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І. ВСТУП

Методичні поради до роботи над курсом  
«PR В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ»

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «PR 
в міжнародних відносинах» складена відповідно до галузі 
знань 29 Міжнародні відносини, спеціальності 291 Міжнарод-
ні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освіт-
ньо-професійної програми «Міжнародні відносини» денної та 
заочної форми навчання.

Предметом вибіркової навчальної дисципліни є наука та 
мистецтво PR у міжнародних відносинах. Зважаючи на розви-
ток українського суспільства в нових політичних, економіч-
них, культурних умовах творення власної держави та її іміджу 
на міжнародній арені, початку російської агресії й ведення 
країною-агресором гібридної війни супроти України, насьо-
годні сфера зв’язків з громадськістю набуває одного з найваж-
ливіших значень, тому актуальність вивчення даної дисциплі-
ни є безсумнівною. 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу є забезпечення успішного засвоєння студен-
тами професійних принципів PR; надання майбутнім фахівцям 
комплексних знань та умінь щодо визначення і використан-
ня основних елементів PR-технологій; теоретичне обґрунту-
вання і практична апробація основних методів і прийомів PR 
у сфері політики та міжнародних відносин з їх адаптацією до 
ситуації в сучасному суспільно-політичному та міжнародному 
становищі України.
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