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Пояснювальна записка
У сучасному світі усе більшу роль відіграють політичні процеси,
пов’язані з глобалізацією та інтеграцією політичного простору, де
сучасне суспільство створило доволі розгалужену систему політичних концепцій, ідеологій і уявлень. Політична діяльність за будьяких умов, суспільно-політичних систем і типів державного устрою
спрямована на завоювання та утримання контролю над ринком влади, а через нього над політичною та іншими сферами суспільства.
Вивчення дисципліни “Політичний маркетинг” у процесі здобуття вищої освіти соціально-гуманітарного профілю безсумнівно
необхідне, оскільки вивчення політичних процесів — їх джерел,
причин, мотивів, способів передбачає виявлення позитивних і деструктивних чинників. Велике значення у вивченні чинників політичних процесів має політичний маркетинг. У наш час зосередження уваги на аналізі чинників політичних процесів, їх характері є
важливим для складання точних прогнозів політичних процесів.
В умовах більш-менш демократичного суспільства, за наявності
демократичних механізмів і процедур формування представницької, виконавчої та судової гілок влади в державі, відповідної політичної культури та ментальності політична діяльність також може
розглядатися як змагання за певними правилами за контролем над
ринком влади. Ці правила мають бути зафіксовані в нормах законодавства, традиціях політичної поведінки виборців і претендентів
на політичну владу.
Тому не випадково у викладанні дисципліни чільне місце відводиться розкриттю можливостей політичного маркетингу, використанню його інструментарію для здійснення процесу прогнозування виникнення і попередження політичних процесів особливо у
зв’язку з вирішенням завдань становлення демократії перехідного
періоду, в якому перебуває Україна, де постійно спостерігаються
вияви тих чи тих конфліктогенних протистоянь у суспільстві.
Отже, мета вивчення дисципліни “Політичний маркетинг”:
• проаналізувати сутність політичного маркетингу як інноваційного і ефективного методу дослідження політичних процесів;
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• з’ясувати роль політичного маркетингу як важливого інструмента виявлення і вивчення політичних чинників комплексними заходами теоретичного і прикладного характеру;
• окреслити завдання теоретичного маркетингу з виявлення
суб’єктів і об’єктів політичного процесу;
• розглянути складові прикладного маркетингу щодо вирішення
деяких універсальних завдань при дослідженні політичної ситуа
ції;
• дослідити різні варіанти побудови моделей розвитку політичних процесів на підставі даних, отриманих внаслідок політичного маркетингу;
• проаналізувати умови і можливості виникнення політичних
конфліктів.
Основні завдання курсу:
• вивчити існуюче уявлення людей про політика, організацію чи
ідею;
• визначити характеристики ідеального образу, що існує в масовій
свідомості;
• вивчити поставлені завдання та засоби їх вирішення;
• вивчити інноваційну роль та вміння розкривати сутність політичного маркетингу як комплексного, дворівневого дослідження, що включає теоретичні і прикладні методи;
• збирати, систематизувати фактичний і теоретичний матеріал з
використанням політичного маркетингу політичного процесу і
потенційних суб’єктів політичної дії;
• планувати та втілити у життя конкуретноспроможної програми
дій, розраховані на завоювання розуміння та активної підтримки політика, партії чи ідеї громадськістю.
Нормативний курс складається з лекційних і семінарських занять,
а також передбачає самостійну роботу студентів.
Навчальна програма розрахована на підготовку бакалаврів з політології, державного управління, міжнародних відносин, юристів, психологів, соціологів та менеджерів.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“Політичний маркетинг”
№
пор.
1

Назва змістового модуля і теми
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2
Змістовий модуль І. Політичний маркетинг як наукова
дисципліна і практичний феномен
Поняття маркетингу. Сутність політичного маркетингу.
Функції та види політичного маркетингу
Політичні процеси та методи їх дослідження. Суб’єкти
та об’єкти політичного процесу
Громадська думка і політика

4

Засоби масової комунікації і громадська думка

5

Комунікативні технології і громадська думка в інфопросторі
політичної влади. Масова свідомість
Формування й забезпечення функціонування політичної
маркетингової інформаційної системи

1
2

6

7
8
9
10
11

12

13
14

Змістовий модуль ІІ. Умови політичного ринку
та маркетингового середовища
Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки
Види опитувань громадської думки та їх функції
Політичні проекти, технології, програми, пропаганда
як інформаційний важіль політичної влади
Виборча інженерія. Методи виборчої інженерії
Поняття іміджу та його типи. Характеристика іміджу
політичного лідера. Політичне рекламування. Етапи
політичного рекламування
Оцінка та аналіз становища політичного ринку
й прогнозування його розвитку
Змістовий модуль ІІІ. Управління політичним маркетингом
Прийоми маркетингу в політиці
Виготовлення та використання політичної реклами,
політичної агітації, стимулювання політичних дій, активної
політичної поведінки та ін.
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1
15

2
Політичний маркетинг та коло соціальних і політичних
процесів і явищ, що він схоплює
16 Стратегічне планування виборчої кампанії. Політична
реклама у виборчій кампанії. Організаційна підготовка
та проведення виборчої кампанії
17 Політичний маркетинг в Україні: сучасний стан
та перспективи розвитку
18 Ситуація в Україні стосовно політичних PR, ЗМІ, ролі
політичних партій
Разом годин: 108
Зміст 
дисципліни
“Політичний маркетинг”
Змістовий модуль І. Політичний маркетинг як наукова
дисципліна і практичний феномен
Тема 1. Поняття маркетингу. Сутність політичного
маркетингу. Функції та види політичного
маркетингу
Поняття маркетингу. Сутність політичного маркетингу. Функції і
види політичного маркетингу. Маркетингові методи. Спільні та відмінні риси політичного та комерційного маркетингу.
Література [1; 3; 4; 16–19; 32; 33; 36; 37; 39; 47; 50; 57; 66]
Тема 2. Політичні процеси та методи їх дослідження.
Суб’єкти та об’єкти політичного процесу
Політичні процеси та методи їх дослідження. Суб’єкти та об’єкти
політичного процесу. Інноваційний та ефективний метод дослідження політичних процесів. Політичні партії та організації. Орієнтація діяльності партій та об’єднань. Політичні уподобання виборців.
Електоральні групи. Рівні та різновиди конкретних виборів чи референдумів.
Література [1; 4; 8; 11; 13; 14; 17–19; 23; 25; 32; 33; 37; 49; 52; 57; 66]

6

Тема 3.	Громадська думка і політика
Поняття громадської думки як предмета політико-соціологічного
дослідження, джерела та суб’єкта комунікативного впливу. Взаємодія
засобів комунікації і громадської думки. Комунікативні технології і
громадська думка в інфопросторі політичної влади.
Література [1–6; 13–20; 32; 39; 47; 49; 57; 66]
Тема 4.	Засоби масової комунікації і громадська думка
Сутність засобів масової комунікації. Концепції ЗМК. ЗМК у
політологічному вимірі. Взаємодія ЗМК і громадської думки.
Література [1– 6; 13–20; 32; 39; 47; 49; 57; 66; 69]
Тема 5.	Комунікативні технології і громадська думка
в інфопросторі політичної влади. Масова свідомість
Сутність комунікативних технологій. Проблеми громадської думки. Пропаганда як інформаційний важіль політичної влади. Комунікативні технології політичної системи та їх види. Масова свідомість.
Література [1–6; 13–20; 32; 39; 47; 49; 57; 66; 69]
Тема 6. Формування й забезпечення функціонування
політичної маркетингової інформаційної системи
Інформаційний банк та його формування. Методи аналізу та обробка даних інформаційного банку. Об’єкти та суб’єкти політики.
Література [1; 2; 5; 13–21; 29; 30; 32. 35; 36; 47]
Змістовий модуль ІІ. Умови політичного ринку
та маркетингового середовища
Тема 7. Дослідження політичного ринку. Вивчення
громадської думки
Політичний ринок. Сегментація та сегмент політичного ринку.
Електоральний потенціал сегмента. Доступність електорату в сегменті. Конкуренція в сегменті. Істотність сегмента. Вивчення громадської думки.
Література [1–5; 9; 11; 13; 15–20; 33; 36; 52; 60]
Тема 8.	Види опитувань громадської думки та їх функції
Види опитувань громадської думки. Функції опитувань громадської думки. Політична, ідеологічна, соціальна функції та їх аспекти.
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Комунікативні технології. Сукупність засобів трансформації громадської думки.
Література [1–6; 13–20; 32; 39; 47; 49; 57; 66]
Тема 9. Політичні проекти, технології, програми, пропаганда
як інформаційний важіль політичної влади
Політичні проекти, технології, програми, пропаганда як інформаційний важіль політичної влади. Політичні потреби. Політичний
попит. Політичні дії та результати таких дій. Робота з політичними
партіями і громадськими організаціями.
Література [1–4; 15; 19; 22; 23; 26; 27; 37; 38; 45; 47]
Тема 10.	Виборча інженерія. Методи виборчої інженерії
Типи виборчих систем. Елементи виборчого законодавства. Інструментарії реалізації політичних цілей. Методи виборчої інженерії.
Виборчі процедури. Виборчі округа. Виборчі комісії.
Література [1–6; 13–20; 32; 39; 47; 49; 57; 66]
Тема 11. Поняття іміджу та його типи. Характеристика
іміджу політичного лідера. Політичне
рекламування. Етапи політичного рекламування
Поняття іміджу та його типи. Характеристика іміджу політичного
лідера. Етапи політичного рекламування. Ідеологічні і соціопсихологічні настанови.
Пропаганда, реклама та їх види. Основні підходи до формування
іміджу. Форми, методи та засоби використання ЗМІ та результатів
опитувань. Реалізація створеного іміджу. Форми та методи використання засобів масової комунікації.
Література [1;–6; 13–20; 32; 39; 47; 49; 57; 66]
Тема 12.	Оцінка та аналіз становища політичного ринку
й прогнозування його розвитку
Партії. Соціальні групи. Партійні лідери, пропагандисти та агітатори. Економічні, соціальні, політичні, психологічні, демографічні
чинники. Макросередовища.
Література [1; 4; 8–10; 20; 24; 25; 28; 31; 32; 52; 54; 56]
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Змістовий модуль ІІІ. Управління політичним маркетингом
Тема 13. Прийоми маркетингу в політиці
Прийоми маркетингу в політиці. Розрахунки реальних політичних можливостей на конкретному етапі та доведення їх до об’єкта і
суб’єкта політики.
Література [1–5; 19; 27; 32; 36–39; 47; 49; 50; 52; 57; 66; 69]
Тема 14.	Виготовлення та використання політичної реклами,
політичної агітації, стимулювання політичних дій,
активної політичної поведінки та ін.
Політична реклама та форми її виготовлення і використання.
Політична агітація та її види. Стимулювання політичних дій та активної політичної поведінки.
Література [1; 7–9; 16–19; 28; 31; 32; 37; 45; 51]
Тема 15. Політичний маркетинг та коло соціальних
і політичних процесів і явищ, що він охоплює
Соціальні, політичні процеси та коло явищ що їх охоплює. Масові
політичні та освітні кампанії. Пропагандистська робота. Процеси
лобіювання.
Література [1–5; 19; 27; 32; 36–39; 47; 49; 50; 52; 57; 66; 69]
Тема 16.	Стратегічне планування виборчої кампанії.
Політична реклама у виборчій кампанії.
Організаційна підготовка та проведення виборчої
кампанії
Поняття стратегічного планування. Принципи планування стратегії виборчої кампанії. Співвідношення стратегічного планування
з конкретними планами дій. План створення штабу, структури штабу. Вибір форми політичної реклами. Затрати на виборчу кампанію.
Планування роботи кандидата та фінансових затрат кампанії. Цілі і
принципи політичної реклами. Основні етапи рекламної діяльності.
Порядок реєстрації. добір та підготовка агітаторів, аналітика виборчої кампанії. Цілі аналітичної роботи, джерела та бази даних. Типологія соціологічних опитувань. Розробка програми. Праця у день виборів. Порядок фінансування та складання орієнтовного кошторису
виборчої кампанії.
Література [1; 5; 6. 12; 21; 22; 23; 25–29; 31; 45; 47]
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Тема 17. Політичний маркетинг в Україні: сучасний стан
та перспективи розвитку
Політичний маркетинг під час передвиборної кампанії та у міжвиборчий період. Владні відносини. Взаємодія партій, рухів, громадських організацій, державних установ та суспільних інтересів
Література [1–5; 19; 27; 32; 36–39; 47; 49; 50; 52; 57; 66; 69]
Тема 18.	Ситуація в Україні стосовно політичних PR, ЗМІ,
ролі політичних партій
Ситуація в Україні стосовно політичних PR, ЗМІ, ролі політичних
партій, економічного і політичного становища в країні загалом. Роль
політичних партій та груп інтересів на нинішньому етапі в Україні.
Література [1–5; 19; 27; 32; 36–39; 47; 49; 50; 52; 57; 66; 69]
ТЕМИ Контрольних Робіт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
10

Поняття маркетингу. Сутність політичного маркетингу.
Інформаційний банк та його формування.
Типологія комунікацій.
Прийоми маркетингу в політиці.
Маркетингові методи.
Інноваційний та ефективний метод дослідження політичних
процесів.
Політичний ринок та його складові.
Виборча інженерія.
Засоби використання ЗМІ та результатів опитувань.
Поняття маркетингу. Сутність політичного маркетингу.
Рівні та різновиди конкретних виборів чи референдумів.
Функції опитування громадської думки.
Функції політичного маркетингу.
Пропаганда та її види.
Природа та властивості інформації.
Дослідження політичного ринку та вивчення громадської
думки.
Види і загальна структура інформації.
Інформаційний банк та його формування.
Комунікація та інформація у житті суспільства.
Інноваційний та ефективний метод дослідження політичних
процесів.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Елементи виборчого законодавства.
Види опитувань громадської думки.
Інструментарії реалізації політичних цілей.
Методи виборчої інженерії.
Види і загальна структура інформації.
Інформаційна влада. Засоби масової комунікації.
Методи використання засобів масової комунікації.
Масові комунікації.
Роль політичних партій та груп інтересів на нинішньому етапі в
Україні.
30. Форми, методи використання ЗМІ
Питання  для  самоконтролю
1. Взаємодія партій, рухів, громадських організацій, державних
установ та суспільних інтересів.
2. Виборча інженерія.
3. Виборчі процедури.
4. Види політичного маркетингу.
5. Види і загальна структура інформації.
6. Види опитувань громадської думки.
7. Владні відносини.
8. Громадська думка.
9. Дослідження політичного ринку та вивчення громадської
думки.
10. Доступність електорату в сегменті.
11. Економічні, соціальні, політичні, психологічні, демографічні
чинники.
12. Електоральний потенціал сегмента.
13. Елементи виборчого законодавства.
14. Етапи політичного рекламування.
15. Засоби використання ЗМІ та результатів опитувань.
16. Імідж.
17. Інноваційний та ефективний метод дослідження політичних
процесів.
18. Інструментарії реалізації політичних цілей.
19. Інформаційна влада. Засоби масової комунікації.
20. Інформаційний банк та його формування.
21. Існуюче уявлення людей про політика, організацію чи ідею.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
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Комунікація та інформація у житті суспільства.
Макросередовища.
Маркетингові методи.
Масова свідомість.
Масові політичні та освітні кампанії.
Методи аналізу та обробка даних інформаційного банку.
Методи виборчої інженерії.
Методи використання засобів масової комунікації.
Методика складання політичних прогнозів виникнення політичних конфліктів.
Об’єкти та суб’єкти політики. Основні підходи до формування
іміджу.
Партійні лідери, пропагандисти та агітатори.
Політична комунікація. Політичне рекламування.
Політичний маркетинг під час передвиборчої кампанії та у міжвиборчий період.
Політичний попит. Політичний ринок та його складові.
Політичні партії та організації.
Політичні потреби. Політичні уподобання виборців.
Поняття іміджу та його типи.
Поняття маркетингу. Сутність політичного маркетингу.
Поняття сегментації та сегмента політичного ринку.
Прийоми маркетингу в політиці.
Приклади виборчої інженерії під час виборів в Україні.
Природа та властивості інформації.
Програми політичних партій та організацій.
Пропаганда та її види. Пропагандистська робота.
Реалізація створеного іміджу.
Реклама. Види реклами.
Рівні та різновиди конкретних виборів чи референдумів.
Робота з політичними партіями і громадськими організаціями.
Розрахунки реальних політичних можливостей на конкретному
етапі доведення до об’єкта і суб’єкта політики.
Роль політичних партій та груп інтересів на нинішньому етапі в
Україні.
Ситуація в Україні стосовно політичних PR, ЗМІ, ролі політичних партій, економічного і політичного становища в країні загалом.

53. Суб’єкти та об’єкти політичного процесу, які спроможні стати
генераторами конфліктних дій.
54. Сутність політичного маркетингу та політичного ринку.
55. Типи іміджу.
56. Типологія комунікацій.
57. Форми результатів опитувань, комунікацій.
58. Функції політичної маркетингової інформаційної системи.
59. Характеристика іміджу політичного лідера (на вибір).
60. Характеристика рівня застосування технологій політичного
маркетингу в Україні (на прикладі виборчих кампаній).
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