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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Кризовий комунікативний
менеджмент» складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з напряму
підготовки 0302 - міжнародні відносини, спеціальності 8.03020401 –
міжнародна інформація.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є управління кризовими
комунікаціями.
Міждисциплінарні
зв’язки:
Навчальна
дисципліна
«Кризовий
комунікативний менеджмент» входить до циклу дисциплін самостійного
вибору студента і є важливою складовою підготовки магістрів спеціалізацій
«Міжнародні комунікативні технології» та «Міжнародний інформаційний
менеджмент» в рамках спеціальності «Міжнародна інформація». Навчальна
дисципліна «Кризовий комунікативний менеджмент» базується на таких
дисциплінах, як «Масова комунікація», «Зв’язки з громадськістю»,
«Іміджелогія», «Інтернет-PR», «Міжнародна інформація», «Репутаційний
менеджмент у міжнародних відносинах» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Теорія і практика кризових комунікацій
2. Кризовий комунікативний менеджмент на міжнародному рівні.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.
Метою
викладання
навчальної
дисципліни
«Кризовий
комунікативний менеджмент» є надання майбутнім магістрам ґрунтовних
знань та вмінь ефективного управління кризовими комунікаціями.
1.2.
Основними завданнями дисципліни є надання студентам знань про
сутність і типи криз, кризові комунікативні стратегії та правила
ефективного управління кризовими комунікаціями, а також сформувати
практичні навички щодо планування і організації ефективних кризових
комунікацій на корпоративному і державному рівнях.
1.3.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні:
знати:
- сутність й типологію криз;
- структуру і функції кризової команди;
- кризові комунікативні стратегії;
- принципи і правила ефективного кризового комунікативного менеджменту;
- особливості взаємодії з цільовими аудиторіями за кризових умов;
- особливості використання мережі Інтернет в рамках кризового
комунікативного менеджменту;
- правила і способи протидії чуткам в контексті кризових комунікацій;
- основні характеристики і типологію міжнародних криз;
- особливості кризового комунікативного менеджменту на міжнародному
рівні;
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основні характеристики та функції політичного дискурсу за кризових
умов;
- характерні риси терористичних актів як кризових ситуацій;
- проблеми реагування і управління комунікаціями у випадку
терористичних актів.
вміти:
- визначити тип кризової ситуації та рівень відповідальності організації;
- сформувати кризову команду та розподілити функціональні обов’язки
між її членами;
- побудувати карту повідомлень для конкретної кризової ситуації;
- визначити оптимальні комунікативні стратегії для управління кризовою
ситуацією;
- організувати ефективну взаємодію з цільовими аудиторіями, в тому числі
із ЗМІ, за кризових умов;
- оцінити ефективність кризових комунікативних стратегій;
- аналізувати переваги і недоліки використання соціальних медіа для
кризового управління;
- розробити стратегію онлайн комунікацій у кризовій ситуації;
- визначити оптимальні способи протидії чуткам у кризових ситуаціях;
- аналізувати комунікативні стратегії держав під час міжнародних криз
тощо.
-

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити
ECTS. Зокрема: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна
робота – 57 год.
2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.
3. Засоби діагностики успішності навчання. Діагностика знань і вмінь
студентів здійснюється за допомогою усних опитувань на практичних заняттях,
виконання студентами практичних завдань, модульних контрольних робіт
тощо.
4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
ТЕМА 1. Теоретичні та організаційні аспекти кризових комунікацій
(14 год.)
Сутність та основні характеристики поняття «криза». Співвідношення
понять: криза, інцидент, надзвичайна ситуація, ризик, катастрофа, стихійне
лихо. Підходи до класифікації кризових ситуацій. «Фокусуючі події» за теорією
Т.Бьокленда.
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Сутність термінів «кризовий менеджмент» та «кризові комунікації».
Структура та функції кризової команди. План з кризового управління. План
кризових комунікацій. Карта повідомлень.
ТЕМА 2.
Кризові комунікативні стратегії та правила ефективних
кризових комунікацій
(20 год.)
Сутність кризової комунікативної стратегії. Параметри оцінки рівня
відповідальності організації у кризовій ситуації. Підходи до класифікації
кризових комунікативних стратегій: типології В.Бенуа, Т.Кумбса, Т.Лібаера.
Поширені помилки у реагуванні на кризові ситуації. Основні принципи і
правила ефективного кризового комунікативного менеджменту. Вимоги до
офіційних заяв. Правила взаємодії зі ЗМІ та постраждалими.
Чутки як своєрідна кризова ситуація для компанії. Характерні риси,
умови виникнення, інтенсивність і швидкість поширення чуток. Способи
протидії чуткам. Практика управління чутками в контексті кризового
комунікативного менеджменту.
ТЕМА 3. Особливості кризових комунікацій у мережі Інтернет

(15 год.)

Особливості мережі Інтернет як середовища для кризових комунікацій.
Інформація про кризу на сайті компанії. «Темна» веб-сторінка та її змістовне
наповнення. Специфіка соціальних медіа. Використання соціальних медіа для
кризових комунікацій. Характеристика кризових ситуацій у соціальних медіа.
Правила кризових комунікацій в онлайн середовищі. Приклади кризових
комунікацій у мережі Інтернет.
Змістовий модуль 2.
КРИЗОВИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА
МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
ТЕМА 4. Теоретичні засади кризового менеджменту у міжнародних
відносинах
(9 год.)
Сутність терміну «міжнародна криза». Взаємозв’язок понять «міжнародна
криза» та «міжнародний конфлікт». Типологія міжнародних криз Лебоу, ЖЛ.Дюфура тощо. Динаміка розвитку міжнародних криз. Сутність кризового
менеджменту у міжнародних відносинах.
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ТЕМА 5. Політичний дискурс в контексті кризового комунікативного
менеджменту
(14 год.)
Сутність терміну «політичний дискурс». Основні характеристики
політичного дискурсу: інституціональність, театральність, специфіка
інформативності, смислова невизначеність, динамічність тощо. Функції
політичного дискурсу. Комунікативні стратегії і тактики в рамках політичного
дискурсу. Міжнародна практика кризового політичного дискурсу. Особливості
політичного дискурсу за кризових умов.
ТЕМА 6. Особливості комунікацій держав під час спричинених та
продуманих міжнародних криз
(13 год.)
Комунікативні стратегії політичного керівництва США під час іракської
кризи 2002-2003 років. Комунікативні стратегії політичних лідерів під час
корейської ядерної кризи на початку 21 століття. Особливості комунікацій
політичного керівництва Росії та України під час газових криз.
ТЕМА 7. Кризовий комунікативний менеджмент у зв’язку з актами
тероризму
(20 год.)
Основні характеристики тероризму. Терористичний акт як кризова подія.
Комунікативні дилеми для державного керівництва у кризових ситуаціях,
спричинених терористичними актами. Особливості взаємодії терористів і ЗМІ.
Російський досвід реагування на теракти: Норд-Ост, захоплення
заручників у Беслані та інші. Репутаційні наслідки терактів для Росії.
Посткризові рішення та дії російських урядовців. Теракти в Європі у 21
столітті: аналіз кризових комунікацій та оцінка їхньої ефективності.
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