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Пояснювальна записка 

 

Програма кандидатського іспиту призначена здобувачам наукового ступеня  

кандидата наук з соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00.01 — теорія та  

історія соціальних комунікацій, а також як додатковий іспит для тих  здобувачів, 

які не мають базової освіти, тобто не закінчували бакалаврати  6.020102 

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія; 6.020105  документознавство та 

інформаційна діяльність; 6.030301 журналістика;  6.030302 реклама і зв’язки з 

громадськістю; 6.030303 видавнича справа та  редагування та відповідних 

магістерських програм.   

Кандидатський іспит повинен виявити рівень методологічної, теоретичної та  

професійної підготовки здобувача, знання теорії та закономірностей розвитку  

комунікаційної системи суспільства, історії соціально-комунікаційних  інститутів 

суспільства, етапів становлення соціально-комунікаційних структур,  форм та 

процесів, історії важливих наукових відкриттів щодо знакових систем,  

інструментів, способів документалізації інформації.   

Здобувач повинен розуміти розвиток соціально-комунікаційної культури  

суспільства, становлення та розвиток основних напрямів діяльності  

документально-інформаційних структур (бібліотек, бібліографічних служб,  

центрів науково-технічної інформації тощо), методологічні, методичні та  

організаційні засади функціонування документально-інформаційних структур у  

системі соціальних комунікацій, закономірності розвитку засобів трансляції  

концептуальної, фактологічної та методографічної інформації як складових  

соціальної комунікації, стратегію розвитку соціальних комунікацій, концепції  

трансформації комунікаційних систем, комунікаційні канали, комунікаційні  

відносини та інформаційну культуру суспільства, концепції соціальної  інформації 

та знань у сучасній науці, інформаційну технологізацію суспільства,  теорію, 

історію та методологію наукових дисциплін соціально-комунікаційного  циклу, 

професіологічні аспекти підготовки кадрів для сфери соціальних  комунікацій, 

інформаційно-когнітивну динаміку суспільства.   

Обсяг знань, який повинен виявити здобувач на кандидатському іспиті зі  

спеціальності, не обмежується колом питань, визначених у програмі. Він  повинен 

опанувати матеріал за темою свого дисертаційного дослідження, знати  теорію, 

історію і сучасний стан досліджуваної проблеми.   

 

РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Історія соціальних комунікацій та соціально-комунікаційних інститутів 

суспільства.  

 

Поняття про комунікацію, соціальну комунікацію, масову комунікацію;  

поняття про соціальні інститути, соціально-комунікаційні форми організації  

людської діяльності, форми комунікації в історичні періоди розвитку  людського 

суспільства.   

Історичні умови, соціокультурні фактори еволюції соціальних комунікацій.  

Виникнення каналів розповсюдження соціальної інформації. Комунікаційні  

канали як матеріальна складова системи соціальних комунікацій. Їх  



характеристика як засобу (лінії зв'язку) для передачі і сприйняття повідомлення в 

будь-якому вигляді (знаки, мова, коди, звуки, візуальні зразки) за допомогою  

матеріальних носіїв, технічних пристроїв. Дописемні комунікації: звичаї,  традиції, 

фольклор, мистецтво, їх роль і призначення. Виникнення писемної  комунікації. 

Формування документальної комунікації. Формальні та  неформальні канали 

комунікації. Знакові комунікації як різновид  документальної комунікації. Кризові 

явища в соціальній комунікації.  Закономірності розвитку соціальних комунікацій. 

Становлення системи  документальної комунікації: архіви, бібліотеки, музеї, 

бібліографічні служби,  видавництва, книжкова торгівля, референтські служби, 

центри документації. Художні комунікаційні канали — музика, танець, поезія, 

риторика, театр,  графіка, живопис, скульптура, архітектура, перфоманс, шоу. 

Писемні комунікації. Рукопис. Пошта. Виникнення технічних каналів. Книгодрук. 

Фотографія. Звукозапис, телефон, телеграф, радіо, фототелеграф, телебачення, 

відео, комп'ютерний зв'язок, електронна пошта. Виникнення електронної 

комунікації.  

Соціокультурні фактори еволюції соціальних комунікацій. Рушійні сили 

розвитку соціальних комунікацій. Поняття про інформаційно-комунікаційні 

революції в суспільстві. Етапи становлення соціальних комунікацій, виникнення 

мови, писемності, книгодрукування, електричні засоби — телефон, телеграф, 

персо-нальний комп'ютер, електронні комунікаційні мережі, інтелектуальні 

інформаційні технології. Тенденції і моделі розвитку СК. Електронна комунікація 

в глобальному суспільстві. Становлення глобального інформаційного середовища. 

Характеристика комунікаційного середовища: напружене, дружнє, агресивне, 

організоване, стихійне. Розвиток телекомунікаційної сфери: телебачення, Інтернет, 

мобільний зв'язок як основа прогресу інформатизації суспільства й основа еволюції 

соціальних комунікацій. Мережева організація соціальних комунікацій та її вплив 

на суспільні відносини. Віртуалізація соціально-комунікативних відносин.  

 

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Теорія та закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства.  

Загальне поняття соціальної комунікації як сукупності процесів і структур 

обігу інформації та знань у суспільстві, що забезпечують його існування й 

розвиток.  

Соціальна комунікація як засіб організації діяльності на основі 

цілеспрямованої передачі та обміну інформацією і знаннями. Соціальна 

комунікація як умова і характеристика існування соціуму. Соціальні функції 

комунікації. Матеріальна й ідеальна (духовна) складові комунікації. Моделі 

комунікації. Соціальні аспекти комунікації. Багатофакторність комунікації. Цільові 

параметри соціальної комунікації. Суб'єкти комунікації.  

Поняття комуніката й комуніканта. Природа соціальної комунікації. Умови 

ефективної комунікації, предмет спілкування, мета спілкування, результативність 

комунікації.  

Принципи та функції комунікації. Комунікаційні технології. Глобалізаційні 

процеси в соціальній комунікації. Закономірності розвитку соціальної комунікації 

в сучасних умовах.  

 

 



Теорія, історія та методологія наукових дисциплін соціальнокомунікаційного 

циклу. 

Парадигматика наукових досліджень. Визначення поняття «парадигма». 

Глобальні світоглядні парадигми та їх критерії. Традиційна парадигматика 

наукових досліджень (Р. Декарт, І. Ньютон, Ф. Бекон). Сучасна парадигматика 

наукових досліджень (О. Тофлер, Кун). Міжнаукова інтеграція і створення нових 

наукових комплексів пізнання соціально-комунікаційних явищ та фактів. Критерії 

парадигмальних зсувів: від «частини» до «цілісності»; від «структур» до 

«процесів»; від «об'єктивної науки» до «епістемологічної науки»; від «будівлі» до 

«мережі»; від «істини» до «наближеного опису». Прояви парадигмальності в 

різних наукових сферах. Поняття поліпарадигмальності.  

Тенденції формування метатеоретичних основ соціальноко-мунікативного 

знання. Основні концепції та моделі соціально-комунікативного знання: 

культурологічна — Ю. Лотман; структурно-функціональна — А. В. Соколов; 

інформаційна — І. І. Юзвішин, А. Д. Урсул, Ю. А. Шрейдер; масмедійна — Л. 

Лассуел Маклюен, А. Моль; соціально-детермінічна — Д. Белл, О. Тоффлер, Н. 

Луман.  

Процеси диференціації та інтеграції в науках соціально-комунікаційного 

циклу. Узагальнюючі науки, метанаука як універсальні підвалини пізнання різних 

типів комунікації. Інформоенергетична парадигма у вивченні соціально-

комунікативних процесів та явищ. Зміна статусу наук соціально-комунікаційного 

циклу.  

Наука про масову комунікацію.  

Наукові методи теорії масової комунікації, новітні методи досліджень 

комунікативного середовища; теорія масової комунікації як наука про 

закономірності спілкування: національний та глобальний аспекти; теорія масової 

інформації як наука про природу інформації, її характеристики та закономірності 

інформаційної діяльності; комунікаційні технології як сегмент прикладних 

досліджень масової комунікації.  

Соціологія і масова комунікація: історичні умови та перспективи розвиту 

інформаційної галузі; соціологічні методи в масовій комунікації.  

Історичні умов формування етичних характеристик комунікації; поняття про 

стандарти масовоінформаційної діяльності, історія становлення стандартів; етика 

масовоінформаційної діяльності, тенденції розвитку етичних підходів в сучасній 

науці про масову комунікацію.  

Структура соціально-комунікативного знання.  

Комунікаційні імплікації у філософії: лінгвістичні — Дж. Мур, Дж. Остін, Л. 

Віттенштейн, Р. Карнан, У. Куайн; герменевтичні — Т. Гадамер, Г. Шпет, Є. Бетті, 

П. Рікер; епістемологічні — Т. Кун; комунікаційної дії — Ю. Хабермас. 

Структурна лінгвістика — Фердінанд де Соссюр; семіотика — Пірс Чарльз, Марріс 

Чарльз; структурне літературознавство — А. Н. Веселовський, А. А. Потебня, А. 

Ф. Лосєв; семіотика літератури та мистецтва — Ю. М. Лотман, М. М. Євреїнов. 

Паралінгвістика.  

Соціально-психологічна (біхевіфізідіалоговий дискурс — К. Ясперс, М. 

Бахтін, М. Бубер). Символічний інтеракціоналізм (Дж. Г. Мід, Г. Бламер).  

Джерела та теорії соціальної комунікації. Формування основних аспектів 

теорії комунікаційної взаємодії: мовні, соціальні, технічні, психологічні. 



Становлення теорії соціальних комунікацій. Проблемне поле досліджень: 

комунікаційна природа соціальної реальності; механізм комунікаційних зв'язків, 

взаємодії в різних комунікаційних системах, структурах, процесах; структурно-

організаційні та функціонально-змістовні характеристики комунікаційних систем; 

основні етапи еволюції соціальних комунікацій та соціокультурні залежності; 

концептуалізація теорії та методів соціальних комунікацій; класифікаційні підходи 

до феноменів комунікаційної дії; управління соціальною інформацією та 

оптимізація соціально-комунікаційної взаємодії; соціально-інформаційні й 

когнітивні процеси, структури та технології як об'єкти досліджень.  

Об'єкт соціально-комунікаційної теорії. Формування предметної складової 

досліджень. Формування категоріально-поняттєвого апарату.  

Формування системи соціально-комунікаційних наук. Структура 

соціальнокомунікативного знання. Теоретичні та прикладні соціально-

комунікативні знання. Внесок соціології масових комунікацій у пізнання явищ та 

факторів комунікаційного простору суспільства.  

Соціально-технічний комплекс: інформатика, соціальна інформатика, теорія 

зв'язку, автоматика, телемеханіка та обчислювальна техніка, програмування. 

Інформаційно-комунікаційні науки: документологія, спеціальноінформаційні, 

техніко-інформаційні теорії, комунікативістика, теорія масової комунікації. 

Прикладні комунікаційні теорії: паблік-рилейшнз, теорія реклами, іміджелогія, 

теорія переговорів та ін.  

Загальнонауковий рівень. Міждисциплінарний рівень. Міжнауковість 

соціально-комунікативного знання. Міждисциплінарні зв'язки з філософією, 

психологією, лінгвістикою, соціологією та іншими науковими дисциплінами. 

Закономірності розвитку соціальних комунікацій. Уявлення про узагальнюючі 

соціально-кому-нікаційні теорії. Інформологія. Соціальна інформатика. Тенденції 

інтеграції та диференціації соціально-комунікаційного знання.  

Методологічні, методичні та організаційні засади функціонування 

документально-інформаційних структур у системі соціальних комунікацій.  

Методологія функціонування документально-інформаційних структур в 

системі соціальних комунікацій. Типологія інформаційних ресурсів, 

закономірності їх функціонування. Електронні інформаційні ресурси, умови 

інтерактивного використання інформації. Поняття про електронні посібники, 

підручники, бази даних та інші інформаційні системи.  

Методи організації інформаційних систем. Поняття про пошукові системи 

специфіка їх створення та використання. Новітні інформаційні системи, 

структурування інформаційного простору.  

Закономірності розвитку засобів трансляції концептуальної, фактологічної та 

методографічної інформації як складових соціальної комунікації. 

Структура соціальної інформації. Науково-технічний прогрес у розвитку  

систем трансляції інформації.  

Поняття про факт, типологія фактів, механізми фактологічного аналізу.  

Поняття про інформаційні потреби, соціальна значимість масової інформації,  

актуальність, точність та повнота як характеристики фактологічної інформації.  

Концепції інформаційної діяльності, інформаційні моделі. Форми  

концептуальної інформації, закономірності її поширення. 



Методографічна інформація у структурі соціальної комунікації, класифікації,  

сфера застосування.    

Інформаційна технологізація суспільства.  

Інструментально-технологічні фактори соціальної комунікації. Технологічні  

умови спілкування. Поняття каналу спілкування. Функціональні  характеристики 

технологічних параметрів спілкування і розвиток  комунікаційних процесів.    

Поняття інформаційного вибуху. Соціальна комунікація в умовах  

перенасичення інформаційного простору: умови, закономірності, тенденції.    

Інформаційно-когнітивна динаміка суспільства в умовах масової  комунікації 

як основного різновиду соціального спілкування.    

Процеси інформаційного обміну. Масова комунікація і процеси соціалізації.  

Природа формування комунікативних потреб. Процеси масифікації як  результат 

діяльності ЗМК.    

Характеристика найважливіших функцій масової комунікації в умовах  

глобалізації. Динаміка суспільних інтересів, вплив ЗМК на формування  актуальної 

суспільної проблематики.    

Поняття мас у науці. Свідомість поведінка і настрої мас у контексті масової  

комунікації. Комунікаційний уплив на маси. Інформаційно-виробнича модель  

діяльності в масовій комунікації.    

Поняття ефективності спілкування й комунікаційних ефектів. Типологія  

комунікаційних ефектів. Патогенність і впливогенність в соціальних  комунікаціях. 

Проблема маніпуляції та виховання як стратегічні  характеристики організації 

інформаційних систем.   

Методи дослідження соціальних комунікацій.    

Основні принципи та методологія дослідження соціальних комунікацій.  

Фундаментальні, загальнонаукові принципи: діалектики, детермінізму,  цілісності, 

ізоморфізму, функціональності, системності, їх вплив на  формування наукових 

теорій. Категоріальні діади (опозиції) як засоби  обґрунтування і реалізації мето-

дологічних принципів: суб'єктивне й  об'єктивне, сутність та явище, матеріальне та 

ідеальне. Діалектика як метод  пізнання природи, суспільства, мислення. 

Частковонаукові принципи  (об'єктивність, узагальнююча цінність, модельність, 

перевірність та ін.). Їх  зв'язок із загальнонауковими принципами, залежність від 

предмета наукових  галузей. Конкретні (спеціалізовані) принципи. 

Конкретнонаукові методи.  Взаємозв'язок наукових принципів і методів.    

Формування системи методів у соціально-комунікаційних науках. Емпіричне  

накопичення фактів, запозичення, класифікація. Мета і засоби реалізації як    

основа визначення методів. Первинні методи (вивчення джерел, спостереження,  

опитування), метод експертних оцінок, збору дослідницького матеріалу.  Вторинні 

методи: обробка й аналіз даних (кількісний та якісний аналіз,  систематизація, 

інтерпретація), факторний аналіз, метод імплікаційних шкал.  Контент-аналіз. 

Дискурс-аналіз. Наукометричні методи: бібліометрія, інфометрія,  когнітометрія. 

Методи третього типу — перевірка результатів: верифікаційні  методи (порівняння 

постійних та змінних факторів тощо). За способом  реалізації: логіко-аналітичні, 

візуальні, експериментально ігрові методи.    

Система методів соціально-комунікаційних наук як діалектика загального,  

особливого та поодинокого.    



Історичні методи. Соціологічні методи. Діяльнісні методи. Методи  

системного підходу: структурний, функціональний, системного аналізу.  

Інформаційний підхід. Соціально-комунікаційний підхід. Соціокультурний  підхід. 

Синергетичний підхід.    

Когнітивні методи. Методи моделювання. Методи прогнозування.  

Частковонаукові та конкретнонаукові методи дослідження соціальних  

комунікацій. Соціометричний метод. Порівняльний метод. Встановлення  

соціально зумовленого розмаїття комунікаційних засобів. Визначення  

нормативних інваріантів. Методи соціального проектування. Метод побудови  

комунікограм. Розвиток методів вторинного аналізу в соціологічній науці.    

 

РОЗДІЛ ІІІ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ   НАУКИ ПРО СОЦІАЛЬНІ 

КОМУНІКАЦІЇ 

Соціально-комунікаційна система суспільства.   

Інституалізація в соціально-комунікаційній сфері. Соціально-комунікаційна  

культура суспільства. Соціально-комунікаційна діяльність: структура, предмет,  

організація. Професіоналізація кадрів у системі соціальних комунікацій.  

Організаційно-діяльнісні засади соціально-комунікаційних структур.    

Розвиток документознавства й архівознавства в системі наук 

соціальнокомунікаційного  циклу.    

Функції та властивості метанаукових теорій. Міжнаукові та  

міждисциплінарні зв'язки. Процеси інтеграції та диференціації в системі наук,  

рівні та процеси інституціоналізації соціокомунікаційного знання. Завдання  наук 

соціокомунікацій-ного циклу. Основні ознаки науки: наявність власного  предмета, 

теорії, законів. Додаткові ознаки науки. Об'єкт і предмет  документознавства, 

архівознавства. Порівняльний аналіз трактувань  документознавства й 

архівознавства як наукових дисциплін. Сучасні дискусії  щодо статусу та 

структури документознавства в системі наук  соціокомунікаційного циклу.    

Ознаки структурування документознавства й архівознавства, загальне та  

особливе в об'єктах їх досліджень. Загальне і часткове документознавство, їх  

співвідношення та зв'язки з іншими науками й галузями знань.    

Поняття наукової та професійної термінології. Категоріально-поняттєвий  

апарат документознавства й архівознавства, стан його стандартизації.    

 Основні етапи розвитку документознавства й архівознавства як наукових  

дисциплін. Ґенеза узагальнюючої науки про документ  

(документології/документації) наприкінці ХІХ ст. (П. Отле, Бельгія).  

Диверсифікація документології. Історичні обставини, що привели до  

інституціалізації документалістики, документознавства, архівознавства.  Розвиток 

цих наукових напрямів в Україні. Внесок провідних документознавців  та 

архівознавців у розроблення теоретичних проблем документознавства й  

архівознавства. Історіографія українського документознавства й архівознавства.    

Розвиток книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в  системі 

наук соціально-комунікаційного циклу. 

Функції та властивості, мета наукових теорій. Міжнаукові та  

міждисциплінарні зв'язки. Процеси інтеграції та диференціації в системі наук,  

рівні та процеси інституціоналізації соціокомунікаційного знання. Визначення  та 

завдання наук соціокомунікативного циклу. Основні ознаки науки: наявність  



власного предмета, теорії, законів. Додаткові ознаки науки. Об'єкт і предмет  

книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства. Ознаки  структурування 

книгознавчого, бібліотекознавчого, бібліографознавчого  знання. Загальне і 

часткове книгознавство, бібліотекознавство,  бібліографознавство, їх 

співвідношення та зв'язки з іншими науками і галузями  знань. Бібліопсихологія, 

бібліосоціологія, бібліопедагогіка, бібліотекономія як  інтегративні наукові 

дисципліни.    

Основні етапи розвитку книгознавства, бібліотекознавства та  

бібліографознавства як наукових дисциплін. Внесок провідних учених у  розробку 

теоретичних проблем книгознавства, бібліотекознавства та  бібліографознавства. 

Історіографія українського книгознавства,  бібліотекознавства та 

бібліографознавства. Проблематика сучасних  книгознавчих, бібліотекознавчих, 

бібліографознавчих дискусій.    

Поняття наукової та професійної термінології. Категоріально-поняттєвий  

апарат книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, стан його  

стандартизації.    

Розвиток журналістикознавства в системі наук про соціальні  комунікації. 

Журналістика як соціальний інститут. Визначення журналістики.  

Журналістика, масова інформація і масова комунікація. Масова аудиторія  

журналістики. Масовоінформаційні відносини та масовоінформаційні  технології. 

Журналістика і журналістикознавство. Стан і тенденції розвитку  українського і 

світового журналістикознавства. Поняттєвий апарат  журналістикознавства. Теорія 

журналістики і методологія дослідження ЗМК.  Журналістикознавство і суміжні 

наукові дисципліни. Проблематика підготовки  кадрів для ЗМК в Україні.    

Фундаментальні причини виникнення журналістики як соціокультурного  

явища. Історичні моделі журналістики. Журналістика як суб’єкт і об’єкт  

соціального процесу. Місце і роль журналістики у інтерсуб’єктних  

масовоінформаційних відносинах демократичного суспільства. Види і типи  

журналістики. Основні соціальні функції журналістики. Принципи    

журналістської діяльності. Жанр і метод у журналістиці. Система  журналістських 

жанрів. Явище жанрової дифузії у журналістській творчості.    

Свобода і необхідність у світі масовокомунікаційних відносин.  

Журналістський менеджмент. Законодавство України про ЗМІ. Етика  

журналістської діяльності. Психологія журналістської діяльності.    

Ефективність, дієвість, результативність масовоінформаційної діяльності.    

Розвиток теорії видавничої справи та редагування з точки зору науки  про 

соціальні комунікації.    

Видавнича справа та редагування: теоретико-методологічні та термінознавчі  

аспекти понять. Видавнича справа як сфера суспільних відносин. Видавнича  

справа та реагування як галузь науки і як спеціальність.    

Тенденції розвитку видавничої справи у світі і в Україні на сучасному етапі.  

Українська видавнича справа у порівнянні з європейськими країнами. Тенденції  в 

організаційному, тематичному мовному та географічному аспектах.  Законодавство 

України про видавничу справу.    

Розвиток прикладних соціально-комунікаційних технологій.    

Гуманістичні і технократичні, автократичні та інші моделі розвитку  

соціального буття. Вимоги формування соціально-технологічної культури  



суспільства. Поняття про глобальні соціальні технології. Глобальна  модернізація 

суспільства: її зміст і тенденції. Оновлення суспільних підсистем  на базі 

інформатизації суспільства. Порівняння суспільних систем нового і  новітнього 

часу.    

Еволюція, революція і реформи як засоби оновлення суспільних систем.  

Характеристика, фактори, засоби втілення результатів оновлення.    

Особливості сучасного етапу розвитку суспільства. Вимоги до використання  

технологій інформаційного суспільства. Технології трансформації (модернізації  та 

руйнування) підсистем суспільства. Рівні технологій трансформації  підсистем 

суспільства: технології окремих сфер суспільства, окремих  соціальних комплексів, 

регіональні. Багаторівневість моделі технологізації  суспільного простору.    

Вимоги до вибору раціональних засобів взаємодії соціальних суб’єктів.    

Поняття про відкриту і закриту суспільність. Суспільна думка: визначення,  

характеристика, функції. Особливості суспільної думки та методологія її  

вивчення. Фактори впливу на ставлення людини до суспільних подій і фактів.  

Типи відносин: позитивні, негативні, нейтральні. Суспільні процеси і суспільна  

думка: системні взаємозв’язки. Способи впливу на суспільну думку.  

Громадськість як об’єкт суспільних впливів і суб’єкт суспільної взаємодії.  

Симетрична комунікація (громадські зв’язки) та асиметрична комунікація  (зв’язки 

з громадськістю, реклама, просування, продаж) як елементи  соціокультурного 

розвитку.    

Розвиток соціальної інформатики.    

Соціальна інформатика як наука. Поняття інформаційного суспільства,  

критерії розрізнення інформаційного та постіндустріального суспільства.  

Інформаційні ресурси суспільства, їх характеристика та методи аналізу.    

 Критерії ефективності соціальної інформації та інформаційних систем, 

оцінка  інформаційних процесів в соціальних системах.    

Соціальні умови розвитку інформаційних систем. Закон експоненційного  

зростання обсягу знань. Поняття інформатизації як системно-діяльнісного  процесу 

оволодіння інформацією (ресурсом управління і розвитку) з метою  створення 

інформаційного суспільства. Зв’язок соціальної інформатики з  іншими науками    

Стратегія розвитку соціальних комунікацій, концепції трансформації  

комунікаційних систем.    

Процес роздержавлення українських ЗМІ в контексті стратегій розвитку  

соціальних комунікацій. Поняття про громадські ЗМК; Причини й умови  

формування громадського мовлення в національному інформаційному  просторі.   

Динаміка функцій соціальної комунікації як результат демократичних  перетворень 

системи ЗМК. Перспективні напрямки розвиту соціальних  комунікацій.    

Актуальні проблеми соціальної комунікації в сучасній Україні.    

Проблема кількісного аналізу соціальних комунікацій. Методи якісного  

аналізу комунікації. Поняття про моніторинг ЗМК.    

Принципи досліджень в сфері соціальних комунікацій. Актуальні проблеми  

соціальної комунікації та їх дослідження.    

Наукові напрямки дослідження соціальних комунікацій, критерії якісних  

досліджень соціальних комунікацій.    
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