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Питання до заліку 
1. Діалектика об’єктивних та суб’єктивних складових політичного 

процесу. 
2. Місце політичних технологій у політичному процесі та діяльності 

суб’єктів політики. 
3. Основи складання політичних технологій: маркетинговий підхід. 
4. Технології політологічного аналізу ситуацій та процесів. 
5. Основні методи збирання аналітичної інформації. 
6. Процес та технології прийняття політичних рішень. 
7. Соціально-політичні зв'язки та їхня роль у політичному процесі. 
8. Процес формування політичного інтересу та суб’єкта політики. 
9. Політична система та її місце в структурі суспільно-політичних 

відносин. 
10. Процес презентації інтересів та його роль у формуванні суспіль-

но-політичних стосунків. 
11. Місце “вторинних суб’єктів” (політичні партії, рухи тощо) у про-

цесі презентації інтересів. 
12. Концепція політичної еліти Р.Міхельса з точки зору процесу пре-

зентації інтересів: проблема політичного відчуження. 
13. Загальносистемний політичний процес: логіка та загальні технології. 
14. Парадигмальний підхід до визначення змісту та спрямованості 

політичних процесів. 
15. Авторитаризм і тоталітаризм як політичні режими: порівняльний 

аналіз. 
16. Технології формування та функціонування тоталітарної еліти. 
17. Технології формування “тоталітарної людини”: програмування 

свідомості. 
18. Г.Ле Бон про “феномен натовпу” та принципи роботи з масовою 

свідомістю. 
19. Г.Почепцов про пропагандистські технології нацистського режиму. 
20. Виборчі технології нацистів у Німеччині наприкінці 20-х – на 

початку 30-х рр. 
21. Суспільно-історична роль партійно-державної бюрократії 

(номенклатури) у СРСР. 
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22. Основні принципи та критерії демократичного політичного режиму. 
23. Концепції “елітарної” та “ринкової” демократії з точки зору адек-

ватного розуміння демократичного режиму. 
24. Референдум як механізм прямої демократії. 
25. Технології організації референдумів. 
26. PR технології з точки зору просування організованих інтересів. 
27. Технології просування організованих інтересів через політичні 

партії та групи інтересів. 
28. Суспільно-політичний феномен лобіювання інтересів. 
29. Технології лобіювання інтересів. 
30. Механізм соціального партнерства та технології узгодження орга-

нізованих інтересів. 
31. Парламентаризм як втілення представницької демократії. 
32. Парламентаризм та президентство як інститути демократії: порів-

няльний аналіз. 
33. Технології законотворчої роботи парламенту. 
34. Британська та континентально-європейська моделі парламентсь-

кого розподілу єдиної політичної влади: технології та порівняль-
ний аналіз. 

35. Механізм стримувань і противаг у парламентській системі розпо-
ділу єдиної політичної влади. 

36. Президентська система розподілу єдиної політичної влади. 
37. Порівняльний аналіз парламентської та президентської систем 

розподілу влади. 
38. Змішана система розподілу єдиної політичної влади: основні різ-

новиди та порівняльний аналіз. 
39. Система розподілу влади в Україні та сучасні проекти політичної 

реформи. 
40. Політичне протиріччя та політичний конфлікт: структурний та 

процесуальний аспекти. 
41. Технологія політологічного аналізу конфлікту. 
42. Технології управління політичним конфліктом. 
43. Технології переговорного процесу. 
44. Основні політологічні концепції конфліктів (Л.Козер, 

Р.Дарендорф, Е.Гідденс тощо). 
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45. Теорії демократичних транзитів: сучасний погляд. 
46. Л.Даймонд та його аналіз сучасних демократичних транзитів. 
47. Лібералізація і демократизація: спільне та розбіжне. 
48. Ситуація на пострадянському просторі з точки зору демократич-

ного транзиту. 
49. Технології демократичних транзитів: різноманіття та спільні еле-

менти. 
50. Соціально-політичні перешкоди на шляху демократичних транзи-

тів у пострадянських суспільствах. 


