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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Сьогодення сучасного політичного світу, глобалізації всіх без ви-
нятку світових процесів, і зокрема політичних, потребує від людей, 
які  вирішили  пов’язати  своє  життя  з  політичною  наукою,  чіткої, 
швидкої  орієнтації  в  стрімкому плині  сучасних політичних подій, 
вміння виокремлювати, формулювати та встановлювати закономір-
ності, норми, шляхи розвитку цих подій та процесів.

Навчальна програма дисципліни “Актуальні проблеми сучасної 
політичної науки” відображає сучасні досягнення світового та віт-
чизняного  гуманітарного  знання  в  усьому  спектрі  його  наукових 
спрямувань,  охоплює  основну  проблематику  сучасної  політичної 
науки.  Це,  зокрема,  предмет,  метод  політології,  понятійно-кате-
горіальний апарат сучасної політичної науки; еволюція політики як 
суспільного явища, історія політичної думки; проблеми функціону-
вання політичного життя, утвердження громадянського суспільства 
і демократії, правової та соціально орієнтованої держави; функціо-
нування  політичної  системи  та  її  інститутів;  питання  політичної 
свідомості  і  культури;  проблеми  світового  політичного  процесу  і 
міжнародних політичних відносин; напрями і способи політичного 
прогнозування. 

Мета  дисципліни —  вироблення  у  студентів-магістрів  систе-
ми логічно  завершених базових політичних  знань,  адекватних  їм 
умінь  і  навичок  суспільної,  громадсько-політичної  та  державної 
діяльності;  підготовка  за  професійним  спрямуванням  фахівців-
політологів,  фахівців  з  державного  управління  та  міжнародних 
відносин.

Завдання дисципліни — опанувати  і вільно володіти об’єктом  і 
методами політичної науки, володіти та вміти оперувати її науковим 
апаратом; уміти орієнтуватися в основних вітчизняних і зарубіжних 
політологічних школах, концепціях і напрямах, знати і вміти давати 
характеристики  і оцінки вченням про політику; вміти аналізувати 
й досліджувати уявлення про сутність політичного життя, політич-
них відносин і процесів, про суб’єкт і об’єкт політики, конституційні 
права і обов’язки людини і громадянина, місце і значення політич-
них систем і режимів у житті держави і громадянського суспільства; 
вміти  виділяти  теоретичні,  духовні,  прикладні  та  інструментальні 
компоненти політичного знання, усвідомлювати їх роль і функції в 
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підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистісного внеску 
в суспільно-політичне життя; розуміння сенсу і основних напрямів 
розвитку світового політичного процесу,  геополітичну обстановку, 
місце, роль і статус України в сучасному світі, проблеми глобалісти-
ки; опанування навичок політичної культури, вміння застосовувати 
політичні знання у професійній і громадянській діяльності; знання 
основних понять та категорій прикладної політології, політичного 
менеджменту та маркетингу, виборчих технологій, технологій PR у 
державних установах і політичних партіях. 

Опанувавши курс, студенти повинні навчитися креативно мис-
лити, розкривати діалектичну взаємозалежність основних елемен-
тів  політичного  розвитку  України  і  світу,  політичної  модернізації 
українського суспільства та країн ЦСЄ, СНД та Балтії, уміти роби-
ти висновки, оцінки та створювати прогнози щодо загальносвітових 
та українських політичних процесів.

Вивчення курсу передбачає проведення лекційних і семінарських 
занять, написання контрольних і курсових робіт, підготовку допові-
дей і виступів на семінарських заняттях та конференціях.

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“АКТуАЛЬНі  ПрОбЛЕМИ  СуЧАСНОї  ПОЛіТИЧНОї  НАуКИ”
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Змістовий модуль і. Актуальні проблеми 
політології як науки і навчальної 
дисципліни

1 Проблема предмета, методу сучасної 
політичної науки як наукова 
проблема

2   2
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1 2 3 � 5 6

Змістовий модуль іі. Громадянське 
суспільство і політичне життя

2 Проблема громадянського суспільства як 
проблема сучасної політичної науки

�   �

3 Проблема демократії і демократизації 
політичного життя як актуальна проблема 
сучасної політичної науки 

�   2  �

Змістовий модуль ііі. Політична влада  
і політична система суспільства

� Проблема політичної влади в сучасній 
політичній науці 

�  �

5 Проблеми сучасних політичних систем як 
актуальні проблеми політичної науки

�   2  �

Змістовий модуль іV. Політична 
свідомість, культура та ідеологія

6  Проблема політичної свідомості і 
політичної культури як наукова проблема

�   2

Змістовий модуль V. Політичні 
трансформації та міжнародні відносини

7 Проблеми політичної модернізації, 
трансформації політичного життя як 
наукова проблема 

�   2

8 Актуальні проблеми глобального світу 
ХХІ ст., його трансформації і безпеки 
розвитку політичних, економічних 
і соціальних систем

2   2

9 Актуальні проблеми міжнародних 
відносин в контексті світових політичних 
процесів

2   2

Змістовий модуль VI. Прикладна 
політологія

10 Актуальні проблеми прикладної 
політології

6  
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семінарські заняття

1 Сучасні інформаційні технології 
і політичне життя

2   2

2 Основні завдання PR-діяльності 
у політичній сфері

2   6

3 Політичний менеджмент і маркетинг як 
основні засоби управління на ринку влади

2  6

� Політична комунікація та інформаційна 
влада 

2   �

5 Сучасні виборчі технології 
та їх застосування під час менеджменту 
виборчої кампанії

2   �

6 Глобалізація як історичне явище 
і феномен

2   �

7 Сучасне й майбутнє України в 
глобальному, економічному та 
політичному просторі

2  2
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ЗМіСТ 
дисципліни 

“АКТуАЛЬНі  ПрОбЛЕМИ  СуЧАСНОї  ПОЛіТИЧНОї  НАуКИ”

Змістовий модуль і. Актуальні проблеми політології як науки  
і навчальної дисципліни

Тема 1. Проблема предмета, методу сучасної політичної 
науки, як наукова проблема

Політика як теорія та соціальне явище. Предмет політології. Полі-
тологія та інші галузі суспільствознавства. Політологія як інтегратив-
на наука та суміжні галузі політичного знання: політична соціологія, 
політична  філософія,  політична  психологія,  політична  історія,  полі-
тична географія, політична антропологія, політична семантика та ін.

Закони, принципи та категорії політичної науки. Теоретичний та 
емпіричний рівні політологічного знання. Багатовимірність системи 
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методів  політологічного  пізнання:  філософські,  загальнонаукові  і 
спеціальні методи. Методика конкретних політологічних досліджень. 
Вселюдське, класове і національне в політології.

Основні  завдання  та функції  політичної  науки. Політика  як на-
ука і мистецтво та праксеологія. Зростання ролі і значення науки про 
політику на сучасному етапі світового соціального розвитку, політич-
ного і духового оновлення України. Значення політичної науки для 
формування політичної свідомості і культури студентів.

Формування і розвиток національної школи політології в су-
часній україні:  утвердження  політології  як  навчальної  вузівської 
дисципліни,  розвиток  фундаментальних  досліджень  (філософія  та 
соціологія  політики,  конфліктологія,  етнополітологія,  партологія, 
кратологія, прикладна політологія та ін.).

суб’єкти і об’єкти політики.  Соціальна  структура  суспільства: 
визначення, генезис і сучасний стан. Соціальні групи в політичному 
житті. Політичне планування: необхідність і сваволя. Репрезентація 
соціальної необхідності в особистісних, групових, класових, етнона-
ціональних  інтересах. Основні функції  політики:  визначення  цілей 
суспільного розвитку, збереження стабільності соціуму, розподіл ре-
сурсів,  управління  і  регулювання  суспільних процесів,  соціалізація 
особи.

Політика насильства і примусу. Правова і соціально-спрямована 
політика. Ознаки і принципи сучасного цивілізованого політичного 
процесу.  Політика  як  мистецтво  можливого,  суб’єктивного  бажа-
ного  і  здійснення об’єктивно необхідного. Проблема  типологізації 
політики. Політика як система суспільних відносин. Взаємозв’язок 
і  взаємообумовленість  різновидів  політичної  свідомості  та  діяль-
ності. 

Література [1; �; 6; 7; 11;15; 23; 32; 3�; 36–39; �1–�3; 
50; 59; 63; 102; 10�; 107; 123; 132; 1�3; 1�9; 167]

Змістовий модуль іі.  Громадянське суспільство і політичне 
життя

Тема 2. Проблема громадянського суспільства як проблема 
сучасної політичної науки 

Поняття  громадянського  суспільства,  його  сутність,  структура, 
фактори становлення та розвитку. Сучасні уявлення про громадянсь-
ке суспільство. Громадянське суспільство як матеріальна та соціальна 
основа демократичної, правової, соціальної держави. Специфіка функ-
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ціонування  громадянського  суспільства  в  економічній,  соціальній, 
політичній та духовній сферах. Принципи організації життя грома-
дянського  суспільства.  Взаємозв’язок  громадянського  суспільства, 
демократії, політичного плюралізму та правового статусу особи. Кон-
ституція України і формування громадянського демократичного сус-
пільства в Україні.

Політичне життя суспільств, його сутність, основні закономір-
ності, компоненти та історичні форми. Політичне життя і політика. 
Взаємодія  суб’єктів  і  об’єктів  політичного життя.  Діалектика  полі-
тичної діяльності і політичних відносин. Політична влада як об’єкти 
політичного життя. Вплив сучасної НТР на політичне життя. Полі-
тичний прогрес та його критерії.

Політичні  потреби,  інтереси,  позиції,  політичні  сили  та  їх  особ-
ливість у сучасній Україні. Нації, соціальні групи, індивіди як суб’єкти 
політичного життя. Політичні комунікації і суспільна думка, форми 
соціально-політичного  контролю  за  політичними  процесами.  Обу-
мовленість діяльності суб’єктів політики конкретним політичним ча-
сом і простором. Конструктивні та деструктивні форми політичного 
розвитку. Проблема політичної стабільності і динамізму в політично-
му житті. 

Література [1; 6–8; 11; 1�; 17; 38–�1; �3–�5; 
50; 55; 98; 99; 108; 115; 171]

Тема 3. Проблема демократії і демократизації політичного 
життя як актуальна проблема сучасної політичної 
науки

Демократія як гуманістична цінність. Сутнісні ознаки демократії 
як  процесу,  способу  організації  і  функціонування  суспільно-полі-
тичного життя  та  форми  здійснення  влади.  Багатоаспектність  де-
мократії як соціально-політичного і правового явища (народовлад-
дя;  ідея  і світоглядна орієнтація різних соціальних груп; принцип, 
метод  і  режим функціонування відповідних  соціально-політичних 
систем; форма держави;  спосіб  організації  діяльності  громадських 
організацій; єдність прав і обов’язків громадян).

Політичний плюралізм як універсальний спосіб забезпечення де-
мократії. Діалог, гласне обговорення проблем, різноманітність форм 
власності, взаємне врахування інтересів і переконань різних суб’єктів 
політичного процесу, досягнення політичного консенсусу.



9

Демократизація — вирішальний чинник оновлення сучасного 
світу. Єдність  прав  і  обов’язків  громадян,  соціальної  відповідаль-
ності,  свободи  і  дисципліни  особи,  суспільного  порядку.  Забезпе-
чення свободи, рівності  і справедливості. Свобода участі в політи-
ці. Погодження свободної волі громадян і владних повноважень як 
ідеальний стан демократичного суспільства й умова прогресивного 
розвитку його політичного життя.

Основні концепції демократії: класична, ліберальна, соціальна, 
представницька, плюралістична, елітарна, плебісцитарна, партици-
парна та  ін. Демократичні принципи  і процедури підготовки, при-
йняття і впровадження в життя політичних рішень. Форми демок-
ратії: безпосередня, представницька і професійна.

Конституційні гарантії демократії. Конституція України і демок-
ратизація  українського  суспільства.  Використання  демократичного 
досвіду людства в процесі здійснення політичних реформ в Україні.

Література [1; 3; 5; 2�; 28; 38–�3; 50; 57; 60; 65; 66; 
72; 99; 103; 110; 117; 13�; 1�5; 163]

Змістовий модуль ііі.  Політична влада і політична система 
суспільства

Тема 4. Проблема політичної влади в сучасній політичній 
науці

Влада як явище суспільного життя. Концептуальні  підходи  до 
проблеми політичної влади (Р. Даль, Т. Парсонс, М. Вебер, М. Кроз’є). 
Сутність політичної влади та її головні властивості: верховенство, су-
веренітет,  авторитарність,  відповідальність,  примусовість.  Функції 
влади. Співвідношення державної і політичної влади.

Обумовленість політичної влади соціально-економічними і куль-
турними чинниками (власність, мораль, право та ін.). Ресурси, межі і 
сила влади. Структура владних відносин і механізм здійснення полі-
тичної влади. Політичне панування і легітимність. Влада як співвід-
ношення  панування  і  підпорядкування  між  соціальними  групами. 
Джерела влади та її носії. Авторитет і легітимність влади. 

Політична влада і політична організація, шляхи їх взаємодії. 
Аналіз  владних  відносин  у  сучасній Україні:  взаємодія  виконавчої, 
законодавчої та судової гілок влади, проблеми їх взаємодії. 

Література [1; 6–8; 19; 20; 36; 38–�2; �9–51; 58; 60; 73; 
7�; 87; 99; 10�; 109; 112; 127; 130; 1�3]
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Тема 5. Проблеми сучасних політичних систем як актуальні 
проблеми політичної науки 

Місце і роль політичної системи в життєдіяльності суспільства. 
Політична система суспільства в її взаємодії з економічною, соціаль-
ною, прововою та іншими суспільними структурами. Політична сис-
тема як фактор стабілізації і розвитку політичного життя. Сутність і 
типи сучасних політичних систем.

Основні  характеристики функціонування політичної  системи та 
необхідність її стабільності для нормальної життєдіяльності суспіль-
ства. Політичний режим як  сукупність методів  і форм політичного 
панування та його взаємовідносини з  громадянським суспільством. 
Головні параметри політичних режимів: рівень централізації  влади, 
співвідношення  держави  та  громадянського  суспільства,  правовий 
статус особи, наявність чи відсутність політичного та  ідеологічного 
плюралізму, легальної опозиції. Типологія і динаміка політичних ре-
жимів: тоталітарний, жорстоко авторитарний, авторитарно-демокра-
тичний,  демократично-авторитарний,  ліберальний,  демократичний, 
анархо-демократичний.

Різновиди і типи держави. Функції держави. Політичний режим 
як сукупність засобів і методів здійснення державної влади. Спів-
дружності держав та міждержавні союзи.

Проблема реформування політичної системи в сучасній Україні: 
поступовий  перехід  до  демократії,  розвиток  політичного  плюраліз-
му,  визначення  ролі  і  місця  держави  в  політичній  системі,  що  ре-
формується,  співвідношення парламентської  і  президентської  гілок 
влади, формування соціально-правової держави та становлення гро-
мадянського суспільства.

Конституція України  та  практичне  втілення  ідеї  демократичної, 
соціальної, правової держави. Принципи соціальної, правової держа-
ви  як  рух  суспільства  до  політичної  свободи.  Значення  соціальної 
держави для розвитку соціальної демократії, реалізації принципу по-
ваги до людської гідності. 

Проблеми розвитку багатопартійної системи в україні. 
Література [1; 7; 8; 11; 13; 1�; 36; 38; �0; �1; �3; �7; 50;  

53; 55; 58; 61; 6�; 67; 68; 75; 81; 83; 86; 102; 
109; 130; 131; 137; 150; 157; 165; 167]
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Змістовий модуль іV.  Політична свідомість, культура  
та ідеологія

Тема 6.  Проблема політичної свідомості і політичної 
культури як наукова проблема

Політична  свідомість  як  форма  відображення  політичного  бут-
тя.  Обумовленість  політичної  свідомості  історичними,  національ-
ними,  соціально-економічними  і  культурними чинниками розвитку 
суспільства.  Політична  свідомість  суспільства,  соціальної  групи  та 
особи. Структура та підструктури політичної свідомості (емпірична 
і теоретична, буденна і наукова,  ідеологічна і соціально-психологіч-
на). Політична субкультура. Групова  і масова політична свідомість. 
Типи політичної свідомості. Політична свідомість  і політична воля. 
Авторитетна і демократична свідомість. Характеристика розвитку та 
стану політичної свідомості.

Поняття політичної ідеології.  Співвідношення  політичної 
ідеології та політичної науки. Рівні політичної ідеології: теорети-
ко-концептуальний,  програмно-практичний.  Сутність,  структура 
і  функції  політичної  психології.  Особливості  масової  політичної 
психології.

Національний характер і політична ментальність. Сутність, струк-
тура,  типи  політичної  культури.  Політична  ідеологія  як  стрижень 
політичної культури суспільства. Культура політичного мислення, її 
ознаки  і прояви. Культура функціонування політичних  інститутів  і 
способів політичної діяльності. Взаємозв’язок політичної, світогляд-
ної,  моральної  та  правової  культури. Функції  політичної  культури. 
Політичні  комунікації. Механізм  формування  і  виявлення  громад-
ської  думки. Політична  культура  в  умовах  ідеологічного  плюраліз-
му  і багатопартійності.  Історичні особливості формування політич-
ної культури в Україні, її стан за сучасних умов. Актуальні завдання 
оновлення і розвитку політичної культури України в контексті реалій 
її перехідного стану і процесу переоцінки цінностей. Конституція Ук-
раїни як державний нормативний документ для ціннісних орієнтацій 
політичної культури суспільства. 

Політичний конфлікт як форма взаємовідносин між особами, партія-
ми, політичними та соціальними групами, державами з приводу влади.

Література [1; 3; 7; 8; 19; 20; 32; 38; 39; �1–�3; 50; 55; 73; 79; 
81; 82; 93; 9�; 97; 11�; 117; 122; 129; 15�; 161; 171]
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Змістовий модуль V.  Політичні трансформації та міжнародні 
відносини

Тема 7. Проблеми політичної модернізації, трансформації 
політичного життя як наукова проблема

Політичний розвиток як багатовекторний процес.  Взаємодія 
різноспрямованих  соціальних  сил  та  засіб  створення  якісно  нових 
інститутів  для  реалізації  прогресивних  можливостей  суспільства  і 
досягнення  соціально  бажаних  інтересів  суспільних  груп.  Основні 
теорії політичного розвитку (М. Вебер, Т. Парсонс).

Політичний розвиток та політичні зміни.  Головні  параметри 
політичного розвитку: вироблення оптимальної стратегії щодо при-
йняття  політичних  рішень;  вдосконалення  законодавчої  бази;  се-
лекція  правлячих  і  опозиційних  еліт  за  ознакою  компетентності  і 
дієздатності.

Поетапний характер політичної модернізації. Політична корекція 
моделей та програм соціального розвитку. Зміст і основні характерис-
тики  політичної  модернізації:  раціоналізація  влади,  диференціація 
політичної структури, масова політична участь населення, вдоскона-
лення нормативної й ціннісної систем. Суперечності політичної мо-
дернізації: дилема економічної ефективності і соціальної справедли-
вості. Політична модернізація  і проблема вироблення консенсусної 
політичної культури. 

Політичні трансформації  як  проблеми  дослідження  сучасної 
політичної науки. “Транзитологія” як напрям дослідження проведен-
ня демократичних перетворень у центрально- та східноєвропейських 
державах. Труднощі та шляхи трансформації політичного життя; пос-
туповість і поетапність посткомуністичних трансформацій.

Передбачуване і непередбачуване в політиці. Типи прогнозів: по-
шуковий, нормативний, вірогіднісний та ін. Основні напрями прогно-
зування, його етапи. Системне прогнозування. Стратегічне, тактичне 
і операційне прогнозування.  Інформація як база  і основа прогнозу-
вання. 

Література [1; 9; 10; 16; 22; 29; 33; 35; 38; �0; �2; �3; �9; 
60; 67; 79; 86; 88; 101; 113; 119–121; 126; 

13�; 135; 1��; 150; 152; 157; 167; 168]
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Тема 8. Актуальні проблеми глобального світу ХХі ст., 
його трансформації і безпеки розвитку політичних, 
економічних і соціальних систем

Глобалізація як історичне явище і феномен. Сучасні  концепції 
та парадигми глобалістики і глобалізації політичного, економічного 
та  соціального  розвитку,  їх  еволюція.  Теоретичні  та  методологічні 
проблеми сучасної глобалістики. Тенденції глобалізму і альтернатива 
локалізму в сучасній світовій економіці та у процесах розвитку. Сві-
товий розвиток і проблеми нової глобальної людини.

Характер і сутність сучасних глобальних трансформацій.  Гло-
бальні і регіональні зміни міжнародних відносин. Сучасні концепції 
міжнародної  безпеки.  Глобальні  трансформації  і  міжнародна  еко-
номічна безпека.  Інтеграція економічних  і  екологічних концепцій у 
стратегії  глобального  розвитку.  Глобальні  трансформації  та  еволю-
ція  концепцій  державності  нації-держави.  Етноконфесійні  процеси 
та  їх  вплив  на  глобальний  соціально-політичний  розвиток.  Стри-
муючі фактори  глобалізації  в  контексті  діяльності  істеблішменту  у 
новостворених  державах  пострадянського  простору. Проблеми  “пе-
рехідної цивілізації” в Україні. Партнерство України з НАТО та Єв-
ропейським Союзом,  перспективи  вступу  до  провідних  організацій 
Північноатлантичного співтовариства. Україна в системі монополяр-
ного та мультиполярного світу. Російський фундаменталізм і форму-
вання  української  національної  ідеї.  Контрасти  ідеї  української  са-
мостійності і незалежності із засадами євразійства відносно України. 
Динаміка трансформацій суспільних відносин в Україні та світовий 
досвід. Проблеми і шляхи інтеграції України в європейське та світове 
співтовариство. 

Література [1; 9; 16; 22; 35; 38–��; �9; 56; 58; 60; 
79; 86; 101; 106; 120; 121; 126; 133; 

13�; 1�1; 1��; 150–152; 156; 158; 168; 169]

Тема 9. Актуальні проблеми міжнародних відносин 
в контексті світових політичних процесів

Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави у їх 
формуванні.  Зв’язок  внутрішньої  та  зовнішньої  політики  держави. 
Типи, види, стани міжнародних відносин. Сучасні тенденції в розвит-
ку міжнародних відносин і світового політичного процесу. 



1�

Основні сітові глобальні проблеми, шляхи їх вирішення. Міжна-
родні урядові та неурядові організації. Визначення основних принци-
пів міжнародного права.

україна у світовому співтоваристві.  Сучасне  і  майбутнє Украї-
ни  в  глобальному,  економічному  та політичному просторі. Бурхли-
ва глобалізація суспільних процесів і переструктурування світового 
геополітичного простору.

Основні проблеми процесу модернізації в Україні та умови їх по-
долання. Виникнення і розвиток теорії модернізації. Етапи розвитку 
теорії модернізації. Основні концепції модернізації (С. Ліпсет, Г. Ал-
монд, С. Верба, С. Хантінгнтон, У. Мур). Зміст і основні характерис-
тики політичної модернізації.

Основні історичні типи політичної модернізації. Модернізаційний 
процес в Україні, його проблеми, умови та шляхи їх вирішення. 

Література [11; 22–2�; 29; 35; 38; �0–�2;  �6; �7; 50; 
61; 87; 88; 90; 91; 95–100; 103; 107; 110; 

120; 125; 13�; 139; 1�1; 1��; 1�5]

Змістовий модуль Vі.  Прикладна політологія

Тема 10.  Актуальні проблеми прикладної політології

Основні завдання PR-діяльності у політичній сфері. Політичний 
товар та його позиціювання. Чотири рівня позиціювання. Циклічна 
природа розв’язання проблем в ПР. Підвищення  іміджу ПР-обєкта. 
Антиреклама. Відмежування від конкурентів. Контрреклама. Страте-
гія і тактика ПР-діяльності у виборчому процесі.

Політичний маркетинг та менеджмент як засоби досліджен-
ня політичної конкуренції. Сутність та основні функції політично-
го маркетингу. Дослідження політичного ринку,  виборча  інженерія, 
політичне  рекламування  як  основні  види  політичного  маркетингу. 
Політичний ринок як ринок влади. Сегментація політичного ринку. 
Політична еліта в системі політичного маркетингу. Банк політичних 
лідерів.  Менеджмент  виборчої  кампанії.  Основні  етапи  і  напрями 
проведення  виборчої  кампанії.  Розробка  стратегії  і  тактики  вибор-
чої кампанії. Виборчі технології. Класифікація виборчих технологій. 
Паблік  рилейшнз,  політичне  рекламування,  пропаганда,  політичне 
маніпулювання.
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сучасні інформаційні технології і політичне життя. Аналіз вітчиз-
няного інформаційного ринку. Суть, специфіка, роль засобів масової 
інформації.  Класифікація  ЗМІ. Медіа-рилейшнз:  визначення,  суть, 
функції.  Моніторинг  ЗМІ,  його  сутність.  Характеристика  системи 
вітчизняних ЗМІ. Організаційна та аналітична робота з пресою. Ін-
формаційне партнерство. Складання стратегічного плану новинних 
комунікацій. Конструювання новин:  загальні  правила  та механізми 
реалізації. Прес-конференції  та  брифінги: мета,  типи,  інформаційні 
приводи.  Презентація:  призначення,  типи,  інформаційні  приводи, 
особливості  проведення.  Підготовка  та  проведення  ПР-інтерв’ю. 
Типи інтерв’ю, їх мета і завдання. Мас-медіа і громадська думка. Про-
блема політичного маніпулювання. Етапи реалізації технології полі-
тичної  маніпуляції.  Проблема  верифікації  інформаційних  повідом-
лень. Засоби розкриття маніпулятивного впливу.

Політичне рекламування та іміджеологія як засоби оптимізації 
політичної діяльності. Політична реклама та ПР. Рекламна кампанія, 
її призначення, етапи, тривалість, рекламний бюджет. Прогноз ефек-
тивності  рекламної  кампанії.  Основні  аспекти  іміджу  політичного 
діяча. Засоби корекції вербального іміджу політичного лідера. Техні-
ка відповідей на складні запитання. Кінетична мова та засоби корек-
ції кінетичного іміджу.

Література [3; 8; 10; 13; 19; 22; �2; �3; 
�6; 59; 6�; 68; 91–96; 11�]

ТЕМИ  СЕМіНАрСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

Тема 1. Сучасні інформаційні технології і політичне життя

План

1. Комунікації та їх роль у житті суспільства.
2. Комунікаційні канали та інформаційні ресурси.
3. Інформаційно-комунікаційний менеджмент.
�. Класифікація ЗМІ. Функції ЗМІ в суспільстві.
5. Інформаційне забезпечення виборчих кампаній.

Література [7; 8; 10; 12; 27; 30; �1; �6; �8; 69; 71; 8�; 85; 
92; 95; 97; 135; 138; 139; 1�0; 1�7;160]
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Тема 2. Основні завдання PR-діяльності у політичній сфері

План

1. Позиціювання політичного товару (кандидата, політичної сили) 
на політичному ринку.

2. Чотири рівня позиціювання. 
3. Еклектична природа технологій паблік рилейшнз. 
�. Динаміка  громадської  думки.  Підвищення  іміджу  ПР-обєкта. 

Антиреклама. Відмежування від конкурентів. Контрреклама.
5. Стратегія і тактика ПР-діяльності у виборчому процесі.

Література [2; 8; 12; 18; 26; 27; 30; �1; �6; 69–71; 76; 
8�; 97;105;109;136; 138; 1�0; 1�7; 157; 170]

Тема 3–5.  Політичний маркетинг і менеджмент як засоби 
дослідження політичного ринку

План

1. Політичний менеджмент: поняття, функції, різновиди. 
2. Менеджмент виборчої кампанії, адміністративний менеджмент, 

менеджмент урядової команди.
3. Політичний маркетинг: поняття, види, функції.
�. Характеристика  видів  політичного  маркетингу:  дослідження 

політичного ринку, політиче рекламування, виборча інженерія, 
формування іміджу.

Література [2; 7; 8; 18; 19; 21; 26; 27; 33; 36; 38; �1; �3; 69–71; 
76; 80; 85; 105; 153; 157; 160; 162; 170]

Тема 6. Глобалізація як історичне явище і феномен

План

1. Сучасні концепції глобалістики і глобалізації політичного, еко-
номічного та соціального розвитку.

2. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної глобалістики.
3. Тенденції  глобалізму  і  альтернатива локалізму  в  сучасній  сві-

товій економіці та у процесах розвитку. 
�. Світовий розвиток і проблеми нової глобальної людини.

Література [1; 9; 16; 17; 22; 31; 38; 60; 100; 
101; 121; 133; 151; 169]
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Тема 7. Сучасне і майбутнє україни в глобальному, 
економічному та політичному просторі 

План
1. Україна у світовому співтоваристві.
2. Виникнення  і  розвиток  теорії  модернізації.  Етапи  розвитку 

теорії модернізації. Основні концепції модернізації (С. Ліпсет, 
Г. Алмонд, С. Верба, С. Хантінгнтон, У. Мур).

3. Зміст і основні характеристики політичної модернізації.
�. Основні проблеми процесу модернізації  в Україні  та умови  їх 

подолання.
Література [22; 29; 32; 35; 38; �0; �3; �5; �7; 55; 62; 79; 83; 88; 

91; 118; 126; 128; 1�6; 150; 152; 155; 156; 167]

ТЕМИ  КОНТрОЛЬНИХ  рОбіТ

1. Розвиток політичної думки в Україні.
2. Прогностична функція політології.
3. Тенденції трансформації політичних систем у суспільствах пе-

рехідного типу.
�. Громадська думка як спосіб дослідження політичного ринку.
5. Політичні конфлікти в Україні: причини виникнення і способи 

розв’язання.
6. Світовий політичний процес і міжнародні відносини.
7. Політична культура та її роль у модернізаційному процесі в Ук-

раїні.
8. Політичний прогрес, його критерії.
9. Державно-церковні відносини в Україні.

10. Політика та ЗМІ.
11. Сутність легітимності політичної влади.
12. Національна ідея та її вплив на формування політичної системи 

України.
13. Політична система суспільства: поняття та структура.
1�. Завдання політології як науки в політичному розвитку Украї-

ни.
15. Технологія політичного менеджменту в суспільствах перехідно-

го типу.
16. Розвиток парламентаризму в Україні.
17. Правова держава: поняття та принципи.
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18. Формування багатопартійності в Україні.
19. Політична модернізація.
20. Сучасні політичні конфлікти.
21. Лобіювання: поняття та умови існування.
22. Типологія політичного лідерства.
23. Політична активність у конституційному контексті.
2�. Політична еліта України: особливості формування та розвитку.
25. Політична ідеологія: суть та роль у політиці.
26. Політична культура: поняття та структура.
27. Сучасні політичні партії України.
28. Майбутнє України в сучасних геополітичних реаліях.
29. Етнополітика України.
30. Проблеми української державності у сучасній політичній дум-

ці.
31. Проблеми і тенденції становлення політичної системи сучасної 

України.
32. Основні напрями сучасної міжнародної стратегії України.
33. Реформа органів місцевого самоврядування як чинник станов-

лення динамічної політичної системи.
3�. Проблема конфлікту в процесі формування політичної системи 

України.
35. Проблема  громадянського  суспільства в класичній суспільно-

політичній теорії.
36. Розвиток і становлення інформаційно-комунікаційної підсисте-

ми політичної системи в Україні.
37. Політична культура: тенденції розвитку в громадянському сус-

пільстві сучасної України.
38. Формування політичної еліти — складова реформування полі-

тичної системи.
39. Трасформаційні процеси в політичних структурах України, краї-

нах СНД, Балтії та ЦСЄ.
�0. Розвиток парламентаризму в Україні.
�1. Економічні інтереси і пріоритети України в Центральній і Схід-

ній Європі.
�2. Соціальне партнерство як інститут громадянського суспільства: 

досвід країн ЦСЄ.
�3. Напрями і перспективи реформування політичної системи Ук-

раїни на тлі зовнішньої політики та міжнародних зобов’язань.
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��. Суспільство і держава: політичні цінності України на зламі ти-
сячоліть.

�5. Політична наука в Україні: стан і перспективи розвитку.
�6. Аналіз перспектив політичного розвитку України: законодавче 

забезпечення та організаційні засади.
�7. Критерії системного підходу в науковому забезпеченні держав-

ної політики України.
�8. Витоки й основні характеристики тоталітаризму.
�9. Проблеми методології в політико-теоретичному пізнанні.
50.  Значення  політико-культурного  аналізу  для  загальної  теорії 

політики.
51. Сутність та принцип правової держави в сучасному світі.
52. Парламентські та президентські республіки в країнах Централь-

ної і Східної Європи. 
53. Трансформації в країнах балканського регіону. 
5�. Феномен політичної еліти сучасної України. Типи політичних 

лідерів в українському суспільстві. 
55. Електоральна культура українського суспільства.
56. Поняття “свободи” в політичній культурі.
57. Політична культура сучасної студентської молоді.
58. Розвиток і становлення інформаційно-комунікаційної підсисте-

ми в політичній системі сучасної Україні.
59. Сучасні конфлітологічні парадигми. Сучасні теорії конфлікту.
60. Проблема  взаємодії  двох  систем  виконавчої  влади:  державної 

виконавчої та місцевого самоврядування.
61. Напрями і тенденції реформуваня структури органів місцевого 

самоврядування. 
62.  Теорія  політичного  плюралізму  і  поліархії  Дж.  Сарторі  та 

Р. Даля.
63. Теоретичне і практичне значення різних трактувань демократії 

і концепцій демократії.
6�. Етапи становлення і розвитку виборчої системи незалежної Ук-

раїни.
65. Теорія комунікації — наукова основа зв’язків з громадськістю.
66. Аудиторія в структурі кампанії зв’язків з громадськістю.
67. Основні  проблеми  вивчення  цільової  аудиторії  та  сегментації 

політичного ринку.
68. Політичне  прогнозування  як  чинник  ухвалення  та  реалізації 

політичних рішень.
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69. Побудова служби зв’язків з громадськістю в державних інсти-
туціях.

70. Зв’язки з громадськістю у політичних структурах. Застосуван-
ня політичних технологій у виборчих кампаніях.

71. Роль зв’язків з громадськістю в сучасному світі.
72. Подійні комунікації в системі зв’язків з громадськістю. Імідж і 

репутація в паблік рилейшнз.
73. Здійснення  політичної  реформи  в  Україні:  стратегічна  мета 

шляхи, теоретико-правові та прктичні засади.
7�. Політичні та виборчі технології, їх роль у суспільному житті.
75. Політична діяльність як регулятор суспільних відносин.
76. Економічна, політична та духовна сфери суспільства як системи.
77.  Система понять, утворена політичними процесами. Поняття полі-

тичного ринку в контексті виборювання та утримання влади.
78. Сутність управління політичною сферою суспільства. Політич-

ний менеджмент. 
79. Демократія як збалансована система влади.
80. Здійснення народовладдя в Україні: можливості і практика. Ре-

сурси демократичної влади.
81. Взаємозв’язок  чинників  стабілізації  та  дестабілізації  політич-

них систем.
82. Умови функціонування політичних  інститутів  за різних типів 

політичних систем.
83. Провідні наукові підходи до сутності політичних систем сучас-

ності.
8�. Типи  політичних  систем  у  посткомуністичних  країнах:  порів-

няльний аналіз.
85. Тенденції трансформації політичних систем у суспільствах пе-

рехідного типу.
86. Технології формування іміджу політичного лідера.
87. Політичні портрети сучасних українських лідерів.
88. Політична культура в пострадянській Україні.
89. Міжнародні організації та їх роль у розв’язанні конфліктних си-

туацій.
90. Молодіжна преса незалежної України.
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ТЕМИ  рЕФЕрАТіВ  і  ДОПОВіДЕЙ

1. Підвищення ролі і значущості науки про політику на сучасному 
етапі світового соціального розвитку.

2. Сучасні  уявлення  про  громадянське  суспільство.  Проблеми 
становлення громадянського суспільства в Україні.

3. Напрями та шляхи реформування політичної системи в сучас-
ній Україні.

�. Закономірності політичного життя суспільства. Проблеми виз-
начення закономірностей у політиці.

5. Конституція України та практичне втілення ідеї демократичної, 
соціальної, правової держави.

6. Принципи соціальної, правової держави як рух суспільства до 
політичної свободи.

7. Синергетична модель дослідження політики.
8. Демократія як гуманістична цінність. Багатоаспектність демок-

ратії як соціально-політичного і правового явища.
9. Політична еліта України: особливості формування і розвитку.

10. Формування партійної системи в Україні.
11. Технології створення політичного іміджу.
12. Демократизація —  вирішальний  чинник  оновлення  сучасного 

світу.  Економічні,  соціальні,  політичні  й  духовні  передумови 
демократизації сучасного життя.

13. Актуальні  завдання  оновлення  і  розвитку  політичної  культу-
ри України в сучасний період. Преоцінка ціннісних орієнтацій 
політичної культури суспільства.

1�. Сучасні інформаційні технології і політичне життя.
15. Сутність легітимності політичної влади.
16. Проблеми процесу демократизції в Україні.
17.  Інформаційна влада: вплив на політичні процеси.
18. Політична наука як інтегративна наука. Предмет і метод полі-

тичної  науки.  Взаємозв’язок  політичної  науки  з  філософією, 
політичною психологією, соціологією та іншими науками.

19. Політична  влада  і  політична  організація. Шляхи  їх  взаємодії. 
Аналіз владних відносин у сучасній Україні.

20. Проаналізувати ступінь впливу процесів глобалізації на куль-
турний і духовний клімат нашої епохи.
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21. Проблема політичної влади в сучасній політичній науці. Влада 
як явище суспільного життя. Концептуальні підходи до пробле-
ми політичної влади (Р. Даль, Т. Парсонс, М. Вебер).

22. Формування  і  розвиток  національної школи  політології  в  су-
часній Україні: утвердження політології як навчальної вузівсь-
кої дисципліни. Розвиток фундаментальних досліджень (філо-
софія та соціологія політики, етнополітологія, конфліктологія, 
прикладна політологія та ін.)

23. Проблема політичного маніпулювання. Види політичного мані-
пулювання та етапи реалізації технології політичної маніпуля-
ції. Засоби розкриття маніпулятивного впливу.

2�. Теоретичні  та  методологічні  проблеми  сучасних  глобальних 
трансформацій.

25. Розвиток парламентаризму в Україні.
26. Політична система суспільства: поняття і структура. Проблеми 

трансформації  політичних  систем  у  країнах  Східної  та  Цент-
ральної Європи.

27. Характер сучасного етапу демократизації українського суспіль-
ства.

28. Лобіювання в політиці: сутність та умови існування.
29. Теоретико-пізнавальна й управлінська спрямованість політич-

ного прогнозування.
30. Організація і проведення передвиборчої рекламної кампанії.
31.  Глобальні моделі взаємовідносин держав. Місце України у гло-

бальному економічному та політичному просторі.
32. Плюралізм як основа майбутнього людського життя.
33. Біхевіоризм як метод політичного аналізу.
3�. Функції політичної філософії і політичної теорії.
35. Проблеми української державності в сучасній політичній дум-

ці.
36. Методологічні принципи політології.
37. Сучасні політичні партії України.
38. Принципи формування та структура кандидатської команди.
39. Лібералізм як одна з провідних політичних доктрин.
�0. Демократичне поєднання політики і моралі.
�1. Правова держава: поняття і принципи.
�2. Основні проблеми модернізації в Україні. 
�3. Принципи побудови змісту передвиборчої програми.
��. Форми державного правління та устрою.
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�5. Україна в сучасних міжнародних відносинах.
�6. Державні рішення як об’єкт політичного прогнозування.
�7. Майбутнє України в сучасних геополітичних реаліях.
�8. Дослідження масової свідомості та їх роль у передвиборчій бо-

ротьбі.
�9. Феномен політичного лідерства як об’єкт наукового пізнання.
50. Основні принципи культурно-політичного розвитку постсучас-

ного суспільства.
51. Проблема відмирання держави у працях К. Маркса та В. Лені-

на.
52. Основні принципи консерватизму.
53. Типи поведінки учасників політичного конфлікту.
5�. Місце і роль держави в політичній системі, що реформується.
55. Політична соціалізація.
56. Організація зв’язків з громадськістю, формування громадської 

думки як елемент стратегії передвиборчої кампанії.
57. Політична культура суспільства: типологія, види та функції.
58. Проблема та шляхи інтеграції України в Європейське співтова-

риство.
59. Абсентеїзм як політична позиція виборця.
60. Політична свідомість: зміст, структура, типологія.
61. Розвиток політичної думки в Україні.
62. Проблема  реформування  політичної  системи  в  сучасній  Ук-

раїні.
63. Політична культура в пострадянській Україні.
6�. Політична культура української молоді на сучасному етапі.
65. Основні параметри “навздогінної моделі” політичної модерніза-

ції.
66. Політична культура та її роль у модернізаційному процесі в Ук-

раїні.
67. Молодіжна преса незалежної України.
68. Конфлікт і консенсус у сучасних міжнародних відносинах.
69. Особливості міжнародних політичних відносин України на су-

часному етапі.
70. Міжнародні організації та їх роль у розв’язанні конфліктних си-

туацій.
71. Україна та СНД: проблеми й перспективи.
72. Сучасна соціал-демократія України та досвід Західної Європи.
73. Профспілки та політичні партії: проблеми взаємодії.
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7�. Багатопартійність і демократизація суспільства в Україні.
75. Молодіжний рух у посттоталітарній Україні. 
76. Неформальні об’єднання: структура та роль у суспільному жит-

ті.
77. Еліти в історії України.
78. Політичне лідерство в сучасній Україні: основні проблеми онов-

лення.
79. Взаємозв’язок  чинників  стабілізації  та  дестабілізації  політич-

них систем.
80. Умови функціонування політичних  інститутів  за різних типів 

політичних систем.
81. Провідні наукові підходи до сутності політичних систем сучас-

ності.
82. Типи  політичних  систем  у  посткомуністичних  країнах:  порів-

няльний аналіз.
83. Тенденції трансформації політичних систем у суспільствах пе-

рехідного типу.
8�. Сутність і принцип правової держави в сучасному світі.
85. Українська держава на шляху демократизації.
86.  Громадянське  суспільство  і  держава:  питання  співвідношення 

та взаємодії.
87. Основні причини змін політичних режимів.
88. Загальна гуманітарна криза в Україні: стратегія подолання.
89. Аналіз перспектив політичного розвитку України: законодавче 

забезпечення та організаційні засади.
90. Проблеми  системного  підходу  в  науковому  забезпеченні  дер-

жавної політики України.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

1. Сучасні уявлення про громадянське суспільство. Проблема ста-
новлення громадянського суспільства в Україні

2. Сутність та динаміка сучасних політичних режимів.
3. Сутність та основні функції політичного маркетингу. 
�. Дослідження політичного ринку, виборча інженерія, політичне 

рекламування як основні види політичного маркетингу.
5. Зростання  ролі  і  значення  науки  про  політику  на  сучасному 

етапі  світового  соціального  розвитку  політичного  і  духовного 
оновлення України.
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6. Проблема реформування політичної системи в сучасній Україні.
7. Менеджмент виборчої кампанії. 
8. Основні етапи і напрями проведення виборчої кампанії. 
9. Розробка стратегій і тактики виборчої кампанії. 

10. Виборчі технології. Класифікація виборчих технологій. 
11. Паблік рилейшнз, політичне рекламування, пропаганда і полі-

тичне маніпулювання.
12. Закономірності політичного життя суспільства. Проблеми виз-

начення закономірностей у політиці.
13. Конституція України та практичне втілення ідеї демократичної, 

соціальної, правової держави.
1�. Принципи соціальної, правової держави як рух суспільства до 

політичної свободи. 
15. Значення  соціальної  держави  для  розвитку  соціальної  демок-

ратії, реалізації принципу поваги людської гідності.
16. Політичне  рекламування.  Рекламна  кампанія,  її  призначення, 

етапи, тривалість, рекламний бюджет. 
17. Прогноз ефективності рекламної кампанії. 
18. Основні аспекти іміджу політичного діяча. 
19. Засоби корекції вербального іміджу політичного лідера.
20. Демократія як гуманістична цінність. Багатоаспектність демок-

ратії як соціально-політичного і правового явища.
21. Сутність політичної модернізації, її критерії і типи.
22.  Глобальні трансформації і міжнародна економічна та політична 

безпека.
23. Демократизація —  вирішальний  чинник  оновлення  сучасного 

світу. 
2�. Економічні, соціальні, політичні і духовні передумови демокра-

тизації суспільного життя. 
25. Проблеми і труднощі процесу демократизації в Україні.
26. Актуальні завдання оновлення і розвитку політичної культури 

України в сучасний період. 
27. Переоцінка  ціннісних  орієнтацій  політичної  культури  сус-

пільства.
28. Технології створення політичного іміджу.
29. Феномен політичних еліт та політичного лідерства в сучасній 

Україні як об’єкт наукового аналізу.
30. Теоретичні  та  практичні  проблеми  розвитку  багатопартійної 

системи в Україні на сучасному етапі.
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31. Сучасні політичні технології і політичне життя.
32. Проблема політичної влади в сучасній науці. 
33. Влада  як  явище  суспільного  життя.  Концептуальні  підходи 

до проблеми політичної влади (Р. Даль. Т. Парсонс, М. Вебер, 
М. Кроз’є). 

3�. Сутність політичної влади та її головні властивості.
35. Політична наука як інтегративна наука. Взаємозв’язок політич-

ної науки з філософією, політичною психологією, соціологією 
та іншими науками. 

36. Формування  і  розвиток  національної школи  політології  в  су-
часній Україні: утвердження політології як навчальної вузівсь-
кої дисципліни. Розвиток фундаментальних досліджень (філо-
софія та соціологія політики, конфліктологія, етнополітологія, 
прикладна політологія та ін.).

37. Проблема політичного маніпулювання. 
38. Етапи реалізації технології політичної маніпуляції.
39. Засоби розкриття маніпулятивного впливу.
�0. Проблеми трансформації політичної системи в країнах Східної 

та Центральної Європи — проблеми сучасної політичної науки.
�1. Дилеми  і  труднощі  політичної  трансформації  в  постсоціаліс-

тичних країнах.
�2. Політична влада і політична організація. Шляхи їх взаємодії. 
�3. Аналіз владних відносин у сучасній Україні і взаємодія виконав-

чої, законодавчої та судової гілок влади, проблеми їх взаємодії.
��. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної глобалістики. 
�5. Характер і сутність сучасних глобальних трансформацій. 
�6. Концепція природи людини як підстава для політичної теорії.
�7. Політична теорія та політична концепція.
�8. Сучасні теорії політичної влади.
�9. Характеристика парадигми сучасної глобалістики, в межах якої 

працюють відповідні наукові школи й організовані наукові ко-
лективи.

50. Норми  науки  та  їх  значення  для  розбудови  загальної  теорії 
політики.

51. Що спільного між біхевіоралізмом і позитивізмом?
52. Функції політичної філософії і політичної теорії.
53. Синергетична модель дослідження політики.
5�. Проаналізуйте  ступінь  впливу  процесів  глобалізації  на  куль-

турний і духовний клімат нашої епохи.
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55. Що  може  бути  основою  для  порівняльного  аналізу  світових 
цивілізацій?

56. Теоретико-пізнавальна й управлінська спрямованість політич-
ного прогнозування.

57. Плюралізм як основа майбутнього людського співжиття.
58. Оптимальний підхід та оптимальні моделі у вивченні соціаль-

но-політичних процесів.
59. Державно-політична стратегія соціальних перетворень.
60.  Гуманізація суспільства та її основні характеристики.
61. Характер сучасного етапу демократизації суспільства.
62. Домінування  і  заперечення  “вестернізації”  в  ситуації  постмо-

дерну.
63.  Глобальні моделі взаємовідносин держав.
6�. Основні елементи процесу підготовки до виборів.
65. Значення  індивідуалістичного  і біхевіоралістського підходів у 

політичній теорії.
66. Основні моделі державної політики.
67. Загальні тенденції подальшої еволюції національних держав.
68. Проаналізуйте  ступінь  впливу  процесів  глобалізації  на  куль-

турний і духовний клімат нашої епохи. 
69. Комунікативні параметри виборчої кампанії.
70. Детермінуйте  співвідношення  між  глобалізацією  та  науково-

технічним прогресом.
71. Типологія систем політичної комунікації.
72. Значення  індивідуалістичного  і біхевіоралістського підходів у 

політичній теорії.
73. Критерії та принципи демократичної організації суспільства.
7�. Поняття політичних виборів та виборчих технологій.
75. Демократичне поєднання політики і моралі.
76. Смислове наповнення поняття “глобалізація” у поглядах на за-

соби масової інформації.
77. Визначення, види та рівні виборчого маркетингу.
78. Концепція інформаційного суспільства Джона Нейсбіта.
79. Поняття масової комунікації як глобального явища у сучасному 

світі.
80. Принципи побудови змісту передвиборчої програми.
81. Основні принципи культурно-політичного розвитку постсучас-

ного суспільства.
82. Основні  проблеми  модернізації  в  Україні  та  умови  їх  вирі-

шення.
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83. Типологія систем політичної комунікації.
8�. Процес децентралізації та його значення для майбутнього сві-

тового розвитку.
85. Охарактеризуйте етапи формування держави та самоорганіза-

ції громадянського суспільства в Україні. 
86. Об’єктивні чинники електоральної поведінки. 
87. Державні рішення як об’єкт політичного прогнозування. 
88. Етапи поступового утвердження новаторських змін у традицій-

ній політичній культурі України, успадкованій від колишнього 
радянського суспільства. 

89. Сучасні  інформаційні  технології. Типологія. Основні характе-
ристики. Зв’язок з політичним життям.

90. Плюралізм як основа майбутнього людського співжиття.
91. Національна специфіка формування промислово-бюрократич-

ного корпоративізму в Україні на етапі прискорення лібераліза-
ції за умов глобалізації господарського життя.

92. Типи досліджень стану масової свідомості.
93. Основні напрями гуманізації взаємовідносин суспільства й осо-

бистості.
9�. Що  може  бути  основою  для  порівняльного  аналізу  світових 

цивілізацій?
95. Правила організації та проведення виборчого процесу.
96. Поняття “прогноз” і “політичне прогнозування”.
97. Що таке сучасна планетарна свідомість?
98. Типологія систем політичної комунікації.
99. Нові соціальні рухи, орієнтовані на розвиток культури.

100.  Характеристика парадигми сучасної глобалістики, у межах якої 
працюють відповідні наукові школи й організовані наукові ко-
лективи.

101.  Сутність та джерело політичного конфлікту.
102.  Незахідні моделі суспільно-політичних перетворень і перспек-

тиви навздогінної модернізації.
103.  Проблема відмирання держави у працях К. Маркса і В. Леніна.
10�.  Типи поведінки учасників політичного конфлікту.
105.  Основні принципи консерватизму.
106. Місце і роль держави у політичній системі, що реформується.
107.  Стилі політичного лідерства.
108.  Проблеми  впливу  науково-технологічних  трансформацій  на 

розвиток систем масової комунікації.
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109.  Абсентеїзм як політична позиція виборців.
110. Майбутнє України в сучасних геополітичних реаліях.
111.  Організаційний аспект формування штатної команди кандида-

та на виборчу посаду.
112.  Члени  виборчої  команди:  розподіл  соціально-психологічних 

ролей.
113.  Іміджмейкерство як професія.
11�.  Політичний ПР як спосіб посилення ефективності процесу ви-

борчої кампанії.
115.  Організація та проведення політичних виборів як пріоритетний 

напрям діяльності політичних ПР.
116.  Іміджологія як наука створення іміджу.
117.  Імідж політичного лідера (партії).
118.  Комунікації як чинник формування іміджу лідера.
119.  Комунікація як передача повідомлення.
120.  Особливості сучасної масової комунікації.
121.  Переконуюча комунікація як мета і засіб комунікативного про-

стору у виборчому процесі.
122.  Іміджові комунікації: сутність, специфіка, чинники.
123.  Вербальна  та  невербальна  комунікація,  її  роль  та  значення  в 

діяльності політика.
12�.  Пропагандистська кампанія в межах виборчого округу.
125.  Діловий  етикет  як  засіб  удосконалення  міжособистісних  сто-

сунків у процесі ділового спілкування.
126.  Конфлікт як атрибут соціального буття особистості чи групи.
127.  Конструктивні та деструктивні конфлікти в суспільному бутті.
128.  Переговори конфліктуючих сторін як спосіб розв’язання конф-

лікту.
129.  Політичний лідер як володар низки символічних образів та ти-

пажів.
130.  Семіотика та проблема ідентифікації політика.
131.  Основні методи політичного рекламування.
132.  Політичне прогнозування як чинник ухвалення політичних рі-

шень.
133.  Загальні та індивідуальні виборчі технології.
13�.  Управління урядовою командою.
135. Маркетинговий менеджмент виборчої кампанії.
136.  Риторика політичних виступів.
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137.  Політична участь і політична соціалізація.
138.  Політичні відносини та політичне мислення.
139.  Політична поведінка та її особливості.
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