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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: забезпечити здобувачів вищої освіти  необхідними теоретичними 
знаннями й практичними навичками професійної роботи у сфері сучасних 
політичних ПР та виборчому процесі, зокрема. 

Завдання: сформувати у здобувачів вищої освіти  вміння 
використовувати науково-методичний інструментарій зв’язків з громадськістю; 

виявляти особливості застосування виборчих технологій не лише політичних 
гравців України, а й зарубіжних країн; систематично відстежувати політичні 

процеси та події, вміти давати їм оцінку з погляду фахівця зв’язків з 
громадськістю, виявляти та розуміти головні тенденції у розвитку держави, 

висловлювати та обґрунтовувати погляд на політично значущі події та явища; 
поглибити політологічні, соціологічні, психологічні знання здобувачів освіти , 

навчити їх, як майбутніх спеціалістів, застосовувати набуті знання на практиці.  
Предмет: основи теорії та практики зв’язків з громадськістю у політичній 

сфері; основні напрями ПР-діяльності щодо суб’єктів виборчого процесу; 

організаційно-правове забезпечення політичних кампаній як в Україні, так в 

зарубіжних країнах. 

 
У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 

повинні набути такі програмні компетентності: 
 

загальні: 
ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 

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. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 
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): 
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СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 
професійній діяльності. 

СК02. Здатність формувати інформаційний контент. 
СК03. Здатність створювати медіапродукт. 
СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну 

діяльність. 
СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.  

СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.  
СК07. Здатність використовувати технології формування громадської думки, 

позиціювання та створення сприятливого  іміджу. 
СК08. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні 

технології, сучасні канали комунікації в професійній діяльності.  
 

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.  
ПРН2. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 
ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.  
ПРН5. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. 
ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 

обмежень та передбачуваних ризиків. 
ПРН7. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.  

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. 
ПРН15. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням 

доступних, а також обовʼязкових джерел інформації. 
ПРН16. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.  
ПРН17. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування 

інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його 
промоцію. 

ПРН18. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на 
доступних інтернет-платформах. 

ПРН19. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових 
комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.  
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ПРН20. Вивчати, оцінювати і впливати на громадську думку, застосовувати 
знання для просування організацій, товарів та послуг і створення  їх 

сприятливого іміджу. 
ПРН21. Використовувати сучасні знання й технології в інформаційно-
комунікаційній діяльності. 

 
Передумови вивчення освітньої компоненти: «Психологія»,  

«Маркетинг», «Практика рекламної та PR діяльності», «Основи зв'язків з 
громадськістю та реклами», «Політологія (в т.ч. Геополітика і глобалізація)». 

 
 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 
з/п 
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Розділ 1. Теоретико-методологічні засади політичних РR та технологій проведення 
виборчих кампаній 

1.1. Вступ до курсу «Політичний 
РR та технології проведення 

виборчих кампаній» 

8 1 1 
   

6 

1.2. РR у політичній сфері: 
категорії, поняття та 

інструментарій 

11 1 2 
   

8 

1.3. Законодавче забезпечення 
виборчих процесів. Типи 

виборчих систем 

9 2 1 
   

6 

1.4. Методи дослідження 
електорального простору 

10 2 2 
   

6 

1.5. Інформаційно-аналітична 

робота у виборчій кампанії: 
український і зарубіжний 
досвід 

10 2 2 

   

6 

1.6. Поняття та класифікації 

виборчих технологій. 
Перші професійні фірми з 

проведення виборчих кампаній 

8 1 1 

   

6 

 Разом за 1 розділ 56 9 9    38 

Розділ 2. Організаційне забезпечення виборчих кампаній  

 
2.1. 

Політичне лідерство у 

виборчому процесі: типологія 
та функції.  Іміджеві виборчі 

технології 

10 2 2 

   

6 
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2.2. 
Новітній інструментарій РR у 

політичній сфері. Політична 
реклама 

8 1 1 

   

6 

2.3. Деструктивні виборчі 

технології: способи запобігання 
та протидії 

12 2 2 

   

8 

2.4. 
Чутки та  
 компромат як дієві засоби 

маніпуляції 

10 2 2 
   

6 

2.5. Пропаганда та агітація як 
інструменти політичних PR 

12 2 2 
   

8 

2.6. Управління конфліктними 

ситуаціями як складова успіху 
виборчої кампанії. 

Антикризовий PR 

12 2 2 

   

8 

 Разом за 2 розділ 64 11 11    42 

 Разом за 7 семестр 120 20 20    80 

 Всього 120 20 20    80 

 
 

3. Програма освітньої компоненти 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНИХ РR ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 
 

ТЕМА 1.1. ВСТУП ДО КУРСУ «ПОЛІТИЧНИЙ ПР ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ» 

 

РR у політичній сфері: визначення, суть, специфіка. Теоретико-

методологічні основи курсу «Політичний PR» як наукової галузі знання і 
освітньої компоненти.  Структура курсу як освітньої компоненти; місце 

практичної політології у структурі курсу РR. Передумови виникнення та 
розвитку політичних РR. Політична сфера сучасного суспільства: 

інструментарій та теорія. Функції політичних РR. Сучасні вимоги до фахівців у 
сфері політичних РR.  
 

ТЕМА 1.2. РR У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ: КАТЕГОРІЇ, 
ПОНЯТТЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

 

Політична сфера сучасного суспільства: інструментарій та технології. 

Основні поняття та визначення політичних ПР. Повідомлення та спеціальні 
події. Перформансна політична комунікація у політичному процесі: поняття, 

генеза, особливості розвитку в Україні. Сучасний ПР-інструментарій у 
політичній сфері: зарубіжний досвід. 
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ТЕМА 1.3. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ. 
ТИПИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ 

 

Поняття та функції виборів як засобу формування керівних органів 
державної влади усіх рівнів. Виборче право та принципи його реалізації. 

Активне та пасивне виборче право. Різноманітність виборчих цензів. 
Трансформація виборчого законодавства в Україні (1991–2021 рр.). Закон 

України «Про вибори народних депутатів України». Поняття виборчої системи. 
Основні ознаки класифікації виборчих систем. Основні у світовій політичній 

практиці види виборчих систем, їх переваги та недоліки. Передвиборчий 
мораторій: вплив на ефективність проведення виборчої кампанії. Врегулювання 

юридичної відповідальності кандидатів перед виборцями. Імперативний 
мандат. Лобіювання політичних інтересів. 

 
ТЕМА 1.4. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

 
Види досліджень електоральної поведінки. Форми електоральної 

поведінки. Типи політичної поведінки. Особливості дослідження 
електорального простору у сучасній Україні. 

 

ТЕМА 1.5. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА У ВИБОРЧІЙ 
КАМПАНІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Інформаційно-аналітична робота з підготовки виборчої кампанії. Поняття 

виборчої інженерії. ПР у виборчому процесі. Важливість залучення ПР-служб. 
Основні методи виборчої інженерії. Особливості інформаційно-аналітична 

роботи у виборчій кампанії у сучасній Україні. Інформаційно-аналітична 
робота у виборчій кампанії: зарубіжний досвід. 

 
ТЕМА 1.6. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ПЕРШІ 

ПРОФЕСІЙНІ ФІРМИ З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 
 

Походження терміна «технологія». Загальне розуміння сутності виборчих 

технологій. Науковий підхід до визначення виборчих технологій. Виборчі 
технології: зарубіжний досвід. Перші професійні фірми з проведення виборчих 

кампаній. Модель «Нова політика» (США) та «Маркетингова політика» 
(Франція). 

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 

 
ТЕМА 2.1. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: 

ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ. ІМІДЖЕВІ ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

Поняття і сутність політичного лідерства. Типологія політичного 
лідерства. Лідерська харизма в політиці. Політичне лідерство у виборчій 
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боротьбі. Основні теоретичні концепції політичного лідерства в сучасній 
зарубіжній політології. Функції політичного лідера. Класифікація політичних 

лідерів. Авторитет особистості політичного лідера. Вимоги до лідера, його 
діяльності, масштабів та рівня впливу, вміння прогнозувати і контролювати 
події. Характерні риси політичного лідера. Політичне лідерство в сучасній 

Україні на прикладі виборчих кампаній з виборів Президента України та 
виборів до парламенту України. Політична та ідеологічна ідентифікація, 

особливості політичної поведінки, ресурси та передвиборчі можливості 
кандидатів у депутати та на посаду Президента України. Політичний лідер як 

відображення стану масової відомості. Політичний імідж: поняття, типи, 
особливості. Іміджелогія як наука. Поняття політичного іміджу. Основні типи 

іміджів. Характеристика іміджу політика: особистісні риси (рішучість, 
привабливість); організаторські, управлінські здібності (компетентність, 

прийняття рішень) тощо. Основні види іміджу. Основні складові побудови 
іміджу кандидата. Особливості політичного іміджу президента, депутата, мера, 

міністра. Іміджеві комунікації. 
 

 

ТЕМА 2.2. НОВІТНІЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РR У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ. 
ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА 

 

Соціальні Мережі та Інтернет як дієві засоби впливу у політичній сфері. 

Поняття політичної реклами як складової політичних технологій у виборчій 
кампанії. Основні різновиди політичної реклами. Рекламні теми політичних 

інформаційних матеріалів. Типологія політичної реклами. Політичне 
рекламування. Комунікація як передача повідомлення. Особливості сучасного 

інформаційного середовища. Селективність сприйняття інформації.  
Особливості сучасної масової комунікації. Політична комунікація як процес. 

Типологія систем політичної комунікації. Політичні комунікації та ЗМІ. Роль 
ЗМІ як «четвертої влади». Використання фреймів у виборчих кампаніях.  

 
 

ТЕМА 2.3. ДЕСТРУКТИВНІ ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ: СПОСОБИ 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 
 

Поняття маніпуляції як нав’язування маніпулятором своєї волі у формі 
прихованого впливу. Поняття «політичне маніпулювання». Маніпуляція як 

засіб приходу до влади, засіб реалізації влади, збереження її. Технічні прийоми 
маніпулювання. Маніпулятивний вплив засобів масової інформації. 

Маніпулятивно-психологічні  технології у сучасному виборчому процесі в 
Україні. Деструктивні виборчі технології: зарубіжний досвід.  
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ТЕМА 2.4. ЧУТКИ ТА КОМПРОМАТ ЯК  ДІЄВІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯЦІЇ 
 

Чутки як комунікативна одиниця. Класифікація чуток. Роль чуток у історії 
політики. Використання чуток у с політичних PR у сучасній Україні. 
Особливості трансляції чуток у зарубіжних країнах. Управління чутками.  

 
 

ТЕМА 2.5. ПРОПАГАНДА ТА АГІТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИЧНИХ PR 
 

Пропаганда та агітація як засоби масової комунікації і політичної 
маніпуляції. Основні типи пропаганди: позитивна (конструктивна) й негативна 

(деструктивна). Поняття політичної пропаганди та політичної агітації. 
Пропаганда та агітація як дієві технології впливу у політичній сфері. Еволюція 

політичної пропаганди: світовий досвід. Сучасні особливості застосування 
політичної пропаганди і агітації в Україні. 

 

ТЕМА 2.6. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ ЯК СКЛАДОВА 
УСПІХУ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ. АНТИКРИЗОВИЙ PR 

 

Сутність політичного конфлікту. Причини  виникнення та ескалації 
політичних конфліктів. Структурні елементи конфлікту. Політичні інтереси і 

суперечності як передумова виникнення політичних конфліктів. Конфлікт і 
криза як форми політичного розвитку. Основні стадії розвитку політичного 

конфлікту. Рівні розв’язання конфліктів.  Традиційні типи поведінки учасників 
політичного конфлікту. Основні етапи управління політичними конфліктами. 

Методи запобігання політичним конфліктам та шляхи розв’язання цих 
конфліктів. Міфологізована свідомість як джерело конфліктів. Явище 

політичного конформізму. Переговори сторін конфлікту як спосіб його 
розв’язання. Типи поведінки учасників конфлікту. Побудова ефективної 

структури переговорів. Технічні прийоми проведення переговорів. Поняття 
кризи. Антикризові технології. 

 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Вступ до курсу «Політичний РR та технології проведення 
виборчих кампаній 

План 
1 РR у політичній сфері: визначення, суть, специфіка. 

2 Структура курсу як освітньої компоненти; місце практичної політології у 
структурі курсу РR. 

3 Передумови виникнення та розвитку політичних ПР. 
4 Функції політичних ПР.  

5 Сучасні вимоги до фахівців у сфері політичних ПР. 
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6 Політичний РR та технології проведення виборчих кампаній: зарубіжний 
досвід. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1,  4-8, 13, 17. 

 

Тема 1.2. РR у політичній сфері: категорії, поняття та інструментарій  
План 

1 Політична сфера сучасного суспільства: інструментарій та технології.  
2 Основні поняття та визначення політичних ПР. 

3 Повідомлення та спеціальні події. 

4 Перформансна політична комунікація у політичному процесі: поняття, 

генеза, особливості розвитку в Україні. 

5 Сучасний ПР-інструментарій у політичній сфері: зарубіжний досвід. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4-7, 13, 15, 19. 
 

Тема 1.3. Законодавче забезпечення виборчих процесів. Типи виборчих систем 

План 
1 Виборче право та принципи його реалізації.  

2 Активне та пасивне виборче право.  
3 Різноманітність виборчих цензів. 
4 Трансформація виборчого законодавства в Україні (1991–2021 рр.).  

5 Поняття виборчої системи. Типи виборчих систем. 
6 Передвиборчий мораторій.  

7 Імперативний мандат. 
8 Лобіювання політичних інтересів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 7-8, 17, 19. 
 

Тема 1.4. Методи дослідження електорального простору 

План 
1 Електоральний простір та його особливості. 

2 Види досліджень електоральної поведінки.  
3 Форми електоральної поведінки.  

4 Типи політичної поведінки. 
5 Особливості дослідження електорального простору у сучасній Україні. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4-7, 18-19. 
 

Тема 1.5. Інформаційно-аналітична робота у виборчій кампанії: 
український і зарубіжний досвід 

План 
1 Інформаційно-аналітична робота з підготовки виборчої кампанії.  

2 Поняття виборчої інженерії.  
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3 ПР у виборчому процесі. Важливість залучення ПР-служб.  
4 Особливості інформаційно-аналітична роботи у виборчій кампанії у сучасній 

Україні. 
5 Інформаційно-аналітична робота у виборчій кампанії: зарубіжний досвід.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4-6, 8, 11, 15, 17. 
 

Тема 1.6. Поняття та класифікації виборчих технологій. Перші професійні 
фірми з проведення виборчих кампаній 

План 
1 Походження терміна «технологія». 

2 Загальне розуміння сутності виборчих технологій. 

3 Науковий підхід до визначення виборчих технологій.  

4 Виборчі технології: зарубіжний досвід.  

5 Перші професійні фірми з проведення виборчих кампаній.  
6 Модель «Нова політика» (США) та «Маркетингова політика» (Франція).  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 8-10, 17-19. 
 

Тема 2.1. Політичне лідерство у виборчому процесі: типологія та 
функції.  Іміджеві виборчі технології 

План 
1 Поняття і сутність політичного лідерства. 

2 Лідерська харизма в політиці. 
3 Політичне лідерство у виборчій боротьбі.  

4 Поняття політичного іміджу.  
5 Основні типи іміджу.  

6 Основні складові побудови іміджу кандидата. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 8-9, 10-13. 
 

Тема 2.2. Новітній інструментарій РR у політичній сфері.  

Політична реклама 
План 

1 Соціальні Мережі та Інтернет як дієві засоби впливу у політичній сфері. 
2 Поняття політичної реклами. Типологія політичної реклами.  

3 Комунікація як передача повідомлення.  
4 Політичні комунікації та ЗМІ. Роль ЗМІ як «четвертої влади».  

5 Використання фреймів у виборчих кампаніях. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 5, 15-16, 19. 
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Тема 2.3. Деструктивні виборчі технології: способи запобігання та протидії 
План 

1 Поняття «політичне маніпулювання». 

2 Технічні прийоми маніпулювання у політичній сфері: класифікація.  

3 Виборчі технології як політико-психологічні технології.  

4 Маніпулятивно-психологічні  технології у сучасному виборчому процесі в 

Україні. 

5 Деструктивні виборчі технології: зарубіжний досвід. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 8-10, 17-19. 

 

Тема 2.4. Чутки та компромат як дієві засоби маніпуляції 
План 

1. Чутки як комунікативна одиниця. 
2. Класифікація чуток. 
3. Роль чуток у історії політики.  

4. Використання чуток у с політичних PR у сучасній Україні. 
5. Особливості трансляції чуток у зарубіжних країнах. 

6. Управління чутками. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1-9, 16, 19. 
 

Тема 2.5. Пропаганда та агітація як інструменти політичних PR  
План 

1. Поняття політичної пропаганди та політичної агітації. 
2. Пропаганда та агітація як дієві технології впливу у політичній сфері.  

3. Еволюція політичної пропаганди: світовий досвід. 
4. Пропаганда та агітація як засоби масової комунікації і політичної 

маніпуляції.  

5. Основні типи пропаганди: позитивна (конструктивна) й негативна 
(деструктивна). 

6. Сучасні особливості застосування політичної пропаганди і агітації в Україні. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4-7, 11, 15,18. 
 

Тема 2.6. Управління конфліктними ситуаціями як складова успіху виборчої 
кампанії. Антикризовий PR 

План 
1. Сутність політичного конфлікту.  

2. Основні стадії розвитку політичного конфлікту.  

3. Типи поведінки учасників політичного конфлікту. 

4. Основні етапи управління політичними конфліктами.  



 

14 
 

5. Методи запобігання політичним конфліктам та шляхи розв’язання цих 

конфліктів.  

6. Переговори сторін конфлікту як спосіб його розв’язання.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 8-9, 11, 15-16. 

 

5. Теми і завдання практичних занять 
 

Тема 1.1. Вступ до курсу «Політичний РR та технології проведення виборчих 
кампаній» 

Мета: визначити основні передумови виникнення та розвитку політичних 

ПР. 
Завдання 

1 Підготувати презентацію на тему: «Перформансна комунікація в 
політичному просторі сучасної України». 

2 Підготувати огляд сучасних політичних ток-шоу: порівняльний аналіз 
України та зарубіжних країн. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 8-9, 13. 

 

Тема 1.2. РR у політичній сфері: категорії, поняття та інструментарій  

Мета: проаналізувати основний інструментарій та технології у політичній 
сфері сучасного суспільства. 

Завдання 
Провести порівняльний аналіз політичних ток-шоу (2-3) в Україні з 

політичними ток-шоу в зарубіжних країнах (2-3) за період останніх 5 років. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 8-10, 17-19. 
 

Тема 1.3. Законодавче забезпечення виборчих процесів. Типи виборчих систем 
Мета: розглянути еволюцію виборчого законодавства за роки 

незалежності України. 
Завдання 

1 Підготувати публікації, які висвітлюють питання впровадження 
імперативних мандатів для депутатів. 

2 Розглянути механізм спостереження у виборчому процесі (на прикладі 
зарубіжних країн). 

3 Проаналізувати передвиборчі програми кандидатів з точки зору 

відповідності нормам права. 
  

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 8-9, 17-19. 
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Тема 1.4. Методи дослідження електорального простору 
Мета: простежити  особливості дослідження електорального простору в 

сучасній Україні. 
Завдання 

1 Охарактеризувати типи політичної поведінки в сучасній Україні. 

2 Проаналізувати особливості методів дослідження електорального простору 
у сучасному світі. 

3 Охарактеризувати форми електоральної поведінки у останніх виборчих 
кампаніях в Україні. 

4 Навести приклади досліджень цільової аудиторії у політичних кампаніях 
зарубіжних країн.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4-7, 11, 16-17. 

 
Тема 1.5. Інформаційно-аналітична робота у виборчій кампанії: 

український і зарубіжний досвід 
Мета: охарактеризувати основні етапи інформаційно-аналітичної роботи з 

підготовки виборчих кампаній. 
Завдання 

Підготувати приклади застосування виборчої інженерії в Україні (виборчі 

цикли років незалежності). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 8-9, 13, 19. 
 

Тема 1.6. Поняття та класифікації виборчих технологій. Перші професійні 
фірми з проведення виборчих кампаній 

Мета: проаналізувати перші професійні фірми з проведення виборчих 
кампаній  

Завдання 
Підготувати огляд перших професійних моделей з підготовки виборчих 

кампаній (на прикладі США та Франції). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-6, 13-15, 18. 
 

 Тема 2.1. Політичне лідерство у виборчому процесі: типологія та 

функції.  Іміджеві виборчі технології 
Мета: підвести підсумок засвоєного матеріалу.  

Завдання 
1 Підготувати короткі есе на тему: «Портрет сучасного українського 

політика». 
2 Провести колективне обговорення творчих робіт здобувачів освіти . 

3 Проаналізувати вдало с творені іміджі політичних діячів сучасності. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 5, 7, 12, 14-18. 
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Тема 2.2. Новітній інструментарій РR у політичній сфері.  
Політична реклама 

Мета: з’ясувати роль новітнього інструментарію у позиціонуванні 
політичних лідерів, охарактеризувати особливості зарубіжних політичних 
лідерів сучасного світу. 

Завдання 
1 Навести приклади сучасних політичних лідерів зарубіжжя.  

2 Порівняти новітній інструментарій для позиціонування політичних лідерів 
України та зарубіжжя.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 8-9, 12-13, 19. 
 

Тема 2.3. Деструктивні виборчі технології: способи запобігання  

та протидії 
Мета: охарактеризувати вітчизняні та зарубіжні деструктивні політичні 

технології останніх десятирічь. З’ясувати, яким чином можна їм протидіяти та 

запобігти. 

Завдання 

1 Проаналізувати появу деструктивних технологій.  
2 Охарактеризувати політичну культуру населення як чинник протидії 

деструктивним технологіям. 
3 Описати деструктивні технології під час виборчих кампаній до Верховної 

Ради України (1994-2014 рр.), виокремити загальне й особливе. 

3 Написати есе на тему: «Розвиток демократії і громадянського суспільства як 
чинники протидії деструктивним технологіям». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 8-9, 11, 15. 
 

Тема 2.4. Чутки та компромат як дієві засоби маніпуляції 

Мета: охарактеризувати вітчизняні та зарубіжні чутки та компромат як 
дієві засоби маніпуляції. 

Завдання 
1 Проаналізувати чутки та компромат як дієві механізми впливу на 

громадську думку під час останніх виборчих кампаній в Україні.  
2 Дослідити специфіку використання чуток у політичній сфері України.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4-7, 13-16, 18. 
 

Тема 2.5. Пропаганда та агітація як інструменти політичних PR   
Мета: простежити генезу політичної пропаганди та агітації у політичній 

сфері. 
Завдання 

Проаналізувати роль політичної пропаганди на початку ХХ ст.  
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Рекомендовані інформаційні джерела:  4-7, 12-19. 
 

Тема 2.6. Управління конфліктними ситуаціями як складова успіху виборчої 
кампанії. Антикризовий PR 

Мета: з’ясувати основні поведінкові стратегії учасників конфлікту. 

Завдання 
1 Визначити рівні розв’язання конфліктів.  

2 Типи поведінки учасників політичного конфлікту (охарактеризувати на 

прикладі поведінки різних птахів). 

3 Розібратися у технічних прийомах проведення переговорів.  

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 8, 13, 17. 
 

 
6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1.1. Вступ до курсу «Політичний РR та технології проведення виборчих 
кампаній» 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
Проаналізувати передумови виникнення та розвитку політичних ПР.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 8, 13, 17. 

 Практичні завдання 
Охарактеризувати сучасні вимоги до фахівців у сфері політичних ПР.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4-7, 11-16, 18-19 

 

Тема 1.2. РR у політичній сфері: категорії, поняття та інструментарій  
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

Проаналізувати спеціальні події у політичній сфері: особливості флеш-
мобу. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 8-10, 17-18. 

 
Практичні завдання 

Підготувати схему ієрархії понять: «виборчі технології», «політичні 
технології», «ПР-технології», «електоральний маркетинг» та сформулювати 

власні визначення названих термінів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4-7, 12-18. 
 

Тема 1.3. Законодавче забезпечення виборчих процесів. Типи виборчих систем 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1 Дослідити специфіку американської виборчої системи. 
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2 З’ясувати специфіку сучасного виборчого законодавства в зарубіжних 
країнах. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 7-8, 17, 19. 

Практичні завдання 

Назвати країни, де є поширеною змішана виборча система. 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4-7, 12-18. 
 

Тема 1.4. Методи дослідження електорального простору 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
Описати такі моделі участі у виборах, як «персоніфікатори» та 

«абстракціоністи». 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 8, 13, 17. 
 Практичні завдання 

Охарактеризувати абсентеїзм та голосування «проти всіх» як основні 
форми протестної поведінки на виборах. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5; 12-19. 
 

Тема 1.5. Інформаційно-аналітична робота у виборчій кампанії: 
український і зарубіжний досвід 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1 Проаналізувати основні фактори, які визначають технологію проведення 

виборчої кампанії. 
2 Дати характеристику основних методів виборчої інженерії. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  6, 8, 11, 15. 

Практичні завдання 
Підготувати есе за темою: «Чому влада і народ недолюблюють один 

одного?» (у контексті політичного лідерства). 
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  8-9, 13, 15-17. 
 

Тема 1.6. Поняття та класифікації виборчих технологій. Перші професійні 

фірми з проведення виборчих кампаній 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

Проаналізувати за допомогою яких досліджень визначаються керовані 

фактори під час проведення виборчої кампанії. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4-7, 12-19. 
Практичні завдання 

Охарактеризувати політичних лідерів у виборчих кампаніях останніх 
років: вітчизняний та закордонний досвід. 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 4-7, 12-17, 19. 
 

Тема 2.1. Політичне лідерство у виборчому процесі: типологія та функції.  
Іміджеві виборчі технології 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

Дати визначення іміджевих виборчих технологій та описати їх 
використання у світовій практиці. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 5, 15-16, 17-18. 

 
Практичні завдання 

Охарактеризувати основні іміджеві прийоми виборчих кампаній та 
визначити найбільш результативні з них. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4-7, 12-17, 19. 
 

Тема 2.2. Новітній інструментарій РR у політичній сфері 

Політична реклама 
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

Навести приклади соціальних Мереж та Інтернет як дієвих засобів впливу 

у політичній сфері. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 8-9, 12-13, 19. 
 

Практичні завдання 
 Навести приклади політичної реклами. Типологія політичної реклами.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 8-9, 12-19. 

 
Тема 2.3. Деструктивні виборчі технології: способи запобігання та протидії 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
Дати характеристику мовній маніпуляції.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 8-10, 13-15. 
Практичні завдання 

Навести приклади застосування психологічної маніпуляції в останніх 
виборчих кампаніях в Україні. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 8-10, 12-14. 

 
Тема 2.4. Чутки та компромат як дієві засоби маніпуляції 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
 Підготувати: «Роль чуток у історії політики: аналітичний огляд»  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  4-7, 15, 17-18 
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Практичні завдання 
Розробити схему: «Організація управління чутками» 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4-7, 15, 11-19. 
 

Тема 2.5. Пропаганда та агітація як інструменти політичних PR  
Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

Проаналізувати Основні типи пропаганди: позитивна (конструктивна) й 
негативна (деструктивна). 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  4-7, 12-19. 

Практичні завдання 
Підготувати есе: «Сучасні особливості застосування політичної 

пропаганди і агітації в Україні». 
 

Література: 4-7, 12-18. 
 

Тема 2.6. Управління конфліктними ситуаціями як складова успіху виборчої 
кампанії. Антикризовий PR 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

Охарактеризувати причини виникнення конфліктних ситуацій у ході 
виборчих кампаній. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 4-7, 10-19. 
 

Практичні завдання  

Розробити технологію побудови політичних переговорів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4-6, 8-9, 11, 16-17. 
 

7. Питання  до заліку 
 

1 Передумови виникнення та розвитку політичних РR. 

2 Функції виборів. Значення РR у проведенні виборів. 
3 Історія виборчих технологій. 

4 Перші професійні агенції з проведення  виборчих кампаній: американська 
та французька моделі. 

5 Політичні РR в Україні: етапи становлення. 
6 РR та пропаганда у політичній сфері: спільне та відмінне. 

7 Походження та тлумачення ключових термінів виборчого процесу: 
«політична технологія», «виборча технологія», «політичний маркетинг», 

«менеджмент», «РR-технологія». 
8 Електоральний простір: поняття та чинники його структурування. 

9 Теорії електоральної поведінки. 
10 Види досліджень електоральної поведінки. 
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11 Типи електоральної поведінки. 
12 Політична культура виборців та подолання абсентеїзму. 

13 Класифікація виборчих технологій. 
14 Поняття та основні види виборчої інженерії. 
15 Моделі виборчих кампаній. 

16 «Брудні» виборчі технології та «чорний» РR. 
17 Виборчі технології: закордонний досвід.  

18 Трансформація виборчого законодавства в Україні за роки незалежності.  
19 Виборчі системи (функції і типи). 

20 Виборчі системи зарубіжних країн. 
21 Передвиборчий мораторій: вплив на ефективність виборчої кампанії.  

22 Передвиборчі програми кандидатів: юридична відповідальність.  
23 Поняття і сутність політичного лідерства. 

24 Класифікація політичних лідерів.  
25 Політичне лідерство в сучасній Україні. 

26 Політичні лідери у виборчих кампаніях: закордонний досвід.  
27 Основні етапи підготовки до виборів. 

28 Планування виборчої кампанії. 
29 Розробка стратегії і тактики передвиборчої кампанії. 
30 Робота в день виборів. 

31 Поняття та сутність політичних партій у виборах. Історія формування. 
32 Основні функції політичних партій під час виборчих кампаній. 

33 Багатопартійність та партійні системи: вітчизняна та закордонна практика.  
34 «Політичне маніпулювання» як приховане управління політичною 

свідомістю. 
35 Основні види маніпуляцій у виборчому процесі. 

36 Сутність маніпулятивних технологій. 
37 Пропаганда як засіб політичної маніпуляції. 

38 Сутність та джерело політичного конфлікту. 
39 Загальна характеристика основних концепцій конфліктів. 

40 Основні стадії розвитку політичного конфлікту. 
41 Критерії класифікації політичних конфліктів. 
42 Основні етапи процесу розв’язання конфліктів. 

43 Політична реклама як інформаційно-комунікативна технологія. 
44 Основні різновиди політичної реклами. 

45 Рекламні теми політичних інформаційних матеріалів. 
46 Типологія політичної реклами. 

47 Етапи політичного рекламування. 
48 Поняття політичного іміджу як образу політика. 

49 Типи та види  іміджів. 
50 Іміджеві комунікації. 

51 Особливості політичних чуток як комунікативних технологій. 
52 Роль ЗМІ як «четвертої влади». Функції ЗМІ у виборах. 

53 Комунікативні параметри виборчої кампанії. 
54 ЗМІ та формування «лідерів думок». 
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55 Особливості мас-медійного простору України. 
56 «Адмінресурс» у виборчій кампанії: причини та наслідки. 

57 Абсентеїзм та комформізм у виборах та шляхи їх подолання. 
58 Соціологічні виборчі технології. 
59 Вибори та Інтернет. 

60 Виборча система  як елемент виборчої інженерії. 
61 Досвід проведення виборчих кампаній в країнах світу. 

62 Дослідження громадської думки та виборчий процес. 
63 Екзіт-пол опитування. 

64 Етапи підготовки передвиборчої кампанії. Списки виборців. 
65 Технологічна схема організації виборчої кампанії. 

66 Мажоритарна виборча система (абсолютної та відносної більшості).  
67 Маркетинговий підхід до виборчого процесу. 

68 Місце РR-діяльності у виборчому процесі. 
69 Практика виборчої діяльності в Україні в контексті розвитку РR. 

70 РR-діяльність і вибори: закордонний досвід. 
71 Використання фреймів у виборчій кампанії. 

72 Особливості виборчих технологій у виборчих кампаніях 2014 року в 
Україні. 

73 Характеристика політичних лідерів в Україні (останні виборчі кампанії) 

74 Перформансна політична комунікація у політичному процесі: поняття, 
генеза, особливості розвитку в Україні та зарубіжних країнах.  

75 Тенденції розвитку міжнародних політичних PR (на прикладі особливостей 
проведення виборчих кампаній у світі за останні роки). 

76 Сучасні політичні ток-шоу:  України та зарубіжні країни. 
77 Флеш-моб як спеціальна політична подія: України та зарубіжні країни.  

78 Функції політичних PR 
79 Розвиток  PR в Україні. 

80 Політична криза. Антикризові стратегії  
81 Виборче право. Виборче право для жінок. 

82 Лобіювання. 
83 Перші моделі проведення професійних виборчих кампаній в світі.  
84  Антикризовий PR.  

85  Політична комунікація. 
86  Політичний маркетинг.  

87  Деструктивні технології.  
88 Функції стереотипів. 

89  Мілтон-моделювання 
90  Політичні чутки.  

91 Дезінформація. Пропаганда. Контрпропаганда.  
92  Сучасні виборчі технології.  

93  Функції політичних PR.  
94  Маси. Електорат. Громадськість.  

95  Електоральна комунікація. Електоральна поведінка. 
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8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

Оцінка A «відмінно»: здобувач вищої освіти  цілком і ґрунтовно засвоїв 
всі теми навчальної програми вміє вільно, аргументовано та самостійно 
викласти зміст всіх питань програми освітньої компоненти, розуміє її значення 

для своєї професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми 
та самостійну роботу.  

Оцінка В «добре»: здобувач вищої освіти  недостатньо повно та ґрунтовно 
засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст 

основних питань програми освітньої компоненти, виконав завдання кожної 
теми, при цьому також враховується його активність на семінарських заняттях, 

виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  
Оцінка С «добре»: здобувач вищої освіти  недостатньо повно та ґрунтовно 

засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких 
питань програми освітньої компоненти. Окремі завдання кожної теми, 

самостійної роботи в цілому виконав не повністю. 
Оцінка D «задовільно»: здобувач вищої освіти  засвоїв лише окремі теми 

робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст окремих питань 
освітньої компоненти, деякі завдання самостійної роботи не виконав.  

Оцінка Е «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі 

питання навчальної програми. Не вміє самостійно викласти зміст більшості 
питань програми освітньої компоненти. Виконав лише окремі завдання кожної 

теми та самостійної роботи в цілому. 
Оцінка FХ «незадовільно з можливістю повторного складання»: 

здобувач вищої освіти  не засвоїв більшості тем навчальної програми, не вміє 
викласти зміст більшості основних питань освітньої компоненти. Не виконав 

переважну кількість завдань кожної теми та самостійної роботи.  
Оцінка F «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

освітньої компоненти»: здобувач  вищої освіти  не засвоїв навчальної 
програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої компоненти, не виконав 

завдання самостійної роботи. 
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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 
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10. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

Основна література 
1  Билінська  О.С. Лексичні засоби мовленнєвого впливу в синкретичних 

жанрах політичного агітаційного дискурсу. Зап. з укр. мовознавства, 2017. 

Вип. 24, т. 2.  С. 148-156.  
2 Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія. Національна академія 

наук України, Інститут всесвітньої історії. Київ : Наукова думка, 2017. 
352 с.  

3 Іваницька О.М., Іваницький О.В. Державний маркетинг: витоки. Стратегія 
розвитку України, 2017. № 1. С. 25-28.  

4 Людина. Комп'ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / ред.: О. П. Левченко, А. 
Архангельська, Д. Шеллер-Больц, Т. Шутковський; Нац. ун-т "Львів. 

Політехніка". Львів : Вид-во Львів. політехніки , 2017. 202 c.  
5 Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського 
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академія наук України, Інститут всесвітньої історії НАН України. Київ : 

«Фенікс», 2017. 288 с.  
6 Підлуцький О. Лідери, що змінили світ. Харків : Фоліо, 2020. 442 с. 

(Великий науковий проект) 

7 Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: 
національний і регіональний контексти: навч. посіб. / за заг. ред.                                

Ф. М. Рудича. Київ : Парлам. вид-во, 2012. 400 с. 
8 Політичне консультування як феномен масових комунікацій : монографія. / 

А. В. Литвин, Є. В. Магда, Л. Є. Смола, Т. В. Фісенко; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". Харків : Факт, 2017. 199 c. 

9 Поплавський М. Азбука паблік рілейшнз. Київ : Вид-во «Дельта», 2007. 
281 с. 

10 Шубін С.Політичний маркетинг [Текст] : монографія / Миколаїв. обл. ін-т 
післядиплом. пед. освіти. Миколаїв : Іліон, 2018. 1155 с. 

 
Допоміжна література 

11 Абуржейла Самер Абд Ельмонеім Резек Політичний компроміс як засіб 

подолання конфліктних і кризових ситуацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. 
політ. наук : 23.00.02 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького. Київ, 2017. 20 с. 
12Балабанова Л. В. Зв’язки з громадськістю в системі маркетингового 

менеджменту підприємств: монографія Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. 
Донецьк, 2005. 308 с. 

13Ганжуров Ю. С. Парламент України в політичній комунікації. Київ: Вид-во 
«Україна», 2007. 349 с. 

14 Грабар  Н.С. Бюрократія як суспільно-політичний феномен: генезис теорії  та 
можливості інтерпретації в сучасних державно-управлінських практиках. 

Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр , 2017. 
№ 3. С. 16-24.  
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15 Денисенко В., Вишневський Ю.Політики не брешуть. 10 законів взаємодії 
політиків і виборців. Київ : Наш формат, 2020. 288, [1] с.  
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22 Салецька М.В. Чинник адресата і склад прецедентних імен у 
комунікації політичний лідер - суспільство (на матеріалі виступів Л. 
Кравчука в 1991 - 1994 рр.) . Філол. трактати, 2017. 9, № 1. С. 93-101.  

 
Інформаційні ресурси 

23. Громадський простір : веб-сайт. URL : http://civicua.org (дата звернення: 

15.08.2020). 

24. ПІТ : веб-сайт. URL: http://pit.org.ua/ (дата звернення: 19.08.2021). 

25. Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах 

влади / упор. З. Казанжи. Київ, 2016. URL: http://imi.org.ua/wp-

content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf (дата звернення: 19.08.2021). 

26. Management.com.ua : веб-сайт. URL: http://www.management.com.ua (дата 

звернення: 19.08.2021). 

 

  

 

file://///cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe%3fZ21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Філологічні%20трактати
http://civicua.org/

