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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра політології та соціології 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисциплін 

«ПОЛІТИЧНИЙ ІНЖИНІРИНГ» 

 

Курс - 5, семестр – 1  

спеціальність – 052 «Політологія» 

освітня програма 052.00.02  Політичні технології та консультування 

 

Форма проведення:  

Письмова. Відкриті питання, котрі наявні в діяльності «Підсумковий контроль» 

ЕНК (5 курс)  

«ПОЛІТИЧНИЙ ІНЖИНІРИНГ» 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26973#section-7 

 

Можливість відповіді активізується під час проведення іспиту – за розкладом. 

Кожен білет складається з двох блоків: перший включає 1 теоретичне питання, а 

другий - 1 практичне завдання. Студент має 2 спроби відповіді, зараховується 

кращий варіант. Під час складання іспиту студент має вийти на відеозв’язок на 

платформі HangoutsMeet із включеною камерою та мікрофоном. 

Тривалість проведення: 

80 хвилин. 

Перелік допоміжних матеріалів:  

відсутній. 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. З них: за відповідь на теоретичне питання – 20 балів, виконання 

практичного завдання 20 балів. 
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Критерії оцінювання: 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

тестування 

Значення оцінки 

А 37-40 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

С 26-30 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 21-25  

Балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

Е 16-20 Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FХ 10-15 

Балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання 

– незадовільний рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 0-9 б. Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

Орієнтовний перелік питань до курсів «Аналітичні студії: політична 

експертиза» та «Аналітичні студії: методи і технології в політиці»: 

1. «Клієнтоорієнтованість» політичного інжинірингу.  

2. «Політичний інжиніринг» в цифрову епоху. 

3. «Політичний інжиніринг» як мережа різноманітних служб. Патронатні служби, 

консультативні служби, політичний  штаб, соціологічні служби та ін. 

4. «Рolitical engineering» для утримання при владі. 

5. «Рolitical engineering» у сучасній світовій політиці. 

6. «Русский мир» як приклад «рolitical engineering». 

7. Виборчий інжиніринг як складова «рolitical engineering». 

8. Види замовників консалтингових послуг у рамках «political engineering». 
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9. Внесок К.Поппера, О.Хелмера, Г.Лассвела, Д.Шарпа, Г.Почепцова у створення 

теоретичних та практичних принципів сучасного політичного інжинірингу. 

10. Вплив розвитку психології у післявоєнних США на появу прикладних наукових 

галузей: індустріальної соціології, військової соціології; методологій 

дослідження пропаганди і комунікацій.  

11. Громадська думка як комунікаційна структура «рolitical engineering». 

12. Дослідницький потенціал «рolitical engineering» . 

13. Етапи «рolitical engineering». 

14. Етика замовника й виконавця замовлень «рolitical engineering».  

15. Засоби державного дизайну: реформування, державний переворот, розробка 

альтернативних засобів голосування. 

16. Інжиніринг політичних комунікацій. 

17. Історичні різновиди політичного інжинірингу.  

18. Конструювання соціальних процесів у рамках «political engineering». 

19. Методи «political engineering»: прийняття політичних рішень, аналізу, 

моделювання, оптимізації, прогнозування. 

20. Механізми «political engineering» для завоювання влади. 

21. Мінімізація можливих негативних наслідків для надавачів й споживачів послуг 

у рамках «political engineering».  

22. Можливості моделювання майбутнього проектів «рolitical engineering» 

Перспективи соціальних рухів та віртуальних соціальних мереж у рамках 

політичного інжинірингу.  

23. Перелік послуг у рамках «political engineering».  

24. Політичний інжиніринг для створення та корекції цінностей, стимулювання 

необхідної мотивації та поведінки людини (групи).  

25. Політичний інжиніринг як сфера консалтингових послуг. 

26. Політичний інжиніринг як технологія аналізу вивчення політичної реальності. 

27. Політичний ландшафт «рolitical engineering». Політичний дизайн.  

28. Проблема суб’єктів  відповідальності за зміни політичної реальності засобами 

«політичного інжинірингу». 

29. Роль розділів прикладної антропології, що зосереджуються на описі змін у сфері 

людських відносин і  принципів організаційної культури, у виникнення  

політичного інжинірингу.  

30. Соціальна діагностика, соціальне прогнозування та соціальна експертиза як 

методологічне підґрунтя політичного інжинірингу.  

31. Специфіка «рolitical engineering» на пострадянському просторі. 

32. Сучасні концепції «political engineering» соціальних процесів. Теоретичне 

забезпечення технологій політичного інжинірингу соціальних процесів.  

33. Техніка убезпечення негативного впливу «political engineering». 

34. Технології «рolitical engineering» як запорука досягнення стратегічних цілей в 

інформаційному і віртуальному просторі.  

35. Технології PR-супровіду для завоювання влади у межах «political engineering».  

36. Технології наближення до потенційних замовників послуг у рамках політичного 

інжинірингу.  
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37. Технології політичного інжинірингу для досягнення політичних цілей, 

формування високого рівня лояльності, створення сприятливих умов для 

існування правлячого класу.  

38. Технології розширення обсягів  передбачуваного простору, який дозволяє 

бачити, планувати, керувати майбутнім розвитком.  

39. Технологічні засоби політичного інжинірингу: образи, імідж, бренди та 

репутація.  

40. Уявлення про конструювання політичної реальності у рамках «political 

engineering».  

 

Приклад практичного завдання: 

Аргументуйте можливість віднесення ідеологічного конструкту «Русский мир» до 

прикладів успішного «рolitical engineering». 

 

Завідувач кафедри        д.політ.н., доцент Т.К.Пояркова 

 

Екзаменатор д.політ.н., доцент Т.К.Пояркова  

Протокол засідання кафедри політології та соціології 

№_3_від    « 15 » листопада 2022 р. 

 


