
СТРАТЕГІЧНІ КОМУЦІКАЦІЇ В МЕВ 
 

Мета курсу – є набуття теоретичних та практичних знань про процес 
стратегічних комунікацій в системі міжнародних економічних відносин; підготовка 
кваліфікованих фахівців зі стратегічних комунікацій, здатних професійно розв’язувати 
багатофакторні проблеми в інформаційно-комунікативному середовищі; дослідження 
трансферу технологій комунікацій у регіональному  та світовому вимірі; набуття 
навичок критичного мислення задля розв’язання навчальних і реальних питань із 
застосуванням проблемно-орієнтованого навчання та трансдисциплінарного підходу. 

Дисципліна «Стратегічні комунікації в МЕВ» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Міжнародні відносини та світова 
політика», «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні економічні відносини», 
«Історія економіки і економічної думки», вона інтегрується з вивченням дисципліни 
«Зовнішня політика України». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисциплін: «Міжнародна інформація», «Дипломатичний 
протокол та етикет», «Управління ЗЕД», «Дипломатична та консульська служба», 
«Міжнародна торгівля», «Міжнародні конфлікти та методи їх вирішення». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття самостійних рішень, пов'язаних з 
функціонуванням економічної складової як особливого сектора стратегічних 
комунікацій, освоєння інструментарію розробки інноваційних стратегій та формування 
інноваційних процесів на наукових засадах, аналізу ефективності моделей 
функціонування стратегічних комунікацій в умовах стратегічного партнерства та 
загострення глобальної конкуренції.  

Програмні результати навчання: 
знати: поняття та види комунікацій, сфери та методи застосування; фундаментальні 
засади, принципи, форми та особливості міжнародних економічних відносин в 
контексті стратегічних комунікацій, міжнародний досвід та освітлення; взаємозв’язок з 
іншими дисциплінами, різноманітність форм прояву та методи регулювання 
міжнародних економічних процесів; національний та наднаціональний механізми 
регулювання світогосподарських зв’язків. 
вміти: самостійно використовувати набуті теоретичні знання для аналізу впливу 
стратегічних комунікацій на світо господарські процеси; визначати показники обсягів, 
динаміки, результативності та ефективності міжнародних торгівельних, інвестиційних 
відносин на різних рівнях господарювання; вільно оперувати відповідним 
категоріальним апаратом; будувати комунікації у межах стратегічного партнерства; 
розробляти інноваційні стратегії та практики міжнародних комунікацій. 
володіти: методами та навичками управління проектами у сфері міжнародної 
комунікативної практики, методами дослідження інноваційної діяльності; сучасними 
технологіями аналізу результатів наукових досліджень у глобальному масштабі.  

Зміст навчальної дисципліни: 
СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ. Поняття комунікації. Види комунікацій. Комунікації в 
суспільстві. Стратегія комунікації. Управлінські комунікації. Мовна комунікація. 
Міжособова комунікація.  Суспільні або масові комунікації . Політична комунікація. 



Маркетингова комунікація. Комплекс маркетингових комунікацій. Стратегічні 
комунікації та іх види. Наука і наукова діяльність. Практичне застосування. 
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СПІВРОБІТНИЦТВО. Міждисциплінарні зв’язки 
міжнародних економічних відносин. Джерельна база для вивчення сучасних 
економічних відносин. Міжнародні економічні відносини в системі комунікацій. 
Стратегічні комунікації як необхідна складова МЕВ. Інфраструктура підтримки. 
Студенти та наукові працівники. Участь у міжнародній співпраці. Фінансова 
інфраструктура. Доступ до інтелектуальної власності. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 
 


