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Дисципліна:  Вибіркова дисципліна 10.1 «Гібридні 

конфлікти в міжнародних відносинах» 

Рівень ВО перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» / «Міжнародна 

інформація та суспільні комунікації» 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність ІV курс, 7 семестр, 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

150год., з них: лекц. – 24 год, практ. – 30 год  

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Міжнародних комунікацій та політичного аналізу 

Автор дисципліни кандидат географічних наук, доцент кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу 

Федонюк Сергій Валентинович 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання у сфері інформаційного 

суспільства та інформаційної політики 

Що буде вивчатися Вивчається суть і практика сучасних гібридних 

конфліктів в аспекті інформаційного 

протиборства і  стратегічних комунікацій. 

Предметом вивчення є стратегія і тактика дій в 

умовах гібридних конфліктів з метою досягнення 

певних політичних цілей та питання 

застосування інструментів та методів 

інформаційного протиборства у цьому аспекті.  

Чому це цікаво/треба вивчати Отримані знання дають змогу розуміння подій та 

ситуацій у сфері інформаційної політики та 

національної безпеки в аспекті стратегічного 

інформаційного протиборства, а набуті вміння 

будуть достатніми для застосування у практичній 

діяльності для забезпечення стратегічних 

комунікацій і стратегічної інформаційної 

переваги. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вивчаються суть і структура гібридних 

конфліктів з точки зору стратегії національної 

безпеки України та відповідно до доктрин, 

прийнятих у практиці євроатлантичної системи 

безпеки, зокрема інформаційні та психологічні 



операції, пропаганда та контрпропаганда, 

комунікативні стратегії з активним опонентом. 

Вивчаються геополітичні наслідки 

інформаційного протиборства та інструментарій 

стратегічних комунікацій.  

При вивченні курсу практикується розв’язання 

актуальних завдань у сфері стратегічних 

комунікацій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

При виконанні професійних завдань у сфері 

міжнародних відносин і зовнішньої політики та 

національної безпеки. 

Уміння: 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 

держави; 

визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, 

дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики 

у сфері міжнародних відносин та глобального 

розвитку; оцінювати та аналізувати міжнародні 

та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких 

проблем; застосовувати сучасні інформаційно-

комунікаційні технології для отримання 

інформаційної переваги та забезпечення в аспекті 

стратегічних комунікацій. 

Інформаційне забезпечення 
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