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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Українське суспільство навчається демократії і прагне долучитися 
до цивілізованого світового співтовариства. Досліджуючи проблеми 
менеджменту виборчої кампанії, насамперед потрібно розглядати ба-
зові політичні поняття. Знаючи природу влади, її джерела, ресурс, ви-
вчаючи проблеми легітимності, починаємо розуміти шляхи виборю-
вання влади, технології та методи її реалізації.  

Вивчення дисципліни «Управління виборчою кампанією» у про-
цесі здобуття вищої освіти є безсумнівно необхідним, оскільки ви-
вчення політичних процесів їх джерел, причин, мотивів, способів пе-
редбачає виявлення позитивних і деструктивних чинників, побудови 
правильної структурної технології підготовки і проведення виборчої 
кампанії.  

У цьому контексті виникає нагальна потреба вивчити узагальне-
ний досвід блискучих виборчих кампаній Заходу та Сходу і, пере-
осмисливши його, відтворити так, щоб він відповідав вимогам сучас-
ного українського політичного стану, українським політичним тради-
ціям. 

Для самостійної роботи студентам освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020105 
«Документознавство та інформаційна діяльність» з дисципліни 
«Управління виборчою кампанією» пропонується ряд завдань, що 
мають підсумувати знання, отримані при вивченні поточних тем 
дисципліни. Теми, що виносяться для самостійної роботи студентів 
безпосередньо пов’язані з матеріалом, який вивчаться на поточних 
заняттях. Вивчення тем, що винесені на самостійну роботу, дозволить 
студентам систематизувати знання дисципліни. Виконання завдань 
самостійної роботи вимагає від студентів глибокого володіння 
матеріалом, отриманим під час поточних занять, розвиває вміння 
самостійного дослідження проблем, пошуку і аналізу спеціальної та 
загальнометодологічної літератури, вміння викладати та відстоювати 
власну точку зору. 

Основною метою вивчення дисципліни «Управління виборчою 
кампанією» є ознайомлення студентів з основами організації виборчих 
кампаній, функціонування виборчих штабів, оцінки політичних 
ситуацій і застосування виборчих технологій в умовах демократичних 
виборів та сучасної виборчої системи України. Актуальність вивчення 
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курсу пов’язана  з метою сприяти розвитку демократії і ефективному 
управлінню державними справами, з необхідністю вдосконалення 
виборчої системи України. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є розкрити основні 
види політичних та виборчих технологій; проаналізувати основні 
принципи політичного менеджменту та маркетингу; вивчення 
технологій виборчих кампаній; вивчення основних технологій агітації.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

- поняття про природу, походження, тлумачення, легітимність і ре-
сурси політичної влади;  

- поняття про місце та функції політичної комунікації та інформа-
ційної влади в політичному житті суспільства;  

- типологію комунікацій та комунікаційних каналів, комунікаційні 
моделі;  

- чинники політичного лідерства в контексті виборювання влади. 
- типологію політичного лідерства та індивідуальне політичне лі-

дерство, політичне лідерство в Україні;  
- специфіку функціонування політичного ринку та його складових 

елементів; 
- особливості існуючих у світовій політичній практиці типів вибо-

рчих систем; 
- тонкощі виборчої інженерії як легального засобу впливу на вибо-

рчий процес; 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
вміти: 

- застосовувати набуті знання для аналізу політичного ринку та йо-
го основних складових;  

- орієнтуватися в перевагах та недоліках різних типів виборчих си-
стем; 

- виявляти сильні і слабкі позиції передвиборчої політичної рекла-
ми тих чи інших політичних партій та політичних лідерів; 

- викривати деструктивний характер “чорного PR” у політичній ре-
кламі виборчої кампанії;  

- орієнтуватися у прийомах, методах і засобах формування та ство-
рення у суспільній свідомості відповідних іміджів реальних суб’єктів 
політики;  
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- використовувати набуті знання і навички для розробки стратегії і 
тактики передвиборчих та виборчих кампаній; 

- управляти передвиборчою кандидатською командою та цільовою 
аудиторією у сфері політичної (суспільної) свідомості;  

- допомагати своїм співбесідникам-виборцям зорієнтуватися у тон-
кощах і хитросплетіннях виборчих програм різних політичних партій і 
рухів та їх політичних лідерів;  

- створювати навколо себе атмосферу політичної толерантності, 
вести політичні дискусії з оцінки передвиборчої ситуації з позиції ви-
соких норм етики і моралі та політичної культури; 

- переконувати співбесідників у необхідності збереження і зміц-
нення політичної стабільності в Україні. 

Розподіл годин самостійної роботи студентів для денної та заочної 
форми навчання наведенні в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Розподіл годин самостійної роботи студентів 

№ 
з\п 

Види навчальної діяльності 
Обсяг часу, годин 

денна форма 
навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 
18 

2 Підготовка до практичних занять 

3 
Самостійна робота (опрацювання окремих 

частин тем, які не викладаються на лекціях) 
20 

4 Підготовка до контрольних заходів 10 

Разом 48,0 

 
1. Завдання для самостійної роботи 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 
отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих шляхом 
опрацювання відповідної літератури, здійснюють підготовку до 
практичних занять та залікових модулів (див. табл. 2). 

Таблиця 2 
Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість 
годин 

Денна 

1. 
Природа, ресурси та легітимність політичної влади. Орга-
нізація та функціонування політичних систем і режимів 8,0 
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2. 
Політична комунікація та інформаційна влада. Комуніка-
ційні канали. Мова і мовлення в політичних комунікаціях. 

8,0 

3. 
Виборчий процес і виборчі технології. Типологія виборчих 
систем 

8,0 

4. 
Формування «кандидатської» команди. Прийоми маркетин-
гу в політиці 

8,0 

5. Оцінка політичної ситуації. Розробка політичної стратегії 8,0 

6. Організація та проведення рекламної кампанії 8,0 
ВСЬОГО 48,0 

 
 

2. Підготовка та організація самостійної роботи студентів 

 
Змістовий модуль 1. Виборчі технології і їх реалізація 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 
 

Тема: Природа, ресурси та легітимність політичної влади. Органі-
зація та функціонування політичних систем і режимів. 

Мета: Ознайомити студентів з основними поняття ми політичної 
влади, політичних систем і режимів. 

Норма часу (за навчальною програмою): 8 год. 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Проаналізуйте основні ознаки політичного маркетингу та полі-
тичного менеджменту. 

2. Владні відносини: суть поняття. 
3. Назвіть основні функції та цілі політичного маркетингу та мене-

джменту.  
4. Порівняйте функціонування політичних систем і режимів. 
5. Вибори як процедура формування владних структур. 
 

Підготуйте коротке есе на тему: 

1. Відмінність між поняттями “політологія” та “політика”, “вибор-
чий менеджмент” та “виборчий маркетинг.  

2. Особливості діяльності політолога та політика. 
 

Підготуйте коротке повідомлення на тему: 

1. Ресурси влади як суб’єкт (індивід, група) для використання 
впливу на громадську думку.  
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2. Легітимація — процес підтримання зворотного зв’язку між полі-
тичною системою та громадянським суспільством.  

3. Політичний маркетинг та політичний менеджмент державних 
(політичних та суспільних) інституцій, політичних партій, політичних 
лідерів, а також їх ідей, програм, концепцій.   

 

Рекомендована література: 1–5; 19; 27; 32; 36–39; 47; 49; 50; 52; 
57; 66; 69. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 
 

Тема: Політична комунікація та інформаційна влада. Комунікацій-
ні канали. Мова і мовлення в політичних комунікаціях. 

Мета: ознайомити студентів з основними засадами комунікаційних 
процесів у політиці. 

Норма часу (за навчальною програмою): 8 год. 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Природа та властивості інформації. 
2. Поясніть поняття громадської думки як предмета політико-

соціологічного дослідження.  
3. Вкажіть особливості факторного і кластерного аналізу у дослі-

дженні громадської думки.  
4. Визначте взаємодії засобів масової комунікації і громадської 

думки. 
5. Дослідження політичного ринку та вивчення громадської думки. 
 

Підготуйте коротке есе на тему: 

1. Що ви розумієте під поняттям «громадська думка».  
2. Яке співвідношення між громадською думкою і політикою. 
 

Підготуйте коротке повідомлення на тему: 

1. Засоби масової комунікації у взаємодії громадської                  
думки і влади.  

2. Громадська думка у політологічному вимірі.  
3. Комунікативна керованість з боку громадської думки процесу 

легітимації владних рішень. 
4. Інформаційна влада. Засоби масової комунікації.   
 

Рекомендована література: 1–5; 19; 27; 32; 36–39; 47; 49; 50; 52; 
57; 66; 69. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 
 

Тема: Виборчий процес і виборчі технології. Типологія виборчих 
систем. 

Мета: Вивчити суть та особливості виборчого процесу та виборчих 
технологій.  

Норма часу (за навчальною програмою): 9 год. 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

1.Охарактеризуйте принципи розробки політичних програм – аку-
муляційний, інноваційний, мобілізаційний і принципи конкретності та 
ясності побудови змісту політичної програми.  

2. Охарактеризуйте критерії оцінки плану: повнота, об’єктивність, 
контрольованість, реалізм, обґрунтованість, розподіл відповідальнос-
ті, динамічність, орієнтація на перемогу, функціональність, унікаль-
ність і своєрідність. 

  

Підготуйте коротке есе на тему: 

1. Дайте визначення термінам “політична технологія, політичний 
проект, політичне рішення”.  

2. Основні принципи формування політичної влади (державних 
структур), формування структур громадянського суспільства (партій, 
рухів), формування суспільної свідомості, соціалізація особистості, 
узгодження суспільних інтересів, розв’язання конфліктів. 

 

Підготуйте коротке повідомлення на тему: 

1. Типологія виборчих систем. Елементи виборчого законодавства. 
Інструментарії реалізації політичних цілей.  

2. Виборчі права громадян. Правозахисна діяльність у сфері вибо-
рчого права.  

3. Виборчі комісії. Правова регламентація виборчого процесу, її 
основні принципи. Структура виборчого процесу.  

4. Правові та організаційні аспекти підготовки та проведення ви-
борчої кампанії. 

5. Виборчі технології як різновид політичних технологій. 
 

Рекомендована література: 1–5; 19; 27; 32; 36–39; 47; 49; 50; 52; 
57; 66; 69. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 
 

Тема: Формування «кандидатської» команди. Прийоми маркетингу 
в політиці.  

Мета: Ознайомити студентів з суттю поняття «кандидатська» ко-
манда, її складом та функціонуванням. 

Норма часу (за навчальною програмою): 8 год. 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Вкажіть принципи формування виборчої команди та функціона-
льну структуру команди.  

2. Проаналізуйте стратегію і тактику передвиборних дій та іміджу 
кандидата та їх коригування. 

3. Іміджеві елементи стратегії виборчої кампанії.  
4. Іміджеві елементи стратегії виборчої кампанії.  
5. Іміджеві комунікації: сутність, специфіка, чинники. 
 

Підготуйте коротке есе на тему: 

1. Дайте визначення термінів “політична технологія, політичний 
проект, політичне рішення”.  

2. Основні принципи формування  
• політичної влади (державних структур),  
• структур громадянського суспільства (партій, рухів),  
• суспільної свідомості,  
• соціалізація особистості,  
• узгодження суспільних інтересів,  
• розв’язання конфліктів. 

 

Підготуйте коротке повідомлення на тему: 
1. Основні прийоми маркетингу в політиці.  
2. Розрахуйте реальні політичні можливості на конкретному етапі 

політичного життя та доведення їх до об’єкта і суб’єкта політики.  
3. Дайте визначення політичній агітації та охарактеризуйте її види. 
4. Основні засади формування «кандидатської» команди. 
5. Організаційний аспект формування штатної команди кандидата 

на виборчу посаду. 
6. Об’єкти та методи соціально-політичної діагностики «виборчого 

ринку». 
 

Рекомендована література: 1–5; 19; 27; 32; 36–39; 47; 49; 50; 52; 
57; 66; 69. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 
 

Тема: Оцінка політичної ситуації. Розробка політичної стратегії. 
Мета: Вивчити загальні принципи побудови політичних стратегій. 
Норма часу (за навчальною програмою): 8 год. 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Складіть план створення штабу, розробіть його структуру.  
2. Виберіть форму політичної реклами.  
3. Визначте цілі і принципи політичної реклами та основні етапи 

рекламної діяльності.  
4. Проаналізуйте цілі, джерела та бази даних.  
5. Розробіть програму та типологію соціологічних опитувань.  
6. З’ясуйте роботу в день виборів та порядок фінансування та            

складання орієнтовного кошторису виборчої кампанії.  
 

Підготуйте коротке есе на тему: 

1. Поясніть соціальні, політичні процеси та коло явищ що їх                
охоплює, а також пропагандистську роботу та процеси лобіювання.  

2. Дайте визначення поняттям стратегічного планування.  
3. Охарактеризуйте принципи планування стратегії виборчої                 

кампанії та співвідношення стратегічного планування з конкретними 
планами дій. 

4. Політичні технології і їх роль у політичному житті. 
 

Підготуйте коротке повідомлення на тему: 

1. Аналіз політичної ситуації та її роль у політичному житті суспі-
льства.  

2. Організаційно-політичні елементи стратегії виборчої кампанії.  
3. Інформаційне забезпечення роботи виборчої кампанії. 
4. Спеціальні елементи стратегії виборчої кампанії. Спеціальні               

заходи прес-служби. 
5. Політичне рекламування як спеціальна галузь виборчих                 

технологій.   
 

Рекомендована література: 1–5; 19; 27; 32; 36–39; 47; 49; 50; 52; 
57; 66; 69. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 
 

Тема: Організація та проведення рекламної кампанії.  
Мета: Ознайомити з технологіями проведення рекламної кампанії. 
Норма часу (за навчальною програмою): 2 год. 
 

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Охарактеризуйте ситуацію в Україні стосовно політичних PR, 
ЗМІ, ролі політичних партій, економічного і політичного становища в 
країні загалом.  

2. Визначте роль політичних партій, груп інтересів на нинішньому 
етапі в Україні та організацію зв’язків з громадськістю.  

 

Підготуйте коротке есе на тему: 

1. Визначте основні етапи рекламної діяльності.  
2. Порядок реєстрації.  
3. Підбір та підготовка агітаторів, аналітика виборчої кампанії.  
4. Цілі аналітичної роботи, джерела та база даних.  
5. Охарактеризуйте владні відносини та взаємодії партій, рухів, 

громадських організацій, державних установ та суспільних інтересів. 
 

Підготуйте коротке повідомлення на тему: 

1. Оцінка політичної ситуації.  
2. Роль виборів у суспільному житті.  
3. Ситуація в Україні стосовно політичних PR, ЗМІ, ролі політич-

них партій.  
4. Аспекти використання найсучасніших технологій політичної ко-

мунікації. Комп’ютеризація виборчої кампанії.   
 

Рекомендована література: 1–5; 19; 27; 32; 36–39; 47; 49; 50; 52; 57; 
66; 69. 

 

3. Перелік питань для самоконтролю 

1. Агітація. Види агітації. Агітатори.  
2. Взаємодія партій, рухів, громадських організацій, державних 

установ та суспільних інтересів.  
3. Вибори як процедура формування владних структур.  
4. Виборча інженерія. Виборчі процедури.  
5. Виборчі комісії. Виборчі округи.  
6. Виборчі технології як різновид політичних технологій.  
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7. Виготовлення та використання політичної реклами, політичної 
агітації, стимулювання політичних дій, активної політичної поведінки 
та ін.  

8. Види політичного маркетингу.  
9. Види і загальна структура інформації.  
10. Види опитувань громадської думки.  
11. Визначення, види та рівні виборчого маркетингу.  
12. Владні відносини.  
13. Громадська думка і політика.  
14. Дослідження політичного ринку та вивчення громадської 

думки.  
15. Друкована реклама: правила побудови.  
16. Електоральний потенціал сегмента.  
17. Електоральні групи. Електорат. Специфіка поведінки.  
18. Елементи виборчих технологій.  
19. Елементи виборчого законодавства.  
20. Етапи виборчого процесу.  
21. Етапи політичного рекламування.  
22. Засоби використання ЗМІ та результатів опитувань.  
23. Засоби політичної комунікації.  
24. Ідеологічні і соціопсихологічні настанови.  
25. Імідж політичного лідера (партії).  
26. Імідж та масова свідомість.  
27. Іміджеві елементи стратегії виборчої кампанії.  
28. Іміджеві елементи стратегії виборчої кампанії.  
29. Іміджеві комунікації: сутність, специфіка, чинники.  
30. Інноваційний та ефективний метод дослідження політичних 

процесів.  
31. Інструментарії реалізації політичних цілей.  
32. Інформаційна влада. Засоби масової комунікації.  
33. Інформаційний банк та його формування. 
34. Існуюче уявлення людей про політика, організацію чи ідею.  
35. Кількісний та якісний склад “кандидатської” команди.  
36. Комунікація та інформація у житті суспільства.  
37. Критерії оцінювання політичної ситуації.  
38. Легітимність влади.  
39. Маркетингові методи.  
40. Мас-медіа і громадська думка.  
41. Масова свідомість. Масові комунікації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

42. Масові політичні та освітні кампанії.  
43. Менеджмент виборчої кампанії як різновид політичного 

менеджменту.  
44. Методи аналізу та обробка даних інформаційного банку.  
45. Методи виборчої інженерії.  
46. Методи використання засобів масової комунікації.  
47. Методика складання політичних прогнозів виникнення 

політичних конфліктів.  
48. Мотиваційний аспект виборчої кампанії.  
49. Об’єкти та методи соціально-політичної діагностики 

“виборчого ринку”.  
50. Об’єкти та суб’єкти політики.  
51. Організаційний аспект формування штатної команди кандидата 

на виборчу посаду. 
52. Організаційно-політичні елементи стратегії виборчої кампанії.  
53. Організація зв’язків з громадськістю.  
54. Організація та функціонування політичних систем і режимів.  
55. Основні елементи процесу підготовки до виборів.  
56. Партійні лідери, пропагандисти та агітатори.  
57. Планування політичної діяльності. 
58. Політичне рекламування як спеціальна галузь виборчих 

технологій.  
59. Політичний маркетинг під час передвиборної кампанії та у 

міжвиборчий період. 
60. Політичний менеджмент виборчої кампанії.  
61. Політичний ринок та його складові.  
62. Політичні вибори та виборчі технології  
63. Політичні дії та результати таких дій.  
64. Політичні технології і їх роль у політичному житті.  
65. Політичні уподобання виборців.  
66. Поняття маркетингу. Сутність політичного маркетингу.  
67. Поняття сегментації та сегмента політичного ринку.  
68. Правова регламентація виборчого процесу.  
69. Прийоми маркетингу в політиці.  
70. Приклади виборчої інженерії під час виборів в Україні.  
71. Природа влади.  
72. Природа та властивості інформації.  
73. Програми політичних партій та організацій.  
74. Пропаганда та її види. Пропагандистська робота.  
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75. Реклама. Види реклами.  
76. Ресурси влади.  
77. Рівні та різновиди конкретних виборів чи референдумів.  
78. Робота з виборцями: сутність, методика, кінцеві цілі.  
79. Робота із політичними партіями і громадськими організаціями.  
80. Роль виборів у суспільному житті.  
81. Спеціальні елементи стратегії виборчої кампанії. Спеціальні 

заходи прес-служби.  
82. Стратегія виборчої кампанії.  
83. Сутність політичного маркетингу.  
84. Типологія виборчих систем. Типологія політичних режимів  
85. Форми результатів опитувань.  
86. Форми, методи використання ЗМІ.  
87. Формування “кандидатської” команди.  
88. Функції опитування громадської думки.  
89. Функції політичної маркетингової інформаційної системи.  
90. Характеристика іміджу політичного лідера (на вибір).  

 

4. Тематика індивідуальних робіт 

1. Виготовлення та використання політичної реклами, політичної 
агітації, стимулювання політичних дій, активної політичної поведінки 
та ін.  

2. Визначення сутності політичного ринку. Поняття сегментації та 
сегмента політичного ринку. Електоральний потенціал сегмента.  

3. Владні відносини. Взаємодія партій, рухів, громадських 
організацій, державних установи та суспільних інтересів.  

4. Вплив засобів масової комунікації на політичну соціалізацію 
особистості.  

5. Етапи політичного рекламування.  
6. Імідж партійного лідера (партії).  
7. Імідж та масова свідомість. 
8. Інноваційний та ефективний метод дослідження політичних 

процесів. 
9. Інструментарії реалізації політичних цілей.  
10. Маркетинг і менеджмент виборчої кампанії: тактичні 

особливості та стратегічний ракурс.  
11. Масові політичні та освітні кампанії.  
12. Методи виборчої інженерії.  
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13. Основні підходи до формування іміджу. Реалізація створеного 
іміджу.  

14. Основні принципи та засади діяльності виборчої системи в 
Україні.  

15. Партії в політичному та виборчому процесі: становлення, 
сутність, класифікація.  

16. Політичний маркетинг під час передвиборчої кампанії та у 
міжвиборчий період.  

17. Політичні вибори та виборчі технології.  
18. Політичні ПР як спосіб посилення ефективності процесу 

виборчої кампанії.  
19. Політичні уподобання виборців. Існуюче уявлення людей про 

політику, організацію чи ідею.  
20. Прийоми маркетингу в політиці.  
21. Пропорційна виборча система: особливості функціонування в 

країнах ЄС та Україні.  
22. Розрахунки реальних політичних можливостей на конкретному 

етапі доведення до об’єкта і суб’єкта політики. 
 23. Роль політичних партій та груп інтересів на нинішньому етапі 

в Україні.  
24. Ситуація в Україні стосовно політичних PR, ЗМІ, ролі 

політичних партій, економічного і політичного становища у країні 
загалом.  

25. Специфіка електоральної поведінки.  
26. Типи виборчих систем. Елементи виборчого законодавства.  
27. Форми та методи використання засобів масової комунікації. 
28. Форми, методи та засоби використання ЗМІ та результатів 

опитувань.  
29. Формування громадської думки та їх функцій в умовах 

легітимації політичної влади.  
30. Характеристики ідеального образу, що існує в масовій 

свідомості. 
 

5. Методи навчання 

5.1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності: 

1) За джерелом інформації:  
• словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 

розповідь, бесіда.  
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• наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• практичні: вправи.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під 
керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; 
виконання індивідуальних навчальних завдань.  

5.2. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
 

6. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовним 
модулем включають тестові питання та ситуаційні завдання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань; 
- за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки 

та захисту звіту про самостійну роботу. 
Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у письмовій 

формі у вигляді екзаменаційних білетів, які включають теоретичну та 
практичну частини. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
 

7. Підсумкові тестові завдання 
 

1. Оцінка й аналіз умов політичного ринку, маркетингового сере-

довища включає вивчення: а) даних статистики, різних форм урядо-
вої та неурядової звітності; б) політичного попиту, життєвого циклу 
об’єктів і суб’єктів політики; в) сукупності сил, діючих під контролем 
або керівництвом партії, соціальної групи, лідера.  
2. Дослідження політичного ринку охоплює : а) вивчення банку да-
них політичних лідерів; б) пристосування виборчих процедур до ре-
алізації інтересів владних та політичних еліт; в) інформаційне забез-
печення роботи владної команди; г) стилі управління. 
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3. Науковою базою для здійснення політичного маркетингу вва-

жаються: а) засоби масової інформації; б) особисті контакти пред-
ставників владних структур із насе- ленням; в) інтерв’ю та анкетне 
опитування; г) документи органів влади.  
4. Соціальна функція опитування громадської думки передбачає: 
а) формування інформації про потреби, інтереси, вимоги населення, 
необхідну під час вироблення управлінських рішень; б) моніторинг 
ефективності впливу політичних акцій на різні категорії електорату; в) 
дослідження суспільних настроїв для оцінки політичних орієн- тацій 
виборців; г) з’ясування реакції основних прошарків населення на ідеї, 
гасла, політичні програми.  
5. Стереотипи суспільної свідомості у дослідженнях політичного 

ринку вивчають на основі: а) аналіз громадської думки; б) застосу-
вання традиційних методів політичного аналізу; в) методів обробки та 
аналізу соціальної інформації.  
6. Опитування громадської думки як найнадійнішого методу вив-

чення політичного ринку поділяють на : а) синергетики; б) коре-
ляції; в) анкетні опитування; г) аналіз документів.  
7. Інтерв’ю як метод вивчення громадської думки у дослідженнях 

політичного ринку проводять у формах : а) тестування; б) розмови з 
респондентом (опитуваним); в) експерименту; г) конкретизації.  
8. Під час проведення політичного маркетингу опитування гро-

мадської думки виконує функції: а) освітньо-виховну;б) прогно-
стичну; в) прикладну; г) ідеологічну.  
9. Виборча інженерія відображає : а) процес організації та проведен-
ня виборчої кампанії політичного лідера; б) процес пристосування ви-
борчих процедур до реалізації інтересів правлячої та політичної еліти; 
в) формування та створення у суспільній свідомості образів владних 
інститутів та політичних лідерів; г) збір інформації про політичні тра-
диції голосування виборців.  
10. Як метод виборчої інженерії виступає : а) підготовка та ор-
ганізація виступів кандидата на зібраннях виборців та мітингах; б) 
зміна виборчих процедур; в) налагодження неформальних контактів з 
громадськістю; г) організація роботи пресової служби під час вибор-
чої кампанії.  
11. Для внесення змін до виборчого законодавства в парламенті 

України необхідно: а) просту більшість; б) абсолютну більшість; в) 
конституційну більшість; г) лише рішення КСУ.  
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12. Технологія компонування виборчих округів як важлива скла-

дова виборчої інженерії властива відповідній виборчій системі: а) 
мажоритарній; б) пропорційній; в) змішаній; г) куріальній.  
13. Для утримання демократичним шляхом політичної влади 

еліта використовує такий основний метод виборчої інженерії: а) 
незмінність виборчих процедур; б) вибір довільного часу для прове-
дення виборів; в) добір лояльного до правлячої еліти складу виборчих 
комісій.  
14. Об’єднання районів прихильниками кандидата в компактні 

округи слугує виразом технології виборчої інженерії: а) зміни ви-
борчих процедур; б) стимулювання та переміщення виборців з одних 
виборчих округів до інших; в) маніпулювання межами виборчих 
округів; г) вибір відповідного часу для проведення виборів.  
15. Використання нераціональної аргументації технікою умовля-

нь передбачає : а) використання прагматичних аргументів; б) залу-
чення статистичних даних; в) посилання на думки більшості грома-
дян; г) оперування результатами соціологічних досліджень.  
16. До основних функцій політичного менеджменту зараховують: 
а) оцінку спектру політичних орієнтацій виборців; б) з’ясування вимог 
населення до влади; в) розроблення сценаріїв та вибору політичних 
технологій і про- ведення виборів до органів державної влади; г) ро-
зробку оцінних та прогнозних моделей політичного попиту та 
політичної поведінки об’єктів і суб’єктів політики.  
17. Проблема співвідношення моральних ідеалів політтехнолога 

обраній ним політичній силі обумовлює суперечність: а) позицій 
політтехнологів стосовно легітимації використання влади правлячими 
колами; б) адекватності системи базових цінностей суспільства; в) 
відповідності власних переконань, ціннісних уявлень запитам і пред-
метам клієнтів на ринку політичних послуг.  
18. Допустимість втручання політтехнологів у свідомість і під-

свідомість особистості визначається межами: а) ідеалізації політич-
ної дійсності; б) акцентування уваги при формуванні іміджу політика 
на не- доліках політичних конкурентів та опонентів; в) відповідності 
пропонованої політичної продукції наявних реаліям суспільно-
політичної сфери життєдіяльності суспільства; г) проникнення у під-
свідомість людини.  
19. Специфіка політичної етики сучасних українських політичних 

менеджерів зумовлена: а) пріоритетністю прав особистості перед 
державою як політичним інститутом влади; б) переважанням тра-
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диціоналізму над динамізмом у практиці політичної діяльності; в) 
глибоко укоріненим раціоналізмом індивідуальної моральної свідо-
мості; г) наявністю моральних переконань і відповідальності за свої 
вчинки. 
21. Політику як боротьбу за владу розглядає: а) інституційний 
підхід; б) субстанційний підхід; в) теологічний підхід; г) консенсус-
ний підхід; д) конфліктний підхід. 
22. Політичні інституції, правові та організаційні норми відобра-

жають: а) політичний процес; б) зміст політики; в) форму політики; г) 
мегарівень політики.  
23. Центральну та місцеву владу зараховують до: а) мікрорівня 
політики; б) мегарівня політики; в) макрорівня політики; г) взагалі не 
відображають. 
24. Вторинним суб’єктом політики вважають: а) соціальні групи; б) 
соціальні класи; в) політичні партії; г) соціальні верстви.  
25. Під виборчою системою розуміють: а) цілеспрямований вплив 
людей та владних структур на суспільство; б) сукупність методів та 
систем послідовних дій, спрямованих на досягнення необхідного ре-
зультату; в) сукупність передбачених законом виборчих процедур, 
пов’язаних з формуванням органів влади; г) заходи держави з ор-
ганізації та проведення виборів. 
26. Мажоритарна система відносної більшості найбільш адекватна 

одній з партійних систем: а) однопартійній; б) двопартійній; в) 
атомізованій; г) поміркованого плюралізму.  
28. Голосування за списками партій, коли дозволяється голосува-

ти з партію і водночас виражати перевагу комусь з її кандидатів 

характерне для одного з різновидів про порційної системи: а) за 
загальнонаціональним партійним списком; б) з регіональними партій-
ними списками; в) з відкритим списком; г) з закритим списком. 
29. Кумулятивний тип голосування передбачає : а) право голосува-
ти лише за одного кандидата партією; б) право мати декілька голосів 
та їх розподіляти в формі рейтингу за певними мандатами; в) право 
мати стільки голосів, скільки мандатів та розподіляти їх як в рамках 
одного чи багатьох партійних списків.  
30. Преференційна мажоритарна виборча система дозволяє обира-

ти кандидата депутатом внаслідок : а) отримання ним більше 50% 
голосів від загальної кількості поданих в окрузі голосів; б) набуття 
простої більшості голосів у порівнянні з конкурентами по округу; в) 
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внаслідок виведення виборцем рейтингу кандидатур в багатомандат-
них округах; г) лише при пропорційній виборчів системі.  
31. Право виборця голосувати за цілий список або вибирати кан-

дидата за принципом преференцій – це є характерна риса різнови-

ду пропорційної си стеми: а) з жорсткими списками; б) преференцій; 
в) з напівжорсткими списками; г) без преференцій.  
32. Залежність між виборчими та партійними системами вперше 

описав та сформулював закони їх взаємозв’язку: а) П. Сорокін; б) 
Р. Міхельс;в) М. Дюверже; г) Т. Парсонс. 
33. Виборчий поріг для політичних партій застосовується пе-

редусім в умовах : а) змішаної виборчої системи; б) пропорційної ви-
борчої системи; в) мажоритарної виборчої системи; г) поріг відсутній.  
34. Парламент України, який в 1991 р. прийняв Акт проголошен-

ня незалежності України, був сформований внаслідок виборів, 

проведених за: а) змішаною системою; б) пропорційною системою; в) 
мажоритарною системою; г) куіальною системою.  
35. Віковий ценз для кандидатів в народні депутати України 

згідно Конституції становить: а) 18 років; б) 25 років; в) 35 років; г) 
21 рік.  
36. Вибори в Україні до органів державної влади та органів місце-

вого самоврядування відбуваються на основі: а) таємного голосу-
вання; б) загального та рівного виборчого права; в) загального, рівно-
го, прямого виборчого права, відкритого голосування; г) загального, 
рівного, прямого виборчого права, таємного голосування. 
37. Перший виборчий закон в незалежній Україні був прийнятий: 

а) 1991 р.; б) 1993 р.; в) 1997 р.  
38. Вперше політичні партії України стали повноправними 

суб’єктами виборчого процесу в : а) 1993 р.;б) 1997 р.; в) 2001 р.  
39. Згідно виборчого закону 2001 р. вперше в Україні чітко визна-

чено: а) суб’єктів виборчого процесу, їхні права та обов’язки; б) ви-
борчий бар’єр для партій; в) тип мажоритарної виборчої системи.  
40. Пропорційну виборчу систему впроваджено в Україні згідно 

норм виборчого закону : а) 2001 р.; б) 1997 р.; в) 2002 р.; г) 2006 р.  
41. Законом “Про вибори народних депутатів України” (1997 р.) 

запроваджувалась виборча система : а) мажоритарна в два тури (І 
тур – абсолютної більшості; 2 тур – відносної більшості); б) мажори-
тарна в два тури голосування (абсолютної більшості); в) змішана; г) 
пропорційна. 
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42. В сучасній політичній культурі України переважає: а) піддан-
ська; б) патріархальна; в) громадянська; г) активістська.  
43. Політичні суб’єкти і фактори формування політичної культу-

ри: а) система освіти; б) церква; в) ділові кола, бізнесові структури; г) 
держава, політичні партії і політичні рухи, політична символіка.  
44. Елементи політичної культури: а) політичні настрої, почуття; б) 
політична поведінка; в) політична воля; г) політичний настрій. 
45. Сучасні концепції політичної культури: а) об’єктивістська; б) 
інструменталістська; в) структуралістська.  
46. Відображенням принципу, що вибори є єдино легітимним спо-

собом формування державної влади, слугує: а) періодичність ви-
борів; б) загальність виборчого права; в) обов’язковість виборів; г) 
вільне волевиявлення виборців та гарантії таємниці голосування.  
47. Відкритий характер виборів і довір’я до них свідчить про: а) 
вільне волевиявлення виборців та гарантії таємниці голосування; б) 
прозорість виборів; в) рівні права кандидатів; г) загальність виборчого 
права. 
48. Котрі з перелічених компонентів є виявом виборчої процеду 

ри: а) висування кандидатів; б) розробка передвиборних програм; в) 
агітація; г) реєстрація виборців.  
49. Вибори для поповнення представницького органу, якщо з його 

складу вибув один або кілька членів належать до: а) додаткових; б) 
позачергових; в) чергових; г) дострокових. 125. Обмеження права 
участі у виборах за певним критерієм прийнято називати: а) принци-
пом виборів; б) виборчим цензом; в) стадією виборчого процесу.  
50. В Україні реєстрація виборців є : а) добровільна; б) обов’язкова 
в) існує лише в окремих виборчих округах; г) відсутня. 
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