
14 Технології політичного процесу 

Тематичний план семінарських занять 
Заняття 1. Сутність та зміст політичних технологій 
 

1. Основи складання і використання політичних технологій. 
2. Визначні політичні процеси сучасності: технологічний аналіз. 
3. Технології прийняття політичного рішення та практичний досвід 

їх застосування. 
 
При підготовці до семінару важливим є з'ясування наступних 

моментів: 
 

− Діалектика політичного процесу як єдність об’єктивного та су-
б’єктивного, статичного і динамічного компонентів 

− За кожною політичною технологією, застосування якої виявляєть-
ся при аналізі реальної політики, необхідно бачити інтереси від-
повідних політичних суб’єктів 

− Ключем для складання будь-якої політичної технології є ретельне 
вивчення та прикладний аналіз об’єктивної ситуації, що склалася 
на даний момент часу, на основі чого стає можливим адекватне 
стратегічне і тактичне планування та застосування ресурсів, що є 
у наявності 

− Політичне рішення є наслідком не лише планової роботи, але й 
впливу багатьох об’єктивних та суб’єктивних чинників, що накла-
дають відбиток на весь процес прийняття рішення 
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рішень. – К., 2001. 
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2001. 
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М., 1997. 

 
Заняття 2. Технології функціонування тоталітарного режиму 
 

1. Технології формування тоталітарної еліти нацистської Німеччини 
та сталінського СРСР: порівняльний аналіз. 

2. Принципи роботи з масовою свідомістю та “технології програму-
вання людини” під час політичних кампаній. 

3. Виборчі технології нацистів на межі 20-30-х років: можливості та 
небезпеки актуалізації. 

 
 При підготовці до семінару важливим є з'ясування наступних 

моментів: 
 

− Двома субстанціональними рисами тоталітарного режиму є кон-
центрація влади в руках відповідної еліти на основі синтезування 
економічних ресурсів, елітарного соціального статусу та політич-
них важелів влади 

− Ключовим принципом функціонування тоталітаризму є принцип 
внутрішньої та зовнішньої експансії 

− Тоталітарний режим потребує особливого “людського матеріалу”, 
тому найважливішим тактичним завданням є програмування ма-
сової та індивідуальної свідомості. Характерними рисами 
“тоталітарної” людини стають страх і фанатизм, що знаходяться у 
діалектичній єдності 

− Теоретичним підґрунтям технологій програмування є розробки з 
масової психології Г.Ле Бона, З.Фрейда, У.Ліппманна (кінець XIX 
– поч. XX cт.). 
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Заняття 3. Технології представництва групових інтересів 
 

1. Технології представництва інтересів через партії та групи інтере-
сів: взаємний зв'язок. 
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2. Лобіювання інтересів: основні підходи, принципи, технології. 
3. Соціальне партнерство як механізм узгодження інтересів. 
 
При підготовці до семінару важливим є з'ясування наступних 

моментів: 
 

−  Характер представництва інтересів здебільшого залежить від 
типу соціально-політичних стосунків та політичного режиму в 
цілому. На ступінь демократичності представництва впливають 
наступні чинники: можливості представництва, фінансові та ко-
мунікативні можливості представницьких структур, рівень узго-
дженості потенційно-конфліктних інтересів та ін. 

− Представництво інтересів у межах політичної системи в сучасно-
му суспільстві здійснюється у двох основних формах: функціональ-
не (опосередковане) та безпосереднє у владних структурах. Однак 
вони не ізольовані одна від одної, а навпаки, тісно перехрещені, 
що зумовлює взаємодію головних представницьких структур – 
партій та груп інтересів 

− У процесі представництва інтересів значну роль відіграє двосто-
ронній зв'язок між соціальними угрупуваннями та їхніми представ-
ницькими структурами, в тому числі технології політичної соціа-
лізації та мобілізації 

− Важливу роль у здійсненні представництва інтересів відіграють 
технології оволодіння інформаційно-комунікативним простором – 
паблік рілейшнз, які активно використовуються сучасними парті-
ями та групами інтересів 

− Важливими проблемами під кутом зору представництв інтересів є 
небезпека відчуження представницьких структур від їхньої соціаль-
ної бази та маніпулювання свідомістю громадян під час політич-
них кампаній 

− Лобіювання інтересів – неоднозначний феномен. “Класичний” 
погляд на лобіювання розглядає його як кулуарну діяльність, на-
томість сьогодні переважає підхід, що розглядає лобістську діяль-
ність у широкому діапазоні можливостей, фактично ототожнюю-
чи його з просуванням організованих інтересів через структури 
громадянського суспільства. 
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− При аналізі співвіднесення лобіювання з принципами демократич-
ного режиму слід пам'ятати про проблему ресурсів і можливостей 
різних груп, що намагаються здійснити тиск на владу тим чи ін-
шим шляхом. 

− В умовах нерозвиненого громадянського суспільства і демократич-
ної культури (наприклад, на пострадянському просторі) лобіюван-
ня нерідко здійснюється через тіньові структури, що породжує 
небезпеку олігархізації влади і корупції. 

− Соціальне партнерство, на відміну від інших форм просування 
інтересів, в тому числі і лобіювання, будується на принципах до-
мовленостей, узгодження й консенсусу різних зацікавлених груп. 
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Заняття 4. Технології демократичних транзитів: сучасний 

досвід 
 

1. Світовий досвід демократичних транзитів: моделі і технології. 
2. Пострадянські суспільства на шляху демократизації: закономірнос-

ті, перешкоди, технології. 
 
При підготовці до семінару важливим є з'ясування наступних 

моментів: 
 

− Світовій досвід переконує, що єдиної моделі демократичного тран-
зиту не існує внаслідок різних стартових умов та особливостей 
країн, що стали на шлях демократизації 

− Для поставторитарних суспільств найбільш перспективною вияв-
ляється модель “пактування” (за Ф.Шміттером), для посттоталітар-
них – радикальний розрив з тоталітарним минулим та блокування 
намірів і ресурсів колишньої правлячої еліти 

− Суперечливою і недоцільною виявилася ставка на “ринковий фун-
даменталізм” у проведенні посткомуністичних перетворень, тим 
більше, що не були враховані чинники, пов'язані з глобалізацією і 
геополітичними інтересами провідних постіндустріальних держав. 

− Важливим методологічним компонентом технології посткомуніс-
тичних перетворень повинна була стати поетапність у проведенні 
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реформ з точки зору адаптації населення та завоювання широкої 
суспільної підтримки 

− Важливою перешкодою на шляху демократичних перетворень на 
пострадянському просторі виявилась руйнація системи соціального 
захисту, що призвело до падіння рівня життя населення, зниження 
трудового потенціалу, зростання соціальної напруги, з одного боку, 
та соціально-політичної апатії, з іншого, дискредитації політичного 
курсу реформаторів та демократичних цінностей взагалі 

− Серйозним чинником блокування демократизації на пострадянсько-
му просторі виявилося фактичне збереження провідної ролі колиш-
ньої номенклатури – конвертація політичної влади в економічну влас-
ність і навпаки, що здійснювалась протягом кінця 80-х – 90-х років і 
призвела до формування потужних бюрократично-олігархічних кла-
нів. Це може призвести до встановлення псевдодемократичного полі-
тичного режиму на кшталт латиноамериканської моделі 

− Найсерйознішою проблемою залишається виховання демократич-
ної політичної культури, без чого жоден демократичний інститут 
або процедура приречені на недієздатність 
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22. Грозицька Г. Консенсусна теорія демократії – оптимальна модель 
для України // Нова політика. – 1998. – № 5. 

 
Заняття 5. Технології управління політичним конфліктом 
 

1. Політологічний аналіз конфлікту: структурний та процесуальний 
аспекти. 

2. Технології врегулювання конфлікту. 
3. Технології проведення переговорів. 
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 При підготовці до семінару важливим є з'ясування наступних 
моментів: 

 

− Якість аналітичної роботи щодо виявлення сутності та характер-
них рис конфлікту є запорукою складання адекватної технології 
управління конфліктом 

− Головним завданням при аналізі конфлікту є ранжування 
(створення ієрархії) об’єктивних і суб’єктивних причин, виявлен-
ня головних фонових характеристик як чинників впливу з боку 
середовища проходження конфлікту, в тому числі ступінь заціка-
вленості й впливу “третіх сторін” 

− Різниця між врегулюванням і вирішенням конфлікту полягає в тому, 
що друге передбачає усунення глибинних причин та гарантії недопу-
щення повторення конфлікту у найближчому майбутньому 

− Спрямованість та результати переговорного процесу залежать від 
стратегії поведінки конфліктантів на переговорах, а також від 
якості медіаторингу 
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политический журнал. – 1998. – № 5. 

14. Нэх В.Ф. Политический конфликт: технология инициирования, регу-
лирования, разрешения // Вестник МГУ. – Сер. 12. – 1995. – № 5. 

15. Нэх В.Ф. Политические переговоры // Вестник МГУ. – Сер. 12. – 
1995. – № 4. 

16. Глухова А.В. Политические конфликты и кризисы // Государство 
и право. – 1993. – № 6. 

17. Коляденко В. Технології регулювання конфліктів // Нова політи-
ка. – 1997. – № 3. 

18. Запрудский Ю.Г. Внутри конфликта // Социс. – 1993. – № 7. 
 
 Заняття 6. Технології розподілу єдиної політичної влади 
 

1. Основні системи і моделі розподілу політичної влади: порівняль-
ний аналіз. 

2. Технологізація законодавчого процесу в умовах різних систем 
розподілу політичної влади. 

3. Особливості розподілу політичної влади в Україні та спроби полі-
тичної реформи на початку XXI ст. 

 
 При підготовці до семінару важливим є зосередження уваги на 

наступних моментах: 
 

− У межах “класичних” та змішаної системи розподілу влади можна 
виокремити декілька моделей, які мають значні відмінності 

− Головним критерієм порівняння різних моделей і технологій роз-
поділу влади повинен бути критерій забезпечення демократично-
го представництва, відображення різноманітних суспільно-
політичних інтересів 

− Важливим підґрунтям розподілу влади є партійна та виборча сис-
тема, які детермінують одна одну 

− Збалансованість механізму “стримувань і противаг” в парламентсь-
кій системі є більшою, ніж у президентській 

− У політичної практиці II половини 90-х років відчутною була тен-
денція конкуренції різних гілок влади в умовах пріоритетності 
інституту президентства 
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− На початку 2000-х років внаслідок різного бачення шляхів вдос-
коналення політичної системи в Україні оформилося декілька 
проектів, які істотно розрізняються за пропонованими реформами 
та ймовірними наслідками їх втілення у політичну практику 

− Протягом 2002-2003 років можна спостерігати поступове формування 
компромісної моделі парламентсько-президентської республіки на-
вколо принципів призначення уряду парламентською більшістю при 
збереженні сильних важелів впливу президента на обидві гілки влади, 
що так чи інакше підтримується як провладними силами, так і опози-
цією: знаковою подією став компромісний варіант проекту політичної 
реформи, підготовлений влітку 2003 року спільно Адміністрацією 
Президента і представниками лівоопозиційних сил. 
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16. Климчук В. Парламентсько-президентська республіка // Сучас-

ність. – 2003. – № 3. 
17. Кресіна І., Перегуда С. Політична реформа: проблеми і перспек-

тиви // Віче. – 2003. – № 3. 
18. Матеріали ЗМІ щодо політичної реформи в Україні. 
 
 Заняття 7. Планування виборчої кампанії 
 

1. Проведення маркетингових досліджень. 
2. Технологія складання виборчої програми. 
3. Формування та функціонування виборчої команди. 
4. Стратегія і тактика виборчих кампаній: вітчизняний досвід. 
 
 При підготовці до семінару важливим є з'ясування наступних 

моментів: 
 

− Важливими об’єктивними чинниками впливу на виборчий процес 
є тип виборчої системи, позиція владних та елітарних структур, 
система інформаційно-комунікативних зв'язків у межах суспільст-
ва, рівень політичної соціалізації та політичної культури грома-
дян, врахування яких є вкрай необхідне для планування виборчої 
стратегії і тактики 

− Планування виборчої кампанії починається заздалегідь, адже знач-
ної кількості часу потребує збір, обробка та систематизація необхід-
ної інформації. У подальшому інформаційно-аналітична робота су-
проводжує виборчу кампанію, що дозволяє гнучко реагувати на по-
точні події та зміну обставин, коригувати стратегію і тактику 

− Планування виборчої кампанії передбачає не лише систему агіта-
ційних заходів, але й розподіл та ефективне використання наявних 
ресурсів – фінансових, інформаційних, адміністративних та ін. 

− Виборчі технології, всупереч розхожим уявленням, – це не лише 
використання екстравагантних PR-заходів, а насамперед встановлен-
ня стратегічного зв'язку в системі “політична сила – виборці – союз-
ники”, здатного спрацювати у вирішальний час разом з нейтралізаці-
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 єю альтернативних зусиль конкурентів: вибір технології детерміну-
ється конкретно-політичними обставинами, в тому числі ресурсами, 
ідеологією та соціальною базою тієї чи іншої політичної сили 

− Важливим організаційним ресурсом є дієздатна виборча команда, 
побудована на засадах професіоналізму, спільності поглядів та 
якісної командної взаємодії 
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13. Гоулд Ф. Стратегическое планирование избирательной кампа-
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15. Слободянюк Е. Соціологічні дослідження – фундамент виборчої 

кампанії // Нова політика. – 2000. – № 3. 
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16. Балашова А.И. Избирательный маркетинг: формирование коман-
ды кандидата // Вестник МГУ. – Сер. 18. – 2002. – № 1. 

 
Заняття 8. Агітаційне забезпечення виборчої кампанії 
 

1. Принципи, методика і техніки переконуючої комунікації. 
2. Формування та використання іміджу у виборчих кампаніях. 
3. Технології контрпропаганди у виборчих кампаніях. 
 
 При підготовці до семінару важливим є з'ясування наступних 

моментів: 
 

− У сучасних виборчих кампаніях активно застосовуються наступні 
різновиди переконуючої комунікації: пропаганда, реклама, паблік 
рілейшнз, які розрізняються насамперед за ступенем витонченості 
впливу 

− Центральне місце в агітаційній кампанії сьогодні займає імідж 
кандидата або політичної сили, який формується і розповсюджу-
ється за законами рекламного бізнесу. “Іміджеві” кампанії все 
більше відштовхують на другий план, а то й витісняють боротьбу 
програм та ідей 

− У II половині XX ст. все помітнішою стає тенденція комерціаліза-
ції політичного процесу, що проявляється у широкому впроваджен-
ні рекламних та PR-технологій у виборчі кампанії, які відрізня-
ються відвертим апелюванням до емоційної сфери, а іноді й до 
підсвідомості людини. У зв'язку з цим різко зростає небезпека 
маніпулювання політичною свідомістю і електоральною поведін-
кою, занепаду політичної культури населення 

− В умовах перенесення на політику законів ринкової конкуренції 
все більше місце у виборчих кампаніях займає “чорний PR” – зу-
силля, спрямовані на руйнування іміджу політичних опонентів, у 
тому числі такі прийоми, як компромат, демонізація та ін. 
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Заняття 9. Використання різних каналів комунікації у ви-
борчій кампанії 

 

1. Технології використання ЗМІ у передвиборчій агітації (реклама, 
виступи кандидатів, теледебати, прес-конференції). 

2. Небезпека маніпуляції свідомістю громадян під час застосування 
TV технологій. 

3. Принципи і технології організації та проведення передвиборчих 
зустрічей. 

4. Принципи і технології наочної агітації. 
 
 При підготовці до семінару важливим є приділення уваги наступ-

ним моментам: 
 

− ЗМІ, що працюють на суто комерційних умовах, об’єктивно сприя-
ють маніпуляції соціальною і політичною свідомістю, що просліджу-
ється не лише під час виборчих кампаній, але й у повсякденній 
життєдіяльності суспільства 

− Технічні особливості ЗМІ, насамперед телебачення, посилюють вплив 
багатьох агітаційних технік, створюють оптимальний формат для ви-
користання політичної реклами. Ці особливості, разом з вищезазначе-
ним, дають можливість використовувати ЗМІ як провідний засіб полі-
тичної маніпуляції у політичних, зокрема виборчих, кампаніях 

− Важлива роль інших каналів виборчої комунікації (зустрічі з ви-
борцями, листівки та т.ін.) – саме у їхній традиційності, яку, од-
нак, слід використовувати за допомогою адекватних пропаганди-
стських методик і технік 
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