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Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни:   Міжнародна інформація 

    Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 

    Галузь знань: 29 Міжнародні відносини 

    Спеціальність:  292 Міжнародні економічні відносини 

    Освітньо- професійна програми: Міжнародні економічні відносини 

    Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=123 

    Рік навчання 3;  Семестр 6 

Дні занять: четвер, 1 пара, 420 ауд, корпус вул. Бр. Тершаківців, 2А, 

практичне заняття; четвер, 2 пара за чисельником, 512 ауд корпус 

вул. Бр. Тершаківців, 2А, лекція. 

Консультації: Середа, 11.30-12.00, 506 ауд, корпус вул.Бр. 

Тершаківців, 2А 

Назва кафедри: Міжнародні економічні відносини  

Мова викладання: українська 

________________________________________________________________________________ 

Керівник курсу: доц. Боднар І. Р. 

Викладач: доц. Боднар І. Р. 

________________________________________________________________________________ 

Профайл керівника курсу: http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-mizhnarodnikh-

ekonomichnikh-vidnosin/bodnar-irina-romanivna/ 

Профайл викладача: 

________________________________________________________________________________ 

Контактна інформація: kossiimre@gmail.com 

 

Опис дисципліни 

Аннотація дисципліни: Міжнародна інформація є дисципліною, обов’язкової 

складової навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє 

підготовці фахівців. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички  аналізу 

основ міжнародної інформації, інформаційних програм промислово розвинених країн та 

країн, що розвиваються. 

Пререквізити: інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах, 

міжнародні економічні відносини, дипломатична служба, економічна дипломатія тощо.  

Формат проведення дисципліни: Очна серія лекцій, практичних занять. Курс 

включає самостійну роботу студентів та виконання індивідуального науково-дослідного 

завдання.  

Ознаки дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання 

Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних самостійної 

роботи студента 

4 120 3 4 Екзамен 

(тестування) 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 16 

Практичні заняття 34 

Самостійна робота 70 

 у т.ч. індивідуальні науково-дослідні 

завдання 
20  

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-mizhnarodnikh-ekonomichnikh-vidnosin/bodnar-irina-romanivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-mizhnarodnikh-ekonomichnikh-vidnosin/bodnar-irina-romanivna/
mailto:kossiimre@gmail.com
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Компетентності, які набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до 

освітньо-професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК) Фахові компетентності (ФК) 

ЗК 1. Здатність до розуміння соціально-

економічних явищ, суспільних процесів і 

тенденцій науково-технічного прогресу.  

ЗК 2. Володіння базовими знаннями з 

управління та адміністрування, здатність 

засвоїти теоретико-практичну базу 

професійної підготовки.  

ЗК 3. Здатність застосовувати загальнонау-

ковий методологічний апарат. 

ЗК 7. Здатності до реалізації особистісного 

потенціалу і саморозвитку, самостійного 

опанування нових знань.  

ЗК 8. Здатності до проведення наукових, 

теоретичних та експериментальних 

досліджень.  

ФК 1. Аналітична здатність. 
 

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПРН 1. Здатність застосовувати теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження, 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології та розробляти практичні 

рекомендації з питань вдосконалення основних складових управлінської діяльності у сфері 

ЗЕД та МЕВ.  

ПРН 3. Здатність до критичного наукового аналізу теорій, моделей, концепцій, 

термінологічного апарату дослідження. 

 ПРН 4. Здатність проводити фінансово-економічний аналіз, моделювання, прогнозування 

економічних процесів у глобальному вимірі. 

 ПРН 5. Здатність оформляти дослідження відповідно до нормативних вимог. 

 ПРН 6. Здатність апробувати наукові результати на наукових конференціях, семінарах, 

круглих столах, інших комунікативних заходах, при проходженні виробничої практики на 

підприємствах та організаціях. 

 ПРН 7. Здатність успішно захистити аналітичні та прикладні розробки на основі 

індивідуальних наукових досліджень. 

 

Дидактична карта дисципліни 
Назва теми, опис теми, завдання 

для самостійної роботи 
Календарний план 

курсу 
Вид 

навчаль

-ної 
діяльно

сті 

Форми і методи 
навчання 

Оціню-
вання 

роботи
, бали 

Тиждень  
семестру 

Дата 
Кіль-
кість 
годин 

Тема 1. Основні поняття міжнародної  

інформації 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК1. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН3. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 6, 16 

Завдання для СРС:Згідно " Методичні 

вказівки та завдання з дисципліни 

«Міжнародна інформація» до 

семінарських, практичних занять, 

самостійної роботи, поточного та 

підсумкового контролю знань студентів 

денної та заочної форми навчання 

спеціальності  292 «Міжнародні 

1-ий 11.02.2020 

 

2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

2-ий – 

3-ій 

 

20.02.2020 

27.02.2020 

4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

6 

1-ий – 3-

ій 

 

10.02.2020

-

27.02.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 
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економічні відносини» та 051 «Економіка» 
(далі - Методичних вказівок) 

Тема2. Міжнародна інформаційна політика                  
Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ЗК3, ФК1. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН4. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 

17. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 
вказівок" 

3-ий 27.02.2020 

 
2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  
1 

4-ий – 
5-ий 

5.03.2020, 

12.03.2020 

4 практич

незанятт

я 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

6 

4-ий – 

5-ий 

28.02.2020-

11.03.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

3 

Тема 3. Інформаційна політика міжнародних 

організацій 

Формування компетентностей: ЗК 1, 

ЗК2, ЗК8, ФК1. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН7. 

Рекомендовані джерела: 1, 2,  3, 4, 8, 19. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

5-ий 12.03.2020 2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

6-ий 

7--ий 

19.03.2020 

26.03.2020 

 

4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

6-ий 

7-ий 
12.03.2020-
25.03.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

4 

Тема 4. Діяльність ЮНЕСКО в галузі комуні-

кацій 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК1. 

Результати навчання:ПРН3, ПРН6. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 

18. 

Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

7-ий 26.03.2020 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

8-ий 

9-ий 
2.04.2020 

9.04.2020 

4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

8-ий 

9-ий 
26.03.2020- 

9.04.2020 

4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

4 

Тема 5. Інформаційні програми міжурядових 

європейських організацій 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК3, ФК1. 

Результати навчання:ПРН1, ПРН5. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 

11, 20. 
Завдання для СРС: Згідно "Методичних 

вказівок" 

      

10-ий 

11-ий 

16.04.2020 

23.04.2020 
4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

 

10-ий 

11-ий 

10.04.2020- 

23.04.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

5 

Тема 6. Європейська інформаційна 
політика 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК2, ФК1. 

Результати навчання: ПРН4, ПРН5. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 

16, 17. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

9-ий 9.04.2020 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

12-ий 

13-ий 

30.04.2020 

7.05.2020 
4 практич

не 

заняття 

Усне опитування,  
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

12-ий 

13-ий 

 

24.04.2020-
7.05.2020 

6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

4 

Тема 7. Міжнародний інформаційний бізнес 
Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК8, ФК1. 

Результати навчання:ПРН3, ПРН7. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 

17. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

11-ий 23.04.2020 2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

14-ий 

15-ий 

14.05.2020 

21.05.2020 
4 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

14-ий 

15-ий 

 

8.05.2020-
21.05.2020 

12 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

4 

Тема 8. Міжнародна інформаційна 
безпека 

Формування компетентностей: ЗК1, 

13-ий 7.05.2020 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

16-ий 

17-ий 

28.05.2020 

4.06.2020 
4 практич

не 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 

5 
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ЗК7, ФК1. 

Результати навчання:ПРН1, ПРН7. 

Рекомендовані джерела:  1, 2, 3, 4, 14, 16, 

20. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

заняття завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

16-ий 

 
22.05.2020- 

28.05.2020 

12 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

4 

Тема 9. Міжнародна масова комунікація 

Формування компетентностей: 
ЗК1,ЗК3, ФК1. 
Результати навчання: ПРН3, ПРН7. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 

20. 

Завдання для СРС: Згідно 
"Методичних вказівок" 

15-ий 21.05.2020 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

17-ий 4.06.2020 2 практич

не 
заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань,обговорення 
ситуаційних завдань 

5 

17-ий 29.05.2020- 

3.06.2020 

12 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

4 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальні завдання мають на меті поглибити, узагальнити і закріпити знання, які 

студенти отримують у процесі вивчення дисципліни „Міжнародна інформація” та набути 

вмінь і навичок для їх застосування на практиці.  
Упродовж семестру студенти в межах годин самостійної роботи виконують власне науково-

дослідне завдання: «Опрацювання методики пошуку інформаційних документів та їх аналіз, 

присвячених проблемам розвитку міжнародних комунікацій» 

 

Технічне та програмне забезпечення (обладнання) 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет і доступом до Веб-центру ЛТЕУ (дистанційних курсів і 

електронної бібліотеки) для ознайомлення з навчальним контентом, виконання завдань 

самостійної роботи, проходження тестування. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Боднар І. Р. Міжнародна інформація. Підручник  / БоднарІ. Р. – Львів. : Видавництво 

ЛТЕУ.  – 2016.– 359 с. 

2. Боднар І. Р. Сучасні реалії інформаційного суспільства: проблеми становлення та 

перспективи розвитку [ монографія] / Боднар  І. Р. –Львів. –ЛКА. – 2013. – 320 с. 

3. Боднар І. Р. Міжнародна інформація. Навчально –методичний посібник для 

самостійного вивчення курсу  / БоднарІ. Р. – Львів. : Новий світ – 2000.  – 2005.– 216 с. 

4. Боднар І.Р. Міжнародна інформація. Навчальні тести. Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Боднар І. Р.  – Львів. : Камула . –  2005. – 146 с. 

 

Допоміжна література 

5. Боднар І. Р. Пріоритетні напрями інформаційної політики Європейських країн /І. 

Р.Боднар // Вісник ЛТЕУ / ред. Кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б.Б. та ін.]- Львів : 

Видавництво  Львівського торговельно-економічного університету, 2018.  

6. Боднар І. Р. Основні проблеми реалізації державної інформаційної політики /І. Р. 

Боднар // Вісник ЛТЕУ / ред. Кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б.Б. та ін.]- Львів : 

Видавництво  Львівського торговельно-економічного університету, 2017. - Вип 52.  - С.21-26 

- (Економічні науки). 

7. Боднар І. Р. Перспективні шляхи національного розвитку інформаційної сфери 

України в контексті євроінтеграції. Колективна монографія / І. Р. Боднар // ВШУА - Ополе 

(Польща). – 2015. – C. 47-57.  

8. Боднар І. Р. Інформаційна   безпека    як   основа   національної  безпеки / І. Р. Боднар  

// Механізм регулювання економіки. - №1. – 2014.  

9. Боднар І. Р. Основні напрями розвитку інформаційної сфериУкраїни в контексті 
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євроінтеграції/ І. Р. Боднар// Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку 

територій. Збірник матеріалів ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції.-2014. - С. 

19-21. 

10. Боднар І.Р. Роль ООН в забезпеченні ефективної інформаційної політики в 

умовах глобалізації соціально-економічного розвитку/ І. Р. Боднар// Проблеми та 

перспективи соціально-економічного розвитку територій. Збірник матеріалів ІIІ Міжнародної 

науково-практичної конференції.-2014. - С. 19-21. 

11. Боднар І. Р.Пріоритетні напрями держави с в сфері інформаційної безпеки  / І. Р. 

Боднар //  Економіка та держава – № 2. - 2012. - С. 27-29. 

12. Боднар І. Р. Роль держави у формуванні інформаційної політики/ І. Р. Боднар // 

Вісник ЛКА. – Львів: Видавництво ЛКА. - 2011.  - С. 291-296. 

13. Сохацька О. Монетизація  соціальних медіа у глобальному інформаційному 

просторі / О. Сохацька, Т. Олексин // Журнал європейської економіки. – №11. – 2012. – С. 

104 – 110. 

14. Статистичний бюлетень. Наукова інноваційна діяльність в області за 2011 р.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.ternstat.tim.net.ua / express. html. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

15. http://www.niss.gov.ua 

16. http://www.nbuv.gov.ua 

17. http://www.ukrstat.gov.ua 

18.  http://rada.gov.ua. 

19.  http:// www.nas.gov.ua. 

20.  http:// www.dopovidi-nanu.org.ua/uk. 

 

Політика курсу 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуюються бали. 

 Самостійна робота включає теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу.  

 Усі зівдання, передбачені програмою, маюють бути виконані у встановлені 

терміни. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 

причини, з виставленням 0 балів за заняття. Студент при цьому має право бути на занятті.  

 За використання телефонів, комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 

порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке 

заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом одного тижня після встановленого 

терміну. При цьому оцінка знижується на 10 відсотків. 

  Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо 

впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

  Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності.  

 У разі виявлення факту плагіату під час роботи над завданнями, студент отримує за 

завдання 0 балів і повинен повторно виконати западання, які передбачені у силабусі.  

 Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені ( в тому числі з 

використанням мобільних пристроїв).  

 

Система оцінювання та вимоги 

Вид контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Метод контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 
опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 

http://www.ternstat.tim.net.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.nas.gov.ua/
http://www.dopovidi-nanu.org.ua/uk
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завдань. 

 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами:  
Вид контролю Вид навчальноїдіяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Робота на лекціях: 

 - присутність на заняттях   за кожне відвідування 0,3 бала 

 - ведення конспекту   за кожну лекцію 0,3 бали 

 
- участь у експрес-опитуванні   

за кожну правильну відповідь 
0,1 бала 

 Робота на практичних заняттях: 

 - присутність на заняттях  за кожне відвідування 0,3 бала 

 - доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного 
вивчення дисципліни  

за кожну презентацію - до 5 
балів 

 - усне опитування, тестування, 
рішення практичних задач 

за кожну правильну відповідь 
0,1 бала 

 - участь у навчальній дискусії, 
обговоренні ситуаційного 
завдання, діловій грі 

до 2 балів 

РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ Контрольне тестування 1 
 

за кожну вірну відповідь - 0,2 
бала 

ДОДАТКОВА ОЦІНКА Участь у наукових 
конференціях, підготовка 
наукових публікацій, участь у  
Всеукраїнських конкурсах 
наукових студентських робіт за 
спеціальністю, виконання 
досліджень тощо 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Екзамен проводиться у формі 
тестування  

Критерії оцінювання зазначено в 
таблицях 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; 
оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку 
наукових публікацій тощо. 

 

Розподіл балів поточного контролю знань 

Етапи поточного контролю знань Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 КТ1 Т6 Т7 Т8 Т9 

 

 

100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Т1, Т2 ... Т11 – порядковий номер теми занять;  

КТ 1  – порядковий номер контрольного тестування. 

 

Шкала оцінювання для екзамену, який проводиться у формі тестування 

 
Правильних 

відповідей, % 

5

1 

5

2 

5

3 

54 -

55 

56 -

57 

58 5

9 

6

0 

6

1 

6

2 

6

3 

6

4 

6

5 

66 -

68 

69 -

70 

7

1 

72 73 74 7

5 

Бал 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

 

Правильних 

відповідей, % 
76 77 -79 80 81 82 83 84 85 86 87 - 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Бал 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 (А) відмінно 

82-89    (В) 
добре 

74-81    (С) 

64-73    (D) 
задовільно 

60-63    (Е) 

35-59   (FX) незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34    (F) незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 
Результати освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюються відповідно до Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного 
університету. 
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