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Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета – дати майбутнім фахівцям систематизоване уявлення про функціонування 

політичних комунікацій у сучасному світі, зокрема розуміння інформаційно-комуніка-

ційної природи політичної діяльності, політичних функцій ЗМІ, основних підходів до 

аналізу відносин між політикою і мас-медіа. Завдання - навчити майбутніх журналістів 

з’ясовувати причинно-наслідковий зв’язок між політикою і мас-медіа, використовувати у 

практичній діяльності сукупність знань, професійних прийомів і методів політичних 

комунікацій, які впливають на формування картини політичного світу.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких компетенцій:  

знати: історію виникнення, сутність, різновиди і сучасні особливості сучасних ЗМІ; 

структуру і різновиди медіасистем у сучасному світі; інформаційні, суспільні і політичні 

функції сучасних ЗМІ; особливості взаємодії медіа- і політичної систем; можливості і 

обмеження щодо впливу ЗМІ на політичний процес; правові аспекти функціонування ЗМІ 

вміти: визначати сутність і специфіку ЗМІ у політичному контексті; оцінювати роль і 

вплив ЗМІ у політичному функціонуванні суспільства; з'ясовувати механізми і можливості 

задіяння ЗМІ в електоральному процесі; аналізувати стан свободи слова (тиску на ЗМІ) в 

сучасних українських і пострадянських умовах; виявляти маніпулятивні технології і 

етичні прийоми впливу ЗМІ на політику; застосовувати форми і засоби взаємодії ЗМІ і 

політичних факторів; досліджувати медіаконтент політичного змісту в різних ракурсах. 

Структура начальної дисципліни «Політична система і ЗМІ» (теми занять)  
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Теми СРС 

1 Лекція 1: Місце і роль ЗМІ у політиці 

та суспільстві. Головні канали й 

особливості впливу ЗМІ на суспільство 

2 Домінування ЗМІ у формуванні 

суспільної думки. Головні принципи 

політичної комунікації. Рейтинги/ 

впливовість підсистем ЗМІ. 

Практичне заняття 1: Принципи 

політичної комунікації. Функції ЗМІ  

2 Циркуляція суспільно-політичної 

інформації у політичній системі, 

відкритість урядової інформації, ЗУ про 

доступ до інформації. Свобода ЗМІ та 

заборона цензури як один з головних 

демократичних принципів. 



2 

Лекція 2: Взаємовідносини ЗМІ і влади 2 Моделі співпраці владних структур і 

медіа-інституцій: конфліктна, консе-

нсусна, змішана. Роздержавлення ЗМІ. 

Методи контролю над інформацією 

(дозоване подання для суспільства). 

Засоби економічного впливу з боку 

держави на ЗМІ (на прикладі Укрпошти, 

Укртелекому – здорожчання послуг). 

Практичне заняття 2: Моделі 

співпраці ЗМІ і влади. Моделі 

контролю над інформацією. 

2 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації», «Про прозорість 

медіавласності».  
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Лекція 3: ЗМІ як інструмент політи-

чного маркетингу 

2 Стандарти якісної журналістики. 

Замовні публікації як форма політичної 

корупції. Аналіз ЗМІ 

Практичне заняття 3: 

Політичний маркетинг - новий вид 

професійної діяльності в ЗМІ. 

2 Реклама товарів – реклама політиків. 

Концепція "економічної людини" А. Ле-

пажа. Сутність політичного маркетингу 

та його основні три етапи. Механізми та 

методи реалізації політичного маркети-

нгу (опитування громадської думки, 

політичні консультації, техніка створен-

ня та продажу іміджів політиків). 
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Лекція 4: Вплив ЗМІ на технологію 

політичних виборів. Політичне 

маніпулювання за допомогою ЗМІ 

2 ЗМІ і політичний режим: взаємовплив, 

взаємовідносини. Діалогові технології: 

розширення діапазону каналів 

взаємодії. Боротьба за інформаційний 

простір (володіння або блокування 

доступу).  

Практичне заняття 4:  Виборчі 

кампанії як складний соціокультурний 

феномен. Політичне маніпулювання. 
Політичний піар, реклама і "джинса" як 

види радикального впливу ЗМІ на 

свідомість 

2 Аналіз телепрограм, сайтів та 

друкованих ЗМІ на виявлення 

агітаційних/іміджевих матеріалів.  
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Лекція 5: Стан і особливості 

медіасистеми сучасної України. 

2 Рейтинги ЗМІ. Соціологічні 

дослідження щодо довіри аудиторії. 

Практичне заняття 5: Особливості 

медіасистеми: чинники впливу і змін в 

інформаційному суспільстві.  

2 Роль соціальних медіа. Соцмережі як 

джерело інформації. Переваги та ризики 

інтернет видань та соцмереж. Перевіока 

джерел інформації. 
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Лекція 6:  Законодавче поле діяльності 

українських мас-медіа. Правові аспекти 

функціонування українських ЗМІ у 

політиці і у виборчому процесі. 

2 Повторити ЗУ у сфері інформації. 

Аналіз законодавства України про 

вибори. 
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Лекція 7:  ЗМІ як інститут політичної 

системи в сучасній Україні та 

інструмент політичної боротьби 

2 Можливість маніпулювати суспільною 

думкою за допомогою телебачення. 

Принципи та прийоми маніпулювання. 

Політичне маніпулювання як приховане 

управління політичною свідомістю та 

поведінкою людей з метою примусити 

до дії (або до бездіяльності) всупереч 

власним інтересам. Соціальні міфи. 

Межі маніпуляцій та захист від них.  

Практичне заняття 6: Правові аспекти 

функціонування українських ЗМІ у 

політиці і у виборчому процесі. 

2 Обов'язки ЗМІ щодо інформування про 

вибори. Надання ефірного часу на радіо 

і ТБ та друкованих площ. Публікація 

агітаційних матеріалів за рахунок 

виборчих фондів. Порядок викори-

стання електронних ЗМІ. Теледебати та 

інші форми агітації. Особливості 

висвітлення посадових осіб-кандидатів. 
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Лекція 8:  Новітні тенденції розвитку 

мас-медіа 

2 Контроль суспільства над ЗМІ. Інтер-

нет-видання як сучасні медіа-технології. 

Роль журналістських розслідувань з 

найбільш резонансних суспільно-

політичних подій у формуванні 

прозорого, "відкритого" суспільства. 

Практичне заняття 7: ЗМІ як інститут 

політичної системи в сучасній Україні. 

2 ЗМІ як «4 влада», як галузь суспільно-

політичної діяльності. Залежність/ 

незалежність ЗМІ. «Білі списки» ЗМІ. 
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Закони України у сфері інформації; Закони України про вибори. 

Інформаційні ресурси  

Всеукраїнські та місцеві телеканали; контент НСТУ; всеукраїнські газети «День», «Дзеркало тижня»; 

ІА Укрінформ, УНІАН, Інтерфакс, Україн. правда; місцеві Букінфо, БукНьюз, А.С.С. ;  місцеві газети. 

Форма контролю та оцінювання результатів навчання:  семінарські заняття, тести, 

модульні контрольні, залік. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Залік Сума Змістовий модуль № 1. ОСОБЛИВОСТІ 

МЕДІАСИСТЕМИ ЯК СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ 

Змістовий мод модуль № 2 ОСОБЛИВОСТІ 

УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ І 

ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІРИ. 

Т1 Т2, Т 3 Т4 Т5 Т6,  Т7 Т8 
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