
31 Методичні рекомендації 

Тематика самостійних робот 
1. Технології політичної влади у тоталітарних режимах: порівняль-

ний аналіз. 
2. Особливості політичної модернізації у посткомуністичних краї-

нах. 
3. Феномен корупції та його соціально-політичні джерела. 
4. Політичні антитехнології у виборчих кампаніях. 
5. Вплив сучасних ЗМІ на формування суспільної думки та настрою 

електорату під час виборчих кампаній. 
6. Головні види порушень під час виборчих кампаній і проведення 

виборів та боротьба з ними. 
7. Технології створення політичного іміджу: сучасний зарубіжний 

та вітчизняний досвід. 
8. Особливості виборів до місцевих органів влади та специфіка про-

ведення відповідних виборчих кампаній. 
9. Особливості формування політичної еліти в посткомуністичних 

країнах. 
10. Феномен “тоталітарної людини”: політична та соціальна свідо-

мість. 
11. Політичний менеджмент під час виборчої кампанії. 
12. Головні соціально-політичні перешкоди на шляху демократичних 

перетворень у посткомуністичних країнах. 
13. Проблема оцінки політичного процесу в сучасній Україні. 
14. Технології політичної боротьби у ВКП(б) у 20-ті роки. 
15. Проблеми та технології розподілу єдиної політичної влади у де-

мократичній системі. 
16. Політичний конфлікт: технології аналізу та управління.. 
17. Політична реклама: головні принципи та технології. 
18. Історія політичного консультування. 
19. Історичний досвід застосування виборчих технологій. 
20. Феномен лобіювання інтересів та проблема його адекватності 

принципам функціонування демократичних режимів. 
21. Виборчі кампанії пострадянського простору: особливості застосу-

вання політичних технологій. 



32 Технології політичного процесу 

22. Проблема маніпулювання свідомістю громадян у політичних кам-
паніях: історія і сучасність. 

23. Радянська та посткомуністична еліти: проблеми генетичного зв’яз-
ку. 

24. Технології застосування “адміністративного ресурсу” у виборчих 
кампаніях. 

25. Політичні PR та проблема маніпулювання свідомістю: чи є взаєм-
ний зв’язок? 

26. Тероризм як сукупність політичних технологій. 
27. Політичний процес презентації інтересів: логіка, механізми, тех-

нології. 
28. Технології підготовки та проведення референдумів як форми на-

родного волевиявлення. 
29. Механізми і технології представництва та безпосереднього воле-

виявлення: взаємозв’язок та умови спільного застосування. 
30. Національно-культурні особливості застосування виборчих тех-

нологій. 
31. Конструювання та використання міфів під час політичної боротьби. 
32. Політична соціалізація громадян під час виборчих кампаній. 
33. Рудименти тоталітаризму у сучасних політичних режимах світу: 

умови функціонування. 
  
Вимоги до самостійної роботи 
 

1. Обсяг – від 20 до 25 аркушів. 
2. Використання трьох та більше джерел інформації (крім підручни-

ків). 
3. Висловлювання власної думки. 
4. Наявність посилань на пряме цитування, документи, статистич-

ний матеріал тощо. 


