
АННОТАЦІЯ 

Метою навчальної дисципліни «Міжнародна політика, інформаційні процеси та 

політичні комунікації» є виявлення суті категорії політичної комунікації і специфіки 

міжнародної діяльності.  

Завдання:  

 ознайомити студентів з основними суб’єктами політичної комунікації;  

 охарактеризувати основні форми політичної комунікації; 

 розглянути базові технології в політичній комунікації; 

 виявити роль та основні способи формування громадської думки в політичній 

комунікації; 

 розкрити особливості політичних комунікацій в системі масових комунікацій, їх 

місце і роль у політичному процесі; 

 дослідити проблеми політичної пропаганди та агітації. 

 довести, що застосування досвіду та знань у галузі політичної комунікації зможе 

допомогти кожній людині стати професіоналом у будь-якій сфері суспільної діяльності; 

 виховати свідоме ставлення до політичної інформації, виробити цілісний підхід 

до її відбору, навчитися читати та аналізувати спеціальну літературу. 

Після вивчення курсу студент повинен: 

Розуміти чому відбувається: 

 розширення масштабів політичної комунікації в діяльності політичних 

інститутів міжнародного співтовариства, становлення глобальних інститутів політичного 

управління; 

 поглиблення світових політичних комунікаційних процесів, що не завжди 

відповідають найважливішим регіональним і глобальним проектам; 

 стирання кордонів між внутрішньою і зовнішньою політикою, безпекою, 

економікою, активна роль мережевих спільнот різного типу. 

Пояснити, що таке: 

 «міжнародні відносини», «простір міжнародних відносин», «політична 

комунікація», «глобалізація інформаційних потоків»; 

 «просторово-часовий континуум міжнародних відносин», «буття міжнародних 

відносин», «розширення міжнародної інтеракції», «підвищення активності 

транскордонних зв'язків» і «збільшення доступності національних кордонів», 

«регіоналізація міжнародних відносин». 

Обґрунтувати механізми: 

 створення великих комунікаційних просторів зі швидким й вільним 

переміщенням праці, ресурсів, капіталів, становлення глобальних інститутів політико-

економічного управління; 

 посилення взаємозалежності держав та регіонів світу від політичної комунікації; 

 збільшення ролі наднаціональних і транснаціональних організацій, інститутів, 

технологій; 

 трансформацію комунікаційних систем міжнародних відносин; 

 відсутність загальних форм глобалізації, економічної, політичної та соціальної 

модернізації окремої країни та регіону. 

Розрізняти види міжнародних відносин: 

 за сферами суспільного життя – економічні, політичні, стратегічні, культурні, 

ідеологічні, духовні; 

 на основі взаємодіючих суб’єктів – міждержавні, міжпартійні, відносини. 

Знати: 

 структуру і функції політичної комунікації; 

 поняття і основні моделі політичної комунікації; 

 місце, роль і вплив мас-медіа в сучасному політичному просторі; 



 сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного 

суспільства; 

 поняття і види політичних технологій; 

 сучасні технології політичної комунікації; 

Уміти: 

 застосовувати інструментарії політичної комунікації для вирішення професійних 

завдань; 

 знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях із 

використанням комунікативних технологій; 

 відстоювати свою точку зору, пояснювати сутність явищ і процесів 

функціонування політичної комунікації; 

 формувати повсякденне комунікативну культуру особистості і культуру 

сприйняття політичних процесів в сучасному суспільстві; 

Володіти: 

 навичками оперування понятійним апаратом для опису взаємодії суб'єктів 

політичної комунікації; 

 навичками спілкування, умінням встановлювати, підтримувати і розвивати 

політичні відносини з представниками державних структур та громадських організацій; 

 навичками аналізу інформаційного простору. 

Сформовані компетентності: 

 

1. Інтегральні компетентності 

 Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і проблеми 

під час професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов та 

вимог. 

2. Загальні компонентності 

 ЗК-1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних 

відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики. Вільно спілкуватися 

державною та іноземними мовами усно і письмово, з професійних і наукових 

питань. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий 

професійний розвиток. 

 ЗК-2 Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати 

опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, 

ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем. 

 ЗК-3 Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної 

безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та 

механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці 

держав. Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі 

об’єктів і процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних 

комунікацій та регіональних студій. 

 ЗК-5 Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для 

дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики. 



 ЗК-6 Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального 

розвитку. 

 ЗК-7 Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми 

та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем. 

 ЗК-8 Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив 

на міжнародні відносини. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан 

міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав. 

 ЗК-9 Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень 

міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики. 

 ЗК-10 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному 

контексті. 

 ЗК-11 Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага 

різноманітності та багатокультурності, здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

діяльності). 

 

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

 СК-1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародної 

політики і політичних комунікацій. Вільно спілкуватися державною та іноземними 

мовами, усно і письмово, з професійних і наукових питань у сфері міжнародної 

політики.  

 СК-2 Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі 

міжнародної політики і політичних комунікацій. 

 СК-3 Здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну 

мову, зокрема, з фахової тематики міжнародних організацій та інститутів. Брати 

участь у професійні дискусії у сфері міжнародної політики і політичних 

комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та 

широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових 

проблем. 

 СК-4 Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної політики і 

політичних комунікацій, способи та механізми забезпечення безпеки у 

міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав. Оцінювати результати 

власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток. 

 СК-5 Оцінювати та аналізувати міжнародну політику і політичні 

комунікації, їх проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких 

проблем. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан 

міжнародних комунікацій.  

 СК-7 Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародної політики і політичних 

комунікацій. 



 СК-14 Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію, доносити 

до фахівців і нефахівців комплексну міжнародну та регіональну інформацію у 

стислій формі, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології. 

Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої програми: 

 РН-1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних 

відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики 

 РН-5 Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних 

відносин, світової політики та зовнішньої політики держав 

 РН-6 Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального 

розвитку 

 РН-22 Доносити до фахівців і широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, 

рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних відносин. 

 


