
ПОЛІТИЧНИЙ PR 
 

Мета курсу – надання майбутнім фахівцям із соціальних комунікацій 
умінь визначення та використання основних складових PR технологій у різних 
сферах комунікативної складової. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Політичний PR» має безпосередній зв’язок 
з такими дисциплінами, як «Українська мова за професійним спрямуванням», 
«Теорія і методика журналістської творчості», «Психологія журналістської 
творчості», «Рекламознавство», «Основи PR», «Агенційна журналістика» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, 
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, 
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій, здатність працювати 
в команді, здатність спілкуватися державною мовою, здатність спілкуватися 
іноземною мовою, здатність до креативного та критичного мислення, здатність 
застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній 
діяльності, здатність формувати інформаційний контент, здатність створювати 
медіапродукт, здатність ефективно просувати створений медійний продукт. 

Програмні результати навчання: 
знати: методи дослідження певних соціальних груп з подальшим 

визначенням найефективніших шляхів формування в них необхідного ставлення 
до певних осіб, державних та громадських установ та об’єднань, подій, 
можливості PR у політиці, принципи і функції політичного PR, методику 
налагодження зв’язків з громадськістю, підходи до типології груп 
громадськості, основні форми роботи редакції по налагодженню зв’язків з 
громадськістю, методику визначення ефективності та дієвості політичного PR. 

вміти: застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для 
створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції, 
використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та 
спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань, 
здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність працювати в команді, 
вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та 
електронну комунікацію, українською мовою, вільно спілкуватися з 
професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, 
іноземною мовою, передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи 
на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально-
комунікаційних наук, генерувати інформаційний контент за заданою темою з 
використанням доступних, а також обов’язкових джерел інформації, створювати 
грамотний медіа-продукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням 
каналу поширення чи платформи оприлюднення, розміщувати оперативну 
інформацію про свій медіа-продукт на доступних інтернет-платформах. 

володіти: змістом основних положень PR як сфери професійної 
діяльності, підходами до типології груп громадськості, здатністю управляти 
процесом паблік рилейшнз, здатністю використання засобів реалізації PR, 



здатністю застосування на практиці основних принципів і функцій PR, методами 
впливу PR на громадську думку, методами вивчення громадської думки, 
психологічними механізмами формування громадської думки, здатністю 
використання засобів реалізації PR в політиці, основними принципами 
антикризового паблік рилейшнз, здатністю використання засобів протидії 
псевдотехнологіям PR. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Зміст і структура курсу «PR в політиці». Історія походження PR та 

політичної реклами. Паблік рилейшнз: значення, зміст, коротка історія 
становлення. PR як явище масової комунікації, робота із ЗМІ. Цільова аудиторія 
політичного PR. Розробка стратегії і тактики реалізації програми політичного 
PR. Організація діяльності PR-структур. Основи та методи організації служби 
PR. Оцінка реалізації програми PR. 

Особливості використання PR-інструментів та прийомів політичної 
реклами. Структура, цілі та завдання комунікацій з громадськістю. Особливості 
міжнародної PR-діяльності. Дослідження ефективності зв'язків з 

громадськістю. Визначення вибірки у політичному PR. Двомірний і багатомірний 
аналіз інформації. Структура репрезентативної аудиторії. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 


	Програмні результати навчання:
	Змістове наповнення навчальної дисципліни:

