
Опис навчальної дисципліни вільного вибору 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 9.2: Цифрова дипломатія 

Рівень BO 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 

4 курс, 7 семестр, 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: 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 доктор політичних наук, професор кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу 

Шуляк Антоніна Миколаївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання основних понять і категорій цифрової 

дипломатії 

Що буде вивчатися Поняття та механізми інформаційної  та цифрової 

дипломатії, джерельна база та методологія 

дослідження цифрової дипломатії, причини 

виникнення та системність цифрової дипломатії, 

політична комунікація та інші внутрішні чинники 

інформаційної демократії, глобальна природа 

інформаційної демократії, моделі цифрової 

дипломатії, тенденції і проблеми цифрової 

дипломатії 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

За цифровими технологіями майбутнє, уявити 

своє життя без них сьогодні ми не можемо, тому 

слід навчитися цифровій грамотності. Дипломатія 

– це сукупність дипломатичних та розвідувальних  

засобів, які використовують дипломати з метою 

забезпечення переговорного процесу, у тому числі 

й цифрові мас-медіа та інші інструменти ІКТ 

Чому можна навчитися Поняття «цифрова дипломатія». Матриця 



(результати навчання) віртуальної дипломатії, веб-сайт, веб-портал, веб-

сторінка, міжнародні проекти віртуального 

співробітництва,  «Віртуальний посол». Веб-сайти 

дипломатичних представництв,   міжнародне 

співробітництво у глобальній мережі Internet, 

класифікація, структура та інтерактивність web-

сайтів зовнішньополітичних відомств. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 здатність аналізувати роль і місце цифрової 

дипломатії в пріоритетах держави;  

 знати концептуальні основи цифрової 

дипломатії; 

 використовувати сучасні знання про 

цифрову комунікацію у різних сферах; 

 сформувати навички ефективної діяльності 

в медіа-сфері, засвоївши основи інформаційної 

демократії та шляхи її практичного застосування. 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

1. Деструктивні елементи цифрового контенту 

й інформаційних послуг у ракурсі впровадження і-

демократії. Вісник Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. Серія Політичні 

науки. Вінниця. 2017. №2. С.72-75. 

2. Застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у підготовці кадрів для інформаційно-

аналітичної та політичної сфер Інформаційні 

технології і засоби навчання. 2018. № 65(3). с. 

291-303. 

3. Пропаганда й маніпуляції в інформаційній 

сфері Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 
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“Hordon”, 2018. 320 p. 
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образу «іншого» в ідеології «руского міра». 

Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Луцьк:  Вежа-Друк, 2020. № 2 (406). С.105-114.  
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cross-border cooperation: a case study of euro-

regions.Codrul Cosminului. Issue 2, (Vol. 26). 2020, 

Pages: 431-454. 
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