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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

«Політична комунікативістика» є базовою нормативною дисципліною, яка дає 

студентам розуміння понять «інформація», «комунікація», «політична комунікація», формує 

уявлення щодо взаємодії політичної та медіа-систем, розкриває закономірності 

функціонування традиційних та соціальних медіа у політичній сфері та формує навички 

володіння прийомами організації інформаційних кампаній, протидії маніпуляціям та 

проведення діяльності у сфері політичних відносин з громадськістю. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Політична комунікативістика» є 

формування у студентів відповідних загальних і спеціальних компетентностей та досягнення 

програмних результатів, визначених стандартом вищої освіти (СВВ) за спеціальністю 052 

«Політологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» (Наказ МОН України від 20 

липня 2020 року № 911), які стосуються знання теоретико-методологічних основ політичної 

комунікативістики, здатності аналізувати взаємодію політичної та медіа-систем, 

спроможності виявляти способи впливу інформаційно-комунікаційного впливу на політичні 

процеси та застосовувати їх у практичній діяльності. 

Опанування курсом дисципліни «Політична комунікативістика» має зробити 

наступний внесок у досягнення загальних програмних результатів навчання за спеціальністю 

«Політологія»: 

 

Шифр  Програмний результат Результат вивчення дисципліни 

РН 01 Розуміти предметну область, етичні 

та правові засади професійної 

діяльності. 

Знати зміст основних підходів до розуміння 

сутності політичної комунікації на 

глобальному, національному і місцевому 

рівні.  

РН 02 Вільно спілкуватися державною та 

однією з іноземних мов усно і 

письмово у професійній діяльності. 

Вміти чітко формулювати та висловлювати 

власну думку, застосовуючи політологічні 

терміни українською мовою, 

використовувати знання іноземних мов для 

аналізу іншомовного масиву професійних 

текстів. 

РН 03 Вміти критично мислити у сфері 

професійної діяльності. 

Вміти критично оцінювати наукові підходи 

до тлумачення цілей політичної комунікації 

та можливості застосування на практиці 

методів критичного мислення для оцінки 

медіа-повідомлень. 

РН 04. Мати навички професійної 

комунікації. 

Мати навички використання знання 

проблематики політичної комунікативістики 

у дискусійному форматі, беручі участь у 

професійному обговоренні винесених тем на 

наукових конференціях, семінарах, круглих 

столах, дебатах тощо. 

 



РН 05 Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній діяльності. 

Самостійно використовувати Інтернет-

ресурси для пошуку навчальних матеріалів, 

наукових та публіцистичних статей, які 

стосуються питань політичних комунікацій. 

Вміти залучатися та організовувати 

спілкування у процесі онлайн-навчання.  

РН 06 Знати свої права та обов’язки як 

члена демократичного суспільства 

та використовувати їх у професійній 

діяльності. 

Знати основні підходи та динаміку змін щодо 

ставлення та розуміння сутності демократії, 

прав та свобод людини у сучасному 

комунікаційному середовищі.  

РН 07 Розуміти історію, закономірності та 

етапи розвитку предметної сфери 

політології, знати її цінності та 

досягнення. 

Знати основні етапи розвитку політичної 

комунікативістики як наукової дисципліни та 

розуміти їхні ціннісні пріоритети. 

РН 08 Вміти використовувати базовий 

категорійно-понятійний та 

аналітично- дослідницький апарат 

політичної науки. 

Знати основні категорії та поняття сучасної 

комунікативістики. Володіти навичками їх 

використання у процесі навчання та 

комунікації. 

РН 09 Вміти застосовувати політологічне 

мислення для розв’язання 

теоретичних та практичних проблем 

у політичній сфері на основі 

опанування класичної та сучасної 

політичної думки. 

Знати актуальні проблеми, які існують у у 

сфері політичних комунікацій, а також 

основні підходи до їх формулювання та 

розв’язання. Прагнути пояснити події у 

сучасному медіа-просторі, ґрунтуючись на 

теоретичному фундаменті політичної 

комунікативістики.  

РН 11 Застосовувати інструментарій 

нормативної та емпіричної 

політичної теорії, політичної 

методології, порівняльної та 

прикладної політології, 

міжнародних та глобальних студій у 

фаховій діяльності. 

Знати базовий інструментарій, а також 

методологічні підходи, які використовуються 

для вивчення теоретичних та практичних 

проблем у сфері політичних комунікацій. 

Отримати первинні навички його залучення 

для пошуку шляхів вирішення практичних 

завдань.  

РН 12 Вміти аналізувати взаємодію 

політичних акторів та інститутів, 

владу та урядування, політичні 

системи та режими, політичну 

поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 

Знати запропоновані формулювання сутності, 

походження, мети і засобів політичної 

комунікації, закономірності взаємодії 

політичної та медіа-систем, вимог до 

політичних лідерів та еліт у цій сфері, 

рекомендації щодо оптимальних форм 

політичної комунікації. 

РН 13 Вміти аналізувати публічну 

політику на місцевому, 

національному, європейському та 

глобальному рівні. 

Знати базові тлумачення цілей, рушійних сил 

і детермінант політичної комунікації у 

сучасному мережевому суспільстві.  

PH 14 Застосовувати теорії та методи 

прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у 

професійній діяльності. 

Мати уявлення про основні прикладні 

аспекти політичної комунікативістики, 

методи політичної комунікації, знати основи 

організаційної діяльності в інформаційній 

сфері та відносинах з громадськістю. 

РН 15 Конструювати дизайн, розробляти 

програму та виконувати 

політологічні дослідження з 

використанням сучасних методів, 

Вміти складати план, формулювати усні 

виступи, оформляти письмові роботи (тези, 

есе, реферати) у відповідності до методичних 

рекомендацій та вимог ДСТУ, розробляти та 



технологій та інструментарію 

політичного аналізу. 

просувати власні платформи в онлайн-

мережах. 

PH 16 Презентувати результати 

теоретичних і прикладних 

досліджень фахівцям і широкій 

аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших 

галузей знань. 

Вміти використовувати термінологію 

політичної комунікативістики. Мати навички 

грамотного артикулювання своїх думок та їх 

переконливого донесення до аудиторії.  

  



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох змістових модулів: 

1. Теоретико-методологічні основи політичної комунікативістики. 

2. Медіа і політика. 

3. Способи інформаційно-комунікаційного впливу на політичні процеси. 

4. Прикладні аспекти політичної комунікативістики. 

 

Структура кожного змістовного модуля складається з трьох блоків – лекційного 

блоку, блоку самостійної роботи та блоку семінарських занять. Ці блоки націлені на 

забезпечення опанування тематикою дисципліни не тільки як результату пасивної роботи «на 

прийом» під час прослуховування лекцій та прочитання рекомендованої літератури у процесі 

самостійної роботи, але й активної творчої діяльності «на віддачу», яка полягає у 

критичному осмисленні матеріалу лекцій, навчальних посібників наукових і публіцистичних 

статей, кваліфікованій участі у дискусіях під час семінарів, підготовці змістовно глибокого 

та методично правильно оформленого авторського есе по тематиці кожного модуля, 

виконанні контрольного тесту та відповіді на заліку. Залік, водночас, є формою підсумкового 

контролю успішності навчання. 

 

№ Назва теми Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи політичної комунікативістики 

1 Політична комунікативістика як 

наукова дисципліна. 

2 2 10 

2 Основні етапи розвитку та школи 

комунікативістики. 

2 2 10 

3 Інформація: сутність та різновиди. 

Комунікація: інтерпретації та вміст. 

2 2 10 

4 Комунікація у соціальних мережах: 

закономірності та критерії 

ефективності. 

2   

5 Політична комунікація: поняття, 

моделі, функції. 

2 2 10 

Модуль 2. Політика і медіа 

6 Етапи становлення та структура 

сучасної медіа системи. 

2 2 12 

7 Політичні функції мас-медіа. 2 2 12 

8 Основні наукові підходи до 

визначення впливу ЗМІ на політичні 

процеси. 

2 2 12 



9 Рівні, типи та моделі взаємодії 

політичної та медіа-систем. 

2 2 12 

10 Політична комунікація в онлайн-

мережах. 

2 2 12 

11 Політичне інформаційне та мережеве 

суспільство. 

2 2 12 

Модуль 3. Способи інформаційно-комунікаційного впливу на політичні процеси 

12 Пропаганда та маніпуляція 

суспільною свідомістю. 

2 2 12 

13 Імідж та «м’яка» сила як способи 

політичної комунікації. 

2 2 12 

14 Фейки, дезінформація та 

місінформація у соціальних медіа. 

2 2 12 

15 Інформаційні війни. 2 2 12 

16 Інформаційна безпека. 2 2 12 

Модуль 4. Прикладні аспекти політичної комунікативістики 

17 Правила ведення переговорів.    

18 Технології ефективного копірайтингу.    

19 Алгоритми створення та просування 

онлайн-продукту. 

   

20 Організація роботи прес-служби.    

21 Планування та проведення 

інформаційних кампаній. 

   

 Усього годин 42 40 248 
 

  



ТЕМАТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи політичної комунікативістики. 

Тема 1. Політична комунікативістика як наукова дисципліна. Об’єктом 

політичної комунікативістики є відносини в інформаційно-політичній сфері суспільного 

життя. Предметом політичної комунікатикавістики виступає вплив інформаційно-

комунікаційних процесів на політичну свідомість та поведінку. Теоретико-методологічним 

фундаментом політичної комунікативістики служить теорія комунікації. В основу теорії 

політичної коммунікативістики були покладені  ідеї біхевіоризму (Г. Лассуелл, У. Ліппман); 

кибернетики (К. Дойч) і структурно-функціонального аналізу (Г. Алмонд, Дж. Коулман). 

Комунікативна методологія включає в себе сукупність таких методів, як концепт-аналіз, 

дікурс-аналіз, комунікативно-мережевий аналіз і т.д. На основі комунікативного методу 

обговорюються також і проблема медіатизации політики, концепт делібератівной демократії 

та багато іншого в політичному процесі 

Тема 2. Основні етапи розвитку та школи комунікативістики. П’ять етапів 

становлення та розвитку коммунікативістики: перший етап - 1900-1950 рр. - на цьому етапі 

відбувається активне конструювання соціології комунікації, де провідну роль займали 

дослідження громадської думки, ЗМІ, політичної пропаганди; другий етап - 1950-1970 рр. - 

на цьому етапі починається вивчення політичних атитюдів та їх змін під впливом 

комунікації, відбувається дисперсія комунікативних досліджень за різними напрямками і 

методологічним течіям; третій етап - 1970-1985 рр. - основною рисою цього етапу є 

протистояння позитивізму і критичного спрямування комунікативних досліджень, в яких все 

частіше використовується комунікативний підхід до розгляду соціальних і політичних 

процесів; четвертий етап - 1985-2000 рр. - на цьому етапі в рамках критичного напрямку 

починають вивчатися питання владного впливу і протистояння йому за допомогою 

комунікації; П'ятий етап - з 2000 р по т.ч. - для цього етапу характерний епістемологічний і 

методологічний плюралізм досліджень комунікацій та зміщення фокусу наукового інтересу в 

бік Інтернету і,зокрема, онлайн-мереж. Американська політична коммунікативістика. 

Німецька політична комунікативістика. Французька політична коммунікативістика. Наукові 

публікації з проблематики політичної комунікації в Україні. 

Тема 3. Інформація: сутність та різновиди. Комунікація: інтерпретації та вміст. 

Атрибутивний та функціональний підходи до тлумачення сутності інформації. Фізична, 

біологічна, психологічна, соціальна, політична інформація. Визначення взаємодії та 

взаємовпливу між інформацією й тим, що її викликає, як актуальна проблема 

комунікативістики. Базова інформація та три її головних джерела. Поточна інформація, 

об’єктний і суб’єктний типи поточної інформації. Три джерела суб’єктної інформації. 



Правове визначення поняття «інформація». Юридично значущі ознаки, що обумовлюють 

специфіку інформації як предмету правового регулювання. Основні галузі та види 

інформації, інформаційна діяльність та інформаційні відносини, як вони закріплені у Законі 

України «Про інформацію».  

Механістична та діяльнісна парадигми комунікації. Технократичні підходи до 

тлумачення комунікації. Теологичне значення комунікації. Семіотичний напрям аналізу 

комунікаційно-інформаційних процесів. Соціологічний підхід до розуміння комунікації. Три 

основні інтерпретації поняття «комунікація»: як засіб зв'язку будь-яких об'єктів 

матеріального і духовного світу, тобто як певна структура; як спілкування, в процесі якого 

люди обмінюються інформацією; як передачу і масовий обмін інформацією з метою впливу 

на суспільство і його складові компоненти. Відмітні ознаки комунікації. Три основних 

теоретичних підходах, які відображені у соціальних і поведінкових науках: 

структурний, біхевіоральний, культурний. Схема комунікації за К. Шенноном і 

У. Вейвером. Концепція комунікації В. Шрамма. Теоретичний опис процесу інформування, 

запропонований Г. Лассуелом. Диференціація понять «інформування», «маніпуляція» та 

«комунікація». Ефективність соціальної комунікації. 

Тема 4. Комунікація у соціальних мережах: закономірності та критерії 

ефективності. Поняття «соціальна мережа». Індивідуалістська та колективістська парадигми 

соціальної взаємодії. Концепція соціального капіталу П Бурд’є. Форми соціального капіталу 

за Дж. Коулманом. Закон розповсюдження влади у мережі (В. Паретто, Дж. де Солла Прайс). 

Розгляд розвитку і функціонування соціальних мереж крізь призму теорії ігор. Теорія «шести 

рукостискань» С. Мілгрема. Динаміка зростання соціальних мереж. Централізовані та 

децентралізовані соціальні мережі. Кількісний підхід до визначення ефективності соціальної 

мережі (Д. Сарнов, Р. Меткалф, Д. Рід, Б. Бріско, А. Одлижко і Б. Тіллі, Д. А. Губанов, Д. А. 

Новіков і А. Г. Чхартішвілі). Якісний підхід до оцінки коопераційної ефективності 

соціальних мереж. Дж. Коулман: найбільш ефективними комунікаційними конструктами 

виступають закриті соціальні мереж. Р. Бурт: відкриті мережі зазвичай є більш ефективними. 

Чотири типи мереж: внутрішньо згуртовані відкриті, внутрішньо згуртовані закриті, 

внутрішньо дезінтегровані закриті, внутрішньо дезінтегровані відкриті. Закономірності 

генези, функціонування та розвитку соціальних мереж як поля інтегральної суспільної 

взаємодії. Мультимодальність комунікації в онлайн мережах. Структура мережевого 

комунікаційного поля: ядро, напівпериферія, периферія. Аналіз мереж онлайн-месенджерів, 

блогосфери, Твіттеру та Фейсбуку. Комунікаційне поле та його характеристики. 

Валюентність як критерій комунікаційного впливу у мережі. 



Тема 5. Політична комунікація: поняття, моделі, функції. Ідеалістський та 

реалістський підходи до розуміння мети і способів політичної комунікації. Політична 

комунікація за визначеннями К. Дойча, Дентона і Вудворта, Д. Грабер, Б. Мак Наіра, 

Р.Ж.Шварценберга. Три основні способи політичної комунікації. Політична комунікація як 

процес інформаційних взаємовідносин в межах певної політичної системи (між елементами 

та всередині елементів), а також між даною системою і соціальною системою загалом. 

Модель політичної комунікації Ж.-М. Котре. Модель політичнох комунікації К. Сайнне. 

Елементи політичної комунікації за Б. МакНайром. Три рівня інформаційних потоків 

політичної комунікації. 

Модуль 2. Політика і медіа. 

Тема 6. Етапи становлення та структура сучасної медіа системи. Етапи розвитку 

сучасної медіа-системи. Поява та розвиток друкованих засобів інформації. Винахід та 

розповсюдження радіо. Винахід та розвиток телебачення. Особливості електронної 

комунікації. Винахід та розвиток Інтернету. Поняття «засоби масової інформації (ЗМІ)». 

Традиційні ЗМІ та медіа, засновані на Web-2.0 технологіях (Інтернет і онлан-мережі), як 

підсистеми медіа-системи. Складові системи традиційних ЗМІ. Схема мас-медіа як 

соціальної системи Дж.Харлесса. Соціальні медіа та онлайн-месенджери як складові 

глобальної мультимережі. Поняття та призначення медіа-системи.  

Тема 7. Політичні функції мас-медіа. Бінарна функція ЗМІ – репродуктивна і 

продуктивна. Репродуктивна – статичний аспект діяльності, коли ЗМІ відображають 

політичну ситуацію. Продуктивна – динамічний аспект, коли мас-медіа беруть участь і 

впливають на політичний процес, а їхня діяльність є складовою політичного процесу. 

Функції засобів масової інформації, які вони виконують в репродуктивному плані, за  

А. 3. Москаленко. Забезпечення відкритості як первинна функція ЗМІ. Інформування і 

контроль як вторинні функції ЗМІ. Функції третього рівня: політична соціалізація та 

інтеграція, політичне навчання та виховання, формування громадської думки та політичної 

волі. Міжфункціональний зв'язок. Загальні функції мас-медіа щодо політичної системи як 

забезпечення каналів «входу» і «виходу». Роль мас-медіа як засобу «зворотного зв’язку». 

Система масової інформації як орган соціального управління. Диференціація функцій ЗМІ в 

залежності від типу політичних систем. Завдання ЗМІ за умов демократії. 

Тема 8. Основні наукові підходи до визначення впливу ЗМІ на політичні 

процеси. Нормативно-ціннісний (соціально-аксіологічний) підхід. Свобода слова як головна 

цінність та умова існування демократії. Чотири типи аргументації щодо суспільної 

значущості свободи друку: теологічний, природний, утилітаристський, суспільного прогресу. 

Біхевіоральний (соціально-психологічний) підхід. Партисипаторний блок - три табори: а) ті, 



хто переконує, що мас-медіа мають визначальний вплив на електоральний вибір громадян, 

який можна вирахувати, спрогнозувати і максимізувати (В. Ліппман); б) ті, хто доводять, що 

такий вплив відсутній і громадяни на виборах керуються власними ціннісними 

переконаннями, які є майже непохитними (К. Ховланд); в) ті, хто допускають, що такий 

вплив є, але він дуже складний і багатофакторний (П. Лазарсфельд, Дж. Клаппер). 

Двохступенева концепція впливу – «лідери громадської думки». Концепція двоциклічного 

потоку інформації (Трольдаль, Шенк). Комунікаційний блок - закономірності 

комунікаційного процесу, за якими відбувається формування громадської думки, та 

потенціалу преси, радіо та телебачення у цій діяльлності. «Встановлення пунктів порядку 

денного» – Б. Коен. М. Маккобі, Д. Шоу, Ш. Фридман, Ш. Дунвуди. «Спіраль мовчання» – 

Е. Ноель-Нойман. Чотири головні умови, за яких ЗМІ виступають в числі важливих 

комунікаційних агентів для громадян – М. Харроп і В. Міллер. Концепція використання і 

задоволення (Е. Катц, Дж. Палмгрін). Концепція С. Ленарта. Інформаційно-технологічний 

детермінізм. 

Тема 9. Рівні, типи та моделі взаємодії політичної та медіа-систем. Відносини між 

політикою та медіа на макро-, мезо- та макрорівнях. Бюджетно-бюрократичний, 

патерналістсько-ієрархічний, представницько-демократичний, популістсько-медіакратичний, 

індивідуалістсько-анархічний типи відносин політичних інститутів та ЗМІ за В. Геллнером. 

Характеристика основних моделей взаємодії політичної та медіа-систем (Дж. Кін). 

Тоталітарна модель –  підпорядкування інформаційного простору певному політичному 

лідерові чи партії. Авторитарна модель – мас-медіа мають завдання служити уряду і 

стабілізувати його панування. Ліберальна модель – ЗМІ служать суспільству в пошуках 

правди як партнер у дискусії, а не як захисник уряду та його пропагандистських намірів, а 

діяльність мас-медіа – це, передусім, економічна діяльність, метою якої є отримання 

прибутку. Чотири тенденції у розвитку сучасних ЗМІ, що діють за умов ринкового 

лібералізму: монополізація, інтернаціоналізація (глобалізація), уніфікація, комерціалізація 

(Г. Шиллер). Політичний вплив ЗМІ у США. Соціально відповідальна модель – мас-медіа 

зобов’язані бути відповідальними перед суспільством за виконання функцій масової 

комунікації у сучасному суспільстві, але, коли ЗМІ не беруть на себе цієї відповідальності, 

деякі інші агенції мусять доглядати за тим, щоб суттєві функції масової комунікації 

виконувались. Політичний вплив ЗМІ у Великій Британії та Німеччині. Медіатизація 

політики: інструменталістський та соціально-конструктивістський підходи. 

Тема 10. Політична комунікація в онлайн-мережах. Роль соціальних медіа у 

сучасних політичних процесах. Особливості політичної комунікації в онлайн-мережах: 

демасифікація та індивідуалізація, диференціація та варіативність інформаційних потоків. 



Інтерактивність як ключова відмінність політичної комунікації в онлайн-мережах. Проблема 

інформаційного перенавантаження. Ефект ірраціональності комунікації: перехід 

інтелектуального сприйняття інформації на рівень емоцій та підсвідомих рефлексів. Підйом 

значення внутрішніх переконань. Можливості впливу фейків та дезінформації. Поляризація 

як особлива характеристика комунікаційного поля онлайн-мереж. Соціальна валідація в 

Інтернеті. Ізоляціонізм політичної комунікації: «ехо-камери» та «фільтраційні бульбашки». 

Токсичне та доброякісне розгальмовування в віртуальному просторі. Вікова гетерогенність 

політичної онлайн-комунікації. Валюентність як критерій ефективності мережі для 

політичного лідера. Приклади використання мережевої теорії у політичній комунікації.  

Тема 11. Комунікаційне поле інформаційного та мережевого суспільства. 

Комунікаційне поле як характеристика суспільних відносин. «Глобальна село» 

М. Маклюена. «Інформаційне суспільство» Дж. Мартіна. Теорія постіндустріального 

суспільства Д. Белла. Інформаційна революція та демасифікація суспільства у теорії 

Е. Тоффлера. Концепція мережевого суспільства Б. Веллмана. Характеристика мережевого 

суспільства М. Кастельса. Глокалізація як ознака комунікаційного поля мережевого 

суспільства. Трансформація політики і політичного в реаліях мережевого суспільства, за 

Я. ван Дейком. Комунікаційна влада. Держава та громадянське суспільство у віртуальному 

просторі. Постдемократія та модальність постправди. Мораль як основний чинник 

політичної комунікації. Повернення в політичну сферу справжнього гуманістичного 

антропоцентризму як свободи вибору та персональної відповідальності. Підвищення 

стійкості до маніпуляцій з боку державних і комерційних мас-медіа. Персоналізація 

політики. Електронна демократія як форма політичної комунікації та партисипації у 

мережевому суспільстві. «Бульбашкова» демократія. Цифрова диктатура.  

 

Модуль 3. Способи інформаційно-комунікаційного впливу на політичні процеси 

Тема 12. Пропаганда та маніпуляція суспільною свідомістю. Виникнення та 

тлумачення терміну «пропаганда». Пропаганда та політичні реклама, PR і агітація. 

Позитивна (конструктивна) та негативна (деструктивна) пропаганда. Основні елементи 

процесу пропаганди. Засоби пропаганди. Критерії змісту ефективної пропаганди. Критерії 

форми ефективної пропаганди. Правила пропаганди. Контрпропаганда. Виникнення та 

тлумачення терміну «політична маніпуляція». Відмінність маніпуляції від інших форм 

інформаційного впливу. Методи маніпуляції. «Позитивні» та «негативні» форми 

маніпуляцій. Умови ефективності маніпуляції. Способи протидії маніпуляціям. 

Тема 13. Імідж та «м’яка сила» як способи політичної комунікації. Поняття та 

характеристика іміджу. Об’єкти іміджу. Ознаки іміджу. Функції іміджу. Види іміджу. 



Політичний імідж. Імідж політичного лідера. Імідж держави. Сутність «м'якої сили». 

Суб’єкти «м’якої сили». Складові м’якої сили за концепцією Дж. Ная. Компоненти м’якої 

сили за версією Британського інституту державного управління і медіа-корпорації Монокль. 

Інституційне оформлення «м'якої сили». Системна модель вимірювального інструментарію 

м'якої сили. Критерії розрахунку індексу м'якої сили країни, які пропонує використовувати 

Ю. Трункос. Від Soft Power до Smart Power. «М’яка сила» США. «М’яка сила» 

Європейського Союзу. «М’яка сила» Китаю. «Sharp power» Росії. Завдання політики «м’якої 

сили» України. Організаційна модель політики «м’якої сили» України. 

Тема 14. Фейки, дезінформація та місінформація у соціальних медіа. Тлумачення 

термінів фейк, дезінформація та місінформація. Види дезінформації. Стратегії 

розповсюдження дезінформації. Методи дезінформації. Гумор, чутки, омана, шахрайство, 

фальсифікація. новинна «качка», теорія змови, тролинг. Прийоми та засоби створення 

фейків. Особливості розповсюдження фейків в онлайн-мережах. Реагування на фейки. 

Розпізнавання фейків. 

Тема 15. Інформаційні війни. Тлумачення терміну «інформаційна війна». Основні 

етапи розвитку засобів та методів ведення інформаційних війн. Об’єкти інформаційної війни. 

Цілі та завдання інформаційних війн. Рівні, типи та види інформаційних війн. Стратегія та 

алгоритм інформаційної війни. Методи інформаційної війни: зняття захисту та каналізація 

негативних емоцій; організація подачі матеріалу «на власні очі»; зміщення акцентів та зміна 

масштабів; формування гасел, символізація та міфологізація; війна іміджі; моделювання 

довіри та приєднання. Структури та інструменти спеціальних психологічних операцій. Мас-

медіа як інформаційна зброя. Інформаційні війни в Інтернет-просторі. 

Тема 16. Інформаційна безпека. Поняття «інформаційна безпека». Реалістська та 

ідеалістична парадигми забезпечення інформаційної безпеки. Співвідношення відкритості та 

закритості як головна проблема забезпечення інформаційної безпеки. Рівні інформаційної 

безпеки. Стратегія інформаційної безпеки України. Аналіз загроз та викликів інформаційній 

безпеці України: інформаційно-психологічний вплив на населення з боку зарубіжних країн 

як результат глобальних т а  р о с і й с ь к и х  дезінформаційних кампаній; набуття 

суб’єктності соціальних мереж, зміна балансу інформаційних відносин та захист 

особистих/приватних прав людини; зростання значення цифрових технологій на фоні 

низького рівня медіаграмотності та цифрової обізнаності населення. Стратегічні напрями та 

цілі інформаційної безпеки: протидія дезінформації, маніпулятивній інформації, а також 

інформаційним операціям та атакам іноземних країн; забезпечення всебічного розвитку 

української культури та формування загальнонаціональної ідентичності; підвищення рівня 

медіакультури та медіаграмотності суспільства; забезпечення дотримання конституційних 



прав особи на свободу вираження та захист приватного життя, захист прав журналістів і 

протидія поширенню незаконного контенту; інформаційна реінтеграція мешканців 

тимчасово окупованих територій до загальноукраїнського інформаційного простору; 

створення та подальший розвиток системи кризових комунікацій; розвиток та утвердження 

позитивного іміджу України та українців, інформаційне сприяння просуванню інтересів 

держави у світі; Розвиток інформаційного суспільства та підвищення рівня культури діалогу. 

Механізми реалізації стратегії інформаційної безпеки. 

 

Модуль 4. Прикладні аспекти політичної комунікативістики. 

Тема 17. Правила ведення переговорів. Вимоги до пропозицій щодо переговорів. 

Змістовний аспект підготовки до переговорів. Організаційний аспект підготовки до 

переговорів. Культурний аспект підготовки до переговорів. Формат першої зустрічі. Раппорт 

– встановлення контакту. Невербальна поведінка як джерело інформації. Управління 

поведінкою під час переговорів. Правила роботи із запереченнями. Дейл Карнегі: шість 

способів розташовувати до себе людей, дванадцять способів схилити до своєї точки зору. 

Тема 18. Технології ефективного копірайтингу. Що таке копірайтинг. Алгоритм 

побудови тексту: привертаємо увагу, називаючи проблему; пропонуємо конкретне 

вирішення цієї проблеми; показуємо вигоди запропонованого рішення; доводимо, що це 

правда. Структура тексту: заголовок, звернення, теза, аргумент, доказ, приклад. Відповіді на 

шість питань: Що? Чому? Хто? Як? Коли? Де? Критерії ефективного копірайтингу: 

короткість, конкретика, красота. 

Тема 19. Алгоритми створення та просування онлайн-продукту. Що таке блог? 

Хто такий блогер? Основні формати онлайн-продуктів. Визначення теми. Визначення 

платформи. Вивчення середовища. Визначення точок зростання. Розробка концепції блогу. 

Вивчення правил і алгоритму платформи. Збір інструментів для ведення блогу. Ведення 

контент-плану. Визначення короткострокових і довгострокових цілей. Пошук власної 

родзинки. Робота над дизайном сторінки. Створення привабливого візуалу. Виділення 

бюджету на просування. Публікація контенту і повтори. Використання різних форматів 

подачі контенту: Instagram; Telegram; Facebook; TikTok. Робота на камеру. Вдосконалення 

текстів. Способи нарощування аудиторії: звернення до комунікаційного оточення, 

підвищення якості контенту, стимулювання активності аудиторії, відповіді на коментарі та 

запитання, залучення аудиторії з інших платформ, вивчення порядку денного новин, 

взаємодія з іншими блогерами, відстежування статистики по платформах (підписки, лайки, 

коменти і т. п.), запуск реклами блогу. Використання хештегів.  



Тема 20. Організація роботи прес-служби. Функції прес-служи. Склад прес-служби: 

журналісти та менеджери. Планування роботи прес-служби: аналітична, інформаційна 

організаційна складові. Підготовка огляду преси. Написання та оформлення пре-релізу. 

Підготовка та проведення інтерв’ю з керівником. Підготовка та проведення брифінгів прес-

секретаря. Організація та проведення прес-конференцій керівника. Організація роботи 

журналістських пулів. 

Тема 21. Планування та проведення інформаційних кампаній. Інформаційні 

стратегії. Інформаційні операції. Інформаційні кампанії. Типи інформаційних кампаній: за 

цілями, за видами активності, за терміном, за інтенсивністю, за розповсюдженням. Складові 

елементи інформаційної кампанії. Різновиди акцій в рамках довгострокової кампанії. 

Планування інформаційної кампанії. Етапи проведення інформаційної кампанії: аналіз 

поточної ситуації; формулювання мети інформаційної кампанії; вибір цільової аудиторії; 

розробка загальної стратегії кампанії (вибір каналів комунікації, часових рамок, 

послідовності запуску меседжів у різних каналах комунікації тощо); розробка 2-3 меседжів 

для тестування на різних підгрупах цільової аудиторії; розробка матеріалів кампанії (тексти, 

візуальні повідомлення, відео та аудіоматеріали); визначення «агентів впливу» і «лідерів 

громадської думки» та їх використання з метою досягнення кумулятивного ефекту 

інформаційної кампанії, запуск інформаційної кампанії. Управління комунікаційним 

процесом під час інформаційної кампанії: контроль та коригування ходу. Медіа-кампанія як 

складова інформаційної кампанії. Планування медіа-кампанії. Правила роботи з пресою. 

Паблик рілейшнз у кризових ситуаціях. Вимірювання та оцінка результатів інформаційної 

кампанії. 
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ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями 

провідних засад освітнього менеджменту, економіки, права тощо;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; 

активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення 

аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних та онлайн-занять, 

дотримуватися правил етичної поведінки, поважати думки та права інших 

студентів і викладача; 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття 

дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної 

причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних 

графік відвідування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами 

«Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі 

змінами і доповненнями від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-

03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання (при підготовці творчих есе і 

відповідей на семінарах та іспиті) забороняються плагіат, фабрикація та фальсифікація 

результатів, списування, хабарництво. 

Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни відбувається на 

засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного 

плюралізму. 

Бали за основні види робіт нараховуються наступним чином: 

- за роботу на лекційних заняттях по кожній темі – 2 бали (1 бал за годину); 

- за роботу на семінарських заняттях по кожній темі – до 5 балів (до 3 балів – за відповідь і 

до 2 балів – за доповнення); 

- за творче авторське есе по тематиці кожного зі змістовних модулів – до 12 балів; 

- за усну відповідь на заліку – до 20 балів (до 10 балів – за кожне питання). 

- за усну відповідь на заліку – до 30 балів (до 10 балів – за кожне питання). 

https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view


Після першого семестру (1 і 2 модулі – 6 кредитів) студенти здають залік.  

 

Шкала оцінювання 

 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

 для заліку 

90 – 100 A   

 

зараховано 

83 – 89 B 
 

75 – 82 C 

68 – 74 D 
 

60 – 67 E 

35 – 59 Fx  не зараховано з можливістю повторного складання 

0 – 34 F  
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Після другого семестру студенти здають іспит за весь курс (11 кредитів) із 

застосуванням коефіцієнту 0,5 для розрахунку балів за роботу на лекціях та семінарах. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту  

90 – 100 A відмінно    

83 – 89 B 
добре  

75 – 82 C 

68 – 74 D 
задовільно  

60 – 67 E 

35 – 59 Fx незадовільно з можливістю повторного складання  

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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