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Опис навчальної дисципліни вільного вибору 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 7.2: PR-технології та бренди 

у міжнародних відносинах 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії / Міжнародна інформація та 

суспільні комунікації 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 

ІІІ курс, 6 семестр, 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

150год., з них: лекц. – 24 год, практ. – 30 год  

Мова викладання  Українська  

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

 Міжнародних комунікацій та політичного аналізу 

Автор дисципліни доктор політичних наук, професор кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу 

Шуляк Антоніна Миколаївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання основних понять і категорій PR, 

іміджування, брендингу 

Що буде вивчатися Образ держави як політична категорія. 

Співвідношення понять «образ», «імідж», «бренд», 

«репутація», «стереотип». «Я-образ» - «Ми-образ». 

Функції міжнародного іміджу. Імідж України у 

світі. Формування бренду міст. PR-технології в 

брендингу. Комунікативні здібності у поєднанні з 

ораторською майстерністю та зовнішнім 

виглядом політика. Бренд і соціальні мережі.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Для людей завжди важливо як вони виглядають, 

тому формування особистого іміджу та бренду 

завжди буде на часі. Особистий імідж формує 

сприйняття нації іншими суєтами МВ. Для держави 

її сприйняття, туристичний іміджу в світі не менш 

важливе, тому доцільно вчити PR-технології та 
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вміти презентувати найкращі сторони себе та свої 

країни у світі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

знання про методи, принципи формування 

ефективного особистісного імідж-образу, його 

властивості; формування брендингу міст та держав, 

використання піару для просування іміджу країни 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

1. У результаті формування у студентів уявлень 

про імідж, бренд та піар як цілеспрямовано або 

стихійно створений образ суб’єкта в МВ з метою 

здійснення соціально-психологічного, емоційно-

психологічного впливу на цільову аудиторію задля 

популяризації, реклами, досягнення особистісних 

інтересів тощо. 
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комунікації,   №1 2009  
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конкурентоспроможності україни на міжнародних 

ринках». URL:  
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