
Опис програми екзамену 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Кафедра політології  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
з дисципліни 

«Політичний консалтинг»:  

Курс ІV 
Спеціальність 052 Політологія 

Форма проведення: 
Екзамен проводиться в ЕНК у формі есе. Відкриті питання, котрі наявні в
діяльності «Підсумковий контроль».  Можливість відповіді активізується під
час проведення іспиту – за розкладом. Під час складання іспиту студент має
вийти на відеозв’язок на платформі Hangouts Meet із включеною камерою та
мікрофоном.

Тривалість проведення: 
2 академічні години для відповіді в ЕНК.  

Максимальна кількість балів: 
40 балів.

Перелік допоміжних матеріалів:
немає



Критерії оцінювання: 
Рейтингова
оцінка

Оцінка  за
тестування

Значення оцінки

А 37-40 балів Відмінно –  відмінний рівень  знань  (умінь)  в
межах обов’язкового  матеріалу  з  можливими
незначними недоліками

В 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань
(умінь)  в  межах  обов’язкового  матеріалу  без
суттєвих (грубих) помилок

С 26-30 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок

D 21-25 

Балів

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із
значною  кількістю  недоліків,  достатній  для
подальшого  навчання  або  професійної
діяльності

Е 16-20 Достатньо  –  мінімально  можливий
допустимий рівень знань (умінь)

FХ 10-15

Балів

Незадовільно  з  можливістю  повторного
складання  –  незадовільний  рівень  знань,  з
можливістю  повторного  перескладання  за
умови  належного  самостійного
доопрацювання

F 0-9 б. Незадовільно  з  обов’язковим  повторним
вивченням  курсу  –  досить  низький  рівень
знань  (умінь),  що  вимагає  повторного
вивчення дисципліни

Орієнтовний перелік питань:

1. Вступ до зв’язків з громадськістю. Історичні джерела та розвиток PR
2. Правові та етичні аспекти PR
3. Місце PR в структурі різних організацій. 
4. Державні та урядові PR-служби.
5. Комунікація в зв’язках з громадськістю



6. Громадськість і громадська думка у сфері PR
7. Особливості  функціонування  зв’язків  з  громадськістю  в  різних  сферах

суспільного життя
8. Моделювання PR-кампаній
9. Оцінка ефективності PR-діяльності
10. Політичні PR. PR у виборчих кампаніях. Політичний консалтинг.
11. Основні  принципи  інформаційного  забезпечення  політичного

консультування.
12. Співпраця політичного консультанта у роботі з медіа.
13. Основні методи створення інформаційних приводів.
14. Вплив різних видів мас-медіа на політичні процеси в Україні.
15. Прийоми  і  методи  «кольорового»  PR  у  боротьбі  з  політичними

конкурентами.
16. Методи формування і розповсюдження чуток.
17. Захист  інформації  та  забезпечення  інформаційної  безпеки  в  процесі

інформаційно-політичного консультування.
18. Інформаційні війни: світовий та вітчизняний досвід.
19. Аспекти прояву іміджу в політиці.
20. Засоби управління іміджем.
21. Сприйняття іміджу та ситуації реагування.
22. Сутність  революцій  та  фактори,  що  обумовлюють  її  ініціювання  та

протікання.
23. Робота  з  громадською  думкою  та  завоювання  підтримки  громадських

організацій.
24. Переговори як засіб урегулювання розбіжностей сторін.
25. Соціокультурні аспекти організації переговорів та консультацій.
26. Характеристика учасників переговорного процесу.
27. Специфіка політичних консультацій під час політичних переговорів.
28. Політична медійна кампанія: сутність, етапи проведення. 
29. Методологія визначення комунікативних методів політичного PR. 
30. Класифікація  комунікаційних  методів  створення  політичного  іміджу  в

ЗМІ.
31. Види PR подій. 
32. Режисура PR подій. 
33. Особливості PR подій. 
34. Спрощення політики.
35. Тенденції  та  перспективи  розвитку  комунікативних  методів  побудови

політичного іміджу в засобах масової інформації.
36. Комунікаційні процеси при формуванні іміджу. 
37. Відбілювання іміджу.
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