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Питання до іспиту 
1. Процес презентації інтересів та його роль у формуванні суспіль-

но-політичних стосунків. 
2. Технологія загальносистемного політичного процесу. 
3. Технології формування “тоталітарної людини”: програмування 

свідомості. 
4. Технології просування організованих інтересів. 
5. Технології організації та проведення референдумів. 
6. Авторитаризм і тоталітаризм як суспільно-політичні системи: 

порівняльний аналіз. 
7. Технології лобіювання інтересів та ступінь їхньої адекватності 

принципам демократичного режиму. 
8. Парламентаризм та президентство як демократичні інститути: 

порівняльний аналіз. 
9. Технології законотворчої роботи парламенту в різних системах 

розподілу єдиної політичної влади. 
10. Британська та континентально-європейська модель парламента-

ризму: технології, порівняльний аналіз. 
11. Змішана модель розподілу єдиної політичної влади: різновиди, 

порівняльний аналіз, технології. 
12. Механізм стримувань і противаг в системах розподілу єдиної по-

літичної влади. 
13. Технології політологічного аналізу політичного конфлікту. 
14. Технології управління політичним конфліктом. 
15. Технології переговорного процесу. 
16. Технології демократичних транзитів: різноманіття та спільні еле-

менти. 
17. Суспільно-історична роль колишньої партноменклатури в постко-

муністичних умовах. 
18. Головні виборчі системи та їхній порівняльний аналіз. 
19. Особливості функціонування мажоритарної та пропорційної ви-

борчої систем в Україні. 
20. Функції демократичних виборів. 
21. Об’єктивні та суб’єктивні чинники впливу на виборчий процес. 
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22. Основи складання виборчих технологій. Роль технологій у вибор-
чому процесі. 

23. Різновиди виборчих технологій. 
24. Сутність маркетингового підходу до розуміння виборчих проце-

сів і виборчих технологій. 
25. Загальна технологія планування виборчої кампанії. 
26. Основні напрямки проведення передвиборчих досліджень. 
27. Соціологічні опитування у виборчих кампаніях. 
28. Сегментація електорату та робота з окремими категоріями виборців. 
29. Стратегія і тактика виборчої кампанії. 
30. Головні принципи формування та зміст передвиборчих програм. 
31. Формування та робота виборчої команди. 
32. Проблеми фінансування виборчої кампанії. 
33. Залучення добровольців та робота з ними під час виборчої кампанії. 
34. Основи теорії політичної комунікації. 
35. Основні принципи та напрямки виборчої агітації. 
36. Пропаганда, реклама, паблік рілейшнз у виборчих кампаніях. 
37. Маніпулятивні технології у виборчих кампаніях. 
38. Соціально-культурні основи рекламних виборчих технологій. 
39. Техніки і технології виборчої агітації. 
40. Політичний імідж з точки зору процесу політичної комунікації. 
41. Технології формування та використання політичного іміджу у 

виборчих кампаніях. 
42. Тенденції змінювання агітаційних наголосів у сучасних виборчих 

кампаніях: зарубіжний і вітчизняний досвід. 
43. Засоби масової комунікації та їхній вплив на політичні процеси. 
44. Особливості використання телебачення у сучасних виборчих кам-

паніях. 
45. Телевізійні маніпулятивні методики і технології у виборчих кам-

паніях. 
46. Основні принципи і технології проведення прес-конференцій. 
47. Підготовка та проведення передвиборчих зустрічей. 
48. Підготовка та проведення медіа-виступів під час виборчої кампанії. 
49. Технології наочної агітації. 
50. Технології проведення кампанії “від дверей до дверей”. 
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51. Державна організація виборчої кампанії: основні компоненти 
(згідно з українським законодавством). 

52. Робота спостерігачів під час проведення виборів. 
53. Основні види порушень під час виборчої кампанії та боротьба з 

ними (згідно з українським законодавством). 
54. Організація голосування та підбиття підсумків (згідно з українсь-

ким законодавством). 


