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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

 

Мета: формування системних знань із міжнародних стратегічних комунікацій, 
осмислення закономірностей їх функціонування як засобу забезпечення реалізації 

національних інтересів в інформаційно-комунікаційному просторі. 
Завдання:  

- З’ясування сутності основних понять, що входять у змістове поле стратегічних 

комунікацій (комунікації, стратегія, тактика, стратегічні комунікації, інформаційний 
вплив, інформаційна війна, інформаційний конфлікт, маніпулювання, пропаганда 

тощо); 
- Систематизування теоретичного підгрунтя й історичних чинників 

оформлення професійного й наукового напряму міжнародних 
стратегічних комунікацій, його еволюції під впливом зовнішніх викликів; 

- Окреслення специфіки міжнародних стратегічних комунікацій в системі 
масових комунікацій, визначення їхнього впливу на геополітичний 

формат взаємодії міжнародних акторів; 
- Сприяння формуванню творчого підходу до використання отриманих 

знань, умінь і навичок у практичній роботі. 
Предмет: комунікативні зусилля провідних субєктів стратегічних 
комунікацій, спрямовані на презентування держави в міжнародному 

просторі, просування своїх інтересів, забезпечення своєї легітимності.  
 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 
повинні набути такі програмні компетентності: 

 
загальні: 

ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні. 

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 
спеціальні (фахові, предметні):СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери 

соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності. 
СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.  
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СК07. Здатність визначати показники якості медійного матеріалу (видання) на 
всіх рівнях його структури та за потреби здійснювати корекцію. 

СК08. Здатність працювати з нештатними авторами, редакційною поштою, 
аудиторією, громадськими й державними організаціями та установами, 

враховувати їх оцінки, побажання, рекомендації, вимоги. 
 
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 
навчання): 

ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції  на основі отриманих знань. 
ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та ПРН8. Виокремлювати у виробничих 

ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і розкривати 
способи та джерела здобування тих знань. 

ПРН9. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів 
суспільства, представників громадянського суспільства. 

ПРН10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження 
суспільних і культурних цінностей і досягнень. 

ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних 
наук. 

ПРН19. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 
комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.  

ПРН20. Використовувати сучасні знання у галузі журналістики для створення 
якісного і затребуваного медійного продукту.  

ПРН21. Взаємодіяти з різними цільовими аудиторіями для забезпечення 
ефективної професійної діяльності. 

 
Передумови вивчення освітньої компоненти: «Соціальні комунікації». 
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2. Структура освітньої компоненти 
 

№ 
з/п 

Назва розділу і теми 

Кількість годин 
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Розділ 1. Стратегічні комунікації: науково-теоретичний аспект 

1.1. Поняття та передумови появи 

стратегічних комунікацій 
8 2  

   
6 

1.2. Стратегічні комунікації як 
системоутворювальна складова 

сучасної цивілізації 

10 2  
   

8 

1.3. Стратегічні комунікації: 
науковий дискурс і практика 

10 2  
   

8 

1.4. Пропаганда і стратегічні 
комунікації 

14 4 2 
   

8 

1.5. Інформаційний вплив та 
інформаційні війни. Специфіка 
ведення інформаційної війни 

16 4 2 
   

10 

 Разом за 1 розділ 58 14 4    40 

Розділ 2. Практика стратегічних комунікацій: Україна і світ 

 
2.1. 

Організація стратегічних 
комунікацій: практичний 

аспект 

16 4 2 
   

10 

 

2.2. 
Концепція і план стратегічної 
комунікації 

16 4 2 
   

10 

2.3. Розбудова системи 

стратегічних комунікацій  в 
Україні: основні проблемні 
напрями 

16 4 2 

   

10 

2.4. 
Інституалізація системи 
стратегічних комунікацій в 
Україні: сучасний стан і 

перспективи 

14 4  

   

10 

 Разом за 2 розділ 62 16 6    40 

 Разом за 8 семестр 120 30 10    80 

 Всього 120 30 10    80 
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3. Програма освітньої компоненти 

РОЗДІЛ 1. СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ 
АСПЕКТ 

ТЕМА 1.1. ПОНЯТТЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ СТРАТЕГІЧНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 
 

Сутність понять«стратегічні комунікації», «стратегія», «тактика». Підходи 

до трактування стратегічних комунікацій в різних сферах діяльності.  

Причини й передумови оформлення науково-практичного напряму 

стратегічних комунікацій: стрімка інформатизація суспільства; збільшення 

силових конфліктів в світі; зростання ролі інформаційного протиборства для 

досягнення військово-політичних і економічних цілей; терористичні атаки; 

формування нових національних стратегій сучасних держав; коригування і 

зміна іміджу країн на міжнародній арені; поява і розвиток нових форм 

(громадська дипломатія, кібер-дипломатія тощо). 

Поняття гранд-наративу як базового поняття стратегічних комунікацій. 

Гранд-наратив як конструкція, схема, набір понять, ідей, символів. 

Стратегічний наратив як осьовий контентний елемент усієї інформаційної 

діяльності держави. Орієнтованість наративу, підкріпленого більш 

практичними темами (themes), що розкриваються у повідомленнях (messages), 

на конкретні цільові аудиторії.  

 

ТЕМА 1.2. СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮВАЛЬНА 
СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 

Основоположні пріоритети зовнішньої політики ЄС на сучасному етапі 

розвитку.  

Поняття про управління сприйняттям адресатом інформації як про 

стратегічну основу комунікацій. 

Підходи до визначення ключових характеристик стратегічних комунікацій 

(Г. Г. Почепцов; Емілі Голдман; інші автори).  

Завдання і цілі стратегічних комунікацій. Спрямованість стратегічних 

комунікацій на зміну існуючого консенсусу з питань, життєво важливих для 

майбутнього вигляду цільового суспільства; на збереження, пристосування або 

дестабілізацію існуючої моделі політичної влади. 
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ТЕМА 1.3. СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: НАУКОВИЙ ДИСКУРС 
І ПРАКТИКА 

 

Аналіз дефініцій поняття «стратегічні комунікації». Зумовленість 

труднощів із єдиним та цілісним розумінням сутності стратегічних 

комунікацій: 1) особливостями самих «комунікативних студій» як 

міждисциплінарної галузі; 2) початковим неточним трактуванням стратегічних 

комунікацій у документах США; 3) перебуванням управлінської освітньої 

компоненти соціальних комунікацій на стадії формування як в теоретичному, 

так і в практичному застосуванні. 

Складові елементи системи стратегічних комунікацій (за стандартами 

НАТО): зв’язки з громадськістю (Public Affairs and Military Public Affairs); 

публічна дипломатія та військові заходи в підтримку публічної дипломатії 

(Public Diplomacy and Military Support to Public Diplomacy); зв’язки зі ЗМІ (Press 

and Media); інформаційні заходи міжнародного військового співробітництва 

(International Military Cooperation); цивільно-військове співробітництво 

(CIMIC); дії в кіберпросторі, включаючи соціальні мережі; залучення ключових 

лідерів до проведення інформаційних заходів (Key Leaders Engagement); 

внутрішня комунікація (роботу з особовим складом/внутрішній PR); 

інформаційні операції (Information Operations); психологічні операції 

(PSYOPS); інформування про ситуацію (Visual Info/Situation Awareness) та 

документування подій на полі бою (Combat Camera); розвідувальне 

забезпечення проведення інформаційних заходів; показ дій військ (Show of 

Force); введення в оману (MILDEC); безпека операцій (Operation Security); 

фізичний вплив (Physical Attack); протиборство в електромагнітному просторі 

(EMW). 

Інституалізація системи стратегічних комунікацій: складники, завдання, 

напрями.  

 

ТЕМА 1.4. ПРОПАГАНДА І СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Характеристика пропаганда як маніпулятивної комунікаційної технології . 

Способи, прийоми й інструменти маніпулювання інформацією. Пропаганда та 

стратегічні комунікації: компаративний аналіз. Аналіз різновидів пропаганди: 

біла, чорна, сіра. Стратегічні комунікації як механізм протидії російській 

пропаганді в умовах інформаційно-збройного протистояння. 
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ТЕМА 1.5. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ. 
СПЕЦИФІКА ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

 

Поняття інформаційного впливу. Інформаційні технології як засіб 

інформаційного впливу. Цілі та завдання інформаційно-психологічного впливу. 

Інформаційна складова: актуальність, своєчасність, достовірність, якість, обсяг. 

Інформаційна протидія. 

 
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ: 

УКРАЇНА І СВІТ 
 

ТЕМА 2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ПРАКТИЧНИЙ 
АСПЕКТ 

 
Поняття моделі комунікації як основи комунікаційної стратегії. Моделі 

стратегічних комунікацій і міжкультурний контекст. Фактори впливу на 

сприйняття отримувачами змісту повідомлень. Робота з каналами стратегічної 

комунікації. 

 
ТЕМА 2.2. КОНЦЕПЦІЯ І ПЛАН СТРАТЕГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 
Концепція стратегічної комунікації: наявність владних імпульсів у вигляді 

чітких смислів, які необхідно донести до певної групи населення (цільової 

аудиторії); певна фізична присутність на території, на яку спрямований владний 

вплив; формування специфічної комунікаційної інфраструктури, що сприяє 

поширенню владних імпульсів і відстеження зворотного зв’язку. Об’єкти і 

суб’єкти міжнародних стратегічних комунікацій. Елементи орієнтовного плану 

стратегічних комунікацій. 

 
ТЕМА 2.3. РОЗБУДОВА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В 

УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ НАПРЯМИ 
 

Характеристика зусиль українського. Формування моделі побудови 
системи стратегічних комунікацій, побудови їх системи.  

Вироблення наративів, забезпечення ефективної координації суб’єктів 
стратегічних комунікацій у різнорівневих системах із власною ієрархією, 

системою прийняття рішень, традиціями й цілями.  
Ключові проблеми розбудови системи стратегічних комунікацій в Україні: 

налагодження дієвої та ефективної координації, вироблення узгодженого 
бачення концепції стратегічних комунікацій, створення повноцінного та 

довгострокового механізму підготовки фахівців зі стратегічних комунікацій в 
Україні, розвиток ефективного наукового супроводу стратегічних комунікацій 
через розбудову їх чіткої та дієвої концепції для практичного використання 

державними органами в інтересах національної безпеки. 
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ТЕМА 2.4. ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В 

УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Інституалізація стратегічних комунікацій в Україні: короткострокова (у 
відповідь на російську «гібридну» війну) та довгострокова перспектива. 

Відкрита і закрита система стратегічних комунікацій. Напрацювання 

концептуально-документної основи функціонування органів, відповідальних за 
реалізацію стратегічних комунікацій (виписування концепцій, продукування і 

просування наративів, моніторингу ефективності системи стратком, заходів, 
спрямованих на її удосконалення). Проблема кадрового забезпечення напряму 

стратегічних комунікацій.  
 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Поняття та передумови появи стратегічних комунікацій 
План 

1. Стратегія і тактика, стратегічні комунікації: змістові акценти в різних сферах 
суспільної діяльності. 

2. Фактори формування стратегічних комунікацій. 

3. Теорія інформаційного вибуху і збройні конфлікти як каталізатори розвитку 
стратком. 

4. Поняття гранд-наративу як базового поняття «стратком». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1-5, 11, 18, 20, 21. 
 

Тема 1.2. Стратегічні комунікації як системоутворювальна складова сучасної 
цивілізації 

План 
1. Поняття про стратегічну основу комунікацій. 

2. Ключові характеристики стратегічних комунікацій: аналіз наукових 
підходів. 

3. Завдання і цілі стратегічних комунікацій. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1-4, 9, 10, 17. 

 
 

Тема 1.3. Стратегічні комунікації: науковий дискурс і практика 
План 

1. Аналіз дефініцій поняття «стратегічні комунікації». 

2. Складові елементи системи стратегічних комунікацій. 

3. Інституалізація системи стратегічних комунікацій. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 5, 9, 12, 16, 22. 
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Тема 1.4. Пропаганда і стратегічні комунікації 
План 

1. Пропаганда як поширення ідей для впливу на громадську думку. 
2. Пропаганда та стратегічні комунікації: компаративний аналіз. 

3. Аналіз різновидів пропаганди. 
4. Стратегічні комунікації як механізм протидії російській пропаганді. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 6, 11, 16, 18, 19, 20, 21. 
 

Тема 1.5. Інформаційний вплив та інформаційні війни. Специфіка ведення 
інформаційної війни 

План 
1. Поняття інформаційного впливу.  

2. Інформаційні технології як засіб інформаційного впливу.  
3. Цілі та завдання інформаційно-психологічного впливу. 

4. Інформаційна складова: актуальність, своєчасність, достовірність, якість, 
обсяг.  

5. Інформаційна протидія. Поняття інформаційної війни. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 6, 7, 11, 14, 15, 16. 

 
Тема 2.1. Організація стратегічних комунікацій: практичний аспект  

План 
1. Моделі стратегічних комунікацій і розвиток сучасного комунікаційного 

простору: пошук гармонії. 
2. Крос-культурні комунікації і міжкультурний контекст стратегічних 

комунікацій. 
3. Причини проблем у міждержавних комунікаціях: аналіз практики. 

4. Робота із сучасними каналами стратегічних комунікацій. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 21. 
 

Тема 2.2. Концепція і план стратегічної комунікації 
План 

1. Поняття про концепцію стратегічних комунікацій, аналіз її складових.  

2. План стратегічних комунікацій як умова їхньої результативності: 
порівняльний аналіз підходів у міжнародному дискурсі. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 8, 9, 10, 15, 18. 

 
Тема 2.3. Розбудова системи стратегічних комунікацій в Україні: основні 

проблемні напрями 
План 

1. Передумови і завдання системи стратегічних комунікацій в Україні.  
2. Етапи розбудови системи стратегічних комунікацій в Україні. 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21. 
 

Тема 2.4. Інституалізація системи стратегічних комунікацій в Україні: 
сучасний стан і перспективи 

План 
1. Поняття соціального інституту. Стратегічні комунікації як сучасний 

соціальний інститут. 

2. Фактори інституалізації стратегічних комунікацій в Україні. 
3. Аналіз проблемних питань і перспектив інституалізації стратегічних 

комунікацій в Україні. 
4. Співпраця із структурами стратегічних комунікацій ЄС, НАТО: напрями й 

першочергові завдання, ефективні форми. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21. 
 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.4. Пропаганда і стратегічні комунікації 
Мета: встановлення відмінностей між стратегічними комунікаціями й 

пропагандою; вироблення ефективних засобів протистояння 

пропагандистським впливам третіх сторін в умовах інформаційних та 
гібридних воєн. 

Заняття 

Порівняльний аналіз стратегічних комунікацій і пропаганди 

Завдання 
1. Проаналізувати еволюцію розуміння поняття «пропаганда». 

2. Дослідити спільне й відмінне у пропаганді та стратегічних комунікаціях.  
3. Порівняти різновиди пропаганди та їх використання в умовах гібридної 

війни. 
4. Охарактеризувати переваги й можливості, вразливі місця стратегічних 

комунікацій як сучасної протидії російській пропаганді. 
 

Сучасні методи маніпулювання інформацією 
Завдання 

1. Простежити у форматі аналітичної довідки (реферату) еволюції пропаганди 

як способу поширення ідей, учень, знань. 
2. Проаналізувати сучасні способи маніпулювання інформацією у різних видах 

ЗМІ та шляхи їх попередження. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 6, 11, 16, 18, 19, 20, 21. 
 

Тема 1.5. Інформаційний вплив та інформаційні війни. Специфіка ведення 
інформаційної війни 

Мета: з'ясування сутності понять «інформаційна війна», «інформаційний 
конфлікт», «інформаційний вплив», «інформаційна зброя», «електронна війна»; 
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зміст інформаційного протистання; аналіз структури інформаційної безпеки 
держави, окреслення кола реальних і потенційних загроз безпеці України.  

Заняття 

Інформаційний вплив та інформаційні війни 

Завдання 
1. Здійсніть порівняльний аналіз дефініцій поняття «інформаційний вплив» за 

різними джерелами, простежте його еволюцію. Наведіть приклади 

спеціальних інформаційних операцій та акцій інфрмаційного впливу.  
2. Охарактеризуйте інформаційні війни як форму інформаційного протиборства 

(мета, завлання, засоби, об'єкти, форми) – на одному із прикладів. 
3. Розкрийте поняття інформаційної безпеки держави, назвіть чинники 

ескалації загроз і небезпек в інформаційно-ідеологічній сфері.  
 

Специфіка ведення інформаційної війни 
Завдання 

1. Проаналізуйте на теоретичному рівні основні моделі організації 
інформаційних війн та їхні різновиди. 

2. На основі дослідження наукових і медійних джерел проведіть дослідження специфіки 
інформаційної війни Росії проти України. 

3. Визначте  характеристики ведення міжнародних інформаційних війн на прикладі 

США. 
4. Узагальніть досвід і концепції ведення інформаційної боротьби у провідних 

країнах світу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 6, 7, 11, 14, 15, 16. 
 

Тема 2.1. Організація стратегічних комунікацій: практичний аспект  
Мета: узагальнення зарубіжної й вітчизняної практики формування 

системи стратегічних комунікацій на основі моделі; встановлення зв'язку 
моделі стратегічних комунікацій із міжкультурним контекстом; визначення 

чинників інтерпретації ключових повідомлень у стратком адресатами; 
зясування специфіки роботи із каналами стратком. 

Заняття 

Організація стратегічних комунікацій: практичний аспект 
Завдання 

1. Опишіть модель стратегічних комунікацій, аргументуючи такі її складники: 
мета і завдання, 2)типи відносин з цільовими аудиторіями, 3) комунікаційні 

канали; 4)способи комунікації. 
2. Доведіть або спростуйте визначеність моделі стратегічних комунікацій 

міжкультурним контекстом.  
3. Окресліть і охарактеризуйте ефективні канали стратегічних комунікацій на 

сучасному етапі розвитку.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 21. 
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Тема 2.2. Концепція і план стратегічної комунікації 
Мета: сприяння формуванню творчого підходу до використання 

отриманих знань, умінь і навичок у практичній роботі; формування навичок 
організації ефективних стартегічних комункацій в умовах українських реалій. 

Заняття 

Концепція, план та практична реалізація стартегічних комунікацій 
Завдання 

1. Обгрунтувати принципи підготовки й складові концепції стратегічних 
комунікацій.  

2. Визначити коло об’єктів і суб’єктів міжнародних стратегічних комунікацій, 
їхні повноваження й обовязки, основні форми діяльності. 

3. Охарактеризувати елементи орієнтовного плану стратегічних комунікацій. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 8, 9, 10, 15, 18. 
 

Тема 2.3. Розбудова системи стратегічних комунікацій в Україні: основні 
проблемні напрями  

Мета: з'ясування передумов, першочергових завдань і проблемних 
аспектів розбудови системи стратегічних комунікацій в Україні.  

Заняття  

Систама стратегічних комунікацій в Україні: 
передумови, сучасний стан, першочергові завдання й проблеми 

Завдання 
1. Дайте оцінку передумовам формування системи стратегічних комунікацій в 

Україні (з використанням даних моніторингу Центру інформації та 
документації НАТО в Україні). 

2. Обгрунтуйте механізм формування моделі стратегічних комунікацій.  
3. Простежте етапи вироблення наративів, визначте шляхи забезпечення 

ефективної координації суб’єктів стратегічних комунікацій у різнорівневих 
системах із власною ієрархією, системою прийняття рішень, традиціями й 

цілями.  
4. Охарактеризуйте стратегічні комунікації як війну наративів.  

5. Порівняйте значення і зміст понять: мета-наратив, гранд-наратив, стратегічні 
наративи, «малі наративи». Наведіть приклади їх використання в умовах 
гібридної війни з Росією. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21. 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи  

 
Тема 1.1. Поняття та передумови появи стратегічних комунікацій  

Практичні завдання  
Розробити конструкцію гранд-наративу як єдності стратегічної теми; 

сукупності практичних підтем, орієнтованих на певну аудиторію – на основі 
аналізу цільової аудиторії й з урахуванням цілей стратегічних комунікацій 

адресанта.  
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Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5, 11, 18, 20, 21. 

 
Тема 1.2. Стратегічні комунікації як системоутворювальна складова  

сучасної цивілізації 
Практичні завдання  

Підготувати реферат на одну із тем: 

1. Пріоритети зовнішньої політики ЄС як основи вибудовування стратегічних 
комунікацій. 

2. Управління сприйняттям інформаційних повідомлень різними аудиторіями 
як стратегічна основа міждержавних комунікацій. 

3. Еволюція завдань і цілей стратегічних комунікацій. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1-4, 9, 10, 17. 
 

Тема 1.3. Стратегічні комунікації: науковий дискурс і практика 
Практичні завдання  

Проаналізувати спільне й відмінне у комплексі елементів системи 
стратегічних комунікацій за стандартами НАТО й вітчизняною практикою. 
Дати відповідь на запитання: 

1. Яку елементи розвинені найкраще? 
2. Які складові залишаються «недооціненими» й недостатньо реалізованими? 

3. Чим пояснюється така ситуація? 
4. Які резерви залишаються нереалізованими? 

5. Які компоненти мають отримати увагу до себе найближчим часом? Чому? 
 

Підготувати аналітичну довідку щодо стану інституалізації системи 
стратегічних комунікацій в Україні: 1) перелік нормативно-правових 

документів, що містять поняття стратегічні комунікації і так чи інакше 
торкаються питань їхньої реалізації, регулюють сферу стратегічних 

комунікацій, – концепції, доктрини, політики, директиви тощо; 2) окреслити 
структурно-організаційну діяльність у напрямі стратегічних комунікацій. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 5, 9, 12, 16, 22. 
 

Тема 1.4. Пропаганда і стратегічні комунікації 
Практичні завдання  

Підготувати реферат на одну із тем: 
1. Еволюція пропаганди як способу поширення ідей, учень, знань.  

2. Сучасні способи маніпулювання інформацією та шляхи їх попередження. 
3. Пропаганда та стратегічні комунікації: компаративний аналіз. 

4. Стратегічні комунікації як механізм протидії російській пропаганді в умовах 
інформаційно-збройного протистояння. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 4, 6, 11, 16, 18, 19, 20, 21. 
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Тема 1.5. Інформаційний вплив та інформаційні війни. Специфіка ведення 
інформаційної війни 

Практичні завдання  
Питання для самостійного розгляду: 

1. Інформаційні технології як засіб інформаційного впливу.  
2. Цілі та завдання інформаційно-психологічного впливу.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 6, 7, 11, 14, 15, 16. 
 

Тема 2.1. Організація стратегічних комунікацій: практичний аспект  
Практичні завдання 

Запропонувати уточнену модель комунікації як основу комунікаційної 
стратегії, яка враховує роль отримувача інформації у процесі трансформації 

смислів повідомлень адресанта (зумовленість інтерпретації ключових 
повідомлень одержувачами: базовими цінностями, особливостями соціально -

політичного устрою, культури, рівнем економічного розвитку, способом життя 
тощо). 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 21. 
 

Тема 2.2. Концепція і план стратегічної комунікації 
Практичні завдання  

Розробити Концепцію стратегічних комунікацій, передбачивши: наявність 
владних імпульсів у вигляді чітких смислів, які необхідно донести до певної 

групи населення (цільової аудиторії); певну фізичну присутність на території, 
на яку спрямований владний вплив; формування специфічної комунікаційної 

інфраструктури, що сприяє поширенню владних імпульсів і відстеження 
зворотного зв’язку. 

 
Розробити орієнтовний план стратегічних комунікацій, спрямованих на 

певну аудиторію (на Ваш вибір), урахувавши:  
1) розуміння того, як потрібно спілкуватися з аудиторією;  

2) правильне вибудовування повідомлень; 
3) вибудовування асиметричних комунікацій;  
4) аналіз цільової аудиторії; 

5) аналіз каналів передачі інформації; 
6) визначення головної мети стратегічних комунікацій; 

7) аналіз результатів, взаємозв'язку стратегічних комунікацій зі ЗМІ;  
8) вимірювання можливостей; 

9) вимірювання часу. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 8, 9, 10, 15, 18. 
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Тема 2.3. Розбудова системи стратегічних комунікацій в Україні: 
 основні проблемні напрями 

Практичні завдання 
Розкрити на основі аналізу доступних україномовних й іншомовних 

джерел одну із ключових проблем розбудови системи стратегічних комунікацій 
в Україні:  
1) налагодження дієвої та ефективної координації, вироблення узгодженого 

бачення концепції стратегічних комунікацій;  
2) створення повноцінного та довгострокового механізму підготовки фахівців 

зі стратегічних комунікацій в Україні; 
3) розвиток ефективного наукового супроводу стратегічних комунікацій через 

розбудову їх чіткої та дієвої концепції для практичного використання 
державними органами в інтересах національної безпеки тощо. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21. 

 
Тема 2.4. Інституалізація системи стратегічних комунікацій 

в Україні: сучасний стан і перспективи 
Практичні завдання  

Підготувати огляд сучасної системи підготовки фахівців за конкретними 

елементами стратегічних комунікацій (публічна дипломатія, інформаційно-

психологічні операції, військові зв’язки з громадськістю). Визначити основні 

проблеми й перспективні напрями. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  2, 3, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21. 
 

7. Питання та завдання до заліку 

 

1. Сутність поняття «стратегічні комунікації».  

2. Змістові акценти стратегічних комунікацій у різних сферах суспільної 
діяльності.  

3. Чинники формування стратегічних комунікацій як системної комунікації, 
зорієнтованої на встановлення довготривалих взаємозв’язків та відносин між 

органами влади та суспільством, між державами, між громадянами кількох 
держав та ін. 

4. Поняття гранд-наративу як базового поняття стратегічних комунікацій.  
5. Стратегічні комунікації як системоутворювальна складова сучасної 

цивілізації. 
6. Основоположні пріоритети зовнішньої політики ЄС. 

7. Поняття про стратегічну основу комунікацій. 
8. Ключові характеристики стратегічних комунікацій. 

9. Завдання і цілі стратегічних комунікацій.  
10. Аналіз дефініцій поняття «стратегічні комунікації».  
11. Складові елементи системи стратегічних комунікацій (за стандартами 

НАТО).  



 18 

12. Інституалізація системи стратегічних комунікацій. 
13. Пропаганда і стратегічні комунікації. 

14. Пропаганда як поширення ідей, учень, знань для впливу на громадську 
думку з метою переконання. 

15. Способи маніпулювання інформацією. 
16. Пропаганда та стратегічні комунікації: компаративний аналіз. 
17. Аналіз різновидів пропаганди: біла, чорна, сіра. 

18. Стратегічні комунікації як механізм протидії російській пропаганді в умовах 
інформаційно-збройного протистояння. 

19. Інформаційний вплив та інформаційні війни.  
20. Специфіка ведення інформаційної війни. 

21. Поняття інформаційного впливу.  
22. Інформаційні технології як засіб інформаційного впливу.  

23. Цілі та завдання інформаційно-психологічного впливу.  
24. Інформаційний вплив на моральну та духовну стійкість супротивника, вплив 

на його психіку.  
25. Інформаційна складова стратегічних комунікацій: актуальність, 

своєчасність, достовірність, якість, обсяг. 
26. Інформаційна протидія. 
27. Модель комунікації як основа комунікаційної стратегії, яка описує базові 

підходи до постановки цілей і завдань, вибудовування взаємин з цільовими 
аудиторіями, вибору каналів і методів комунікації. 

28. Моделі стратегічних комунікацій і міжкультурний контекст.  
29. Зумовленість інтерпретації ключових повідомлень одержувачами: базовими 

цінностями, особливостями соціально-політичного устрою, культури, рівнем 
економічного розвитку, способом життя. 

30. Робота з каналами стратегічних комунікацій. 
31. Концепція стратегічних комунікацій. 

32. Об’єкти і суб’єкти міжнародних стратегічних комунікацій. 
33. Елементи орієнтовного плану стратегічних комунікацій. 

34. Розбудова системи стратегічних комунікацій в Україні: основні проблемні 
напрями. 

35. Формування моделі побудови системи стратегічних комунікацій, побудови 
їх системи.  

36. Вироблення наративів, забезпечення ефективної координації суб’єктів 

стратегічних комунікацій у різнорівневих системах із власною ієрархією, 
системою прийняття рішень, традиціями й цілями.  

37. Ключові проблеми розбудови системи стратегічних комунікацій в Україні. 
38. Інституалізація системи стратегічних комунікацій в Україні: сучасний стан і 

перспективи. 
39. Відкрита і закрита система стратегічних комунікацій. 

40. Завдання підготовки фахівців за конкретними елементами стратегічних 
комунікацій (публічна дипломатія, інформаційно-психологічні операції, 

військові зв’язки з громадськістю) і фахівців, здатних розробляти плани 
компаній зі стратегічних комунікацій та ефективно їх реалізовувати.  
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Практичне завдання 
Підготувати на основі наукових джерел й узагальнення вітчизняної 

практики реферативний огляд складових процесу інституалізації системи 
стратегічних комунікацій в Україні. 

 
8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 

А (90-100 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, яка 
демонструє бездоганні знання матеріалу, повноту аргументації; при цьому 

також враховується активність здобувача освіти   на практичних заняттях, 
виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  

B (84–89 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти на всі 
питання екзаменаційного білета з можливими окремими неточностями; при 

цьому також враховується його активність на практичних заняттях, виконання 
передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 

C (74–83 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти  на всі 
питання екзаменаційного білета з неточностями, помилками, неповнотою 

аргументації; при цьому також враховується його активність на практичних 
заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  

D (66–73 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, у якій 

допущені грубі помилки, простежується незнання навчального матеріалу в 
межах програми навчального курсу; при цьому також враховується його 

активність на практичних заняттях, виконання передбаченого  програмою 
обсягу самостійної роботи. 

E (61–65 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, у якій 
допущені грубі помилки, простежується фрагментарність, безсистемність 

засвоєння навчального матеріалу в межах програми навчального курсу; при 
цьому також враховується його активність на практичних заняттях, виконання 

окремих завдань передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  
FХ (21–60 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, що 

демонструє погане орієнтування у навчальному матеріалі, розуміння окремих 
понять, основних закономірностей аналізованих подій і явищ, однак і 

нездатність простежування загальної картини, причиново-наслідкових зв’язків 
того чи іншого аналізованого явища; при цьому також враховується участь 
здобувача освіти   у практичних заняттях, виконання окремих елементів 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи. 
F (0–20 балів) заслуговує відповідь здобувача вищої освіти, що 

демонструє повну відсутність орієнтування у навчальному матеріалі. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 

 

  

9. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

Основна література 
1. Інформаційні виклики гібридної війни: контент, канали, механізми протидії : 

аналіт. доп. / за заг. ред. А. Баровської. Київ : НІСД, 2016. 109 с. 
2. Коник Д. Стратегічні комунікації: посібник для державних службовців. 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку/Світовий банк. Київ, 2016. 
3. Кудрявцева С.П. Міжнародна інформація: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2005.  400 с. 
4. Кудряченко А. І., Потєхіна О. В. Політичні проблеми міжнародної безпеки у 

сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кінець XX – початок XXI 
століть) : монографія. Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2019. 
235 с. 

5. Кулеба Д. Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот.  
Київ : Книголов, 2019.  384 с. 

6. Становлення і розвиток системи стратегічних комунікацій сектору безпеки і 
оборони України / Пилипчук В. Г., Компанцева Л. Ф., Кудінов С. С., Доронін І. 

М., Дзьобань О. П., Акульшин О. В., Заруба О. Г.; за заг. ред. В. Г. Пилипчука: 
монографія. Київ : ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2018. 272 с.  

7. Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах: монографія. Київ  : Вадекс, 
2019. 442 с. (Серія «Комунікації ХХІ століття»). 

8. Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття 
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