
 ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
 

  Мета курсу – оволодіння базовими знаннями історії та практики міжнародних 
суспільних комунікацій, форм та способів їхньої організації; ознайомлення студентів з 
природою та еволюцією міжнародних суспільних комунікацій, розумінням про міжнародні 
суспільні комунікації як середовище, у якому працюють фахівці з міжнародних відносин за 
законами цього середовища; розуміння зв'язку культури та міжнародних суспільних 
комунікацій; опанування специфікою, формами, механізмами та особливостями здійснення 
міжнародних суспільних комунікацій; опанування проблемами інформаційних конфліктів; 
засвоєння та оволодіння базовими знаннями про інформаційне суспільство; основними 
моделями комунікацій та методами комунікативного аналізу; володіння базовими знаннями 
про природу та сутність Паблік рилейшнз та їхню роль у системі міжнародних суспільних 
комунікацій, заборонені PR технології у міжнародних суспільних комунікаціях, механізмами 
формування іміджу та бренду держав у міжнародному інформаційному просторі та 
технологіями іміджевої дипломатії у сучасних міжнародних комунікаціях; методами та 
прийомами публічної дипломатії у контексті міжнародних суспільних комунікацій;  
основними компонентами політики «М’якої сили» (Soft power) та її проявами у міжнародних 
суспільних комунікаціях тощо. 

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Історія та теорія міжнародних суспільних 
комунікацій» у структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: 
«Вступу до спеціальності», «Історії міжнародних відносин», вона інтегрується з вивченням 
дисципліни «Країнознавство».  

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом таких 
дисциплін, як «Міжнародні організації», «Зовнішня політика України», «Регіональні 
підсистеми міжнародних відносин», «Міжнародна інформація», «Інформаційно-аналітичне 
забезпечення міжнародних відносин», «Конфліктологія та теорія переговорів». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями у галузі 
суспільних комунікацій; здатність працювати з суспільними комунікаціями у міжнародному 
контексті; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність застосовувати теоретичні 
знання про міжнародні суспільні комунікації у практичних ситуаціях; здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність використовувати інформаційні та 
комунікаційні технології у міжнародних суспільних комунікаціях; здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати в міжнародному 
контексті над створенням іміджу України в очах широких кіл масової міжнародної 
спільноти; здатність робити змістовний аналіз процесу міжнародних суспільних комунікацій; 
здатність відстоювати свою професійну точку зору щодо місця і ролі своєї професії в 
структурі масового спілкування; здатність розрізняти учасників суспільних комунікацій за 
функціями, завданнями, методами, засобами; здатність аналізувати міжнародні процеси у 
різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 
суспільному, культурному та інформаційному; усвідомлення національних інтересів України 
на міжнародній арені; здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та 
регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих 
держав для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем; здатність досліджувати 
проблеми міжнародних суспільних комунікацій та виявляти перешкоди на шляху 
забезпечення суспільних комунікацій; визначати міжнародний аспект суспільних 
комунікацій. 

Програмні результати навчання: 
знати: специфіку та особливості міжнародних суспільних комунікацій як сфери 

професійної діяльності; види, типи та функції зовнішньополітичних комунікативних 
технологій; головні етапи становлення та розвитку міжнародних суспільних комунікацій у 
ХХ столітті; методи комунікативного аналізу; ключові ознаки інформаційного суспільства; 
роль PR у системі міжнародних суспільних комунікацій; основні теорії політичної 
комунікації; роль політичної символіки та міфології у політичній комунікації; заборонені PR-
технології у політичній боротьбі; комунікативні технології Е-дипломатії; основні складові 
культурної дипломатії та комунікації у міжнародних відносинах; різницю у формах 
комунікації між східними та західними культурами; основні напрями, форми та механізми 
реалізації «М’якої сили» (Soft power) у міжнародних суспільних комунікаціях; 

уміти: застосовувати отримані знання на практиці; обирати оптимальні 
зовнішньополітичні комунікативні технології; організовувати інформаційно-комунікативну, 
інформаційно-аналітичну та аналітико-прогностичну діяльність владних інституцій; 
правильно організовувати процес міжнародних суспільних комунікацій на всіх його фазах; 
створювати імідж політичного лідера та надавати послуги інформаційно-політичного 



консалтингу; використовувати заборонені PR-технології у політичній боротьбі працювати 
над створенням іміджу України в очах широких кіл міжнародної спільноти. 

володіти: прийомами публічної дипломатії. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретико-методологічні засади міжнародних суспільних комунікацій. Суспільні 

комунікації як сфера професійної діяльності. Моделі комунікації. Моделі суспільної 
комунікації. Вербальні та невербальні комунікації у міжнародних відносинах. Методи 
комунікативного аналізу.  

Прикладні аспекти міжнародних суспільних комунікацій. Особливості комунікації 
у міжнародних суспільних комунікаціях. Технології комунікативної роботи у міжнародних 
суспільних комунікаціях. Політичні комунікації у міжнародних суспільних комунікаціях. 
Етика PR та заборонені PR технології у міжнародних суспільних комунікаціях. Іміджеві та 
бренд-комунікації у міжнародних відносинах. Міжнародні та міжкультурні комунікації.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 75 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Самойлов Олексій Федорович, канд.іст.наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 


