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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Європейські комунікації» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«магістр» з напряму підготовки – 0302 міжнародні відносини, спеціальності - 

8.03020401 – міжнародна інформація. 

Предметом навчальної дисципліни є 1) геополітичні концепції міжна-

родного та інформаційного розвитку Європи; 2) сучасні програми інформа-

ційного розвитку ЄС; 3) теоретичні засади європейської публічної діяльності; 

4) внутрішньоінституціональні комунікації Європейського Союзу; 5) зовніш-

ньоінституціональні комунікації європейського союзу; 6) особливості комуні-

каційної політики ЄС; 7) комунікаційна політика Ради Європи, ОБСЄ та 

НАТО. 

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародної ін-

формації та її зв’язок з іншими дисциплінами: навчальна дисципліна «Євро-

пейські комунікації» є однією із ключових складових комплексної підготовки 

магістрів спеціальності «Міжнародна інформація». Навчальна дисципліна 

«Європейські комунікації» викладається після засвоєння студентами таких ди-

сциплін як «Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах», «Ін-

формаційні ресурси державної ідентичності», «Репутаційний менеджмент у 

міжнародних відносинах». 

Дисципліна складається з двох змістових модулів.  

Перший присвячений вивченню концептуальних та методологічних засад 

інформаційного розвитку ЄС, аналізу теоретичних засад формування європей-

ської публічної діяльності, з’ясуванню механізмів функціонування європейсь-

кої інформаційної політики, особливостям здійснення внутрішньо- та зовніш-

ньоінституціональної комунікації в рамках Європейського Союзу.  

Другий – безпосередньо механізмам реалізації європейської комунікацій-

ної політики всередині ЄС та за його межами, інформаційно-комунікаційним 

проектам ЄС, розробленим для України, а також комунікаційній політиці Ради 

Європи, ОБСЄ та НАТО. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – ознайомити студентів із теорією та практикою 

регіонального співробітництва у сфері інформації та комунікації як складової 

європейської політики розширення та сусідства, зовнішньополітичної діяльно-

сті європейських міжурядових організацій та участі України у процесах євро-

пейської інтеграції. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни є набуття студентами 

необхідних методичних та методологічних знань і практичних навичок здійс-

нення інформаційно-аналітичної діяльності у галузі міжнародних відносин. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- практику реалізації інформаційної політики на європейському та націо-

нальному рівнях; 

- практику досліджень інформаційної складової в економічній, безпековій, 

зовнішньополітичній та правовій діяльності; 

- засади формування європейської публічної діяльності; 

- механізми реалізації європейської комунікаційної політики; 

- особливості здійснення внутрішньоінституціональної комунікації в рам-

ках Європейського Союзу; 

- особливості здійснення зовнішньоінституціональної комунікації в рам-

ках Європейського Союзу; 

- основні характеристики інформаційно-комунікаційних проектів ЄС що-

до України; 

- зміст та практику інформаційної політики України в рамках ЄС; 

- принципи комунікаційної політики Ради Європи, ОБСЄ та НАТО. 

вміти: 

- підготувати інформаційно-аналітичні документи щодо відносин з Євро-

пейським Союзом; 

- проводити інформаційний пошук, аналіз змісту документів та аналітико-

синтетичну обробку інформації, формувати підсумковий документ; 

- формувати стратегію інформаційно-комунікаційної політики України 

щодо ЄС; 

- проводити інформаційно-роз’яснювальні кампанії щодо відносин Украї-

ни та ЄС; 

- організувати роботу веб-сайтів органів самоврядування, державних ор-

ганів влади та органів влади на місцях у сфері комунікації; 

- здійснювати моніторинг зворотного зв’язку з громадянами та вчасно ре-

агувати на їхні запити; 

- взаємодіяти з урядами європейських країн у сфері комунікації. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/ 3 кредити 

ECTS. Зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття – 17 год., самостійна ро-

бота – 57 год. 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 
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3. Засоби діагностики успішності навчання та методи оцінювання 

3.1 Знання та розуміння студентів оцінюється за допомогою: тематичних 

досліджень, підготовки аналітичних документів, групової роботи, опитування у 

різних формах. 

3.2. Когнітивні навички (навички мислення) оцінюються через: аналіз, 

кейси, оцінювання усіх частин окремих модулів, включаючи самостійну роботу. 

3.3 Практичні навички студентів оцінюються за допомогою: проектної 

практичної роботи; написання практичної роботи, рольових ігор, аналізу ситу-

ацій роботи установ ЄС та інших європейських інституцій, порівняльного ана-

лізу їх комунікаційної політики. 
3.4 Контроль знань здійснюється за модульно-рейтиговою системою, яка 

передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання те-
оретичної підготовки (20%) включає: презентацію (20%), глибинність методоло-
гії у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість пропози-
цій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних проблем 
теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (80%) включає: якіс-
ну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), ідентифіка-
ція шляхів та методологія вирішення проблеми, яка виникла чи може виникнути 
(25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) проблем (25%). 
Курс складається з двох змістових модулів. 

Контроль якості вищої освіти, засоби діагностики та методи оцінювання де-

тально зазначені у «Положенні про порядок оцінювання знань студентів при креди-

тно-модульній системі організації навчального процесу» та відповідно у робочій 

програмі навчальної дисципліни. 

 

4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

  

ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1. ЄВРОПА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ХХІ СТОЛІТТЯ: 

АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

ТЕМА 1. ГЕОПОЛІТИЧНЕ МАЙБУТНЄ ЄВРОПИ: КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ       (7 год.) 

Геополітичні концепції міжнародного та інформаційного розвитку Єв-

ропи. Глобальні тенденції розвитку Європи: порівняльний аналіз версій 2020, 

2025 років. Основні положення програми дій європейської концепції іннова-

ційного та інформаційного розвитку «Європа-2020». 
 

ТЕМА 2. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА     (9 год.) 

Інформаційна парадигма європейського розвитку: теорії, моделі, право-

ві засади. Сучасні програми інформаційного розвитку ЄС. Основні положення 

програми дій європейської концепції інноваційного та інформаційного розвит-
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ку «Європа-2020». Порівняльний аналіз національних програм країн ЄС у га-

лузі інформації та комунікації.  

ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПУБЛІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  (12 год.) 

Поняття публічна діяльність. Концептуально - теоретичні дослідження 

європейської публічної діяльності. Європейська публічна діяльність: суть, фу-

нкції, види комунікації. Модель внутрішньої та зовнішньої комунікації країн-

членів ЄС. 
 

ТЕМА 4. ВНУТРІШНЬОІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

           (10 год.) 

Етапи інституційної реформи ЄС. Структура інституціональних органів 

ЄС. Інформаційні служби Європарламенту. Інформаційні служби Ради ЄС. Ін-

формаційні служби Європейської Комісії. Інформаційно-комунікаційні проек-

ти установ Європейського Союзу, підготовленні для європейських громадян. 

Європейські аналітичні центри. 
 

ТЕМА 5. ЗОВНІШНЬОІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

           (14 год.) 

Етапи формування спільної зовнішньої політики ЄС. Європейські ін-

ституції, задіяні в процесі розробки й реалізації СЗППБ ЄС. Діяльність Євро-

пейської служби зовнішніх справ. Інформаційно-комунікаційні проекти Пред-

ставництва Європейського Союзу в країні перебування. 
 

Змістовий модуль 2. ЄВРОПЕЙСЬКА КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС   (11 год.) 

Поняття комунікаційна політика Основні напрями сучасної комуніка-

ційної політики Європейського Союзу. Комунікаційні програми ЄС. Інформа-

ційна та комунікаційна стратегія ЄС: принципи комунікаційної стратегії Білої 

книги та європейська політика комунікації Зеленої книги. Комунікаційні кам-

панії ЄС в мас-медіа різних регіонів світу. 
 

ТЕМА 7. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ 

АСПЕКТ          (11 год.) 

Діяльність Комітету регіонів ЄС. Діяльність організацій «Європейський 

інструмент сусідства і партнерства» (ЕNРІ) та «Інструмент перед вступної до-

помоги» (ІРА). Пріоритетні сфери роботи організацій. Програми в рамках Єв-

ропейського інструменту сусідства і партнерства. Інформаційно-

комунікаційний аспект внутрішньої регіональної політики ЄС. Спеціальні 

проекти реалізації інформаційно-комунікаційних завдань ЄС. Інформаційно-

комунікаційне регіональне співробітництво ЄС. 
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ТЕМА 8. РЕГІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ПРОЕКТИ ЄС ДЛЯ 

УКРАЇНИ          (14 год.) 

Типи регіональних інформаційно-комунікативних проектів ЄС. Проект 

«Опитування громадської думки і дослідження». Проект « Вікно в Європу». 

Програма «UA-Kiev». Регіональні комунікаційні проекти Представництва ЄС в 

Україні. Пріоритетні канали комунікації про ЄС та його регіональні проекти 

для українців. 
 

ТЕМА 9. КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА РАДИ ЄВРОПИ, ОБСЄ ТА НАТО (12 год.) 

Діяльність міжнародних організацій Європи у сфері інформації і кому-

нікації (2009-2013 рр.). Діяльність Ради Європи в галузі інформації і комуніка-

ції: аналіз програм департаменту медіа і нових комунікацій (2009-2013 рр.). 

Діяльність міжнародних регіональних організації у системі європейської інфо-

рмаційної безпеки (ОБСЄ). Сучасна стратегія комунікаційної політики НАТО 

(2010-2013 рр.). 
 

ТЕМА 10. ЄВРОПЕЙСЬКІ МАС-МЕДІА      (5 год.) 

Структура європейської мас-медійної сфери. Саморегулювання діяль-

ності мас-медіа в Європі. Діяльність французького медіаконгломерату 

«Vivendi SA». Діяльність видавничого концерну ФРН «Bertelsmann». Група 

провідних європейських медіа-компанії «ProSiebenSat.1». Діяльність каналу 

«Euronews». 

 

5. Рекомендована  література 

Основна: 

1. Макаренко Є., Рижков М. та ін. Європейські комунікації. Підручник. – К.: 

Центр вільної преси, 2010. – 536с. 

2. Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. – К.: Юрид. 

Думка, 2005. – 250с. 

3. Європейський Союз: економіка, політика, право. Енциклопедичний словник. - 

К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 368 с. 

4. Європейська інтеграція : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Федонюк та 

ін.; за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажніка. Вид. 2-е, переробл. й доповн. - 

Луцьк : Волин. над. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 760 с.  

5. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика: Монографія. – К.: Наша 
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