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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета викладання дисципліни – формування системних знань про 

комунікації у політичній системі суспільства, осмислення законів, 

закономірностей, виявлення особливостей функціонування політики 

як комунікаційної системи. 

Студент повинен  

знати: 

– основні поняття, що використовуються у політичній комунікативістиці; 

– предмет та основні дослідницькі проблеми політичної комунікативістики; 

– передумови й причини виникнення науки про політичні комунікації;  

– етапи становлення й розвитку політичної комунікативістики; 

– особливості політичних комунікацій як виду соціальних комунікацій; 

– особливості політичних комунікацій як масових комунікацій; 

– основні моделі політичної комунікації;  

– закони та закономірності функціонування політики як системи 

політичних комунікацій; 

уміти: 

– виявляти особливості політичних комунікацій, їх місце та роль у 

політичному процесі; 

– використовувати методи дослідження політичних комунікацій; 

– застосовувати на практиці комунікативні технології в політичній 

сфері; 

– використовувати лінгвістичні та нелінгвальні методи, засоби й 

інструменти політичної комунікації; 

– виявляти динамічний суспільний потенціал новітніх методів та 

засобів політичної комунікації. 

Політичні комунікації спираються на такі навчальні дисципліни: 
соціологія, політологія, психологія, психологія масових комунікацій, 

історія, теорія масових комунікацій, комунікаційні технології, теорія й 

методика рекламної та ПР-творчості, економічні основи реклами та 

ПР, лінгвістика. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Т е м а  

Заг. 

обсяг,  

годин 

Лекц.,  

год. 

Практ.  

(сем.) 

занят 

тя,  

годин 

Лаб. 

роб., 

год. 

Сам. 

опрац. 

матер. 

(зокрема 

ІРС),  

годин 

Інд. 

завд.,  

годин 

Тема 1. Політичні 

комунікації: 

природа, сутність, 

типологія, функції 

6 2 2 – 2 – 

Тема 2. Теоретичне 

обґрунтування 

природи та 

специфіки  

політичної 

комунікації 

4 2 – – 2 – 

Тема 3. 

Методологія 

дослідження 

політичних 

комунікацій 

6 – 2 – 4 – 

Тема 4. 

Немаркетингові 

способи політичної 

комунікації 

6 2 2 – 2 – 

Тема 5 . 
Маркетингові 

способи політичної 

комунікації 

6 2 – – 4 – 

Тема 6 . Синтетичні 

способи організації 

політичної 

комунікації 

4 – 2 – 2 – 

Тема 7 . Виборча 

комунікація. 

Передвиборчі 

кампанії 

4 2 – – 2 – 
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Тема 8 . Політична 

комунікація в 

державному 

управлінні 

2 – – – 2 – 

Тема 9 . Політична 

комунікація в 

міжнародній 

політиці 

2 – – – 2 – 

Тема 10 . Роль та 

місце ЗМІ в 

політичній 

комунікації 

4 – – – 4 – 

Тема 11 . Інтернет у 

політичних 

комунікаціях 

4 – 2 – 2 – 

Тема 12 . 
Інформаційна 

безпека суб’єктів 

політики: сутність 

поняття, 

організація, засоби 

забезпечення 

2 – – – 2 – 

Тема 13 . 
Законодавство про 

інформацію та 

діяльність ЗМІ: 

Україна та світовий 

досвід 

2 – – – 2 – 

Усього з 

навчальної 

дисципліни 

54 10 10 – 34 – 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Політичні комунікації: природа, сутність, типологія, 

функції 

1. Інформаційно-комунікаційні процеси у сфері політики. 

2. Рівні інформаційно-комунікаційних процесів. 

3. Типологія політичних комунікацій.  

4. Функції політичної комунікації. 

ТЕМА 2. Теоретичне обґрунтування природи та специфіки 

політичної комунікації  

1. Основні теорії політичної комунікації. 

2. Основні підходи до розуміння політичної комунікації. 

3. Сутність та специфіка політичних комунікацій. 

ТЕМА 3. Методологія дослідження політичних комунікацій 

1. Методи теоретичного рівня наукового пізнання в дослідженні 

політичних комунікацій. 

2. Дослідницькі можливості загальнонаукових методів пізнання. 

3. Специфічні методи емпіричного рівня наукового пізнання 

політичних комунікацій. 

ТЕМА 4. Немаркетингові способи політичної комунікації 

1. Сутність та функції політичної пропаганди. 

2. Особливості пропагандистських інформаційних технологій. 

3. Агітація. 

4. Інформаційні війни. 

ТЕМА 5. Маркетингові способи політичної комунікації 

1. Сутність політичного ринку. 

2. Політичний піар. 

3. Політична реклама. 

ТЕМА 6. Синтетичні способи організації політичної комунікації 

1. Кризова комунікація. 

2. Сміхова комунікація. 

3. Пісня і фільм як специфічні засоби політичної комунікації.  

ТЕМА 7. Виборча комунікація. Передвиборчі кампанії 

1. Американізація виборчої комунікації. 

2. Типологія виборців та використання ними ЗМІ під час 

передвиборчих кампаній. 

3. Розроблення передвиборчої програми та платформи.  

4. Рівні політичної комунікації та основні рекламні стратегії 

передвиборчих  кампаній. 
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ТЕМА 8. Політична комунікація в державному управлінні 

1. Політична комунікація при прийнятті політичних рішень. 

2. Піар у політичному управлінні. 

3. Політична комунікація між державою та суспільством. 

Взаємоконтроль. 

ТЕМА 9. Політична комунікація в міжнародній політиці 

1. Інформаційна сила в міжнародній комунікації. Політична 

комунікація на міждержавному рівні. 

2. Взаємні комунікаційні впливи транснаціональних економічних 

та фінансових організацій і національних держав в умовах глобалізації.  

3. Політична комунікація міжнародних та регіональних політичних 

гравців. Міжнародні політичні структури та держава.  

ТЕМА 10. Роль та місце ЗМІ в політичній комунікації  

1. Громадська думка та її вплив на політичну комунікацію. Роль 

ЗМІ у формуванні громадської думки. 

2. Моделі політичної комунікації ЗМІ. 

3. Відносини між політикою та мас-медіа на макро- та 

мезорівнях. Формування порядку денного. 

ТЕМА 11. Інтернет у політичних комунікаціях 
1. Зворотний зв’язок в Інтернет-комунікаціях. Інтернет, 

політична мобілізація, франдрайзинг.  

2. Блогерство в політичних комунікаціях.  

3. Електронна демократія. Виборча кампанія та вибори в 

Інтернет. 

4. Електронне врядування.  

ТЕМА 12. Інформаційна безпека суб’єктів політики: сутність 

поняття, організація, засоби забезпечення 

1. Поняття інформаційної безпеки. 

2. Державна ідеологія та ЗМІ. 

3. Національний інформаційний простір України: безпекові 

характеристики. 

4. Інформаційний суверенітет і національна безпека. 

ТЕМА 13. Законодавство про інформацію та діяльність ЗМІ: 

Україна та світовий досвід 

1. Міжнародне та європейське законодавство про свободу слова. 

2. Правове регулювання діяльності ЗМІ в Україні. Закон про 

захист публічної інформації. 

3. Виборче законодавство та ЗМІ. 

4. Правове регулювання ЗМІ в Німеччині. 
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Заняття 1  

Тема 1. Політичні комунікації: природа, сутність, типологія, функції 

 

План 

1. Політична комунікація: сутність, типологія. 

2. Основні поняття політичної комунікативістики. 

3. Сутність та значення комунікаційних процесів у політичній сфері. 

4. Рівні політичної комунікації. 

5. Функції політичної комунікації.  

Основні поняття: політична комунікація, комунікативістика, 

інформація, комунікація, інформаційний процес, комунікаційний 

процес, вербальні та невербальні способи передачі інформації, вертикальні 

та горизонтальні інформаційні потоки, особистісні, міжособові, 

групові, масові, міждержавні локальні, регіональні, загальнодержавні, 

глобальні політичні комунікації, формальні та неформальні зв’язки в 

політичних комунікаціях, повідомлення, текст, структури тексту, 

“розширення” тексту, відкладена інформація, “вал інформації”, 

політика, дейтократія, рівень політичної комунікації. 

 

Методичні вказівки до вивчення теми 

Перше питання передбачає розкриття природи й сутності політичної 

комунікації. Політичну комунікацію розглядають як один із видів 

соціальної комунікації. Одночасно зауважують тлумачення політичної 

комунікації як спілкування під час виборів, як форму міжособистісної 

комунікації та як вид масової комунікації. Розуміння політичної 

комунікації як форми масової комунікації спричинене поширенням 

інформаційних впливів через засоби масової інформації. Водночас 

необхідно розрізняти поняття “масова комунікація” та “політична 

комунікація”, оскільки останнє знаходиться у відносинах перетину з першим. 

Необхідно пояснити, що в процесі політичної комунікації поряд із новітніми 

інформаційними каналами і традиційними ЗМІ використовують методи 

безпосереднього контакту, міжгрупову комунікацію та ін.  

Розгляд першого питання передбачає також урахування різноманітних 

способів сприйняття, засвоєння та використання інформації. Саме ця 

різноманітність підстав покладена в основу типології. Політичні 

комунікації поділяють за способом передачі інформації, на основі 

сприйняття інформаційних потоків, залучення суб’єктів взаємодії в 

комунікаційний процес, території охоплення, формалізації зв’язків у 

процесі комунікації.  
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У рамках другого питання розглядають поняття “інформація” та 

“комунікація”, “базові одиниці комунікації”, розрізняють повідомлення і 

текст, структури тексту, ознайомлюються з феноменами відкладеної 

інформації, “валу інформації”, “розширення” тексту.  

Під час підготовки та розгляду третього питання з’ясовують 

сутність понять “інформаційний процес” і “комунікаційний процес”, 

проводять їх розмежування. Характеризуючи механізм політичної комунікації, 

звертають увагу на поєднання його техніко-організаційного та соціального 

елементів. Студенти звертають увагу на значення комунікаційних 

процесів у сфері політики на різних рівнях політичної системи.   

 Четверте питання про рівні політичної комунікації розпочинають 

зі з’ясування багаторівневості структури тексту, її зумовленості різноманітністю 

цілей, методів, умов, структур, що забезпечують комунікаційний 

процес. У комунікаційному процесі мають значення технічний рівень 

комунікації, семантика тексту та ефективність розуміння повідомлення 

адресатом (праця К. Шенона й У. Уївера “Математичні теорії комунікації”). 

Необхідно детально зупинитися на розрізненні семантичного, технічного й 

інфлюентального рівнів інформаційно-комунікаційних зв’язків, що 

здійснене канадським дослідником комунікаційних процесів Дж. Томсоном. 

 Нарешті, п’яте питання передбачає виявлення основних функцій 

політичної комунікації. Істотного значення для розуміння світу 

політики та сфери політичної комунікації набуває когнітивна функція 

використання мови для концептуалізації політичної картини світу. У 

класифікації функцій політичної комунікації, що спирається на 

лінгвістичний підхід американського дослідника Р. Якобсона, вирізняють 

комунікативну, спонукальну, емотивну, металінгвістичну, фатичну й 

естетичну (поетичну) функції. Багаторівневість політичної системи та 

політичної комунікації впливає на сучасну класифікацію функцій 

останньої. Так, виділяють функції політичної комунікації щодо політичної 

системи та громадянського суспільства (інформаційна, регулятивна, 

політичної соціалізації, маніпулятивна, політико-культурного обміну).  
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Заняття 2  

Тема 3. Методологія дослідження політичних комунікацій 

 

План 

1. Методи теоретичного рівня наукового пізнання в дослідженні 

політичних комунікацій. 

2. Дослідницькі можливості загальнонаукових методів пізнання. 

3. Специфічні методи емпіричного рівня наукового пізнання 

політичних комунікацій. 

 

Основні поняття: методологія, метод, інструментарій наукового 

дослідження, контент-аналіз, івент-аналіз, спостереження, кореспондент, 

респондент, номінальна шкала, порядкова шкала, інтерв’ю, експеримент,  

фрейм, фрейм-аналіз, дискурс-аналіз. 

 

Методичні вказівки до вивчення теми 

Перше та друге питання необхідно розглядати оглядово, з опорою на 

знання з філософії науки. Особливу увагу необхідно зосередити на 

можливостях використання методів теоретичного рівня наукового 

пізнання та загальнонаукових методів у дослідженні політичних комунікацій. 

Перше питання розпочинаємо з визначення понять “методологія”, 

“методика”, “інструментарій”. Методами теоретичного рівня наукового 

пізнання є аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний, сходження від 

абстрактного до конкретного, єдності логічного й історичного. 

Друге питання вимагає знань про такі методи, як аналіз, синтез, 

абстрагування, моделювання, ідеалізація, індукція, дедукція, узагальнення. 

 Особливу увагу необхідно звернути на третє питання, 

розкриття якого сприяє оволодінню знаннями про специфічні методи 

емпіричного рівня наукового пізнання, формує вміння виявляти їх 

дослідницькі можливості в політичній комунікативістиці. Методами 

цього рівня пізнання є спостереження, опитування, експеримент, 

контент-аналіз, івент-аналіз, дискурс-аналіз, фрейм-аналіз та ін.  
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Заняття 3 

Тема 4. Немаркетингові способи політичної комунікації 

 

План 

1. Сутність та функції політичної пропаганди. 

2. Особливості пропагандистських інформаційних технологій. 

3. Агітація. 

4. Інформаційні війни. 

 

Основні поняття: маркетингові та немаркетингові способи  політичної 

комунікації, пропаганда, агітація, інформаційна війна, інформаційне 

протиборство, інформаційний тероризм, вал інформації, семантичне 

маніпулювання, медіаманіпулювання, категоризація, нейролінгвістичне 

програмування, навіювання, інституційні та позаінституційні фактори 

політичної агітації/пропаганди. 

http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html
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Методичні вказівки до вивчення теми 

Розпочинати розгляд першого питання доцільно з визначення 

маркетингових та не маркетингових способів і прийомів політичних 

комунікацій, переліку їх видів, виявлення специфічних ознак. Зазначають, 

що основними видами маркетингової комунікації є політична реклама, 

політичний піар, інформаційний лобізм, інформаційний тероризм. Основні 

немаркетингові види політичної комунікації – пропаганда та агітація. 

Звертають увагу на історичні умови виникнення політичної 

пропаганди, зміну її функціонального значення залежно від потреб часу 

й історичної епохи. Виникнення поняття “політична пропаганда” пов’язане з 

діяльністю католицької місіонерської організації “Конгрегація 

розповсюдження віри”. Виявляють зв’язок названого поняття з 

проповідництвом, розповсюдженням релігійних знань та поширенням 

освіти в країнах із домінуванням католицизму. З’ясовують причини 

негативного ставлення до пропаганди в протестантських і пострадянських 

країнах. Характеризують перші форми пропагандистських текстів (таємні 

листи, праці придворних істориків, мемуари воєначальників та ін.). 

Називають сучасні форми політичної пропаганди, здійснюють її типологію. 

Поряд з екскурсом в еволюцію досліджень політичної пропаганди 

та формуванням їх основних напрямів пояснюють сутність, називають 

основні характеристики, джерела, фактори ефективності політичної 

пропаганди в різних типах політичного режиму, залежно від 

історичної ситуації та особливостей перебігу політичного процесу. 

Виявляють і пояснюють функції політичної пропаганди. 

Інформаційні технології використовують як загальні, так і 

специфічні методи політичного інформування. Розгляд другого 

питання доцільно розпочати з характеристики загальних методів, після 

чого необхідно перейти до специфічних ознак пропагандистських 

політичних технологій. Серед методів та прийомів пропагандистських 

технологій називають і характеризують такі: диверсія уваги, віз з 

оркестром, фрагментація інформації, вал інформації, прийом хибних 

аналогій, набір аналогій, так званий об’єктивний підхід, семантичне 

маніпулювання. Необхідно розкрити можливості політичних акторів, 

зокрема держави у використанні політичної пропаганди. 

Третє питання про політичну агітацію тісно переплітається з 

двома першими. Мета політичної агітації – зміна напрямку активності 

реципієнта. Необхідно звернути увагу на залежність основних параметрів 

політичної комунікації (інтенсивності, форм реалізації тощо) від завдань, 

що ставить суб’єкт політичного впливу.  
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Виявляють особливості політичної агітації. Характеристикою агітації є 

її спрямованість на мотиви та інтереси реципієнта в структурі його 

світоглядної системи, оскільки ці елементи визначають пріоритетність 

та напрям його дій. Ще однією характеристикою політичної агітації є 

її агресивний, наполегливий вплив на емоційно-вольову сферу 

реципієнта, що пов’язано з ефектом емоційного зараження в масовому 

суспільстві. Обґрунтовують ефект емоційного впливу на масову 

спільноту висновками Гюстава Лебона. Виявляють цінність методів 

психологічного впливу, зокрема навіювання, переконання тощо. 

Називають та аналізують агітаційні технології, зокрема поєднання 

іконографічних і вербальних елементів тексту (синестезувальний ефект), 

психологічних ефектів індивідуальної та суспільної свідомості 

(витіснення, блокування негативних спогадів, “фільтрування” інформації 

при перевантаженості інформаційного потоку, архетипового сприйняття 

небезпеки, відчуттів страху, неспокою, невпевненості в майбутньому, 

актуалізації болісних відчуттів, тобто цілеспрямованого впливу на 

“больові точки” свідомості тощо), соціальної ідентифікації, нейролінгвістичного 

програмування (НЛП, Р. Бендлер). Серед інших технік агітаційного 

впливу перелічують і пояснюють технології асоціативного проникнення в 

структуру свідомості, актуалізації витіснених ефектів, стимулювання 

некритичного мислення. Важливо пояснити наслідки використання 

перелічених технік агітаційного впливу. 

Тенденції до просторового поширення інформаційного впливу та 

розширення аудиторії зумовлюють використання інституційних та 

позаінституційних механізмів у політичній агітації та пропаганді. 

Звертають увагу на інформаційні агенції, агентства з реклами та PR, 

агентства з питань телевізійного і радіомовлення, ЗМІ, державні, недержавні 

та позадержавні структури, відповідальні за формування ідеології тощо. 

У четвертому питанні інформаційна війна розглядається як 

руйнівний спосіб маніпулювання великими масами людей. Перелічують 

основні завдання інформаційних війн: вплив на морально-

психологічний стан супротивника, нав’язування ідей, мобілізація тощо. 

Інформаційна війна розглядається як складова частина міждержавних 

конфліктів. Необхідно звернути увагу на роль ЗМІ в інформаційних 

війнах, технології нав’язування, медіаманіпулювання, тиску, контролю та 

ін. Характеризують методи медіаманіпулювання, типові для інформаційних 

війн: “страшна альтернатива”, категоризація (навішування ярликів), 

“магія чисел”, “магія авторитетів” та ін. Аналізують способи захисту 

від медіаманіпулювання. 
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Заняття 4 

Тема 6. Синтетичні способи організації політичної комунікації 

 

План 

1. Кризова комунікація. 

2. Сміхова комунікація. 

3. Пісня та фільм як специфічні засоби політичної комунікації.  

Основні поняття: кризова політична комунікація, сміхова комунікація, 

аудіовізуальні форми політичної комунікації, вирішення конфліктів, 

управління конфліктами, проблемне управління, управління сприйняттям, 

фільм, пісня.  

 

Методичні вказівки до вивчення теми 

Розпочати відповідь на перше питання необхідно з визначення 

кризової ситуації в політичній комунікації. Звертають увагу на стан 

комунікатора, реципієнта та вплив середовища (ситуації) на виявлення 

кризи. Інформаційні ресурси кризової комунікації розглядають у двох 

аспектах: із позицій прогнозування перебігу й реагування на кризову 

динаміку та як механізм управління конфліктом. Виявляють проблематичність 

отримання інформації в кризовій ситуації (закритість інформаційних 

ресурсів, невизначеність, хаотичність, швидкість перебігу кризової 

ситуації), вплив фактора часу.  

Аналізують методи й характер реагування в кризовій ситуації. 

Серед останніх, зокрема, інтенсифікація інформаційних контактів та 

розширення сфери охоплення контрагентів політичної комунікації. Це 

немаркетингові властивості політичної комунікації. Студентам 

необхідно виявити та пояснити обмеженість можливостей їх застосування. 

Маркетингові властивості політичної комунікації виявляються в 

персоніфікованості інформаційних кризових технологій, зокрема 

креативності комунікатора, наступальності, гнучкості, оперативності 

реагування на зміну ситуації.  

Важливо акцентувати увагу на причинах зміни пріоритетів 

політичних акторів у кризових ситуаціях, щоб виявити основну 

функцію політичної комунікації – функцію захисту. Основні завдання 

політичної комунікації аналізують з урахуванням мети політичної 

комунікації – збереження позицій у полі політики.  

Інтелектуальні основи кризової комунікації розкриваються в 

аналізі її структурних елементів: вирішення конфліктів (conflict 

resolution), управління конфліктами (conflict management), проблемне 
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управління (issues management) та управління сприйняттям (perception 

management). 

Друге питання пов’язане з використанням сміху як засобу 

досягнення цілей політичних акторів у політичній комунікації. 

Звертають увагу на характер емоційного впливу залежно від поставленої 

мети – від гумору до сарказму. Виявляють можливості різних форм 

виявлення сміху в політичній комунікації (політичний анекдот, шарж, 

політичний плакат тощо). Використання сміху в різних комунікативних 

ситуаціях (виборчі комунікативні технології, прес-конференції, 

зовнішньополітичні зустрічі тощо). Функції гумору та жарту: політичної 

оцінки, аналізу, прогнозування, створення іміджу, зняття напруги в 

міжособистісній конфліктній комунікації та ін. Морально-етичні норми, 

суспільна свідомість та обмеженість гумору в політичній комунікації. 

Феномен відкладеного сміху.  

Виявляють маркетингові та немаркетингові властивості сміхової 

комунікації. Виявляють взаємозв’язок політичної культури зі сміховою 

комунікацією, залежність сміхової комунікації від характеристик 

реципієнта і стану середовища. Зосереджуються на факторі часу, 

смислах, прихованих за сміховими формами.  

Перелічують та пояснюють функції політичної комунікації 

(когнітивну, критичну, політичної соціалізації, ідентифікації, зближення 

рівнів влади, емоційного вивільнення, релаксації). Необхідно звернути 

увагу на типологію сміхової комунікації (на підставі політичної 

спрямованості: атакуюча, охоронна, нейтральна; на підставі відношення 

до владних структур: офіційна, неофіційна).  

Особливості різних засобів комунікаційного політичного впливу 

поєднують синтетичні форми політичної комунікації. Серед таких 

засобів у третьому питанні розглядають пісню та фільм. Виявляють 

підстави впливу пісні на підсвідомість та свідомість людини, її 

об’єднувальний, мобілізуючий, розслаблюючий потенціал. Пов’язують 

ритм і пісню. Фільм розглядають як елемент масового мистецтва. 

Видовищність фільму. Письмова культура і фільм. Явище перенесення в 

кіно. Телебачення та фільм. Кіноіндустрія. Мультфільм і політика. 
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Заняття 5  

Тема 11. Інтернет у політичних комунікаціях 

 

План 

1. Зворотний зв’язок в Інтернет-комунікаціях. Інтернет, політична 

мобілізація, фандрайзинг.  

2. Блогерство в політичних комунікаціях.  

3. Інтернет-технології у політичній комунікації. 

4. Електронна демократія. Виборча кампанія та вибори в Інтернеті. 

5. Електронне врядування.  

 

Основні поняття: Інтернет, соціальні мережі, політичне співтовариство  

в Інтернет, реальне політичне співтовариство, фандрайзинг, блог, тролінг, 

твітинг, Інтернет-форум, спам, електронна демократія (e-Democracy), 

електронне врядування (e-Governance), електронний уряд (e-Government) 

 

Перше питання необхідно розпочати з трактування поняття «політичне 

співтовариство в Інтернеті». З’ясуйте можливості та виявіть особливості 

організації зворотного зв’язку в інтернет-просторі. Поясніть феномен 

впливу Інтернету на політичні мережі. Розкрийте значення Інтернету 

для мобілізації реальних політичних і громадянських спільнот та 

фандрайзингу. Проаналізуйте можливості твітингу в політичній мобілізації. 

У другому питанні розгляньте “блог” як один із каналів політичної 

комунікації. “Блог” як комунікаційне поле для реалізації функцій політичного 

інформування та дезінформування, політичного протистояння, обміну 

політичними знаннями, поглядами, позиціями. 

Розглядаючи третє питання, необхідно звернути увагу на 

інформаційні війни, політичний спам, хакерство, “витікання” інформації, 

тролінг та інші політичні Інтернет-технології. 

Четверте питання передбачає аналіз досвіду організації і проведення 

виборчих кампаній та виборів в Інтернеті на прикладі США й держав 

Західної Європи. Спроби організації виборчих кампаній в інтернет-

просторі України.   

У п’ятому питанні електронне врядування необхідно розглядати 

через досвід Заходу порівняно з реаліями України. Відповідь будується на 

основі аналізу сайтів вищих органів державної влади України, 

Російської Федерації, США, держав Європи. Необхідно звернути увагу на 

сайти місцевих органів влади в Україні, визначити їх специфіку, 

розкрити досвід надання адміністративних послуг в Україні.  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Приблизний перелік тем рефератів 

 

1. Політична комунікація: сутність, типологія.   

2. Основні поняття політичної комунікативістики. 

3. Сутність і значення комунікаційних процесів у політичній сфері. 

4. Рівні політичної комунікації.  

5. Моделювання політичної комунікації. 

6. Політичний іміджмейкінг. 

7. Політичний брендинг. 

8. Політичний лобізм. 

9. Інформаційний тероризм і методи його подолання. 

10. Інформаційні війни в сучасному світі. 

11. Інтернет-технології в політичній комунікації. 

12. Інтернет-спільноти і політиці. 

13. Технології нових медіа у політичній комунікації. 

14. Фандрайзинг у передвиборчій комунікації. 

15. Процес виробництва рекламної продукції в політичній сфері. 

16. Зворотний зв’язок у політичній комунікації. 

17. Види впливів мас-медіа. 

18. Діаспорні комунікації: українці у світі. 

19. Електронна демократія: перспективи для України. 

20. Політична комунікація в кризових ситуаціях. 

21. Політична комунікація у виборчих технологіях. 

22. Інтернет-інструменти для просування політичного продукту: 

аналіз сучасного стану, можливостей і тенденцій. 

23.  Передвиборча агітація: комплексність засобів. 

24. Ефекти політичної агітації. 

25. Тренди сучасної політичної комунікації.  

26. Популізм у сучасній політичній комунікації. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/%20Polit/Terin/
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ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Тестові завдання можуть мати чотири рівні складності.  

 

Приклади завдань першого рівня складності 

1. Обмін інформацією між політичними акторами, які знаходяться 

на різних рівнях ієрархічної системи, – це: 

а) вербальна політична комунікація; 

б) вертикальна політична комунікація; 

в) формальна політична комунікація. 

2. Форма односторонньої монологічної організації інформаційних 

потоків у сфері політики, що сформована на основі критичного 

ставлення комунікатора до позиції опонента без урахування думки 

реципієнта, – це:  

а) політичне маніпулювання; 

б) політична агітація; 

в) політична пропаганда. 

3. Модель політичної комунікації, до якої входять такі елементи: 

“комунікатор – повідомлення – канал – реципієнт – ефект”, запропонував: 

а) Г. Лассвел; 

б) Н. Вінер; 

в) К. Шеннон; 

г) У. Уївер; 

д) М. де Флер 

Приклади завдань другого рівня складності 

1. Із запропонованого переліку виберіть маркетингові способи 

політичної комунікації: 

а) політична реклама; 

б) політичний PR; 

в) політична пропаганда; 

г) політична агітація; 

д) інформаційний тероризм. 

2. Нелінійна модель політичної комунікації, запропонована Т. Ньюкомбом, 

уявляється у вигляді трикутника, на вершинах якого знаходяться: 

а) комунікатор; 

б) комунікант; 

в) повідомлення; 

г) канал; 

д) ситуація;  
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е) реципієнт. 

Приклади завдань третього рівня складності 

1. Виберіть із запропонованого переліку правильні судження: 

а) політична реклама здатна продати будь-якого політика, як гарячі 

пиріжки до сніданку; 

б) політична реклама обмежена нормами суспільної моралі; 

в) політична реклама – це немаркетинговий вид політичної комунікації; 

г) політична реклама враховує інтереси й потреби реципієнта, час 

та місце доставки  необхідної йому політичної інформації. 

2. Підберіть парне поняття: 

а) кореспондент;  1) отримувач;  

б) адресант;  2) контрагент; 

в) агент;  3) респондент;  

г) суб’єкт;   4) об’єкт.  

Приклади завдань четвертого рівня складності 

1. Знайдіть правильне вирішення запропонованої ситуації: 

політичний актор звернувся в івент-PR-компанію із замовленням на 

організацію невеличкої інформаційної війни проти конкурента. Як 

повинен вчинити менеджер компанії: 

а) перевірити платоспроможність замовника; 

б) урахувати статус замовника; 

в) відмовити замовнику; 

г) розробити і погодити із замовником план заходів інформаційної 

війни. 

2. У процесі планування та розроблення заходів антикризової 

політичної кампанії необхідно враховувати: 

а) ресурси замовника; 

б) характер кризової ситуації; 

в) уміння антикризового менеджера; 

г) характер та можливості підконтрольних замовнику інформаційних 

каналів; 

д) лише бажання замовника. 

  

Викладач самостійно компонує завдання з урахуванням рівня 

підготовленості студентів. Оцінювання здійснюється відповідно до 

конкретного рівня складності. Тестових завдань першого рівня 

складності повинно бути не менше 60 % від загальної кількості всіх 

тестових завдань однієї самостійної (поточної чи підсумкової) роботи. 
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СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

 

Агітація (лат. agitatio – спонукати) – спонукання до дії за допомогою 

слів, закликів тощо. 

Адресат – індивід (чи спільнота), на якого спрямована інформація. 

Блог (англ. weblog – “веб-журнал”) – розміщений на веб-сайті публічний 

мережевий щоденник одного або кількох авторів (блогерів), у якому 

події описуються у зворотному хронологічному порядку. 

Блогосфера (англ. blogosphere – сукупність журналів) – інформаційний 

простір, який сформувався навколо блогів. 

Вал інформації – перенасиченість інформаційного потоку різнорідними 

повідомленнями, що створює труднощі її сприйняття й аналізу. 

Відкладена інформація – не використані для прийняття політичного 

рішення повідомлення, що зберігають певний час своє інформаційне 

значення, тому можуть використовуватися в подальшому. 

Групова політична комунікація – вид політичної комунікації; 

комунікація всередині групи, між групами, у межах системи “індивід 

– група”, що пов’язана з реалізацією політичних завдань (наприклад, 

інтерв’ю політичного лідера, партійні збори тощо). 

Електронна демократія – демократична політична система, у 

якій комп’ютери й комп’ютерні мережі використовують для 

виконання найважливіших функцій демократичного процесу, таких як 

поширення інформації й комунікація, об’єднання інтересів громадян 

та прийняття рішень (шляхом консультацій і голосування). 

Електронне врядування (англ. e-Governance) – система управлінського 

зв’язку державних органів із громадянами через Інтернет-мережу для 

забезпечення оперативності, прозорості, якості та рівного доступу 

громадян до адміністративних послуг. 

Електронний уряд (англ. e-Government) – зміна зовнішніх та внутрішніх 

відносин державних організацій на основі можливостей мережі 

Інтернет, інформаційних та комунікаційних технологій з метою 

оптимізації послуг, що надаються ними, підвищення рівня залучення 

суспільства до питань державного управління й удосконалення 

внутрішніх бізнес-процесів. 

Інтернет-форум (веб-форум) – веб-додаток, призначений для спілкування 

відвідувачів сайта; один із найдавніших комунікаційних засобів мережі 

Інтернет, форма веб-інтерактивності відвідувачів сайта. 

Інтраперсональна політична комунікація – вид політичної комунікації; 

в політиці прирівнюється до розмови із самим собою (записи в 
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щоденнику політичного характеру, роздуми вголос на політичні теми, 

щоб краще усвідомити для себе ті чи інші висновки, тощо). 

Інформаційний тероризм – особливий інфраструктурний вид 

психологічного терору, для якого характерні зловживання інформаційними 

системами, мережами та їх компонентами для здійснення терористичних 

дій та інших віднесених до них акцій. Такий різновид тероризму, як 

правило, пов’язують із множиною інформаційних війн та спеціальних 

операцій, організованих національними або транснаціональними кримінальними 

структурами або спецслужбами іноземних держав. 

Зворотний зв’язок – реакція реципієнта на отримане повідомлення; 

індикатор процесу комунікації, на відміну від інформування, яке не 

передбачає реакцію реципієнта на отримане повідомлення.  

Канал (англ. channel ) – спосіб (засіб, шлях) передачі інформації. Розрізняють  

природні (вербальний, невербальний) і штучні (іконічний, символічний), 

художні (графіка, скульптура, живопис, архітектура тощо) і технічні 

(відео, телебачення, поліграфія тощо) канали комунікації. 

Комунікант (відправник повідомлення) – особа, яка генерує ідею або 

збирає, опрацьовує та передає інформацію; суб’єкт (об’єкт) комунікації. 

Комунікат 1) (у рекламі: kommunikat (англ.), gesamtkommunicat 

(нім.) – особливий вид тексту як багаторівневий, полімедіальний продукт 

комунікативної діяльності; вербальна та невербальна – пара- та 

екстравербальна знакова множина. Корелят полікодового тексту. 

Відрізняєтся від лінгвістичного тексту тим, що має складний багаторівневий 

характер, в якому інтегровані в єдине ціле лінгвістичний текст 

(вербальна складова), візуальне зображення (шрифт, ілюстрації, 

спільний дизайн тощо) та аудіокомпонент (звуковий ряд у рекламі, 

наприклад, звукове повідомлення, музичний ряд, шумовий супровід та 

ін.). Термін введено в обіг західними науковцями для позначення текстової 

змішаності. Виник у зв’язку з виявленням явищ проникнення в текст 

семіотичних та культурологічних елементів; 2) (у чеській лінгвістичній 

традиції теорії тексту 60 – 70-х рр. ХХ ст.) – закінчена частина тексту, що 

характеризується відносною смисловою завершеністю, наприклад, речення  

чи інформаційно-тематичний знаково-символічний блок, об’єднаний 

ієрархічною побудовою та єдиною структурою; 3) (у теорії мовної 

комунікації) – мовне повідомлення (синоніми: текст, дискурс); 4) (в офіційному 

документообігу) – (зах., лемк.) повідомлення (син. комюніке). Наприклад,  

Комунікат Синоду Єпископів 2014 року Божого Української Греко-

Католицької Церкви (Львів–Брюховичі,7–14 вересня 2014 року Божого). 



 27 

Комунікатор (адресант; англ. addressant, sender – відправник) – 

джерело інформації, її відправник; особа, яка з допомогою передачі 

повідомлення намагається викликати необхідну поведінку в партнера 

з комунікації (адресата). 

Комюніке (від франц. communique, лат. соmmunicatio – повідомлення, 

передача) – офіційне повідомлення вищих органів державної влади, 

дипломатичних органів, представників держави чи міждержавних 

організацій про стан справ у тій чи іншій галузі міждержавних 

відносин, хід та результати переговорів, воєнних дій тощо. Крім 

інформаційного, містить значуще смислове навантаження, а саме, 

може виражати позицію публікатора, оцінку подій, зобов’язання та 

цілі зацікавлених суб’єктів, їх наміри та застереження. В окремих 

випадках можуть містити документально оформлені підсумки завершених 

міждержавних контактів. 

Кризова ситуація в політичній комунікації – такий стан політичної 

комунікації, при якому комунікатор значною мірою втрачає можливість та 

здатність контролювати інформаційний потік, а реципієнт найчастіше не 

здатен зрозуміти звернені до нього повідомлення. 

Маркетингові політичні комунікації – вид масової комунікації, 

орієнтований на потреби та інтереси, індивідуальні характеристики 

споживача політичної інформації.  

Масова політична комунікація – вид публічної політичної 

комунікації; процес передачі інформації на кількісно великі розсіяні 

аудиторії, що часто здійснюється із використанням технічних засобів 

(преса, радіо, телебачення, Інтернет). 

Міжособистісна політична комунікація – вид політичної комунікації;  

процес обміну політичними повідомленнями та їх інтерпретація двома 

чи декількома індивідами, які вступили в контакт один із одним. 

Повідомлення – елементарна форма передачі інформації, що 

поєднує вербальні та невербальні символи. 

Політична агітація – засіб впливу на свідомість та настрої широких 

мас, що використовується з метою спонукати їх до політичної чи іншої 

активності; ідеологічна зброя у політичній боротьбі. Здійснюється шляхом 

поширення вигідних комунікатору ідей та гасел за допомогою різноманітних 

засобів: через пресу (газети, журнали, брошури, листівки, заклики 

тощо), усні виступи (доповіді, бесіди, читання газет та інше), радіо, 

телебачення, кіно, театр, образотворче мистецтво (плакати, діаграми, 

карикатури тощо), політичну і художню літературу тощо. 
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Політична інформація – система документованих або публічно 

оголошених даних про діяльність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, політичних діячів, політичних партій, 

виборчих блоків партій, суб’єктів, учасників виборчого процесу, які 

мають відношення до формування і здійснення державної влади й 

місцевого самоврядування.   

Політична комунікативістика – сучасна політична наука, яка 

активно займається загальними проблемами політичної комунікації 

(аналізує її відмінності від комунікації в інших сферах), розробленням 

методик прикладного аналізу політичних текстів (дискурс-аналіз, 

контент-аналіз, івент-аналіз, концепт-аналіз та ін.), вивчає проблеми 

жанрів політичної мови (гасло, листівка, програма, газетна стаття, 

виступ на мітингу, парламентська полеміка та ін.) та особливості 

функціонування політичних текстів. 

Політична мова – спрямований, орієнтований на сферу політики 

варіант національної мови (української, російської, англійської та 

інших мов). 

Політична комунікація – процес вироблення, передачі та обміну 

політичною інформацією, що структурує політичну діяльність і надає 

їй нового значення. Проблемою визначення сутності політичної 

комунікації займалися ряд дослідників. Основні визначення політичної 

комунікації: процес передачі політичної інформації, за допомогою 

якої інформація циркулює між різними елементами політичної системи 

(французький соціолог політики Р. Ж. Шварценберг); передача сенсів, 

значущих для функціонування політичної системи (Д. Плейно, Р. Ріггс); 

соціальна взаємодія через повідомлення, що стосується управління та 

здійснення влади в суспільстві (Крос Кетлін, Гакет Роберт); процес 

обміну смислами між політичними акторами, що здійснюється в ході 

їх формальних та неформальних взаємодій (К. Ю. Мелешкіна); 

своєрідне соціально-інформаційне поле політики, в якому поєднуються 

процеси обміну інформацією, передачі політичної інформації, що структурують 

політичну діяльність та надають їй нового значення (М. С. Вершинін). 

Розрізняють види політичної комунікації за суб’єктами комунікаційного 

процесу: інтраперсональна, міжособистісна, групова, масова політична 

комунікація; за рівнем формалізованості: формальна (здійснюється на 

основі формально закріплених правил комунікації) та неформальна 

(здійснюється на основі усних, не закріплених офіційно норм і правил); за 

типом відносин між комунікатором та реципієнтом: авторитарна (передбачає 

суворий контроль за комунікаційним процесом, односпрямований 
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потік інформації із переважанням пропагандистських технологій) та 

демократична (орієнтована на конкуренцію інформаційних повідомлень, 

передбачає зворотний зв’язок, плюралізм думок); за спрямованістю 

комунікаційних потоків: вертикальна (між політичними акторами, які 

перебувають на різних рівнях ієрархічної системи, наприклад, між 

державою та суспільством) та горизонтальна (здійснюється між політичними 

акторами, відносно рівними в політичній ієрархії, наприклад, між членами 

однієї політичної партії, між політичними фракціями в парламенті тощо). 

Політична пропаганда (лат. propagare –розповсюджувати) – форма 

комунікації, спрямована на поширення фактів, аргументів, чуток та іншої 

інформації з метою впливу на суспільну свідомість на користь певної 

спільної справи чи громадської позиції. Пропаганда зазвичай повторюється та 

поширюється через різноманітні засоби масової інформації, щоб 

закріпити стійкий результат у суспільній свідомості. 

Політична реклама – організована система методів психологічної 

дії на масову аудиторію, орієнтована на зміну або закріплення її 

політичних переконань з метою управління її політичною поведінкою. 

У політичній рекламі широко використовують символіку, логотипи 

політичних партій чи інших суб’єктів політики, зображення (портрети) 

політиків тощо. З рекламною метою можуть бути організовані публічні 

заходи, разові чи серійні акції тощо.   

Політичне мовлення – використання загальнонародної мови в 

процесі створення політичного тексту. 

Політичний агент – громадський діяч, який проводить політику 

будь-якої політичної партії або іншої політичної організації в 

середовищі, що не належить до цих структур. 

Політичний актор – активний суб’єкт конкретного політичного 

процесу, діяч, який прагне максимізувати власну вигоду й водночас 

мінімізувати власні зусилля, ресурси, необхідні для досягнення мети. 

Кожен політичний актор намагається досягнути бажаних цілей через 

використання найновітнішої інформації із залученням мінімальних, 

але достатніх ресурсів (затрат). Відповідно це є суб’єкти, які беруть 

участь у політичній “грі” (наприклад, здобутті перемоги у передвиборчих 

кампаніях, лобіюванні чиїхось інтересів тощо). 

Політичний дискурс – важливий для політичної комунікативістики 

термін, у наш час немає єдиного точного його визначення. Він може 

означати і мовну діяльність, і текст, і контекст, і висловлювання у 

його взаємозв’язках із комунікативною ситуацією. 
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Політичний лобізм – здійснювана у правовому полі скоординована 

практика обстоювання інтересів чи тиску на законодавців і чиновників 

неурядовими організаціями, фінансово-промисловими групами чи 

етнічними спільнотами на користь того або іншого політичного 

рішення. Лобізм також передбачає діяльність зацікавлених осіб, які 

сприяють ухваленню органами політичної влади тих або інших рішень 

із використанням формальних та неформальних відносин в органах 

влади. Передусім йдеться про захист інтересів не якоїсь окремої 

компанії, а цілої галузі. Іноді асоціюється з корупцією і нелегальними 

методами впливу на прийняття рішень урядовими політичними 

структурами, хоча лобізм необов’язково передбачає підкуп державних 

працівників. У США як вид легальної професійної діяльності існує з 

1946 р. 

Політичний PR – це спосіб маркетингової інформаційно-комунікаційної 

діяльності, спрямований на створення позитивного іміджу політичного 

актора, налагодження його зв’язків із громадськістю. 

Політичний спам – розсилання політичної реклами чи компрометуючої 

інформації на електронні адреси  масового адресата. 

Політичний текст – зв’язна, цілісна послідовність слів, речень, 

об’єднаних смисловим зв’язком, що має завершений вигляд і здатна 

спонукати до дії та організації зворотного зв’язку. Може бути усним 

(виступ на мітингу, доповідь на партійному з’їзді, інтерв’ю 

політичного лідера тощо) та письмовим (аналітична стаття в газеті, 

політична листівка, програма політичної партії тощо). 

Помилка сприйняття повідомлення – невідповідність між 

змістом повідомлення та його розумінням реципієнтом, що виникає в 

разі використання різних систем символів при кодуванні й декодуванні 

інформації (наприклад, якщо комунікатор вибрав незрозумілу чи 

невідому для реципієнта систему кодування). 

Реципієнт (англ. receiver – отримувач, приймач повідомлення, 

декодувальник) – індивід (або спільнота), якому адресована інформація і 

який може певним чином її інтерпретувати та реагувати на неї. 

Символічний політичний акт – дія, спрямована на поширення 

політичної інформації, здійснювана за допомогою знаків, символів, 

сигналів (зокрема, політичне вбивство, народна люстрація, участь у 

виборах та ін.). 

Сміхова політична комунікація – вид політичної комунікації, яка 

грунтується на особливостях сприйняття сміху. Використання такого виду 

політичної комунікації дозволяє зняти напруження в незручній 
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політичній ситуації, налаштувати політичного опонента на позитивне 

сприйняття комунікатора. Однак сміх та гумор не лише спроможні 

налагодити комунікацію, але так само спричинити незручну зворотну 

реакцію, якщо комунікатор не врахував ментальність адресата, його 

ідентифікації, особливості політичної ситуації, політичні настрої тощо.   

Стиль політичної мови – мовні особливості використання 

національної мови, властиві певному політикові конкретної політичної 

партії або організації. 

Твітинг – жанр політичної комунікації, що здійснюється за 

допомогою інтернет-сервісу Twitter.   

Тролінг – провокативне цілеспрямоване розміщення в Інтернеті 

повідомлень, здатних посіяти чутки, зіпсувати репутацію, викликати 

флейм, конфлікти між учасниками інтернет-спілкування тощо.   
Політичний троль – особа, яка, як правило, приховано поширює 

компрометуючу неправдиву інформацію, чутки про політичні події, 

політичних акторів, провокує негативно емоційно забарвлене обговорення 

важливої для замовника теми. 

Фандрайзинг (англ. to raise fund – формувати фонд) – 1) широке 

трактування: діяльність, спрямована на пошук ресурсів (людей, 

обладнання, інформації, фінансів тощо) для реалізації проектів та/або 

підтримки функціонування організації; 2) вузьке трактування: діяльність, 

спрямована на пошук фінансових засобів підтримки проектів, як 

правило, соціального спрямування. Види сучасного фандрайзингу: 

збір коштів у місцевих співтовариствах, збір коштів шляхом залучення 

великих підприємств та організацій, які займаються благодійністю, 

участь у конкурсах на отримання грантів, що організовані благодійними 

фондами, індивідуальний фандрайзинг тощо. 

Флейм (англ. flame – вогонь) – словесна війна в Інтернеті 

(форуми, чати тощо), яка не має ніякого відношення до початкової 

теми обговорення.  

Чат (англ. to chat – базікати, обговорювати) – спілкування в 

Інтернеті в умовах реального часу (в режимі “тут і в даний час”) у 

вікні, яке постійно поповнюється новими повідомленнями. 
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