 
мації в системі 
ООН. Діяльність 
Комі тету ООН з 
інформації. 
Основні  функції 
Департаменту сус 
пільної інформації 
ООН. Діяльність 
інформаційних 
центрів ООН. 

  

Модуль 2 
 
Тема 4 
Технології 
міжнародної 
інформації 

лекційне 1,2,3.4. 
15,18.19,21 
31 

Технології    транс 
ляції новин в 
міжнародних відно 
синах. Особливості 
передачі      міжна 
родної  аналітики. 
Технології    прове 
дення     оглядів 
різнихміжнародних 
аналітичних 
агентств.   Інтернет 
як фактор  міжна 
родних   відносин, 
технології передачі 
міжнародної інфор 
мації        через 
Інтернет. 
Технології управ 

ління інформацією. 
Технологія управ 
ління«прикладним 
и» технологіями – 
інформаційні 
мегатехнології. 
Технології управ 
ління 

5 два тижні 



   інформаційним 
ресурсом.  Сучасні 
міжнародні  інфор 
маційні системи. 
Головні 
технологічні   та 
технічні     бази 
інформаційних 
систем.  Правовий 
аспект діяльності 
міжнародних інфор 
маційних   систем. 
Класифікація   та 
архітектура  міжна 
роднихінформаційн 
их систем. 

  

Тема 5. 
. Мас-медіа 
у сучасному 
світі: 
політичні 
реалії та 
перспективи 
розвитку 

практичне 1,3.4.15,18.19,21 Феномен комуніка 
ційного процесу. 
Поняття масової 
інформації. 
Структура і функції 
ЗМІ.  Поняття 
публічної сфери таїї 
формування  в 
умовах України. 
Ринковий характер 
мас-медіа.Суспільні 
функції ЗМІ. Роль 
міжнародного права 
в діяльності 
сучасних мас-медіа. 
Громадські медіа як 
альтернатива. 
Інтернет-журналіс 
тика    та   Інтер 
нетактивізм.Методи 
аналізу  при  прове 
денні  комунікатив 
них     кампаній. 
Концепція  засобів 
комунікації    Н. 
Лумана.    Комуніка 
тивний   підхід  у 
концепції влади Т. 
Парсонса. Феномен 
Паблік    Рілейшнз 
(PR) у   сучасному 
суспільстві. Поняття 
«Паблік Рілейшнз». 
Дві складові PR. 
Паблік Рілейшнз як 

5 два тижні 



   функція управління 
та його зв’язок з 
маркетингом і 
брендінгом. Базові 
цілі у сфері PR- 
діяльності. Відмін 
ності PR від 
пропаганди 

  

Тема 6 
Інформацій 
ні війни 
Інформацій 
на безпека 

лекційне 1,3.4.7.,15,18.19, 
21 
36.40 

Виникнення    тер 
міну інформаційна 
війна». Стратегічне 
інформаційне   про 
тиборство.Завдання 
і мета інформацій 
них війн. Методи і 
способи   ведення 
інформаційнихвійн. 
Історія  розвитку 
технології ведення 
інформаційної   вій 
ни. Покоління   су 
часних інформацій 
них  війн.   Види 
інформаційних 
війн: психологічна 
війна,  кібервійна, 
мережева   війна, 
ідеологічнадиверсія 
,радіоелектронна 
боротьба тощо. 
Форми ведення 
інформаційної 
боротьби у сучас 
них інформаційних 
війнах. 
Інформаційна війна 
та майбутнє 
України.Поняття та 
сутність інформа 
ційної безпеки 
країни. Механізм 
забезпечення націо 
нальної інформацій 
ної  безпеки. 
Державна політика 
України в сфері 
національного 
інформаційногопро 
стору. Національні 
інтереси в інфор 
маційній        сфері. 
Політика       форму 

5 два тижні 



    вання       національ 
ного      інформацій 
ного простору. 
Інформаційна безпе 
ка у сучасному 
світі. Стратегія 
інформаційної 
безпеки. Власники 
інформації, що 
захищається. Класи 
фікація інформації 
за ступенем її 
таємності. Безпека 
інформації в 
комерційних мере 
жах. Міжнародний 
аспект захисту 
інформації. 

   

      

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система 
оцінювання курсу 

 Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

 
Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку  

90 – 100 А відмінно зараховано  
80 – 89 В добре 70 – 79 С 
60 – 69 D задовільно 50 – 59 Е 

 
26 – 49 

 
FX 

 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

 

 
 

0-25 

 
 

F 

 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

  
Вимоги до письмової роботи  

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів 
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

8. Політика курсу 
. Високо оцінюється прагнення здобувачів вищої освіти: 
− регулярно відвідувати заняття; 
− планомірно та систематично засвоювати навчальний матеріал; 
− активно працювати на практичних заняттях: брати участь в обговоренні 
дискусійних питань та кейсів; 
− повною мірою долучатися до активних форм навчання; 
− відпрацьовувати пропущені практичні заняття. 
Обов’язковою вимогою є дотримання норм академічної доброчесності. 

 



Неприпустимі плагіат та списування 
Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов’язкове 
Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а також 
виконання вправ із теми. 
Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти тести (Тести 1, 
Тести 2) і тільки тоді буде допущений до складання заліку. 
Обов’язковим є для отримання заліку відвідування більш 50% занять, написання контрольної 
роботи та виконання самостійної роботи. 
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Журнали 
1. Мировая экономика и международные отношения 
2. Международные процессы 
3. США и Канада: экономика, политика, культура 
4. Пресс-служба. Профессиональный журнал для специалистов по связям с общественностью. – 
http://press-service.ru/ 
5. Связи с общественностью в государственных структурах. – http://gospr.ru/ 
6. Foreign Affairs 
7. Foreign Policy 8. PRWeek UK. – prweek.com/uk/ home 
9. PRWeek US. –prwcekus.com 
10 Public Relations Society of America (PRSA) 
. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 
1. http://www.pr-center.org.ua/ – веб-ресурс для недержавних організацій, які цікавляться питаннями 
просування своїх інституцій за допомогою комунікативних 
технологій 
2 www.ragan.com – Journal of Employee Communications Management 
3News і декількох інших ведучих видань 
4. www.pressclub.host.ru – Міжнародний прес-клуб 
5. Госдепартамент США: [Официальный сайт]. Режим доступа: http://www.state.gov/ 
6. Организация Объединенных Наций [Официальный сайт]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/ 
7. Организация североатлантического договора (НАТО) [Официальный сайт]. Режим доступа: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm 
8. Reputation Institute. Глобальний рейтинг організацій 2014 року [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.reputationinstitute.com 
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