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1. НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ (РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ) 

 

РОЗДІЛ 1. Сутність, зміст і моделі міжнародної комунікації 

 

ЛЕКЦІЯ 1. Комунікація та її роль у міжнародних відносинах. 

 

Час проведення – 2 год. 

1. Основні поняття.  

2. Роль комунікацій у сучасному суспільстві.  

3. Загальні характеристики комунікації.  

4. Зовнішньополітичний образ України та завдання міжнародних комунікацій. 

 

Література: 

Основна: 3, 4, 5, 7, 10, 11. 

Додаткова: 2, 9, 11, 12. 

 

ЛЕКЦІЯ 2. Основні моделі комунікації. 

 

Час проведення – 2 год. 

1. Основні проблеми та завдання моделювання.  

2. Типи моделей.  

3. Моделі комунікації, пов’язані з аргументацією.  

4. Моделі іміджевої комунікації. 

 

Література: 

Основна: 3, 4, 5, 7, 10, 11. 

Додаткова: 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

 

Лекція 2: 

План 

1. Основні проблеми та завдання моделювання.  

2. Типи моделей  

3. Моделі комунікації, пов’язані з аргументацією.  

4. Моделі іміджевої комунікації  

Кінець XX сторіччя характеризується потужним стрибком науково-технічного 

прогресу, зростанням соціальних протиріч, різким демографічним вибухом, погіршенням 

екології. Наша планета ніколи раніше не піддавалася таким фізичним і політичним 

перевантаженням, які вона відчуває на рубежі XX - XXI сторіч.  

Ефективне вирішення цих проблем є одним з найважливіших завдань сучасного 

етапу розвитку людства. Учені погодилися, що міжнародна політика за принципом 

„реагувати й виправляти” неефективна. Передбачати й запобігати – це єдиний реалістичний 

підхід у сучасних умовах. Наукове прогнозування (на відміну від езотеричного 

пророкування) – це спеціальне дослідження міжнародних комунікацій, що має свою 

методологію й техніку, і проводиться з метою підвищення рівня обґрунтованості та 

ефективності останніх. Для того щоб зрозуміти існуюче, передбачити майбутнє, пояснити 

минуле використовуються моделі. Спочатку використовувались прості узагальнені моделі. 

Поступово моделі ставали конкретнішими, а проблеми, що підлягали розв’язанню, – 

складнішими. До нашого часу методологічні принципи, техніка, методика сучасного 

глобального прогнозування значно ускладнилися порівняно з історично першими й 

найпростішими моделями. У нових політичних умовах, при наявності ефективних засобів 

цілеспрямованого впливу на процеси взаємодії людей, перед кожною державою стоїть 

задача розробки конкретних прогнозів майбутнього, формування науково обґрунтованих 



уявлень про основні тенденції розвитку міжнародних відносин. Оскільки процеси 

комунікації є ключовими в людській цивілізації, це зумовило велику увагу до них 

дослідників і, відповідно, велику кількість розроблених моделей. Крім того, побудова 

різних моделей у рамках вивчення комунікації зумовлена множинністю завдань, що завжди 

стоять перед учасниками процесу. Соціальність і складність самого об’єкта дослідження 

обумовлює застосування методів і інструментарію низки гуманітарних наук. Уже на 

початку XX ст. була відомою суперечка з приводу відмінностей між природничими й 

гуманітарними науками.  

С.Л.Франк писав, що дослідник мурашника не є частиною мурашника, а дослідник 

громадських процесів є сам частиною цих процесів. Тобто коли біолог вивчає клітини, він 

є суб’єктом, відокремленим від клітини-об’єкта. У випадку комунікації суб’єкт і об’єкт не 

можуть бути відокремлені. Додайте до цього ще й таке спостереження: гуманітарний 

дослідник у багатьох випадках може охопити 100 % своїх об’єктів, наприклад, дослідник 

М.Грушевського може переглянути всі його твори. Натомість неможливо уявити біолога, 

котрий вивчив хоча б більшість існуючих клітин. Отже ми бачимо, що є суттєві відмінності 

між природничими й гуманітарними науками. І в майбутньому на нас чекає створення 

якогось варіанта „гуманітарної математики”, яка була б здатна описувати явища, пов’язані 

зі свідомістю. Модель походить від латинського слова modulus, що означає міра.  

Сучасні словники трактують модель як:  

1. Зразок, примірник чого-небудь;  

2. Зменшене відтворення якоїсь споруди, механізму тощо;  

3. Тип, марку зразок конструкції;  

4. Схему для пояснення певного явища або процесу. Існує багато класів моделей, 

серед них семіотичні, прагматичні, психологічні, соціологічні, математичні, іміджеві, 

прикладні тощо. Універсальних моделей не існує. Оскільки комунікація є складним 

процесом, кожна з моделей може виявити й описати тільки певні („свої”) особливості. 

Окремі дослідники поділяють всі моделі комунікацій на два класи. В одному випадку 

комунікація розглядається як передача повідомлень, завданням якої є якомога точніше 

передати сигнал від джерела до одержувача. Відповідно, роль цього адресата є досить 

пасивною, він може отримати (частково або повністю) лише те, що передав йому адресант. 

В іншому випадку комунікація розглядається як виробництво й обмін знаннями. Такий 

процес міцно пов’язаний з текстами та культурою комунікантів. Повідомлення у цьому 

випадку буде не просто передаватися в незмінному вигляді, а радше формуватиметься 

самим адресатом із отриманої інформації. Ми можемо назвати ці групи технічними й 

гуманітарними моделями. 

Найбільш розробленим та потужним методом пізнання оточуючого світу є 

математичне моделювання. Математична модель – це наближений опис деякого класу явищ 

зовнішнього світу, виражений за допомогою математичної символіки. Процес створення 

опису найбільш суттєвих властивостей об’єктів і явищ, що досліджуються у задачі за 

допомогою математичних формул і рівнянь, називається побудовою математичної моделі 

цих об’єктів і явищ. Математична символіка може використовуватись як у технічних, так і 

в гуманітарних моделях. Моделі поділяються також за використанням мовних засобів, 

ступенем формалізації, носієм інформації, кількістю учасників комунікації тощо. В одній із 

своїх останніх праць дослідник Ю.М.Лотман підкреслював категорію авторитетності. Він 

писав, що центр уваги переноситься з того, „що” сказане на те, „ким” це сказане а також від 

кого цей останній отримав повноваження на подібне висловлювання”. Для МК це явище 

також має місце. Важливим є не тільки зміст промови, але й хто її проголосив (президент, 

депутат, журналіст, пересічний громадянин). Розглянемо декілька класів моделей, 

найбільш важливих для міжнародних комунікацій. Теорію аргументації (термін уведений 

голландськими професорами Ф.Емереном і Р.Гротендорстом) розміщують між 

лінгвістикою й логікою, вважаючи, що лінгвістика занадто конкретна для опису 



комунікації, а логіка – занадто абстрактна. Аргументація використовується при вирішенні 

суперечок, відстоюванні позиції власної держави, в інших подібних випадках. 

 Голландські дослідники будують визначення аргументації за допомогою низки тез: 

1. Аргументація є соціальною діяльністю.  

2. Аргументація є інтелектуальною діяльністю.  

3. Аргументація є вербальною діяльністю.  

4. Аргументація стосується висловленої думки (позиції).  

5. Метою аргументації є виправдання або спростування судження.  

6. Аргументація складається з набору тверджень.  

7. Метою аргументації є отримання схвалення аудиторії. Останнє пов’язано з 

„Новою риторикою” X. Перельмана, в якій підкреслюється важливість не універсальних 

аргументів, а тих, котрі важливі для конкретної аудиторії. Такий підхід відділяє 

аргументацію від чисто логічних суджень. Визначення аргументації таке: аргументація є 

соціальною, інтелектуальною й вербальною діяльністю, що служить виправданню або 

спростуванню судження, складається з набору тверджень і спрямована на отримання 

схвалення від аудиторії. Звідси визначимо аргументи як твердження, висунуті для 

обґрунтування або спростування певної думки. У відповідному дискурсі дозволяється 

використовувати імпліцитні або непрямі мовні акти. Аргументація трактується як складний 

мовний акт. При цьому розмежовуються два його можливих ефекти. Результатом може бути 

розуміння мовного акта, що завершує елементарний комунікативний процес. Іншим 

результатом може бути прийняття мовного акту, що призводить до інтеракціального 

ефекту.  

Розв’язання суперечки в теорії аргументації формується як результат чотирьох 

стадій:  

 стадія конфронтації;  

 стадія відкриття дискусії;  

 стадія аргументації;  

 заключна стадія, де встановлюється, хто вирішив суперечку. Іміджева комунікація 

як галузь науки з’явилася недавно, хоча увагу до свого зовнішнього вигляду й вигляду 

співрозмовників люди виявляли досить давно. Імідж є найпершим типом повідомлення, що 

виникає на початку комунікації за будь-яких умов, навіть при неуважності співрозмовників. 

Якщо аналізувати ступінь впливу факторів, що визначають формування оцінки людини в 

перші десять секунд, то можна помітити, що важливі змістовні висновки у комунікантів 

просто не встигають виникнути.  

За твердженням американського соціолога Д. Рісмана, у суспільстві, починаючи з 

п’ятидесятих років, відбулася зміна основного типажу людини-моделі. Якщо раніш це були 

лідери виробництва, то сьогодні ними стали лідери дозвілля – актори, режисери, співаки. 

На екрані телевізора все менше місця для думок, там панують видовища. Саме тому цю 

найефективнішу модель впливу (донині нею найкраще володіли актори) і взяли на 

озброєння політики. Тепер основним завданням політика стала демонстрація не знань і 

досвіду, а привабливого й оригінального іміджу. Ці аспекти потрібно враховувати в 

міжнародній комунікації, знати іміджеві зразки й інші особливості країн перебування. 

Формат повідомлення повинен відповідати вимогам каналу комунікації й вимогам 

аудиторії. Врахування цих двох вимог дозволяє створити позитивний імідж. Говорять, що 

імідж має немов два крила. Перше – узагальнення типу „сильний — слабкий”. Наприклад, 

Рейган виграв у Картера завдяки тому, що мав імідж сильного лідера. Американці були 

розчаровані політикою адміністрації президента Картера й сприймали його як слабкого 

президента. При цьому іміджмейкери відтінили силу одного й слабкість іншого, зробили це 

очевиднішим для виборців. Якщо очевидні переваги відсутні, ЗМІ можуть свідомо 

маніпулювати інформацією, перетворюючи позитивні факти в негативні й навпаки. Другим 

крилом є пошук і наголошення унікальних характеристик лідера, властивих тільки йому. 

Особливу роль у формуванні іміджу грає міфологічний характер наших телевізійних новин, 



що підтверджується відомою тенденцією до показу важливих (із погляду влади) подій. Це 

можуть бути візити, засідання і т.п., тобто ті події, які не є телевізійними, але саме ними 

інколи заповнені новини. Вони вводять глядачів до існуючої соціальної ієрархії, 

демонструючи значимість вищих персон, про які не може бути ніякої негативної 

інформації. Це новий варіант міфологічного мислення, в якому Доля й невідворотність 

античного міфу замінені постійною й щоденною демонстрацією Сили. Ця теза відповідає 

положенням сучасної конфліктології про важливість багаторазової демонстрації сили. 

Порушення законів іміджевої комунікації може викликати зворотній ефект.  

Із прикладним комунікативним аналізом ми зустрічаємось, коли прагнемо вирішити 

конкретні практичні завдання, використовуючи як інструмент комунікації. Це може бути 

повністю прикладне використання комунікації – як у випадку переговорів. Тоді процес має 

конкретні цілі, до нього застосовуються жорсткі вимоги результативності, надійності і т.п. 

Інколи прикладні задачі виникають і у стандартних комунікативних потоках (прикладом є 

мистецтво або пропаганда, що використовують для розв’язання своїх завдань інформаційні 

потоки ЗМІ). З точки зору теорії інформації, отримання прикладних результатів можна 

описати наступним технологічним ланцюжком: „Об’єкт (комунікатор або комунікант) => 

модель => повідомлення => комунікація => результат => об’єкт”. Ми можемо досліджувати 

потрібну дію у межах переходу від однієї ланки комунікативного ланцюжка до будь-якої 

іншої її ланки. Прикладом такого підходу є побудова психологічного профілю автора тексту 

(повідомлення) на підставі самого цього тексту. При цьому використовується такий 

відомий метод як контент-аналіз, або порівняно новий метод нейролінгвістичного 

програмування. Дослідники в усі часи займалися проблемою інтерпретації тексту, 

починаючи ще з робіт у галузі герменевтики. Тому наявний досвід дозволяє одержувати 

цілком прийнятні результати. Прикладний комунікативний аналіз також „відслідковує” 

складові комунікативного ланцюжка: при визначеності однієї з його ланок пропонується 

найбільш імовірний тип іншої (наприклад, визначення авторства анонімного тексту).  

Найбільш цікавими для МК є прикладні моделі К. Шеннона, Н. Вінера, Т. Ньюкомба, 

О. Холсті, В. Плетта, У. Юри. Аналіз комунікації активно здійснюється на межі психології 

і соціології, де було створено багато цікавих моделей комунікації. На сьогодні вони багато 

в чому визначають парадигму сучасних наукових підходів. Ми зупинимося лише на 

двоступінчастій моделі комунікації. На нові явища, викликані мас-медіа, звернули увагу 

після аналізу сили й тривалості впливу повідомлень на аудиторію відразу після їх 

одержання і через два тижні. На подив дослідників, вплив отриманого повідомлення на 

комунікантів через два тижні не знизився (як передбачала теорія), а зріс. Зростання впливу 

було наслідком обговоренням одержувачами інформації важливих проблем із тими 

знайомими, які отримали назву „лідерів думки”. Так, з одноступінчатої моделі комунікації 

(ЗМІ – одержувачі) виникла двоступінчаста (ЗМІ – лідери думок – одержувачі). Таким 

чином на першому етапі головним моментом є передача інформації, на другому – в дію 

вступає передача й поширення впливу. 

 
ЛЕКЦІЯ 3. Методи комунікативного аналізу. 

 

 Час проведення – 2 год. 

1. Основні підходи до аналізу комунікацій.  

2. Контент-аналіз.  

3. Аналіз текстів політичних лідерів.  

4. Когнітивне картування й операційне кодування. 

 

Література: 

Основна: 7, 8, 9, 11. 

Додаткова: 4, 10, 11, 12. 

 



ЛЕКЦІЯ 4. Комунікативні дискурси. 

 
Час проведення – 2 год. 

1. Поняття дискурсу.  

2. Політичний дискурс.  

3. Етикетний дискурс. 

 

Література: 

Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11. 

 Додаткова: 8, 9, 10, 11, 12. 

 

ЛЕКЦІЯ 5. Комунікативні процеси та технології. 

 

Час проведення – 2 год. 

1. Технології впливу на суспільну думку.  

2. Задачі комунікативних потоків.  

3. Статус інформаційного простору.  

4. Перформанс. 

 

Література: 

Основна: 1, 3, 9, 10, 11. 

Додаткова: 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

 

ЛЕКЦІЯ 6. Особливості міжнародних комунікацій. 

 

Час проведення – 2 год. 

1. Відмінності міжнародних комунікацій.  

2. Асиметрія міжнародного інформаційного обміну.  

3. Теорія переговорів.  

4. Переговори з терористами.  

5. Примусова дипломатія. 

 

Література: 

Основна: 7, 8, 9, 11, 12. 

Додаткова: 4, 10, 11. 

 

РОЗДІЛ 2. Роль міжнародних комунікацій у суспільно-політичних сферах: 

 глобальний аспект 

 

ЛЕКЦІЯ 7. Міжнародні комунікації в умовах цифрової економіки. 

 

Час проведення – 2 год. 

1. Впровадження і використання цифрових технологій зберігання, обробки й передачі 

інформації в усі сфери людської діяльності.  

2. Поняття «цифрова економіка».  

3. Принципи цифровізації економіки України. 

 

Література: 

Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11. 

Додаткова: 8, 12. 

 

ЛЕКЦІЯ 8. Міжнародні бізнесові комунікації. 



 

Час проведення – 4 год. 

1. Поняття та функції «бізнес-комунікації».  

2. Ознаки бізнес-комунікацій.  

3. Інструменти та принципи бізнес-комунікацій.  

 

Література: 

Основна: 4, 7, 8, 9. 

Додаткова: 1, 2, 3, 4, 5, 12. 

 

ЛЕКЦІЯ 9. Міжнародні політичні комунікації. 

Час проведення – 4 год. 

1. Поняття та суб’єкти політичної комунікації.  

2. Зовнішня і внутрішня політична комунікація.  

3. Політична інформація.  

4. Рівні інформаційних потоків в системі політичної комунікації. 

 

Література: 

Основна: 4, 6, 11. 

Додаткова: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 10. Міжнародні комунікації у сфері культури. 

 

Час проведення – 2 год. 

1. Культура й суспільство.  

2. Вплив інтернаціоналізації й глобалізації на суспільство.  

3. Приклади культурних відмінностей.  

4. Особливості взаємодії культур. 

 

Література: 

Основна: 4, 7, 8, 9. 

Додаткова: 1, 2 ,4, 5, 12. 

 

ЛЕКЦІЯ 11. Новітні інформаційні технології у міжнародній комунікації. 

 

Час проведення – 4 год. 

1. Вимоги до новітніх інформаційних технологій.  

2. Паблік рілейшнз.  

3. Пропаганда.  

4. Комунікація у теорії прийняття рішень. Комунікація й розвідка. 

 

Література: 

Основна: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11. 

Додаткова: 2, 3, 11, 12. 

 
ЛЕКЦІЯ 12. Інформаційні конфлікти й комунікація. 

 

Час проведення – 2 год. 

1. Приклади інформаційних конфліктів. 

2. Конфлікт у системі знань конфліктології.  

3. Інформаційна асиметрія та конфлікт.  



4. Кібернетична злочинність і тероризм. 

 

Література: 

Основна: 1, 3, 9, 10, 11. 

Додаткова: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. 

 

ЛЕКЦІЯ 13. Технічні аспекти міжнародних комунікацій. 

 

Час проведення – 2 год. 

1. Середовища передачі даних.  

2. Системи передачі даних.  

3. Лінії й канали зв’язку.  

4. Оцінка систем передачі інформації. 

 

Література: 

Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11. 

 Додаткова: 1, 2, 3, 8, 12. 

 

ЛЕКЦІЯ 14. Стратегічні міжнародні комунікації України. 

 

Час проведення – 4 год. 

1. Концептуальні і прикладні аспекти стратегічних комунікацій як інноваційного 

інструментарію у сфері міжнародних відносин.  

2. Роль стратегічних комунікацій у практиці дипломатичної діяльності провідних 

міжнародних акторів та України. 

 
Література: 

Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12. 

 Додаткова: 8, 12. 

 

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ТА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ НА 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

 

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І МОДЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Тема 1: Місце аналізу та прогнозування в зовнішній політиці 

 

Практичне заняття 1:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

Місце зовнішньополітичної діяльності в забезпеченні функціонування держави.  

1. Основні поняття «міжнародної комунікації».  

2. Роль комунікацій у сучасному суспільстві.  

3. Загальні характеристики комунікації.  

4. Зовнішньополітичний образ України та завдання міжнародних комунікацій. 

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне обговорення та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду 

на практичному занятті.  



2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1. Визначте сновні поняття та критерії «міжнародної комунікації».  

2. Яку роль комунікації виконують у сучасному суспільстві?  

3. Назвіть загальні характеристики комунікації.  

4. Охарактеризуйте зовнішньополітичний образ України та завдання міжнародних 

комунікацій. 

 

Самостійна робота - 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

1) Основні поняття «міжнародної комунікації».  

2) Роль комунікацій у сучасному суспільстві.  

3) Загальні характеристики комунікації.  

4) Зовнішньополітичний образ України та завдання міжнародних комунікацій.  

 

Література: 

Основна: 3, 4, 5, 7, 10, 11. 

Додаткова: 2, 9, 11, 12. 

 

Тема 2: Основні моделі комунікації 

 

Практичне заняття 2:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Основні проблеми та завдання моделювання.  

2. Типи моделей.  

3. Моделі комунікації, пов’язані з аргументацією.  

4. Моделі іміджевої комунікації. 

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) Визначте основні проблеми та завдання моделювання.  

2) Типи моделей.  

3) Назвіть основні моделі комунікації, пов’язані з аргументацією.  

4) У чому полягає сутність моделі іміджевої комунікації? 

 

Самостійна робота – 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

5) Основні проблеми та завдання моделювання.  

6) Типи моделей.  



7) Моделі комунікації, пов’язані з аргументацією.  

8) Моделі іміджевої комунікації. 

 

Література: 

Основна: 3, 4, 5, 7, 10, 11. 

Додаткова: 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

 

Тема 3: Методи комунікативного аналізу 

 

Практичне заняття 3: 

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Основні підходи до аналізу комунікацій. 

2. Контент-аналіз.  

3. Аналіз текстів політичних лідерів.  

4. Когнітивне картування й операційне кодування. 

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) Визначте основні підходи до аналізу комунікацій. 

2) Що таке контент-аналіз? 

3) У чому полягає аналіз текстів політичних лідерів? 

4) Когнітивне картування й операційне кодування. 

 

Самостійна робота – 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

5) Основні підходи до аналізу комунікацій. 

6) Контент-аналіз.  

7) Аналіз текстів політичних лідерів.  

8) Когнітивне картування й операційне кодування. 

 

Література: 

Основна: 7, 8, 9, 11, 12. 

Додаткова: 4, 5, 6, 7, 10, 11. 

 

Тема 4: Комунікативні дискурси 

 
Практичне заняття 4:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Поняття дискурсу.  

2. Політичний дискурс.  

3. Етикетний дискурс. 



 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) Визначте сутність поняття «дискурсу».  

2) У чому сутність поняття «політичний дискурс»?  

3) У чому сутність поняття «етикетний дискурс»? 

 

Самостійна робота – 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

4) Поняття дискурсу.  

5) Політичний дискурс.  

6) Етикетний дискурс. 

 

Література: 

Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11. 

 Додаткова: 8, 10, 11, 12. 

 

Тема 5: Комунікативні процеси та технології 

 
Практичне заняття 5:  
Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Технології впливу на суспільну думку.  

2. Задачі комунікативних потоків.  

3. Статус інформаційного простору.  

4. Перформанс. 

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) Які бувають технології впливу на суспільну думку? 

2) Назвіть задачі комунікативних потоків.  

3) Який статус має інформаційний простір.  

4) Роль перформансу у комунікації. 

 

Самостійна робота – 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

5) Технології впливу на суспільну думку.  



6) Задачі комунікативних потоків.  

7) Статус інформаційного простору.  

8) Перформанс. 

 

Література: 

Основна: 1, 3, 9, 10, 11. 

Додаткова: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. 

 

Тема 6: Особливості міжнародних комунікацій 

 
Практичне заняття 6:  
Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Відмінності міжнародних комунікацій.  

2. Асиметрія міжнародного інформаційного обміну.  

3. Теорія переговорів.  

4. Переговори з терористами.  

5. Примусова дипломатія. 

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) У чому полягають відмінності міжнародних комунікацій?  

2) Асиметрія міжнародного інформаційного обміну.  

3) Охарактеризуйте теорію переговорів.  

4) У чому сутність та специфіка переговорів з терористами?  

5) Примусова дипломатія. 

 

Самостійна робота – 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

6) Відмінності міжнародних комунікацій.  

7) Асиметрія міжнародного інформаційного обміну.  

8) Теорія переговорів.  

9) Переговори з терористами.  

10) Примусова дипломатія. 

 

Література: 

Основна: 7, 8, 9, 11. 

Додаткова: 4, 10, 11, 12. 

 

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНИХ СФЕРАХ: ГЛОБАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Тема 7: Міжнародні комунікації в умовах цифрової економіки 

 



Практичне заняття 7:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Впровадження і використання цифрових технологій зберігання, обробки й передачі 

інформації в усі сфери людської діяльності.  

2. Поняття «цифрова економіка».  

3. Принципи цифровізації економіки України. 

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) Визначте специфіку впровадження і використання цифрових технологій зберігання, 

обробки й передачі інформації в усі сфери людської діяльності.  

2) Дайте визначення поняття «цифрова економіка».  

3) Назвіть принципи цифровізації економіки України. 

 

Самостійна робота – 2 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

4) Впровадження і використання цифрових технологій зберігання, обробки й передачі 

інформації в усі сфери людської діяльності.  

5) Поняття «цифрова економіка».  

6) Принципи цифровізації економіки України. 

 

Література: 

Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11. 

Додаткова: 8, 9, 10, 11. 

 

Тема 8: Міжнародні бізнесові комунікації 

 

Практичне заняття 8:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Поняття та функції «бізнес-комунікації».  

2. Ознаки бізнес-комунікацій.  

3. Інструменти та принципи бізнес-комунікацій.  

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) У чому сутність поняття та функції «бізнес-комунікації»?  

2) Назвіть ознаки бізнес-комунікацій.  

3) Визначте інструменти та принципи бізнес-комунікацій.  



 

Самостійна робота – 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

4) Поняття та функції «бізнес-комунікації».  

5) Ознаки бізнес-комунікацій.  

6) Інструменти та принципи бізнес-комунікацій.  

 

Література: 

Основна: 4, 7, 8, 9. 

Додаткова: 1, 3, 5, 7, 9. 

 

Тема 9: Міжнародні політичні комунікації 

 

Практичне заняття 9:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Поняття та суб’єкти політичної комунікації.  

2. Зовнішня і внутрішня політична комунікація.  

3. Політична інформація.  

4. Рівні інформаційних потоків в системі політичної комунікації. 

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) Назвіть поняття та суб’єкти політичної комунікації.  

2) Порівняйте зовнішню і внутрішню політичну комунікацію.  

3) Охарактеизуйте особливості політичної інформації.  

4) Визначте рівні інформаційних потоків в системі політичної комунікації. 

 

Самостійна робота – 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

5) Поняття та суб’єкти політичної комунікації.  

6) Зовнішня і внутрішня політична комунікація.  

7) Політична інформація.  

8) Рівні інформаційних потоків в системі політичної комунікації. 

 

Література: 

Основна: 1, 2, 3, 4, 6, 11. 

Додаткова: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Тема 10. Міжнародні комунікації у сфері культури. 



 

Практичне заняття 10:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Культура й суспільство.  

2. Вплив інтернаціоналізації й глобалізації на суспільство.  

3. Приклади культурних відмінностей.  

4. Особливості взаємодії культур. 

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) Культура й суспільство.  

2) Вплив інтернаціоналізації й глобалізації на суспільство?  

3) Назвіть приклади культурних відмінностей.  

4) Які особливості взаємодії культур? 

 

Самостійна робота – 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

5) Культура й суспільство.  

6) Вплив інтернаціоналізації й глобалізації на суспільство.  

7) Приклади культурних відмінностей.  

8) Особливості взаємодії культур. 

 

Література: 

Основна: 4, 7, 8, 9. 

Додаткова: 1, 5, 6,7. 

 

Тема 11. Новітні інформаційні технології у міжнародній комунікації 

 

Практичне заняття 11:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Вимоги до новітніх інформаційних технологій.  

2. Паблік рілейшнз.  

3. Пропаганда.  

4. Комунікація у теорії прийняття рішень.  

5. Комунікація й розвідка. 

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 



1) Які вимоги до новітніх інформаційних технологій.? 

2) Паблік рілейшнз.  

3) Пропаганда.  

4) Роль комунікації у теорії прийняття рішень.  

5) Комунікація й розвідка. 

 

Самостійна робота – 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

6) Вимоги до новітніх інформаційних технологій.  

7) Паблік рілейшнз.  

8) Пропаганда.  

9) Комунікація у теорії прийняття рішень.  

10) Комунікація й розвідка. 

 

Література: 

Основна: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11. 

Додаткова: 2, 3, 11. 

 

Тема 12. Інформаційні конфлікти й комунікація 

 

Практичне заняття 12:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Приклади інформаційних конфліктів.  

2. Конфлікт у системі знань конфліктології.  

3. Інформаційна асиметрія та конфлікт.  

4. Кібернетична злочинність і тероризм. 

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) Назвіть приклади інформаційних конфліктів.  

2) Яку роль виконує конфлікт у системі знань конфліктології? 

3) Проаналізуйте: інформаційна асиметрія та конфлікт.  

4) Кібернетична злочинність і тероризм. 

 

Самостійна робота – 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

5) Приклади інформаційних конфліктів.  

6) Конфлікт у системі знань конфліктології.  

7) Інформаційна асиметрія та конфлікт.  



8) Кібернетична злочинність і тероризм. 

 

Література: 

Основна: 1, 3, 9, 10, 11. 

Додаткова: 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

 

Тема 13. Технічні аспекти міжнародних комунікацій. 

 

Практичне заняття 13:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Середовища передачі даних.  

2. Системи передачі даних.  

3. Лінії й канали зв’язку.  

4. Оцінка систем передачі інформації. 

 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) Визначте середовища передачі даних.  

2) Які бувають системи передачі даних?  

3) Назвіть основні іінії й канали зв’язку?  

4) Дайте оцінку системи передачі інформації. 

 

Самостійна робота – 8 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

5) Середовища передачі даних.  

6) Системи передачі даних.  

7) Лінії й канали зв’язку.  

8) Оцінка систем передачі інформації. 

 

Література: 

Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12. 

 Додаткова: 8, 9, 10. 

 

Тема 14. Стратегічні міжнародні комунікації України 

 

Практичне заняття 14:  

Час проведення – 2 год. 

 

Навчальні питання для розгляду на практичному занятті: 

1. Концептуальні і прикладні аспекти стратегічних комунікацій як інноваційного 

інструментарію у сфері міжнародних відносин.  

2. Роль стратегічних комунікацій у практиці дипломатичної діяльності провідних 

міжнародних акторів та України. 



 

Завдання для роботи на практичному занятті: 

1. Усне опитування та навчальна дискусія за навчальними питаннями для розгляду на 

практичному занятті.  

2. Презентація доповідей на практичному занятті. 

Питання для обговорення: 

1) Визначте концептуальні і прикладні аспекти стратегічних комунікацій як 

інноваційного інструментарію у сфері міжнародних відносин.  

2) Яку роль стратегічні комунікації виконують у практиці дипломатичної діяльності 

провідних міжнародних акторів та України? 

 

Самостійна робота – 3 год. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом та з рекомендованою літературою за темою та 

бути готовими відповідати на усні запитання за навчальними питаннями практичного 

заняття. 

2. Підготувати доповіді з наступних тем (на вибір): 

1) Концептуальні і прикладні аспекти стратегічних комунікацій як інноваційного 

інструментарію у сфері міжнародних відносин.  

2) Роль стратегічних комунікацій у практиці дипломатичної діяльності провідних 

міжнародних акторів та України. 

 

Література: 

Основна: 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12. 

 Додаткова: 8. 

 

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна література 

 

1. Адамьянц Т. З. Социальные коммуникации: учебник для академического 

бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. − Москва: Изд-во Юрайт, 2018. − 200 с.  

2. Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. – СПб: 

Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 253 с.  

3. Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики; пер. с англ. − Харьков: 

Гуманитарный центр, Науменко А. А., 2015. − 688 с.  

4. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародних 

відносин. – К.: Освіта, 1999. – 351 с.  

5. Коноваленко М. Ю., Коноваленко В. А., Швед Н. Г. Основы интегрированных 

коммуникаций: учебник и практикум для академического бакалавриата. − Москва: Юрайт, 

2017. − 486 с.  

6. Основы теории коммуникации: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т. Д. Венедиктова [и др.]; под ред. Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. − 

Москва: Изд-во Юрайт, 2017. − 193 с.  

7. Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. М. А. Василика. − Москва: 

Гардарика, 2006. − 615 с.  

8. Почепцов Г.Г. Коммуникационные технологии ХХ века. – К.: Ваклер, 2001. – 352 с.  

9. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – К.: Ваклер, 2001. – 656 c.  

10. Почепцов Г. Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології ХХІ 

століття. − Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2017. − 260 с.  

11. Кастельс М. Власть коммуникации / пер. с англ. − Москва: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2016. − 564 с.  



 

Допоміжна література 

 

1. Актуальные проблемы межкультурных коммуникаций в современном мире / Под ред. 

Рыбаковой Н. А. и др.; Моск. ун-т им. С. Ю. Витте. Москва, 2015. 186 с.  

2. Бебик В. M. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: 

психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: Моногр. Київ: МАУП, 2005. 440 с.  

3. Бойко О.В. Міжнародний імідж України - який він і кому потрібен // Трибуна. – 2001. – 

№ 1-2. – С. 12-13.  

4. Виноградова С. М., Мельник Г. С. Психология массовой коммуникации: учебник для 

бакалавров. − Москва: Изд-во Юрайт, 2014. − 512 с.  

5. Донец П.Н. Основы общей теории межкультуриой коммуникации: научный статус, 

понятийный аппарат, языковой и неязыковой аспекты, вопросы этики и дидактики. – 

Харьков: Штрих, 2001. – 386 с.  

6. Іщук В. Україна: проблема престижності та ідентичності. Масова комунікація і культура 

як суб’єкти формування громадянської та національної свідомості. – К. : Смолоскип, 

2000. – 88 с.  

7. Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие. − Москва: Флинта, 

2013. − 224 с.  

8. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: 

Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2001. – 447 с.  

9. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. – К.: Наша культура і наука, 2000. 

– 368 с.  

10. Нахимова Е. А., Чудинов А. П. Теория и практика коммуникации: [учебное пособие] / 

Урал. гос. пед. ун-т. − Екатеринбург: [б. и.], 2016. − 156 с.  

11. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. − Москва: «Рефлбук», 

Київ: «Ваклер», 2000. − 352 c.  

12. Почепцов Г. Г. Медиа: теория массовых коммуникаций. − Київ: Альтерпрес, 2008. − 403 

с.  

 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

 

1. www.un.kiev.ua – ООН на Україні.  

2. www.osce.org – Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).  

3. www.coe.kiev.ua – Рада Європи на Україні. Документи Ради Європи.  

4. www.bc.kiev.ua – Британська Рада на Україні.  

5. www.ria.com.ua – портал українських газет.  

6. www.press.org.ua – портал українських газет.  

7. uamedia.visti.net – сервер української преси UaMedia.Visti.Net.  

8. www.zerkalo-nedeli.com – сайт міжнародного суспільно-політичного щотижневика 

«Дзеркало Тижня».  

9. www.for-ua.com – інтернет-газета «For Um», професійне українське інтернет-видання 

про політичні, економічні й суспільні події: оперативна інформація з фотоматеріалами, 

ексклюзивні коментарі видатних людей, аналітична інформація, досьє на політиків. 

10. www.trk-mag.kiev.ua – компанія «Телерадіо кур’єр», спеціалізований журнал для медіа 

фахівців. 

11. mass-media-ww.kiev.ua/index.html – каталог ЗМІ світу.  

12. www.its.org.ua – науково-практичне товариство «Інформаційні технології і безпека». 

 



РОЗДІЛ 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОГОВО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, 

УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ, ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

Перелік питань до екзамену 

 

1. Комунікація та її роль у міжнародних відносинах. 

2. Основні поняття міжнародної комунікації.  

3. Роль комунікацій у сучасному суспільстві.  

4. Загальні характеристики комунікації.  

5. Зовнішньополітичний образ України та завдання міжнародних комунікацій. 

6. Основні моделі комунікації.  

7. Основні проблеми та завдання моделювання.  

8. Типи моделей міжнародної комунікації.  

9. Моделі комунікації, пов’язані з аргументацією. 

10. Моделі іміджевої комунікації. 

11. Методи комунікативного аналізу. 

12. Основні підходи до аналізу комунікацій.  

13. Контент-аналіз.  

14. Аналіз текстів політичних лідерів. 

15. Когнітивне картування й операційне кодування. 

16. Комунікативні дискурси. 

17. Поняття дискурсу.  

18. Політичний дискурс.  

19. Етикетний дискурс. 

20. Комунікативні процеси та технології. 

21. Технології впливу на суспільну думку.  

22. Задачі комунікативних потоків.  

23. Статус інформаційного простору.  

24. Особливості міжнародних комунікацій. 

25. Відмінності міжнародних комунікацій.  

26. Асиметрія міжнародного інформаційного обміну.  

27. Теорія переговорів.  

28. Переговори з терористами.  

29. Примусова дипломатія. 

30. Міжнародні комунікації в умовах цифрової економіки. 

31. Впровадження і використання цифрових технологій зберігання, обробки й передачі 

інформації в усі сфери людської діяльності.  

32. Поняття «цифрова економіка».  

33. Принципи цифровізації економіки України. 

34. Міжнародні бізнесові комунікації. 

35. Поняття та функції «бізнес-комунікації». 

36. Ознаки бізнес-комунікацій.  

37. Інструменти та принципи бізнес-комунікацій.  

38. Міжнародні політичні комунікації. 

39. Поняття та суб’єкти політичної комунікації.  

40. Зовнішня і внутрішня політична комунікація.  

41. Політична інформація. 

42. Рівні інформаційних потоків в системі політичної комунікації. 

43. Міжнародні комунікації у сфері культури. 

44. Культура й суспільство.  

45. Вплив інтернаціоналізації й глобалізації на суспільство.  

46. Приклади культурних відмінностей.  



47. Особливості взаємодії культур. 

48. Новітні інформаційні технології у міжнародній комунікації. 

49. Вимоги до новітніх інформаційних технологій.  

50. Паблік рілейшнз.  

51. Пропаганда.  

52. Комунікація у теорії прийняття рішень.  

53. Комунікація й розвідка. 

54. Інформаційні конфлікти й комунікація. 

55. Приклади інформаційних конфліктів.  

56. Конфлікт у системі знань конфліктології. 

57. Інформаційна асиметрія та конфлікт. 

58. Кібернетична злочинність і тероризм. 

59. Технічні аспекти міжнародних комунікацій. 

60. Середовища передачі даних.  

61. Системи передачі даних.  

62. Лінії й канали зв’язку.  

63. Оцінка систем передачі інформації. 

64. Стратегічні міжнародні комунікації України. 

65. Концептуальні і прикладні аспекти стратегічних комунікацій як інноваційного 

інструментарію у сфері міжнародних відносин.  

66. Роль стратегічних комунікацій у практиці дипломатичної діяльності провідних 

міжнародних акторів та України. 

67. Інформаційно-аналітичне забезпечення міжнародних комунікацій 

68. Управління міжнародними комунікаціями 

69. Стратегічне планування міжнародних комунікацій 

70. Стратегічні міжнародні комунікації України. 

71. Всесвітній поштовий союз та його роль у подальшому розвитку міжнародних 

комунікаційних процесів. 

72. Міжнародно-правова програма розвитку комунікацій 

73. Роль Міжнародного союзу електрозв’язку у рівномірному розвитку комунікативних 

процесів між державами. 

74. Міжнародна федерація з інформації та комунікації. 

75. Міжнародна асоціація дослідників комунікації. 

76. Міжнародна політика ООН у галузі інформацій та комунікацій. 

77. Регулювання діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) з урахуванням 

розвитку міжнародних інформаційних потоків.  

78. Політична комунікація у XVIII ст. та розвиток політичного життя.  

79. Перехід від традиційної комунікації до поширення її за допомогою новітніх 

технологій.  

80. Забезпечення закритості інформації та система збереження інформації під час 

передачі повідомлення за допомогою мережі Поштового союзу. 

81. Діяльність Поштового союзу в Україні.  

82. Значення комунікації в діяльності політичних сил світу. 

83. Масова комунікація глобального суспільства 

84. Роль аналітичних центрів для розвитку професійних медіа і масових комунікацій.  

85. Європейські стандарти щодо поширення та використання міжнародної інформації.  

 

 

 

 

 

 



Приклад екзаменаційного білету 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

Галузь знань:      29 «Міжнародні відносини» 

Спеціальність:    291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  

Освітня програма:  «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

Семестр:                  7 

Форма навчання:    денна 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Навчальна дисципліна: «Міжнародні комунікації» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

1. Основні поняття міжнародної комунікації. (10 балів) 

2. Комунікація у теорії прийняття рішень. (10 балів) 

3. Роль Міжнародного союзу електрозв’язку у рівномірному розвитку комунікативних 

процесів між державами. (20 балів) 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин,  

міжнародної інформації та безпеки 

протокол № 1 від «26» серпня 2020 р. 

 

Завідувач кафедри ____________________ Л. В. Новікова 

     

Екзаменатор _______________________ І. В. Застава 

 

 


	Час проведення – 2 год.
	Час проведення – 2 год. (1)
	Тема 3: Методи комунікативного аналізу
	Тема 4: Комунікативні дискурси
	Тема 5: Комунікативні процеси та технології
	Практичне заняття 5:
	Тема 6: Особливості міжнародних комунікацій
	Практичне заняття 6:
	Практичне заняття 7:
	Практичне заняття 8:
	Практичне заняття 9:
	Практичне заняття 10:
	Практичне заняття 11:
	Практичне заняття 12:
	Практичне заняття 13:
	Практичне заняття 14:

