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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Політична комунікація — це процес передавання політичної ін-
формації, яка циркулює між частинами політичної системи, між полі-
тичною та суспільною системами, а також це процес обміну ін-
формацією між політичними структурами, суспільними групами та ін-
дивідами.  

Вперше термін “політична комунікація” був використаний наприкін-
ці 40-х років ХХ ст., що стало свідченням зростання ролі інформації у 
суспільно-політичному житті. Саме тоді політична комунікація як нау-
ково-прикладна дисципліна відгалузилася від соціальних і політичних 
наук. 

Сьогодні дослідники політичної комунікації приділяють увагу таким 
засадничим факторам в цій сфері: 

• власне комунікативні аспекти; 
• функціонування та роль засобів масової інформації; 
• виборчий процес; 
• комунікація влади із громадськістю. 
Оскільки політичні системи суспільства поділяють на демократичну 

(ліберальну), авторитарну та тоталітарну, то відповідну типологію ма-
ють і системи політичної комунікації. 

Більшість дослідників принципово заперечують абсолютну тотож-
ність політичної комунікації із пропагандою, яка набула однозначно не-
гативної конотації. Водночас неупереджений підхід до цієї проблеми 
свідчить, що як сам процес переконування, що лежить в основі політич-
ної комунікації, так і інструментарій, який для цього застосовують, ма-
ють чимало спільного із методами пропаганди. Але на відміну від пере-
конування, пропаганда є однобічним комунікативним процесом. 

Принциповою відмінністю політичної комунікації від пропаганди є 
такі її функції, як поширення інформації та налагодження взаємообміну 
нею, забезпечення рівного доступу до інформації, спонукання громадян 
через інформування до участі в політичній і громадській діяльності. 

Наріжним каменем функціонування політичної комунікації є діяль-
ність ЗМІ. ЗМІ є не лише основним каналом поширення політичної ін-
формації, її інтерпретатором, а й активним учасником цього процесу, 
частиною політичної та суспільної систем. Обмеження діяльності ЗМІ 
або свідоме обмеження інформаційного потоку самими ЗМІ призводить 
до деформацій і збоїв у комунікативному політичному та суспільному 
процесі. Подібні проблеми позначаються на функціонуванні усієї полі-
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тичної та суспільної систем, призводять до порушень демократичних за-
сад суспільства, обмежують права і свободи громадян.  

Усі наведені проблеми розглянуті у цій програмі. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ПОЛІТИЧНІ  КОМУНІКАЦІЇ” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Предмет і завдання курсу 
2 Сучасні теорії та концепції комунікації 
3 Історичні умови становлення політичної комунікації 
4 Відмінність між пропагандою і політичною комунікацією 
5 Роль ЗМІ в політичній організації суспільства 
6 Політичні партії та ЗМІ 
7 Дуальна система ЗМІ та її місце в політичній комунікації 
8 Роль ЗМІ у виборчих кампаніях 
9 Роль телебачення у виборчих кампаніях 

10 Новітні інформаційні технології і політична комунікація 
11 Влада та зв’язки з громадськістю 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ПОЛІТИЧНІ  КОМУНІКАЦІЇ” 

Тема  1 .  Предмет і завдання курсу 

Характер політичної та суспільної комунікації залежно від політич-
ного устрою: тоталітарний, авторитарний, демократичний. Суспільно-
політичні фактори сприяння або обмеження політичної комунікації. 

Література [1; 3; 8; 23–26] 

Тема  2 .  Сучасні теорії та концепції комунікації 

Ефективність (дієвість) ЗМІ. Історичний розвиток теорій. Чи відпові-
дає дійсності теорія “магічної кулі”? Теорії “прямої дії” в комунікації. 
Теорії “непрямої дії” в комунікації. Теорія культивації в комунікації. 

Література [1; 5; 6; 8; 12] 
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Тема  3 .  Історичні умови становлення політичної комунікації 

Лібертаріанська теорія як основа політичної комунікації у США. 
“Батьки нації” як основоположники американської свободи слова (на 
прикладі Т. Джефферсона) і звітності уряду перед виборцями. Європей-
ський тип політичної комунікації, побудований на теорії соціальної від-
повідальності.  

Література [4; 15; 23; 28; 33; 36] 

Тема  4 .  Відмінність між пропагандою і політичною  
комунікацією 

Класифікація пропаганди. “Чорна” пропаганда та її особливості. “Сі-
ра пропаганда” та її особливості. “Біла пропаганда” та її особливості. 
Зв’язок “білої пропаганди” із паблік рилейшнз. Процес переконування 
як основа політичної комунікації. 

Література [1; 8; 14; 24; 25] 

Тема  5 .  Роль ЗМІ в політичній організації суспільства 

Роль преси як “сторожового пса” у демократичному суспільстві. Ма-
рксистський і неомарксистський погляди на місце і роль преси. Група 
тоталітарних теорій преси (ленінський, маоїстський). А. Грамші та його 
теорія гегемонії. Розвиток ідей А. Грамші британськими “новими ліви-
ми”. Неоконсервативний погляд на місце і роль преси в політиці та сус-
пільстві (Е. Новак). 

Література [1; 3; 4; 12; 15–18; 26] 

Тема  6 .  Політичні партії та ЗМІ 

Суперечливий характер взаємовідносин політичних партій і преси. 
Сучасний стан партійної преси: падіння інтересу та довіри аудиторії. За-
непад партійного телемовлення в Британії і зникнення його в Італії. 
“Феномен Берлусконі” як зразок перетворення телеаудиторії в політичну 
партію. Паблік рилейшнз політичних партій як спосіб добитися симпатій 
незалежних мас-медіа. Прихована партійна афіліація (на прикладі газет 
країн Скандинавії). Партійна афіліація як знаряддя комерційного успіху 
(на прикладі британської газети “Сан”). 

Література [1; 2; 4; 11; 13; 23; 24; 30; 34] 
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Тема  7 .  Дуальна система ЗМІ та її місце в політичній  
комунікації 

Громадські інтереси як наріжний камінь функціонування громадсь-
ких ЗМІ. Спонукання до громадської дискусії з приводу суспільних про-
блем. Теза про встановлення пресою порядку денного громадського та 
урядового обговорення. 

Література [9; 11; 13; 14; 16–23; 28; 32; 33; 37] 

Тема  8 .  Роль ЗМІ у виборчих кампаніях 

Відносини з мас-медіа як вирішальний фактор успіху або поразки 
учасників політичного процесу. Поняття телекратії та “американі-зація” 
політичних кампаній. Домінуюча роль телебачення серед інших комуні-
кативних каналів. Персоналізація політичного процесу. Зростання про-
фесійності у виробленні стратегії щодо залучення ЗМІ. Розгул “брудних 
технологій” або “чорного PR”. “Брудні технології” як “паплюжна кам-
панія”. 

Література [1; 4; 8; 14; 26; 32; 37] 

Тема  9 .  Роль телебачення у виборчих кампаніях 

Домінуюча роль телебачення у політичному процесі. Поняття теле-
кратії. 

“Американізація” політичних кампаній. Перевага медіа-іміджу конк-
ретного політика над пропонованою виборцям програмою. 

Література [1; 7; 8; 15–23; 28; 35] 

Тема  10.  Новітні інформаційні технології і політична  
комунікація 

Роль Інтернету: позитивне і негативне для демократичного розвитку. 
Дискусія про моральну відповідальність преси. Проблема права на тає-
мницю приватного життя публічної особи і приватного громадянина. 
Цензура і Інтернет. 

Література [2; 15–23; 28] 

Тема  11.  Влада та зв’язки з громадськістю 

Поняття “електронного уряду”. Особливості урядового паблік ри-
лейшнз. 

Прийоми маніпулювання ЗМІ владою. Поняття медіа-істебліш-
менту. 

Література [1; 8; 23; 29; 31; 34; 37; 39] 
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ТЕМИ  РЕФЕРАТІВ 

1. Принципові відмінності між пропагандою і політичною комунікаці-
єю. 

2. Процес переконування як основа політичної комунікації.  
3. Системи політичної комунікації. 
4. Вербальна і невербальна політична комунікація. 
5. Партійне мовлення в Британії. 
6. Виникнення і розвиток партійної преси. 
7. Хто встановлює порядок денний громадського обговорення: преса, 

уряд, політичні партії? 
8. Скандал “Клінтон — Левінскі” і роль у ньому преси. 
9. Маніпуляції інформацією у виборах. 

10. Роль НДО у виборчому процесі. 
11. “Брудні виборчі технології” та їх наслідки. 
12. Чи виконує українська преса роль форуму для громадського обго-

ворення? 
13. Американські президенти і преса (на вибір). 
14. Українські президенти та преса (на вибір). 
15. А. Грамші та його погляди на політичну комунікацію. 
16. Пропаганда тоталітарних режимів (на вибір). 
17. Політичні партії та Інтернет.  
18. Вибори та Інтернет. 
19. Роль Інтернету: позитивне і негативне для демократичного розвит-

ку. 
20. “Електронний уряд”. 
21. Право на таємницю приватного життя у контексті політичного про-

цесу. 
22. Проблема політичної коректності. 
23. Чи справедливе твердження “перемагає негатив” щодо висвітлення 

політичних подій? 
24. “Американізація” виборчих кампаній. 
25. Оцінка європейськими інституціями політичних процесів в Україні. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  СТУДЕНТІВ 

1. Поняття політичної інформації. 
2. Поняття аналізу політичних подій. 
3. Класифікація пропаганди. 
4. “Чорна” пропаганда та її особливості. 
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5. “Сіра пропаганда” та її особливості. 
6. “Біла пропаганда” та її особливості. 
7. Зв’язок “білої пропаганди” з паблік рилейшнз. 
8. Теорія “магічної кулі”. 
9. Теорії “прямої дії” в комунікації. 

10. Теорії “непрямої дії” в комунікації. 
11. Теорія “потоку у два кроки”. 
12. Теорії щодо суспільних функцій ЗМІ. 
13. Пропаганда як односторонній інформаційний потік. 
14. Інформаційні потреби журналістів щодо політичних подій. 
15. Чи справедливе твердження “перемагає негатив” щодо висвітлення 

політичних подій? 
16. Поняття якісної та таблоїдної преси. Поточні тенденції. 
17. Новітні технології та політичні процеси. 
18. Роль комп’ютерної мережі Інтернет. Її переваги і негативні тенден-

ції. 
19. Вплив ЗМІ на політичний процес. Хто встановлює порядок денний? 
20. Ефективність (дієвість) ЗМІ. Історичний розвиток теорій. 
21. Феномен громадського мовлення (на прикладі Бі-бі-сі та Американ-

ського громадського мовлення). 
22. Поняття глобальності ЗМІ. Світові мас-медіа. 
23. Поняття “електронного уряду”.  
24. Особливості урядового паблік рилейшнз. 
25. Прийоми маніпулювання ЗМІ владою. 
26. Політична тематика в газеті “День”. 
27. Політична тематика в газеті “Дзеркало тижня”. 
28. Політична тематика в тижневику “ПіК”. 
29. Аналіз партійного видання “Комуніст”. 
30. Аналіз партійного видання “Сільські вісті”. 
31. Аналіз партійного видання “Товариш”. 
32. Аналіз партійного видання “Наша газета”. 
33. Аналіз Інтернет-видання “Українська правда” і його роль у політич-

ному процесі. 
34. Аналіз Інтернет-видання “Грані” і його роль у політичному процесі. 
35. Перша поправка до конституції США та її сучасна роль. 
36. Поняття етнічного лобізму в США та його вплив на політичний 

процес. 
37. Хартія діяльності Бі-бі-сі. 
38. Принципи інформування британської Бі-бі-сі. 
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39. Проблеми партійного мовлення в Британії: занепад чи пошук. 
40. Політична діяльність медіа-магната Сіильвіо Берлусконі. 
41. Поняття телекратії. 
42. Американізація політичних кампаній.  
43. Домінуюча роль телебачення у політичному процесі. 
44. Перевага медіа-іміджу конкретного політика над пропонованою ви-

борцям програмою. 
45. “Брудні технології” як “паплюжна кампанія” і роль ЗМІ. 
46. Роль преси як “сторожового пса” у демократичному суспільстві.  
47. “Вотергейтський скандал” і роль американської преси. 
48. Теорія соціальної відповідальності преси.  
49. “Альтернативні засоби комунікації” студентства в період револю-

ційних виступів 1968 р. у Франції. 
50. Морально-етичні засади відносин ЗМІ із владними структурами та 
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