




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – розкриття сутності і змісту зв’язки з громадськістю як теорії і практики 
організації політичної комунікації. Курс «Зв’язки з громадськістю у політичній сфері» 
дозволяє студентам оволодіти знаннями та навичками організації зв’язків із цільовими 
групами громадськості під час організації та проведення політичних кампаній, забезпечення 
ефективного висвітлення політичної боротьби за допомогою засобів медіа-рілейшнз, взаємодії 
зі ЗМІ та проведення масових політичних заходів, необхідними для їх майбутньої професійної 
діяльності як у системі наукових закладів, так і у різноманітних політичних та громадських 
організаціях, діяльність яких в тією чи іншою мірою пов’язана зі сферою політики. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основи політичних технологій;  
основні типи політичного іміджу; основи практичної політології. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичної комунікації та 
інформаційного простору політики; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 
політології в аналізі політичних явищ та процесів;  виявляти сучасні тенденції розвитку 
політичної комунікації, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей 
перебігу політичних процесів в умовах інформатизації;  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, 
соціальних подій та явищ; використання іншомовних фахових політологічних інформативних 
джерел. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Зв’язки з громадськістю у політичній 
сфері» знайомить студентів із основами зв’язків з громадськістю, які є базовою формою 
організації публічних комунікацій у сучасному суспільстві. Розкривається історичний 
розвиток та етапи становлення зв’язків з громадськістю. Визначається предмет, завдання, 
теоретичні основи, методології, основні напрями та проблематика сучасних звязків з 
громадськістю. З’ясовуються основи пабліситі та медіарілейшнз. Розглядаються основи 
антикризових комунікацій,  окреслюються основні технології організації відповідей у 
кризових ситуаціях. Вивчаються основні методики взаємодії зі ЗМІ, розкривається технологія 
написання та розсилки прес-релізів. Послідовно розглядаються спонсорство та фандрейзинг 
як основні напрямки зв’язків з громадськістю некомерційних організацій. Розглядаються 
немедійні технології політичної комунікації як альтернатива у ефективному інформаційному 
впливі. 
4. Завдання (навчальні цілі) – отримання студентами знань про категоріальний апарат та 
принципи діяльності у сфері зв’язки з громадськістю, вміння вирізняти специфіку зв’язки з 
громадськістю як форми комунікаційної роботи у порівнянні з іншими формами політико-
комунікаційної роботи (реклама, пропаганда, маркетинг); набуття знань та навичок щодо 
організації роботи відділу по зв’язкам із громадськістю як структурного підрозділу політичної 
організації; здобуття знань щодо принципів планування роботи по зв’язкам із громадськістю, 
проведення кампаній із пабліситі, принципів впливу на  громадську думку. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 5. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 
ФК 1. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності 
та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 
інтерпретації.  



ФК 3. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей 
розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, 
світової політики та політики окремих країн та регіонів.   

ФК 4. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути та 
режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування. 

5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Методи викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
Понятійно-категоріальний апарат 
паблік-рілейшнз, відмінності зв’язки 
з громадськістю від інших форм 
комунікативної роботи. 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота 

10 

1
1.2 

Історію зв’язки з громадськістю, 
формування зв’язків з 
громадськістю як дисципліни та 
сфери професійної діяльності, 
основні засади організації пабліситі, 
принципи репутаційного 
менеджменту 

Лекція, 
семінари, самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота 

7 

1
1.3 

Засоби антикризових комунікацій. 
Кризове планування як процес. 
Вимоги до кризового планування. 
Правила антикризових комунікацій. 
Основні елементи навчання для 
підготовки до кризи. Фактори 
ускладнення кризових комунікацій. 
Особливості психологічного 
сприйняття інформації в умовах 
кризи.  

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота 

8 

1
1.4 

Основні засади фандрейзингу. 
Історичні корені благодійництва. 
Передумови впровадження 
спонсорства у практику зв’язки з 
громадськістю. Значимість 
спонсорства у маркетингу. 
Спонсорство як взаємовигідна 
взаємодія. Співробітництво бізнесу 
та соціальної сфери. Спонсорство як 
частина стратегії позиціонування та 
просування товарів та послуг. 
Спонсорство та імідж. Спонсорство 
та капітал. Спонсорство та наука. 

Лекції, 
семінари, самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
письмова 
контрольна 
робота 

15 

 Вміти:    



2
2.1 

Застосовувати для розв’язування 
складних задач політології 
розуміння природи та значення 
політики як специфічного виду 
людської діяльності та особливої 
сфери пізнання, включаючи 
розвиток уявлень про політику та її 
сучасні інтерпретації, особливостей 
реалізації влади у різних політичних 
системах, їх соціально-
економічного, історичного та 
соціокультурного контексту. 
 

Семінари, 
Самостійна робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
письмова 
контрольна 
робота 

10 

2
2.2 

Приймати ефективні рішення з 
питань політики, політичних наук і 
дотичних проблем, у тому числі у 
складних і непередбачуваних 
умовах; 

Семінари, 
Самостійна робота 

презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій, 
письмова 
контрольна 
робота 

10 

1
2.3 

Прогнозувати розвиток політичних 
процесів; визначати фактори, що 
впливають на них і на досягнення 
поставлених цілей 

Семінари, 
Самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

10 

2
2.4 

Складати план роботи по зв’язкам із 
громадськістю; володіти знаннями 
та навичками складання прес-релізу 
та інших документів медіа-рілейшнз; 
складати виступи на основі 
розуміння принципів спіч-
райтерства; володіти принципами 
діяльності у сфері фандрейзингу та 
спонсорства 

Самостійна 
робота 

Текст 
рекомендацій 

10 

 комунікація:    
3

3.1 
Вільно спілкуватись усно і письмово 
українською та англійською мовами 
при обговоренні професійних 
питань, досліджень та інновацій в 
сфері політології. 
 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

2
3.2 

Застосовувати одержані знання про 
закономірності функціонування 
громадської думки, суспільних 
комунікацій та впливу на масову 
свідомість в аналізі конкретних 
політичних процесів та 
прогнозувати їх розвиток 

Семінари, 
самостійна робота 

Дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 



 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

Критично осмислювати принципи 
здійснення влади та публічної 
політики, політичних інститутів та 
процесів, світової політики та 
політики окремих країн та регіонів. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

4
4.2 

Здійснювати управління складною 
діяльністю у сфері політики, 
політології та у ширших контекстах, 
розробляти плани і заходи з їх 
реалізації, забезпечувати якість 
освіти, оцінювати ефективність і 
результативність діяльності. 

Семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
текст 
рекомендацій 

5 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 

1.
1  

1.
2  

1.
3  

1.
4  

2.
1  

2.
2  

2.
3  

2.
4  

3.
1  

3.
2  

4.
1 

4.
2  

ПРН 1. Застосовувати для розв’язування складних задач 
політології розуміння природи та значення політики як 
специфічного виду людської діяльності та особливої 
сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 
політику та її сучасні інтерпретації, особливостей 
реалізації влади у різних політичних системах, їх 
соціально-економічного, історичного та 
соціокультурного контексту 

+ 
+

+ 

+
+    +

+     +
+  

ПРН 3. Вільно спілкуватись усно і письмово 
українською та англійською мовами при обговоренні 
професійних питань, досліджень та інновацій в сфері 
політології 
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ПРН 4. Приймати ефективні рішення з питань політики, 
політичних наук і дотичних проблем, у тому числі у 
складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати 
розвиток політичних процесів; визначати фактори, що 
впливають на них і на досягнення поставлених цілей; 
аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати 
ризики та імовірні наслідки політичних рішень 
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ПРН 6. Критично осмислювати принципи здійснення 
влади та публічної політики, політичних інститутів та 
процесів, світової політики та політики окремих країн та 
регіонів. 
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ПРН 7. Здійснювати управління складною діяльністю у 
сфері політики, політології та у ширших контекстах, 
розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати 

+
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якість освіти, оцінювати ефективність і 
результативність діяльності. 

 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 
навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 
відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 
2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –21 / 35 балів 

2. Самостійна робота (складання плану): РН 1.3, 2.1  – 5 / 10 балів 
3. Самостійна робота (прес-реліз): РН 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 –12 / 20 балів 
4. Самостійна робота (заявка на грант): РН – 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 - 10 / 15 

балів  
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах) 
та за самостійні роботи (робота з текстами, дослідження цінностей, написання тексту 
рекомендацій). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 
письмовій формі. 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.2  – 12 / 20 балів 
 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 
систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 
заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 
для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 
здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 
із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 
контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  
Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 
	
7.2 Організація оцінювання: 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 



Min – 48 бали Max – 80 балів 
Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
в дискусіях 

До теми: 2, 4, 6, 8,  9, 11 
протягом семестру, згідно з 
графіком навчальних занять. У 
разі відсутності студента на 
занятті, теми необхідно 
відпрацювати в письмовому 
вигляді 

Min – 21 Max – 35 

Самостійна робота До теми 3:  Складання 
короткотермінового плану 
для звязків з громадськістю 

Min – 5 Max –  10 

До теми 7: Прес-реліз у 
практиці політичних 
організацій (знайомство з 
технологією написання прес-
релізу, написання тексту, 
презентація отриманих 
результатів) (Додаток 
самостійної роботи студента) 
початок листопаду 

Min – 12 Max – 20 

До теми 10: Написання тексту 
заявки для одержання 
гранту у рамках 
фандрейзингової діяльності 
(Додаток самостійної роботи 
студента) кінець листопаду 

Min – 10 Max – 15 

Підсумкова 
контрольна 
робота 

До тем 1-10 Min – 12 Max –  20 

Підсумкова оцінка 
з дисципліни 

 60 100 

	
Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 
несуттєві неточності 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 



викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді 
Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  
2 бали – доповнення змістовне  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (план): 
15-13 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 
презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 
демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження  
12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 
неточності  
9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності 

3. 5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань Самостійна робота (прес-
реліз): 
 15-13 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 
презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 
демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження  
12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 
неточності  
9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

4. Самостійна робота  (написання грантової заявки) та підсумкова контрольна 
робота: 
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 
здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи 
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 



викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної 
роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 
літературу, робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 
7.3 Шкала відповідності: 
 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 
Лекції Семінари  Самостійна 

робота 
Частина 1. Засади зв’язків з громадськістю 

1 Тема 1. Історія Зв’язків із громадськістю 2 2 2 

2 
Тема 2. Зв’язки з громадськістю як 
навчальна дисципліна та практична 
діяльність 

 2 8 

3 Тема 3. Планування у зв’язках із 
громадськістю   8 

4 Тема 4. Зв’язки з внутрішньою 
громадськістю 2  2 

5 Тема 5. Основи політичного пабліситі 2 2 6 

Частина 2. Практична діяльність у сфері зв’язків з громадськістю 
6 Тема 6. Основи медіа-рілейшнз  2 6 

7 Тема 7. Прес-реліз у практиці політичних 
організацій 2  10 

8 Тема 8. Менеджмент репутації 2  4 
9 Тема 9. Антикризові комунікації 2 2 4 
10 Тема 10. Спонсорство та фандрейзинг   10 
11 Тема 11. Немедійні технології у зв’язках із 

громадськістю  2 4 

12 Підсумкова  контрольна  робота  2   
 ВСЬОГО 14 12 64 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій   – 14 год. 
Семінари   – 12 год. 
Самостійна робота  - 64 год. 
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