
Анотація до курсу «Політичний маркетинг» 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни вільного вибору «Політичний 

маркетинг» є складовою  освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. 

 

Мета вивчення курсу: ознайомлення з актуально-практичними та 

науково-прикладними  основами зв’язків з громадськістю, підготувати 

конкурентоспроможні кадри в галузі соціальної  комунікації. 

 

Структура курсу.  

Змістовий модуль 1. Основи та концепції політичного маркетингу.  

Політичний маркетинг. Основні дефініції. Політична комунікація. Політичний 

процес та його основні компоненти. Ринкова термінологія в політиці. Цільова 

аудиторія в політичному маркетингу. Політична психологія.  

Змістовий модуль 2. Політичні маркетингові стратегії. Політичні маркетингові 

стратегії. Аналіз українського політичного ринку Іміджбілдінг в політичному 

маркетингу. Бенчмаркинг як складова політичного маркетингу. Партійне 

будівництво в Україні. Політичний дизайн. Виборчі кампанії. Керування 

виборами кампаніями. Електоральний маркетинг. Політичні проекти. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: 

– основні поняття, тлумачення і терміни політичного маркетингу; 

– принципи, функції і завдання політичного маркетингу; 

– структуру політичного маркетингу; 

– методи та інструменти політичного маркетингу; 

– ринок ЗМК; 

– методи та  інструменти політичного маркетингу; 

– концептуальні підходи до політичного маркетингу; 

– політичні технології та маркетингову діяльність. 

  

 вміти: 

– розбиратися в сучасних процесах політичного маркетингу; 

– формувати ефективні комунікації політичного маркетингу; 

– аналізувати політичні процеси; 

– планувати та реалізовувати сучасні політичні маркетингові стратегії;  

– оволодіти навичками інтегрованих комунікацій; 

– оволодіти навичками електорального PR.  
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