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Вступ 

 

Політичний менеджмент – це будь-які дії, рух навколо політики. Він суттєво 

відрізняється від іншого менеджменту (виробничого, фінансового, 

інвестиційного, стратегічного тощо) тим, що здійснюється у такій специфічній 

формі, системі цінностей, координат, відносин, як політика. Він має розглядатися 

і досліджуватися як одна із невід’ємних складових політичної науки, основне 

завдання якої — пошук раціональних засад прийняття політичних рішень, 

розроблення практичних рекомендацій із соціального управління, усунення 

політичних конфліктів. 

Оскільки політика — це унікальний, складний комплекс і синтез 

найрізноманітніших типів та форм людської діяльності, то і політичний 

менеджмент — не менш складний і багатоаспектний феномен, що обумовлює, 

регулює політичне життя, політичну діяльність та взаємодію всіх суб’єктів 

політики. 

Політичний менеджмент — це менеджмент у політичній сфері. Він 

пов’язаний з багатогранним політичним життям, політичними відносинами, 

політичною діяльністю та політичним керівництвом. 

Політичне життя — це частина суспільного життя, пов’язана з політичною 

владою і реалізацією соціальних інтересів, основним змістом якого є усвідомлена 

і цілеспрямована політична діяльність людей. Саме такими особливостями 

політичного життя детермінується характер політичного менеджменту, 

визначається його відмінність від інших видів менеджменту загалом. 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.  Предмет, мета, завдання  та результати вивчення дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: основні школи та напрями 

загальної теорії, сутності, характеру, закономірностей та основних функцій, 

методів і технологій  політичного менеджменту. 

Метою викладання навчальної дисципліни є:ознайомлення студентів з теорією і 

практикою політичного менеджменту; розкриття змісту основних понять 

політичного менеджменту та державного адміністрування, маркетингу, 

консалтингу; висвітлення принципів та функцій державного менеджменту; 

аналізу основних понять менеджменту державної політики; з’ясування проблем 

менеджменту виборчих кампаній  

Завданнями вивчення дисципліни є теоретична підготовка студентів з питань: 

пріоритетних зарубіжних і вітчизняних теорій сучасного політичного 

менеджменту; розробки і реалізації сучасних управлінських політичних рішень, 

визначення стратегії і тактики політичних дій; практичної значимості 

управлінських процесів у політиці. 

Згідно  вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати: основні положення класичної та сучасної теорії політичного 

менеджменту; розуміти зміст понять «державне управління». «політичне 

керівництво», «політичний менеджмент», «політичний маркетинг», «політичний 

консалтинг». 

Вміти: застосовувати набуті знання з теорії і практики політичного менеджменту, 

політичного маркетингу, політичного консалтингу; давати оцінку політичним 

рішенням, аналізувати стратегію і тактику розвитку держави і суспільства; брати 

участь у виборчих кампаніях та здійсненні політичного рекламування; викривати 

деструктивний характер «анти технологій» у політичних кампаніях.  

Методи навчання: лекції, семінарські заняття, прес-конференції та дискусії, 

робота в Інтернеті, опрацювання обов’язкової та додаткової літератури в 

читальних залах бібліотеки, індивідуальна навчально-дослідна робота (реферат) 

або виконання самостійних творчих робіт з актуальних соціально-політичних 

проблем, самостійна робота над тестами і завданнями, усні опитування та 

письмові модульно-рейтингові роботи, підсумковий контроль знань (залік) 

Вимоги до знань та вмінь: 

У результаті засвоєння курсу студенти повинні знати: 

– коротку історію зародження і розвитку політичного менеджменту, його 

основні теоретичні засади; 

– відмінності між поняттями «управління», «державне управління», 

«менеджмент», політичне  керівництво, політичний менеджмент; 

– сутність та основні функції політичного менеджменту; 



– основні елементи соціотехніки політичного менеджменту; 

– основні види політичного менеджменту відповідно до сфер застосування; 

– сутність, етапи, особливості менеджменту виборчої кампанії; 

– поняття, принципи політичного менеджменту правлячої команди; 

– значення поняття політичне рішення», етапи і моделі його розробки та 

прийняття; 

– причини зародження, сутність, типологію та шляхи врегулювання 

політичних конфліктів; 

– поняття, типологію, способи розробки та особливості впровадження 

політичних технологій; 

– сутність політичного  консалтингу,  його види та специфіку практичної 

реалізації. 

 

– Вміти: 

– застосовувати набуті знання для аналізу політичного ринку та його 

основних складових елементів; 

– виявляти сильні і слабкі сторони виборчої кампанії тих чи інших 

політичних партій та політичних лідерів; 

– викривати деструктивний характер „антитехнологій” у політичних 

кампаніях; 

– виявляти основні елементи соціотехніки політичного менеджменту, зокрема 

маніпуляції суспільною свідомістю; 

– з’ясовувати справжні причини і рушійні сили політичних конфліктів; 

– вести пошук найоптимальніших шляхів і методів цивілізованого 

менеджменту політичних конфліктів; 

– розрізняти види політичних рішень за різними критеріями їх типологізації; 

– вміти давати оцінку політичних рішень відповідно до теоретичних 

оціночних схем; 

– відстежувати технологізацій ні прийоми у політичному процесі, давати їм 

оцінку та передбачати наслідки; 

– на конкретних прикладах вказувати на структуру технології, які 

використовуються суб’єктами політичного процесу. 

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, підручники, навчально-

методичні матеріали посібники, наукові та періодичні видання. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні засади політичного 

менеджменту 

Тема 1. Політичний менеджмент як навчальна дисципліна та інструмент 

управління політичними процесами. 

Поняття політичного менеджменту та основні підходи до його визначення. 

Різновиди політичного менеджменту та критерії їх відокремлення. Функції 



політичного менеджменту. Політичний менеджмент передбачає безпосередній 

розгляд, ухвалення та втілення в практичне життя політичних рішень. 

Тема 2. Менеджмент державної політики, стратегічне керівництво та 

управління суспільством. 

Визначення державного менеджменту. Структура державного менеджменту. 

Організаційно-технічна складова державного менеджменту як основа 

адміністративного менеджменту. Основні принципи державного менеджменту. 

Функції державного менеджменту. Методи та методика вивчення державного 

менеджменту. 

Тема 3. Теорія та практика державного політичного рішення і сутність 

сучасного лобізму. 

Будь - яка діяльність, зокрема й політична, неможлива без рішень. Рішення – 

це певний вибір, який постійно робить учасник політичного процесу. Одна з 

функцій політичного керівництва на загальнодержавному рівні – розроблення та 

прийняття найзагальніших політичних рішень, таких, що в ідеалі відповідають 

інтересам усіх соціальних груп суспільства, класів тощо. Лобізм – це система 

прийомів і практика реалізації інтересів різних груп громадян шляхом тиску на 

органи державної влади. Існують лобісти: політичні, соціальні, економічні, 

регіональні, іноземні. 

Змістовний модуль 2. Функціональні основи політичного менеджменту 

Тема 4. Кадрова політика, менеджмент персоналу та іміджологія. 

Політичне рекламування та іміджологія вивчають проблеми формування й 

створення в суспільній свідомості образів суспільних інститутів (держави, 

політичних партій, організацій, установ) та окремих політичних лідерів,. 

Розробляють сукупність прийомів, технологій і засобів формування в суспільній 

свідомості відповідних образів реальних суб’єктів політики. 

Тема 5. Менеджмент виборчої кампанії, громадська думка та інтегровані 

політичні комунікації. 

Поняття виборчої кампанії. Суть менеджменту виборчої кампанії. Етапи 

менеджменту виборчої кампанії. Формування виборчої команди. Оцінка 

політичної. Соціально-економічної тощо ситуації. Розробка стратегії виборчої 

кампанії. Вимоги до виборної програми кандидатів та партій. Організація та 

проведення передвиборної агітації. Методи вивчення громадської думки: контент-

аналіз, спостереження, статистичний, аналіз конкретних випадків, опитування. 

Тема 6. Політичний маркетинг і політична реклама. 

Політичний маркетинг – сукупність форм, методів і технологій досліджень, 

проектування та впровадження у суспільно-політичну практику певних процедур 

регулювання політичного ринку, а також настанов суспільної свідомості з метою 

завоювання та утримання контролю за ринком влади. Політична реклама та її 



засоби: ЗМІ, радіо, телебачення, електронні засобі, політичні технології, «чорний 

піар», наочні засоби, політичні інсинуації. 

Змістовний модуль 3. Менеджмент політичних процесів у сучасній Україні. 

Тема 7. Політичний консалтинг і політична культура перехідного 

суспільства. 

Політичний консалтинг – система надання політико-правових консультацій з 

актуальних проблем політичного менеджменту, політичного життя, політичної 

діяльності, політичної свідомості і культури з метою забезпечення 

конкурентоспроможності політичного суб’єкту у політичному полі. Особливості 

політичної культури перехідного періоду характерні для сучасної України 

вбирають в себе поліваріантність різних політичних субкультур минулого, 

сучасного і майбутнього. 

Тема 8. Причини та наслідки конфліктогенності в Україні. 

Сутність, причини і наслідки конфліктогенності у сучасній Україні зумовлені 

історичними, територіальними, культурно-духовними та суб’єктивними 

факторами непослідовності діяльності політичної еліти у здійсненні внутрішньої і 

зовнішньої політики. У цьому зв’язку важливим є аналіз динаміки та інтеграції 

неантагоністичних конфліктів у антагоністичні, а також своєчасне знаходження 

політичних шляхів і механізмів їх вирішення. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

І. Тематика лекцій 

Лекція 1. Політичний менеджмент як навчальна дисципліна та інструмент 

управління політичними процесами. 

1. Поняття, зміст і функції політичного менеджменту. 

2.  Структура управління політичними процесами. 

Лекція 2. Менеджмент державної політики, стратегічне керівництво та 

управління суспільством. 

1. Сутність, теорія і практика менеджменту державної політики 

2. Політичне стратегічне керівництво та управління суспільством. 

Лекція 3. Теорія та практика державного політичного рішення і сутність 

сучасного лобізму. 

1. Сутність теорії та практики державного політичного рішення 

2. Місце і роль сучасного лобізму у політиці. 

Лекція 4. Кадрова політика, менеджмент персоналу та іміджелогія. 

1. Методологічні вимоги кадрової політики 

2. Особливості менеджменту персоналу та сучасної іміджелогія. 



Лекція 5. Менеджмент виборчої кампанії, громадська думка та інтегровані 

політичні комунікації 

1. Сучасні виборчі системи в світі і в Україні. 

2. Проблеми формування громадської думки та інтегрованих  

політичних комунікацій. 

Лекція 6. Політичний маркетинг і політична реклама. 

1. Політичний маркетинг: сутність і функції. 

2. Призначення сучасної політичної реклами. 

Лекція 7. Політичний консалтинг і політична культура перехідного суспільства. 

1. Поняття політичного консалтингу. 

2. Політична культура сучасного українського суспільства. 

Лекція 8. Причини та наслідки конфліктогенності в Україні. 

1. Сутність і структура конфліктології. 

2. Політичні шляхи і механізми управління та вирішення конфліктів 

ІІ. Теми семінарських занять 

Тема 1. Політичний менеджмент як навчальна дисципліна та інструмент 

управління політичними процесами. 

1. Поняття, зміст і функції політичного менеджменту. 

2. Структура управління політичними процесами. 

Тема 2. Менеджмент державної політики, стратегічне керівництво та управління 

суспільством. 

1. Сутність, теорія і практика менеджменту державної політики 

2. Політичне стратегічне керівництво та управління суспільством. 

Тема 3. Теорія та практика державного політичного рішення і сутність сучасного 

лобізму. 

1. Сутність теорії та практики державного політичного рішення 

2. Місце і роль сучасного лобізму у політиці. 

Тема 4. Кадрова політика, менеджмент персоналу та іміджелогія. 

1. Методологічні вимоги кадрової політики 

2. Особливості менеджменту персоналу та сучасної іміджелогія. 

Тема 5. Менеджмент виборчої кампанії, громадська думка та інтегровані 

політичні комунікації 

1. Сучасні виборчі системи в світі і в Україні. 

2. Проблеми формування громадської думки та інтегрованих політичних 

комунікацій. 

Тема 6. Політичний маркетинг і політична реклама. 



1. Політичний маркетинг: сутність і функції. 

2. Призначення сучасної політичної реклами. 

Тема 7. Політичний консалтинг і політична культура перехідного суспільства. 

1. Поняття політичного консалтингу. 

2. Політична культура сучасного українського суспільства. 

Тема 8. Причини та наслідки конфліктогенності в Україні. 

1. Сутність і структура конфліктології. 

2. Політичні шляхи і механізми управління та вирішення конфліктів. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го 

У тому чіслі 
усь

ого 

У тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п.с 
лаб інд с.р 

1  2  3  4  5  6  7         8  9  10  11  12  13 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади політичного менеджменту 

Тема 1. 
Політичний 

менеджмент 

як навчальна 

дисципліна та 

інструмент 

управління 

політич-ними 

процесами.  

11 2 2 
  

7 11 1 1 
  

9 

Тема2. 
Менедж-мент 

державної 

політики, 

стратегічне 

керівни-цтво 

та управління 

суспільст-вом 

11 2 2 
  

7 11 1 1 
  

9 

Тема3. 
Теорія та 

практика 

державного 

політичного 

рішення і 

сутність 

сучасного 

лобізму 

11 2 2 
  

7 11 1 1 
  

9 

Разом за 

змістовим 
33 6 6 

  
21 11 3 3 

  
27 



модулем 1 

Змістовий модуль 2. Функціональні основи політичного менеджменту 

Тема4. 
Кадрова 

політика, 

менеджмент 

персоналу 

та 

іміджологія. 

11 2 2 
  

7 12 1 1 
  

10 

Тема 5. 
Менеджмент 
виборчої 

кампанії, 

громадська 

думка та 

інтегровані 

політичні 

комунікації. 

11 2 2 
  

7 12 1 1 
  

10 

Тема 6. 
Політичний 

маркетинг і 

політична 

реклама. 

11 2 2 
  

7 12 1 1 
  

10 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

33 6 6 
  

21 36 3 3 
  

30 

Змістовний модуль 3. Менеджмент політичних процесів у сучасній Україні. 

Тема 7. 
Політичний 

консалтинг 

і політична 

культура 

перехідного 

суспільства. 

11 1 2 
  

8 11 
    

11 

Тема 8. 
Причини та 

наслідки 

конфлікто-

генності в 

Україні. 

11 1 2 
  

8 10 
    

10 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

22 2 4 
  

16 21 
    

21 

Усього 

годин 
88 14 16 

  
58 88 6 6 

  
76 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять 

Пор. 

№ 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  
Тема 1. Політичний менеджмент як навчальна дисципліна та 

інструмент управління політичними процесами. 2 

2 
Тема 2. Менеджмент державної політики, стратегічне 

керівництво та управління суспільством. 2 

3 
Тема 3. Теорія та практика державного політичного рішення 

і сутність сучасного лобізму. 2 

4 
Тема 4. Кадрова політика, менеджмент персоналу та 

іміджелогія. 2 

5 
Тема 5. Менеджмент виборчої кампанії, громадська думка 

та інтегровані політичні комунікації 2 

6 Тема 6. Політичний маркетинг і політична реклама. 2 

7 
Тема 7. Політичний консалтинг і політична культура 

перехідного суспільства. 2 

8 Тема 8. Причини та наслідки конфліктогенності в Україні. 2 

 
Усього 16 

 

8. Самостійна робота 

Пор. 

№ 
Назва теми  

Кількість 

годин 

1 Політичний менеджмент як новий науковий напрям і 

навчальна дисципліна. 
2 

2 Співвідношення і взаємозв’язок політичного менеджменту з 

іншими соціально-політичними науками. 
2 

3 Основні методологічні засади курсу „Політичний 

менеджмент”. 
2 

4 Поняття і види виборчих систем. 2 

5 Ознаки класифікації виборчих систем 2 

6 Особливості менеджменту виборчої кампанії різних видів 

виборчих  систем 
2 

7 Поняття та різновиди політичної реклами 2 

8 Проблеми реалізації теорії формування політичного іміджу в 

Україні 
2 

9 Застосування політичної реклами в Україні 3 

10 Політичне лідерство в сучасній Україні (на конкретному 

прикладі). 
3 

11 Зарубіжні теорії політичного лідерства. 3 



12 Поняття особливості інформаційного забезпечення роботи 

правлячої команди. 
3 

13 Проблема вибору моделі прийняття політичних рішень. 3 

14 Особливості виборчих кампаній в Україні (на прикладі 

конкретної виборчої компанії). 
3 

15 Стратегія і тактика виборчої кампанії (на прикладі кампанії 

конкретної політичної сили або кандидата). 
3 

16 Поняття, види, засоби маніпулювання суспільною 

свідомістю. 
3 

17 Особливості електоральної поведінки в Україні. 3 

18 Поняття виборчих технологій та їх використання в Україні.  3 

19 Особливості політичних конфліктів. Конфліктогенні 

чинники в Україні. 
3 

20 Способи розв’язання політичних конфліктів (на конкретному 

прикладі). 
3 

21 Міфологізована свідомість як джерело конфліктів. 3 

22 Перспективи розвитку політичного консалтингу в Україні. 3 

  58 

 

9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання - реферат.  

(Студент виконує один реферат на весь заліковий кредит).  

Реферат є одним із перших видів науково-навчальних робіт, які виконують 

студенти у вузі. Кожен студент готує один реферат, який містить відомості про 

певну кількість опублікованих і неопублікованих, наприклад, архівних 

документів з певної теми, які викладено у вигляді зв’язаного тексту.   

Приблизна структура реферату може бути такою: 

ВСТУП 

РОЗДІЛ І.  Історія й теорія питання. 

РОЗДІЛ ІІ. Розв’язання проблеми в сучасних умовах. 

ВИСНОВКИ. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 

Реферат потрібно починати з викладу суті проблеми. Слід уникати зайвих 

фраз.  

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її особливості, значущість 

щодо соціальних потреб суспільства та розвитку конкретної галузі політології. 

У розділі І наводяться основні теоретичні, експериментальні дослідження з 

теми, згадуються вчені минулого, які вивчали дану проблему, їхні ідеї. 

Визначаються сутність (головний зміст) проблеми, основні чинники (фактори, 

умови), що зумовлюють розвиток явища або процесу, який вивчається. 

Наводиться перелік основних змістових аспектів проблеми, які розглядалися 

вченими. Визначаються недостатньо досліджені питання, вказується на слабку 

розробленість окремих проблем. 

У розділі ІІ подається поглиблений аналіз сучасного стану процесу або 

явища, тлумачення основних поглядів і позицій щодо проблеми. Особлива увага 

приділяється виявленню нових ідей і гіпотез, нових методик, оригінальних 



підходів до вивчення проблеми. Важливо висловити власну думку  щодо 

перспектив розвитку проблеми. 

У висновках подаються узагальнені умовиводи, ідеї, думки, оцінки, 

пропозиції науковця. 

До списку літератури включають публікації переважно останніх 5-10 

років. Особливу праці становлять роботи останнього часу. 

У додатках наводяться таблиці, схеми, які суттєво полегшують розуміння 

праці. 

Обсяг реферату повинен мати від 10 до 20 сторінок. 

Виклад матеріалу в рефераті повинен бути на достатньому науково-

теоретичному рівні. Слід використовувати синтаксичні конструкції, властиві мові 

наукових документів, уникати складних граматичних зворотів. 

У рефераті потрібно використовувати стандартизовану термінологію, 

уникати незвичних термінів і символів або пояснювати їх при першому згадуванні 

в тексті. Терміни, окремі слова й словосполучення можна замінювати 

абревіатурами й прийнятими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле 

з контексту. 

    Тематика навчально-дослідних завдань (рефератів) 

1. Політичний менеджмент як новий науковий напрям і навчальна дисципліна. 

2. Співвідношення і взаємозв’язок політичного менеджменту з іншими 

соціально-політичними науками. 

3. Основні методологічні засади курсу „Політичний менеджмент”. 

4. Поняття і види виборчих систем. 

5. Ознаки класифікації виборчих систем. 

6. Особливості менеджменту виборчої кампанії різних видів виборчих систем 

7. Поняття та різновиди політичної реклами. 

8. Проблеми реалізації теорії формування політичного іміджу в Україні. 

9. Застосування політичної реклами в Україні. 

10. Політичне лідерство в сучасній Україні (на конкретному прикладі). 

11. Зарубіжні теорії політичного лідерства. 

12. Поняття особливості інформаційного забезпечення роботи правлячої 

команди. 

13. Проблема вибору моделі прийняття політичних рішень. 

14. Особливості виборчих кампаній в Україні (на прикладі конкретної виборчої 

компанії). 

15.  Стратегія і тактика виборчої кампанії (на прикладі кампанії конкретної 

політичної сили або кандидата). 

16. Поняття, види, засоби маніпулювання суспільною свідомістю. 

17.  Особливості електоральної поведінки в Україні. 

18.  Поняття виборчих технологій та їх використання в Україні.  

19. Особливості політичних конфліктів. Конфліктогенні чинники в Україні. 

20.  Способи розв’язання політичних конфліктів (на конкретному прикладі). 

21. Міфологізована свідомість як джерело конфліктів. 

22. Перспективи розвитку політичного консалтингу в Україні. 

23. Інформаційне забезпечення виборчої кампанії 

24. Особливості виборчих кампаній в Україні 



25. Поняття та основні види маніпуляцій 

26. Маніпуляція суспільною свідомістю: основні засоби 

27. Основні технології політичного маніпулювання 

28. Електоральна поведінка: поняття та основні теорії 

29. Поняття, структура та основні стадії політичного конфлікту 

30. Причини виникнення та ескалації політичних конфліктів 

31. Типологія політичних конфліктів 

32. Головні функції політичних конфліктів 

33. Основні шляхи і методи запобігання ескалації та врегулювання політичних 

конфліктів 

34. Виборчі технології: поняття та види 

35. Правила організації передвиборчої агітації 

36. Основні методи виборчої  інженерії 

37. Політичний процес як технологічна діяльність 

38. Поняття політичного консалтингу 

39. Види політичного консалтингу 

40. Проблеми взаємодії політиків та консультантів 

41. Поняття та вимоги до політичного менеджера 

10. Методи навчання: лекції, семінарські заняття, прес-конференції та 

дискусії, робота в Інтернеті, опрацювання обов’язкової та додаткової літератури в 

читальних залах бібліотеки, індивідуальна навчально-дослідна робота (реферат)   

або виконання самостійних творчих робіт з актуальних соціально-політичних 

проблем, самостійна робота над тестами та завданнями, перевірка знань за 

тестами, усні опитування та письмові модульно-рейтингові роботи, підсумковий 

контроль знань (залік чи екзамен). 

11. Методи контролю. 

 Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі  

диференційного заліку чи екзамену (згідно навчальних планів факультету) або 

шляхом накопичення балів за поточним контролем.  

Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, ведення 

конспектів лекцій. 

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів студентів, 

відповідей на питання поставлені викладачем, оцінці виконання тестових завдань, 

оцінок під час самостійних робот, оцінювання внеску окремих студентів у 

групову роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який має на 

меті виявити рівень знань студентів, що отримані за пройденим матеріалом. Дата 

проведення контрольної роботи доводиться до студентів і призначається по 

завершенню вивчення змістовного модулю. Питання або практичні завдання готує 

викладач, що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями 

і тематикою семінарських занять. Завдання можуть передбачати творчу роботу, 

відповідь на тестові завдання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій 

формі в присутності викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може 



використовувати викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками 

вивчення дисципліни. 

Перевірка лекційного конспекту та словника базових понять – 

проводиться в рамках практичного заняття, присутність на лекції і ведення 

конспекту та словника може оцінюватися в балах та враховуватися у 

кумулятивній оцінці. 

Індивідуальні завдання – оцінюються викладачем або за результатами 

доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом.  
 

Питання для підготовки до заліку 

1. Поняття управління, державного управління, політичного керівництва 

2. Основні управлінські  функції9 

3. Поняття менеджменту та його функції 

4. Поняття політичного менеджменту 

5. Головні управлінські функції політичного менеджменту 

6. Основні елементи соціотехніки політичного менеджменту 

7. Поняття та структура правлячої команди 

8. Формування та організація роботи правлячої команди 

9. Інформаційне забезпечення роботи правлячої команди 

10. Основні етапи процесу прийняття політичних рішень 

11. Моделі розробки та прийняття політичних рішень 

12. Формування команди політичного лідера – кандидата 

13. Поняття, особливості та основні чинники успіху виборчої кампанії 

14. Загальні принципи організації виборчої кампанії 

15. Розробка стратегії і тактики виборчої кампанії 

16. Інформаційне забезпечення виборчої кампанії 

17. Особливості виборчих кампаній в Україні 

18. Поняття та основні види маніпуляцій 

19. Маніпуляція суспільною свідомістю: основні засоби 

20. Основні технології політичного маніпулювання 

21. Електоральна поведінка: поняття та основні теорії 

22. Поняття, структура та основні стадії політичного конфлікту 

23. Причини виникнення та ескалації політичних конфліктів 

24. Типологія політичних конфліктів 

25. Головні функції політичних конфліктів 

26. Основні шляхи і методи запобігання ескалації та врегулювання політичних 

конфліктів 

27. Виборчі технології: поняття та види 

28. Правила організації передвиборчої агітації 

29. Основні методи виборчої  інженерії 

30. Політичний процес як технологічна діяльність 

31. Поняття політичного консалтингу 

32. Види політичного консалтингу 

33. Проблеми взаємодії політиків та консультантів 

34. Поняття та вимоги до політичного менеджера 

 

 



12. Розподіл балів, які отримують здобувачі 
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тема 

Примітка. Оцінка знань студентів з модулю №2 (змістовий модуль 4 – „Участь у 

прес-конференціях і дискусіях”) здійснюється з проблематики, визначеної 

програмою курсу по темам 1,4,6,7,8. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90–100  А  відмінно зараховано 

82–89  В добре 
 

75–81  С 
  

64–74  D задовільно 
 

60–63  Е 
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незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 
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дисципліни 
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обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 



ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЗАГАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВРАХОВУЮТЬСЯ 

1. Результати поточного контролю (тестування) по кожній темі або усна 

відповідь студента під час відповідних семінарських занять, якщо за неї отримана 

вища оцінка.  

2. Якість підготовки і рівень захисту індивідуального навчально-дослідного 

завдання.  

3. Результати самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студента. 

4.   Залік з курсу в усній або письмовій формі. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК 

Оцінка «відмінно» – 90-100 балів – виставляється студентові, який при відповіді 

на запитання показав досконалі, систематизовані, глибокі знання програмного 

матеріалу та основної і додаткової літератури, продемонстрував високий рівень 

самостійного аналітичного мислення та вміння самостійно вести пошук 

необхідної наукової інформацію, ставити і розв’язувати наукові проблеми. 

Оцінка «добре» – 75-89 балів – виставляється студенту, якщо при відповіді на 

запитання він виявив повне знання програмного матеріалу, передбачене на рівні 

аналогічного відтворення, продемонстрував знання основної і додаткової 

літератури, показав володіння практичними вміннями та навичками з виконання 

самостійної наукової роботи, але зробив окремі незначущі помилки, які не мають 

принципового значення. 

Оцінка «задовільно» – 60-74 бали – виставляється, якщо при відповіді на 

запитання студент виявив повні знання основного програмного матеріалу в обсязі, 

що необхідний для подальшого навчання і роботи, у цілому впорався з 

поставленими завданнями, передбаченими програмою на рівні репродуктивного 

відтворення, продемонстрував деякі елементи самостійного мислення, але при 

цьому окремими вміннями та навичками володів невпевнено, припустився 

помилок у викладенні програмного матеріалу. 

Оцінка «незадовільно» – 35-59 балів – виставляється, якщо при відповіді на 

запитання студент виявив серйозні прогалини в знаннях, не здатний 

використовувати ці знання на практиці, що робить неможливим подальше 

навчання і опрацювання дисциплін гуманітарного і соціально-економічного 

спрямування. 

Засвоєння знань студентом по кожній темі з курсу соціології контролюється 

поточним тестуванням. Студент виконує по десять тестових завдань з кожної 

теми. 

Критерії оцінювання поточного тестування: 

 1 – 2 вірних відповіді – 1 бал 

 3 – 5 вірних відповідей – 2 бала 

 6 -  вірних відповідей – 3 бала 

 7 – 8 вірних відповідей – 4 бала 

 9 – 10 вірних відповідей – 5 балів 

Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання 

(реферату): 

 самостійність виконання; 

 логічність, деталізація та послідовність викладення матеріалу;  

 повнота й глибина розкриття теми;  



 обґрунтованість висновків,  

 наявність ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми тощо);  

 наявність конкретних пропозицій і прогнозів з обов’язковим 

посиланням на використані джерела та літературу;  

 кількість використаних джерел та літератури (не менше десяти); 

 якість оформлення; 

 рівень засвоєння матеріалу, вміння висвітлювати його перед 

аудиторією.    

Критерії оцінювання самостійної роботи: 

 самостійність виконання; 

 логічність, деталізація та послідовність викладення матеріалу;  

 повнота й глибина розкриття теми; 

 змістовна узгодженість складових роботи; 

 забезпечення виконання всіх параметрів завдання; 

 обґрунтованість висновків,  

 якість оформлення. 

 

13. Методичне забезпечення. Опорні конспекти лекцій, комплексні 

навчально-методичні матеріали, посібники, довідники, наукові та  періодичні 

видання, комп’ютерно-інформаційні схеми, таблиці, діаграми, кіно- 

фотодокументи, аудіо матеріали, слайди, політичні карти світу та України.  

 

14. Рекомендована література 

Основна 

1. Васютинський В. Про особливості електорального самовизначення 

громадянУкраїни // Українські варіанти.– 1998.– № 1.– С. 37 – 41. 

2. Вишняк О. Електоральна поведінка українців і росіян: партійна усталеність 

та межі ідеологічного голосування // Розбудова держави. – 1999.– № 1/6. – 

С.33 – 37. 

3. Пушкарева Г. В. Изучение электорального поведения: контуры когнитивной 

модели. // Полис. – 2003. - № 3. – С. 120 – 130. 

4. Шайгородський Ю. Електоральні настрої: травень 2004 // Політичний 

менеджмент. – 2004. - № 3. – С. 172 – 175. 

5. Бебик В. М. Маркетинг і менеджмент виборчої кампанії (методичні 

рекомендації).– К.: МАУП, 1997.– 122 с. 

6. Головатий М. Ф. Мистецтво здобувати владу. // Політичний менеджмент. – 

2003. – № 1. – С. 49 – 58. 

7. Кориженко Д. Управління виборчим процесом // Часопис „Парламент”. – 

2003. - № 6. – С. 32 – 36. 

8. Королько В. Передвиборча комунікаційно-агітаційна кампанія: політичний 

феномен, структура, функції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 

2002. – №1. 



9. Петров О., Полторак В. Проблеми стратегічного планування президентської  

виборчої кампанії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.– 1999.– №3. – С. 

41 – 66. 

10. Територіальна організація влади в Україні: Статус і повноваження 

місцевихорганів виконавчоївлади та органів місцевого самоврядування / За 

заг. ред. А. П. Зайця. К.: Ін-Юре, 2002. – 928 с. 

11. Петров О. Суб’єкти політичного менеджменту в регіоні // Політичний 

менеджмент. – 2004. - № 2. – С. 28 – 34. 

12. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й 

соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні: 

Монографія. – Л.: Червона Калина, 2002. – 276 с. 

13. Климчук В. Парламентсько-президентська республіка // Сучасність. – 2003. 

– № 3. – С. 63 – 65. 

14. Коваленко А. А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасномуетапі: 

теорія і практика. Монографія. – К., 2002. – 264 с. 

15. Демченко С. В. Місце сучасних політтехнологій в процесі регіонального 

будівництва. // Грані. – 2003. – №2 (28). 

16. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні 

засади: Навч. посібник / За ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка. – Л.: 

Львівськаполітехніка, 2002. - 352 с. 

17. Политическое консультирование / Отв. ред. Е. Егорова-Гантман, И. 

Минтусов. – М., 1999. – 471 с. 

18. Политический менеджмент. Учебное пособие. / Под ред. В. И. Жукова. – 

М.: Изд-во психотерапии, 2004. – 944 с. 

19. Пушкарева Г. В. Политический менеджмент: Учеб. пособие. - М.: Дело, 

2002. – 400 с. 
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20. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч. посібник – К.: 

МАУП, 2002. 

21. Бебик В. М. Політичний менеджмент і маркетинг. – К., 1996. – 144 с. 
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17 – 30. 
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та формування іміджу лідера в сучаснійУкраїні. // Віче. – 2003. – № 6 – С. 

33 – 38. 

26. Дурдин Д. М. „Образ” политического лидера и возможности его изменения 

// Полис. – 2000. – №2. – С.133 – 151. 

27. Абашкина Е., Егорова-Гартман Е. Имидж лидера.– М., 1994.– 264 с. 
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України.– 2000.– №1.– С. 97 – 100. 
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15. Інформаційні ресурси: 

1. www.sau.kiev.ua    

2. www.useps.ord   

3. www.socis.kiev.ua   

4. www.politdumka.kiev.ua   

5. Рудий Г. Що таке геополітика? / Г. Рудий // Віче. – 2006. – № 2 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/361 

6.  Freedom   in   the   World   2017   /   Freedom   House [Електронний ресурс].–

Режимдоступу: https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FIW 

2017_Report_Final.pdf. - P. 20-24.  

7. Nations in Transit 2017 / Freedom House [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:https://freedomhouse.org/sites/default/files/NIT2017_booklet_FINAL_0.pdf. - 

P. 21-24.  

8. 4. McFaul, M.  The  Fourth  Wave  of  Democracy  and Dictatorship: 

Noncooperative    Transitions  in    the Postcommunist World / M. McFaul // World 

Politics. – Vol. 54. – 2002. –No. 2. – P. 212–244.  

9. 5.Havrylyshyn, O. Divergent Parts in Post-Communist   Transformation.   

Capitalism   for   All   or Capitalism  for  the  Few?  /  O. Havrylyshyn.  –  N.Y.,  L.: 

Palgrave Macmillan, 2006. –XVI. – 314 p. 
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