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1. Мета опанування дисципліни: поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та 

практичних навичок студентів у питаннях підбору, використання та поширення міжнародної 

інформації. 

 

2. Завдання: ознайомлення із сутністю та складовими міжнародної інформації; ознайомлення із 

різновидами міжнародної інформацією; визначення значення та сфер застосування міжнародної 

інформації; ознайомлення із сутністю та структурою, у т.ч. суб’єктною міжнародного 

інформаційного простору; ознайомлення із складовими та особливостями формування та розвитку 

міжнародної інформаційної інфраструктури; ознайомлення із сутністю, складовими та 

перспективними напрямами розвитку міжнародної інформаційної політики. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

сутності та складових міжнародної інформації; 

різновидів міжнародної інформації, їх характерних особливостей; 

значення та сфери застосування міжнародної інформації; 

структури та особливостей формування та розвитку міжнародного інформаційного простору; 

структури та особливостей формування та розвитку міжнародної інформаційної інфраструктури; 

різновидів міжнародної інформаційної політики, їх переваг та недоліків. 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння визначати інформаційні потереби та найбільш релевантні джерела їх задоволення; 

уміння проводити аналіз стану та особливостей розвитку міжнародного інформаційного простору; 

уміння визначати стан та особливості розвитку міжнародної інформаційної інфраструктури; 

уміння розробляти та обґрунтовувати напрями розвитку міжнародної інформаційної політики. 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 під час розробки стратегії міжнародного позиціонування країни ; 

 під час аналізу та оцінки стану та потенціалу впливу країни на геоекономічні та 

геополітичні процеси; 

 під час розробки національної інформаційної політики; 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки; 

  при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності  

підприємства; 

  при плануванні зовнішньоекономічної діяльності. 



5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Сутність та складові компоненти міжнародної інформації. 

Тема 2. Різновиди міжнародної інформації. 

Тема 3. Значення та сфери застосування міжнародної інформації. 

Тема 4. Міжнародний інформаційний простір: сутність та структура. 

Тема 5. Міжнародна інформаційна інфраструктура.  

Тема 6. Міжнародна інформаційна політика. 

 

6. Викладацький склад: д.е.н., доцент Бочарова Ю.Г. 

 

 

 

  


