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2. ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 6.030104 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

Розвиток суспільства, використання його потенціалу безпосередньо 

залежать від рівня управління соціальними процесами. Необхідність 

регулювання складних соціальних систем, насамперед відносин між великими 

соціальними групами (класами, народами, націями), надала процесові 

управління політичного характеру. Побудова суверенної і демократичної 

України, інтеграція її в світове співтовариство, глибокі реформи і зміни, що 

відбуваються в усіх ланках суспільного життя, потребують грунтовного 

теоретичного осмислення, значних практичних зусиль в питаннях 

державотворення.  

Досягнення цієї мети тісно пов’язано з формуванням нової політичної 

еліти України, підготовкою фахівців, компетентних у сфері  політичного життя,  

державного і соціально-політичного управління. Експерт, аналітик, радник, 

консультант, викладач суспільних дисціплін, озброєний новими знаннями – це  

професії, без яких не обійтись в наш час навчальним закладам,  державним 

установам, політичним і громадським організаціям.  

Сьогодні, коли в суспільстві значно активізувались політичні процеси, 

разом з іншими сферами громадського життя суттєвих змін зазнає і сфера 

політичних відносин. Відповідно зростає потреба в науковому осмисленні, 

прогнозуванні розвитку політичних процесів, можливих кризових ситуацій, 

розробці практичних рекомендацій щодо їх упередження. В цих умовах 

потрібні фахівці, які вміють аналізувати, систематизувати, узагальнювати і 

давати оцінку політичним явищам, продукувати альтернативні ідеї, 

раціоналізувати політичні рішення, розробляти оптимальні методи управління, 

технології вирішення соціально-політичних конфліктів і криз, досягнення 

злагоди в суспільстві. 

Політологія в Україні здобула право на існування як самостійна наука і 

навчальна дисципліна. Значно зріс вплив гуманітарних наук, в т.ч. політології, 

на формування майбутніх спеціалістів різних професій. В зв’язку з цим, постає 



потреба у її творчому засвоєнні студентами навчальних закладів, тим більше, 

що політологія включена у перелік предметів, які вивчаються в навчальних 

закладах І–ІІ рівня акредитації та в усіх ВНЗ. 

Введення навчальної дисципліни „Політологія”, а також процес її 

викладання ще не  повністю забезпечений  кадрами відповідного профілю, 

сучасними підручниками, методичною літературою. Все це свідчить про 

доцільність створення стрункої системи підготовки професійних політологів як 

для роботи на посадах в державних органах, політичних партіях, науково-

дослідницьких центрах, так і для викладацької роботи в навчальних закладах. 

Саме з врахуванням згаданих обставин і складена освітньо-професійна 

програма напряму „Політологія”. 

Програма покликана сформувати у студента високу демократичну 

культуру, яка базується на сукупності загальнолюдських та українських 

національних цінностей, розумінні логіки  цивілізаційних процесів, а також 

здатної забезпечити органічне поєднання знань гуманітарних і природничих 

наук, вироблення у студентів навичок роботи з комп’ютерами, поглибленні 

знання державної та іноземної мов. 

Обов’язковим елементом усіх розділів програми є звернення до 

національних традицій, особливостей історичного досвіду України, аналізу 

сучасних політичних процесів. Повне засвоєння програми, змісту передбачених 

в ній навчальних дисциплін дасть змогу студентові отримати фундаментальні 

теоретико-методологічні і спеціальні знання, виробити необхідні світоглядні і 

ціннісні критерії аналізу і оцінки поточних політичних явищ, наукову логіку 

пізнання суспільних процесів, оволодіти сучасною методикою викладання 

соціально-політичних дисциплін в навчальних закладах. 

Під час складання структури програми, її пріоритетів, формування вимог 

до знань і умінь майбутніх політологів, визначення сфери їх діяльності 

враховувався досвід провідних ВНЗ України, різних наукових політологічних 

вітчизняних і зарубіжних шкіл, сучасний стан розвитку політичної науки. 

Отож, фахівець з політології готується до практичної, теоретичної роботи 

в органах державного та місцевого управління, органах самоврядування, 

об'єднаннях громадян, недержавних сервісних організаціях з політико-

соціального маркетингу та менеджменту тощо. 

Особливістю політологічної освіти є те, що вона пов'язана з науковим 

пошуком, дослідженнями у галузях політичної науки, можливістю їх 

застосування в управлінській, організаторській діяльності, викладанні у 

середніх та вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації. 

Сфера практичної діяльності фахівця-політолога включає аналітично-

прогностичну, управлінську, науково-дослідницьку та викладацьку роботи. 

 

3. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 6.030104 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

Мета бакалаврської програми – підготовка бакалаврів за спеціальністю 

6.030104 «Політологія» спрямована на забезпечення фундаментальної 

теоретичної, практичної та наукової підготовки висококваліфікованих кадрів 

для виконання професійних завдань науково-дослідницького та інноваційного 



характеру в галузі політології, здатності до самостійної науково-педагогічної 

діяльності в умовах навчальних закладів різного рівня акредитації. 

До бакалавра політології пред’являються наступні освітньо-

кваліфікаційні вимоги: 

А. Загальні вимоги 

Бакалавр-політолог повинен у повній мірі володіти професійними 

знаннями у галузі політичної теорії і вміти застосовувати їх у своїй фаховій 

діяльності. Політичні знання формуються на основі вивчення теоретичного та 

практичного досвіду минулого, осмислення логіки політичних процесів 

сучасності в Україні та за її межами, засвоєння практичних навичок з точки 

зору аналізу подій, що відбуваються, прогнозування політичних процесів, а 

також можливості безпосередньо брати участь у політичних процесах, в системі 

державного, місцевого управління та громадянському русі. Сталою має бути 

установка на постійне поновлення та вдосконалення знань та вмінь, прагнення 

до наукових досліджень. 

Враховуючи сфери і спрямованість діяльності бакалавра політології, 

рівень вирішуваних ним професійних завдань, він повинен: 

 мати базовий мінімум в галузі гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін; 

 фундаментальні уявлення із загальнотеоретичних і спеціальних 

політологічних дисциплін, досягнень класичної і новітньої політичної 

науки; 

 володіти категорійним і понятійним апаратом сучасної політологічної 

теорії і практики; 

 знати основні закономірності і тенденції розвитку політичного життя 

суспільства; 

 історію національної політичної думки, вплив традицій і національного 

менталітету на розвиток сучасних політичних процесів в Україні; 

 систему місцевого і регіонального самоврядування, інститутів державної 

влади; 

 основи законодавства і правового регулювання, сутність і специфіку 

різних форм державного правління і форм державного устрою; 

 принципи і особливості організації політичної і державної влади в 

Україні і в зарубіжних країнах; 

 методологію та методику політологічних досліджень; 

 методику прогнозування політичних наслідків соціальних, економічних 

та інших управлінських рішень. 

Уміти: 

 розвивати політологічну теорію, вдосконалювати методологію, методику, 

збагачувати політичну науку новими розробками та висновками на основі 

наукового аналізу сучасних політичних явищ в Україні і світі; 

 творчо осмислювати і застосовувати історичний досвід політичної 

практики; 

 самостійно вести політичні дослідження, розробляти програми 

конкретних досліджень, виробляти рекомендації щодо вдосконалення 

розбудови державності України;  



 здобувати і об’єктивно аналізувати політичну інформацію, якісно 

обробляти її за допомогою комп’ютерної техніки; 

 володіти навичками теоретичного аналізу і узагальнення соціально-

політичної інформації; 

 володіти навичками розробки інноваційних політичних технологій з 

метою управління політичними процесами на рівні районів, міст, окремих 

регіонів та суспільства в цілому; 

 володіти навичками прогнозування конфліктних, кризових ситуацій в 

політичному житті, розробляти практичні рекомендацій щодо їх 

усунення: 

 надавати органам влади, суспільно-політичним організаціям, місцевим і 

регіональним органам самоврядування теоретичну і методичну допомогу 

з вивчення і аналізу політичного життя суспільства та регіонів; 

 проводити на високому професійному рівні консультації керівникам 

різних структур, державних і приватних підприємств, установ, 

інформаційних служб міжнародних організацій з питань оцінки 

перспектив розвитку соціально-політичних процесів, політичної 

поведінки людей, прийняття управлінських рішень; 

 проводити кваліфікований аналіз і давати оцінку прийнятим рішенням, 

постановам органів законодавчої, виконавчої влади, партійних і 

громадських організацій, їх лідерів; 

 володіти сучасною методикою викладання суспільно-гуманітарних 

дисциплін, кваліфіковано проводити педагогічну та виховну роботу в 

навчальних закладах; 

 перекладати оригінальну спеціальну літературу, редагувати наукові 

тексти, вільно володіти однією з іноземних мов у своїй професійній 

діяльності; 

 об’єктивно і критично оцінювати життєво важливу соціальну 

інформацію, брати участь в політичних дискусіях, передвиборчих 

кампаніях, масових і групових політичних опитуваннях. 

Бакалавр-політолог повинен мати належний рівень політичної культури 

на основі свідомо сформованого світогляду, головними чинниками якого є: 

гуманізм, демократичні переконання, проукраїнська державницька позиція, 

прагнення прислужитись справі розбудови цивілізованого суспільства, а також 

володіти філософським рівнем аналізу дійсності, в тому числі на рівні 

осмислення проблем місця людини в природі і суспільстві. 

Б. Вимоги до соціально-професійних і професійно орієнтованих знань та умінь. 

Бакалавр-політолог повинен знати: 

 основні закономірності політичного життя суспільства; 

 головні тенденції зародження та розгортання конкретних політичних 

процесів, реагування на них суспільством, творення політичних теорій та 

партійних доктрин, ідеологій, формування нових елементів політичної 

культури суспільства; 

 принципи організації та діяльності органів державного і місцевого 

управління та самоврядування, головні причини та механізми внесення 

змін до їх діяльності; 



 основи законодавства, логіку його змін та процес прийняття, що регулює 

діяльність державних і недержавних установ та організацій, діяльність 

посадових осіб тощо; 

 методи поширення та методологію застосування політичних знань, у 

тому числі в навчальних закладах. 

В. Вимоги щодо професійно орієнтованих знань та умінь. 

Бакалавр-політолог повинен знати: 

 мету вивчення професійних та професійно орієнтованих дисциплін; 

 загальнополітичні теорії, володіти категоріальних апаратом політичної 

теорії та допоміжних наукових дисциплін; 

 історію політичних та правових вчень, сучасний стан політичної теорії в 

Україні; 

 політичну історію України та зарубіжних країн;  

 методику проведення політологічних досліджень, підготовку та 

використання матеріалів дослідження на прикладному та науковому 

рівнях. 

Бакалавр-політолог повинен уміти: 

 на основі професійної підготовки, знань сучасних ефективних технологій 

дослідження здійснювати комплексний або фрагментарний аналіз 

політичних процесів і явищ, а також розробляти цілісні програми 

політичних досліджень; 

 володіти методами аналізу отриманого матеріалу; 

 володіти комп’ютерною грамотою на рівні використання готових, а також 

розроблення нових програм; 

 володіти знаннями прогнозування суспільно-політичних подій та 

вироблення адекватних рекомендацій щодо реагування й впливу на них; 

 застосовувати отримані під час практики знання в освітній та науковій 

діяльності; 

 вести викладацьку діяльність у навчальних закладах усіх рівнів 

акредитації; 

 вести просвітницьку діяльність; організовувати та брати участь у 

наукових конференціях, диспутах, дискусіях, дебатах тощо. 

Прогнозованою сферою професійної діяльності політолога можуть 

бути: органи державного та місцевого управління і самоврядування, об'єднання 

громадян, державні і недержавні структури з проблем політичного маркетингу 

та менеджменту, наукові інститути і центри, дослідницькі групи, які вивчають 

та прогнозують політичні процеси, а також загальноосвітні школи, коледжі, 

вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. 

Бакалавр політології призначений для практичної роботи в державних 

органах, політичних партіях і громадських організаціях, органах місцевого і 

регіонального самоврядування, наукових і дослідницьких центрах, 

викладацькій діяльності в навчальних закладах. 

Випускник, який отримав диплом бакалавра політології, має право: 

 працювати фахівцем з гуманітарних і соціально-політичних питань в 

структурах державної влади, органах місцевого і регіонального 

самоврядування;  



 працювати в політичних партіях, громадських організаціях і рухах, 

асоціаціях, фондах тощо гуманітарного та соціально-політичного 

напрямку; 

 працювати радником, консультантом, помічником керівників 

підприємств, установ, організацій, у т.ч. міжнародних, з питань 

управління персоналом, організаційно-виховної роботи, підвищення 

кваліфікації спеціалістів і працівників; 

 працювати співробітником у відділах гуманітарного і соціально-

політичного напрямку редакцій засобів масової інформації; 

 працювати викладачем загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, 

навчальних закладів І-IІ рівнів акредитації і викладати як безпосередньо 

політологію, так і дисципліни соціально-гуманітарного профілю.  

Рівень завдань, що належить розв’язувати фахівцю-політологу, 

обумовлюється потребами сучасної політичної науки та освіти, суспільно-

політичної практики, а також спроможністю та потребами безперервного 

підвищення наукового і кваліфікаційного потенціалу. 

Професійне призначення бакалаврів політології визначається їх фаховими 

знаннями, уміннями й навичками для виконання організаційної, аналітичної, 

експертної, дослідницької та методичної роботи в сфері теоретичної та 

практичної діяльності. 

 



4. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 6.030104 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

№ 

п/п 
Назва навчальної дисципліни 

К-сть 

годин 

К-сть 

кредитів 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 Дисципліни нормативної частини   

1.  Історія України  108 3 

2.  Історія української культури 72 2 

3.  Українська мова (за проф.спрямуванням) 108 3 

4.  Іноземна мова 180 5 

5.  Філософія 108 3 

6.  Фізичне виховання 297  

 Дисципліни самостійного вибору ВНЗ   

1.  Психологія 108 3 

2.  Правознавство 108 3 

3.  Економічна теорія 108 3 

 Дисципліни вільного вибору студента   

1.  Професійна іноземна мова 180 5 

2.  Релігієзнавство 108 3 

3.  Міжнародні організації 108 3 

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 Дисципліни нормативної частини   

1.  Основи екології 54 1,5 

2.  Основи інформатики 90 2,5 

3.  Безпека життєдіяльності 54 1,5 

4.  Основи охорони праці 54 1,5 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 Дисципліни нормативної частини   

1.  Політична історія зарубіжних країн 216 6 

2.  Соціологія 288 8 

3.  Вступ до спеціальності 144 4 

4.  Політологічна теорія держави і права 144 4 

5.  Політична історія України ХХ - ХХІ ст. 144 4 

6.  Політична географія 144 4 

7.  Історія зарубіжних політичних вчень 252 7 

8.  Політична культура 180 5 

9.  Виборчі системи держав світу 180 5 



10.  Політична журналістика та політична інформація 180 5 

11.  Загальна теорія політики 216 6 

12.  Філософія політики 108 3 

13.  Історія та теорія політичних партій 108 3 

14.  Теоретичні та методологічні проблеми політологічних 

досліджень 

126 3,5 

15.  Політика і права людини 108 3 

16.  Політичні еліти та лідерство 144 4 

17.  Методика викладання суспільно-політичних дисциплін 108 3 

18.  Порівняльна політологія 144 4 

19.  Світові політичні процеси і геополітика 144 4 

20.  Державне управління 144 4 

21.  Технології політичного процесу 180 5 

22.  Політична соціологія 108 3 

23.  Курсова робота (3 курс) 72 2 

24.  Курсова робота (4 курс) 72 2 

25.  навчальна: інформаційно-дослідницька практика 90 2,5 

26.  виробнича: політологічна практика 180 5 

27.  виробнича: політологічно-дослідницька практика 108 3 

28.  виробнича: педагогічна практика 144 4 

 Дисципліни самостійного вибору ВНЗ   

1.  Основи професійної етики 72 2 

2.  Зовнішня політика України 108 3 

3.  Педагогіка 108 3 

4.  Політична психологія 126 3,5 

5.  Паблік Рілейшнз 126 3,5 

6.  Педагогічна психологія 54 1,5 

7.  Основи медичних знань 72 2 

8.  Основи педагогічної майстерності 54 1,5 

9.  Методика соціально-виховної роботи в сучасній школі 54 1,5 

10.  Новітні технології на суспільствознавчих уроках у школі 54 1,5 

 спеціалізація «Політичні процеси та менеджмент»   

1.  Політичний менеджмент 90 2,5 

2.  Політичні режими 90 2,5 

3.  Громадянське суспільство 72 2 

4.  Емпіричні методи політологічних досліджень 108 3 

5.  Політика та економіка 72 2 



6.  Методи аналізу текстової інформації 72 2 

7.  Виборча система України 144 4 

8.  Політична реклама 90 2,5 

9.  Політичне прогнозування 72 2 

10.  Місцеве самоврядування 72 2 

11.  Теорії та практики лобіювання 108 3 

12.  Аналіз державної політики 72 2 

 спеціалізація «Європейська та регіональна інтеграція»   

1.  Політичний менеджмент в європейських країнах 90 2,5 

2.  Етнополітологія 90 2,5 

3.  Інституції та політичні процеси Європейського Союзу 72 2 

4.  Кількісні методи політологічних досліджень 108 3 

5.  Політичний регіоналізм в Європі 72 2 

6.  Етнополітичні процеси в Україні 72 2 

7.  Інститут виборів: національна та європейські моделі 144 4 

8.  Регіональні процеси в сучасній Україні 90 2,5 

9.  Політичне моделювання 72 2 

10.  Єврорегіони: теорія та практика 72 2 

11.  Етнополітична конфліктологія 108 3 

12.  Політичний аналіз 72 2 

 Дисципліни вільного вибору студента   

1.  Політична риторика 108 3 

2.  Логіка 108 3 

3.  Історія політичної думки в Україні 126 3,5 

4.  Політичні ідеології 126 3,5 

 спеціалізація «Політичні процеси та менеджмент»   

1.  Політичні процеси і гендер 90 2,5 

2.  Європейські інтеграційні процеси 90 2,5 

3.  Теорія політичних інститутів 108 3 

4.  Політичні трансформаційні процеси на пострадянському 

просторі 

72 2 

5.  Менеджмент партійної діяльності 72 2 

6.  Публічна політика 126 3,5 

 спеціалізація «Європейська та регіональна інтеграція»   

1.  Політична регіоналістика 90 2,5 

2.  Історія та теорія європейської інтеграції 90 2,5 

3.  Актуальні проблеми україно-російських відносин 108 3 



4.  Політичні трансформаційні процеси в країнах 

Центральної та Східної Європи 

72 2 

5.  Безпекові аспекти європейської та євроатлантичної 

інтеграції 

72 2 

6.  Правові аспекти зовнішньополітичної діяльності держави 126 3,5 

Всього 8937 240 

 



5. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПНІН, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 

НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 6.030104 – ПОЛІТОЛОГІЯ 

 

Історія України 

Рання історія України. Геополітичне становище українських земель. Княжа 

доба. Київська держава. Галицько-Волинська держава. Україна за литовсько-

польської і польсько-козацької доби. Доба козацько-гетьманської держави. 

Україна в складі Російської та Австро-Угорської імперій. Сучасний стан 

розбудови незалежної України, шляхи національного відродження. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

Знати: 

 предмет та метод, поняттєвий апарат та концептуальні підходи до аналізу 

вітчизняної історії; 

 витоки української нації та її місце у загальнолюдських процесах; 

 нові напрямки розвитку вітчизняної історичної науки; 

 конкретних представників політичної еліти України різних історичних 

епох; 

 історичну спадщину та сучасний стан розвитку України як самостійної 

держави; 

 шляхи та перспективи розвитку України. 

Уміти: 

 аналізувати історичні процеси, події, факти; 

 брати участь у дискусіях на суспільно-історичні теми; 

 користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, 

історичними джерелами та довідниковими матеріалами з історії України; 

 критично оцінювати місце та роль як окремих особистостей, так і 

політичних організацій та громадських об’єктів у вітчизняній історії та 

політиці; 

 визначати якісні зміни статусу України як суб’єкта світової політики. 

Історія української культури 

Мета: ознайомити студентів з етапами історичного розвитку української 

культури. 

Об’єкт: українська культура. 

Предмет: етапи історичного розвитку української культури. 

Основні етапи формування матеріальної та духовної культури в процесі 

етногенезу українського народу. Історичні умови, що склалися в різні епохи в 

Україні у контексті їх впливу на розвиток культури. Основні джерела та шляхи 

формування української національної культури. Роль і місце української 

культури у європейській та світовій культурі. Матеріальна та духовна культура 

дослов’янського населення України. Культура східних слов’ян. Розвиток 

культури в давньоруській державі. Культура Галицько-Волинської держави. 

Культура в Україні у Литовсько-польську добу. Українське козацтво як 

культурний феномен. Ідеї гуманізму та просвітництва в українській культурі у 

17–18 ст. Національно-культурне відродження в Україні у ХІХ ст. Розвиток 



української літератури та мистецтва на рубежі ХІХ–ХХ ст. Культурне 

будівництво в Україні в період національно-визвольних змагань 1917–1921 р. 

Розвиток української культури в 20–30 рр. ХХ ст. в радянській Україні. 

Українська культура на західноукраїнських землях у 20–30 рр. Розвиток 

української культури в умовах Другої світової війни. Характеристика основних 

етапів розвитку української культури у др. п. 40 – п. п. 80-х рр. Роль діячів 

культури у процесі національно-державного відродження України на рубежі 80-

х – 90-х рр. Розвиток культури в незалежній Україні: основні напрями, 

проблеми та перспективи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 

 особливості становлення культурології як комплексної науки про 

культуру, основні історичні етапи розвитку культурології, методологічні 

проблеми культурологічного дослідження, етимологію понять “культура” 

та “цивілізація”;  

 причини звернення гуманітарної науки до вивчення культури попередніх 

епох в історії людства, закономірності розвитку і найвищі здобутки 

матеріальної і духовної культури первісного суспільства, стародавніх 

цивілізацій, античності, доби Середньовіччя та Нового Часу;  

 вчення культурологів світового рівня; загальні тенденції розвитку 

сучасної світової культури; особливості і специфіку розвитку української 

культури в контексті світової культури.  

УМІТИ: 

 проводити аналіз історичних та етнічних типів культури з метою 

виокремлення в них найвищих досягнень в сфері духовної та 

матеріальної діяльності;  

 пояснювати різноманітність культурного розвитку людства, 

співвідносити різні точки зору на причини піднесення культури одних 

народів і культурного відставання інших народів; 

 розрізняти загальнолюдські, етнічні та індивідуальні культурні цінності, 

пояснювати роль і місце в розвитку вітчизняної культури античної 

культурної спадщини, православ’я, візантизму, західноєвропейських 

культурних впливів; 

 вільно оперувати науково-понятійним апаратом культурології, чітко 

відрізняти предмет і завдання культурології від суміжних гуманітарних та 

суспільствознавчих наук.   

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Основне завдання даного курсу – підвищення загального мовного рівня 

студентів, знайомство з особливостями офіційно-ділового стилю мовлення як в 

усній, так і в писемній формах, його практичне застосування у широкій сфері 

різних фахівців, зокрема у політичній. Заява-зобов’язання, доручення, 

відомість, довідка, наказ, договір, протокол, витяг з протоколу, характеристика, 

постанова, акт, розпорядження, таблиця, лист, оголошення, список, накладна, 

запрошення, розписка. Мова політичного рекламування, політичного 

маркетингу та менеджменту.  



У результаті вивчення навчальної дисципліни  студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

Знати: 

 основні правила оформлення найважливіших документів. 

Уміти: 

 чітко визначати і користуватися двома формами ділового мовлення: 

усним і писемним, знати їх особливості; 

 вміти добирати відповідні терміни з фаху для оформлення документації; 

 крім грамотного оформлення ділових паперів, необхідно вміти логічно і 

післідовно подавати стислу інформацію з того чи іншого питання; 

 правильно вживати пасивні конструкції, що характерні для ділового 

стилю, вміти поєднувати числівники з іменниками, знати правила 

відмінювання і написання прізвищ, що складає певні труднощі в 

сучасному діловодстві; 

 дотримуватись норм сучасної літературної мови, не допускати 

калькування, змішування мов; 

 вміти логічно формувати думки, дотримуватись послідовності і точності 

викладу. 

Іноземна мова 

Мета: опанувати рівень знань, навичок і вмінь, який забезпечить 

необхідну комунікативну спроможність в сферах ситуативного та професійного 

спілкування. Об’єкт: усна та письмова форми іноземної мови. Предмет: 

фонетичний, граматичний і лексичний мінімуми іноземної мови. 

Даний предмет передбачає опанування таким рівнем знань, навичок і 

вмінь, який забезпечить необхідну комунікативну спроможність в сферах 

ситуативного та професійного спілкування в усній і письмовій формах: 1) 

читання й реферування оригінальної загально-наукової або загально-технічної 

інформації; 2) елементарного спілкування по загальним питанням спеціальності 

та в межах загальновживаних норм під час закордонної подорожі; 3) написання 

особистих та простих ділових листів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 

 фонетичний мінімум має забезпечувати правильне артикулю¬вання 

звуків та відповідне інтонаційне оформлення речень; 

 граматичній мінімум охоплює ключові положення морфології та 

синтаксису й дозволяє правильно розуміти зміст оригінальних текстів з 

фаху; 

 усна мова. Навички спілкування з використанням 800–900 

загальновживаних формул висловлювання, звертання, вітання, прошення, 

подяки, прохання, запрошення, пропозиції, наказу, поздоровлення, 

побажання, поради, початку розмови, згоди, нез¬годи, упевненості, 

сумніву, надії, розчарування, радощі, стур¬бованості, прикрощі, жалю, 

співчуття. Навички елементарного спілку-вання в мовних ситуаціях під 

час закордонної подорожі.:. „Аеропорт”, „Митниця”, „Міський 

транспорт”, „Орієнтація у місті”, „Готель”, „Заклади харчування”, 



„Пошта”, „Культурні заклади”, „Магазин”, „У лікаря”, „Країна, мова якої 

вивчаєть¬ся”, „Про себе та сім’ю”, „Спеціальність”. 

 Навички написання анотації та реферату до наукової статті. Особисте 

листування та прості ділові папери, заповнення та складання анкет. 

УМІТИ: 

 вільно користуватися лексикою ділових паперів та правилами її 

вживання;  

 оформляти ділове мовлення в усній та писемній формах; 

 складати з точки зору структури та відповідних граматичних вимог 

окремих ділових паперів. 

Філософія 

Філософія, її проблематика і функції. Загальна історія зарубіжних та 

вітчизняних філософських вчень. Основні форми і діалектика буття. 

Життєтворчість людського буття. Проблема свідомості в філософії. Шляхи і 

способи пізнавального освоєння світу. Методологія і методи наукового 

пізнання. Соціальна філософія. Закони розвитку і функціонування соціальних 

систем. Філософське поняття культури. Майбутнє людства і спрямованість 

людської історії. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

 історичні типи філософії, основні парадигми філософствування; 

 основні галузі філософського знання (онтологія, гносеологія, логіка, 

філософська антропологія, етика, естетика, соціальна філософія тощо); 

 основні форми буття і сутність діалектики; 

 походження свідомості, форми і структура свідомості; 

 шляхи пізнання світу, функціонування знання в сучасному 

інформаційному суспільстві, особливості взаємозв’язку науки, техніки з 

сучасними соціальними і етичними проблемами; 

 форми суспільної свідомості, їх взаємозв’язок; 

 умови формування особистості, її свободи, відповідальності за 

збереження життя, природи, культури; 

Уміти: 

 обгрунтувати свою світоглядну та громадську позицію; 

 застосовувати одержані знання при вирішенні професійних задач, при 

розробці соціальних і екологічних проектів, організації міжлюдських 

відносин; 

 науково аналізувати соціальнозначущі проблеми і процеси, факти і явища 

суспільного життя; 

 розуміти і об’єктивно оцінювати досягнення культури, пояснювати 

феномен культури і цивілізації; 

 володіти методологією і методами пізнання, творчої діяльності; 

 здатність до діалогу як засобу вирішення соціальних і етичних проблем 

досягнення консенсусу. 

Фізична культура 



Фізичне виховання як навчальна дисципліна у вищій школі. Наукові 

основи фізичного виховання. Загартування. Масаж і самомасаж. Гігієнічні 

основи фізичного виховання і спорту. Особиста і громадська гігієна. 

Лікарський контроль і самоконтроль у процесі фізичного виховання. 

Формування здорового способу життя. Основи фізичної підготовки та 

спортивного тренування. Професійна фізична підготовка. Екологічні основи 

фізичного виховання. Фізичне виховання як один із важливих засобів у 

ліквідації недоліків у стані здоров’я громадянина. 

Рухові дії. Навчання і вдосконалення. Основні засоби розвитку і 

вдосконалення фізичних і психічних якостей. Сила і швидкісно-силові 

здібності. Швидкість рухів. Витривалість. Координаційні здібності. Гнучкість. 

Професійно-фізична підготовка. Методичні знання, уміння і навички. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

 фізичне виховання і спорт як засіб різнобічного розвитку особистості, 

підготовки до праці і громадської діяльності; 

 фізичне виховання як складова частина способу життя; 

 фізичне виховання у родині; 

 загальні відомості про будову організму людини і вплив фізичних вправ 

на функціонування окремих органів та систем; 

 рухова активність і спортивне тренування як засіб підтримання високої 

працездатності; 

 засоби оздоровлення, реабілітації, тілобудови і саморегуляції з 

урахуванням економічних, кліматичних та екологічних умов. 

Уміти: 

 біг на короткі дистанції з низького старту та максимальною швидкістю 

(60–100 м.), безперервний біг у рівномірному темпі до 20 хвилин, 

пересування на лижах, легкоатлетичні стрибки, подолання вертикальних і 

горизонтальних перешкод, човниковий біг; 

 метання різних за вагою і формою снарядів з місця та розбігу, на 

дальність і в ціль; 

 гімнастика і акробатичні вправи, комбінації з декількох елементів, 

акробатичні комбінації, комплекси вправ з використанням тренажерних 

пристроїв, вправи з музичним супроводженням (аеробіка, шейпінг, тощо); 

 застосування в умовах гри основних техніко-тактичних дій однієї із 

спортивних ігор; 

 використання різних видів фізичних вправ з метою самовдосконалення, 

організації дозвілля, формування здорового способу життя; виправлення 

вад фізичного розвитку; самоконтроль і саморегуляція фізичного і 

психічного стану; 

 по закінченні вищого навчального закладу накопичити приріст 

показників розвитку основних фізичних якостей або виконувати 

результати в розвитку не нижче середнього рівня. 

Психологія 



Предмет та завдання курсу, природа психічних явищ, закономірності їх 

перебігу у формі пізнавальних, емоційних та вольових психологічних процесів, 

психічних станів та властивостей особистості, методи їх дослідження. 

Особистість, її психологічна структура, зокрема, спрямованість, ціннісні 

орієнтації, самооцінка, рівень домагань, потреби, мотиви тощо. 

Вікова психологія. Розвиток психіки в онтогенезі, вікова періодизація 

психічного розвитку. Педагогічна психопатія. Теорія навчання та виховання в 

різних психологічних школах. Закономірності навчальної діяльності та 

розвитку особистості в процесі навчання. Методика викладання психології в 

середній школі та професійно-технічному училищі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

Знати: 

 основи загальної психології; 

 види діяльності і спілкування; 

 зміст пізнавальних процесів (увага, відчуття, сприймання, пам’ять, 

мислення, уявлення); 

 емоційно-вольові сфери (почуття, воля); 

 індивідуально-психологічні особливості особистості (темперамент, 

характер, здібності); особливості вікової та педагогічної психологій. 

Уміти: 

 застосовувати психологічні знання для організації діяльності і 

спілкування особистості;  

 застосовувати засоби і прийоми психологічного впливу на особистість; 

 розробляти технології управління дитячим колективом; 

 володіти високою психологічною культурою в виробничій діяльності та 

побуті. 

Правознавство 

Мета даного курсу – формування системи знань із правознавства та його 

провідних галузей, правового регулювання економіки, юридичного 

забезпечення підприємницької та господарської діяльності. Завдання: вивчення 

проблем становлення правової системи України, правового забезпечення 

створення громадянського суспільства, економічної різноманітності, 

демократичної, соціальної правової держави, ознайомлення з порядком 

вирішення господарських спорів, розгляду цивільних, адміністративних та 

кримінальних справ; ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод людини 

і громадянина, формування вмінь та навичок користування нормативно-

правовими актами; формування правової свідомості та правової культури.  

Об’єкт: методологічні знання про правову дійсність, виникнення, 

розвиток, функціонування, сутність правових явищ. Предмет: правові 

відносини в суспільстві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 

 основи суспільного та державного (конституційного) ладу України; 

 засоби реалізації народовладдя, правового статусу особи, державного і 



територіального устрою держави, організації влади, системи, принципи 

організації та діяльності органів державної влади і управління в Україні. 

УМІТИ:  

 користуватися правовими знаннями, необхідними для виконання 

відповідальних ролей в суспільстві по закінченню учбового закладу; 

 правильного сприймати подальшу соціальну інформацію для юридичної 

оцінки своїх і чужих дій, блокування стихійного формування викривленої 

правосвідомості і формування навичок правомірної поведінки, глибокої 

особистої переконаності у необхідності побудови правової держави; 

 аналізувати суспільно-політичні події у широкому міжнародному 

контексті, тісно пов'язувати права людини і права народів, активно 

відстоювати ідеали миру і миролюбства, боротися з проявами расизму і 

шовінізму;  

 захищати у встановленому законом порядку свої особисті і громадські 

інтереси та права, а також інтереси і права інших громадян. 

Економічна теорія 

Економічна теорія як наука. Загальні економічні теорії. Товарне 

виробництво і ринок. Підприємництво і ринок. Підприємництво в ринковій 

економіці. Світове господарство, місце в ньому України. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

Знати: 

 сутність економічних явищ та процесів; 

 економічний зміст відносин власності, розподілу, обмиту та споживання 

матеріальних і духовних благ в суспільстві, суперечностей 

господарського розвитку, економічних потреб та інтересів; 

 механізм дії і використання економічних законів на макро і мікрорівнях; 

 зміст основних понять, категорій, законів ринкової економіки; 

 механізм становлення різних форм господарювання, маркетингу і 

менеджменту і розвитку комерційних структур, особливостей розподілу, 

отримуваних ними доходів, системи оподаткування. 

Уміти: 

 дати наукове тлумачення особливостей формування і розвитку товарно-

грошових відносин в умовах сучасної ринкової трансформації економіки 

України; 

 орієнтуватися у глобальних проблемах економічного розвитку 

світогосподарських зв’язків, інтеграції України в систему міжнародного 

поділу праці; 

 проводити ґрунтовний аналіз соціальної спрямованості господарської 

діяльності та економічного середовища населення в окремих країнах; 

 приймати практичні рішення щодо оптимального застосування набутих 

знань при виконанні своїх професійних обов’язків. 

Релігієзнавство 

Релігієзнавство як наука про релігію і церкву, богослов’я і віруючих, 

процеси сакралізації і секулярізації в світі і українському суспільстві. Релігія як 

суспільно-політичний феномен. Основні структурні елемента релігії, соціальні 



функції та роль релігії. Закономірності розвитку та історичні типи релігії. 

Релігія в системі духовної культури. Історичні форми вільнодумства та атеїзму. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

Знати: 

 філософську, психологічну, соціологічну, морально-політичну, історико-

культурологічну, футурологічну оцінку суп. релігії, її соціально-

історичного явища; 

 час і причини виникнення релігії, чинники процесів сакралізації і 

секулярізації; 

 типологію сучасних релігій світу; 

 особливості формування біблійного, православно-християнського 

характеру сакральної культури України, сучасне становище релігійних 

організацій в Україні; 

 норми, етапи і принципи становлення людства і українського суспільства 

до сакрального комплексу, до біблійних заповідей, релігійних обрядів і 

свят; 

 основні положення українського законодавства про свободу совісті та 

релігійні організації; 

 смисл національної та ірраціональної віри та погляди релігії і науки на 

світ, суспільство і людину. 

Уміти: 

 на основі наукових принципів становлення до релігії, церкви, богослов’я і 

віруючих формувати власну позицію щодо сакральної і секулярної 

духовності, 

 правильно дотримуватися і виконувати вимоги українського 

законодавства про свободу совісті та релігійні організації; 

 підтримувати і сприяти заходам, спрямованим на відродження сакральної 

культури української нації, на діалог і співробітництво віруючих і 

невіруючих в ім’я розвитку національної культури. 

Основи екології 

Закономірності взаємодії природи і суспільства. Структура екології, її зв’язок з 

іншими науками. Проблеми гармонії людини і природи. Екологічні аспекти 

глобальних проблем сучасності. Екологічна тематика в сучасних теоріях 

суспільного розвитку.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути таких 

компетенцій:  

Знати: 

 основні категорії соціальної екології, її об’єкт, предмет, основні методи 

та закони; 

 загальні принципи функціонування екосистем, взаємозв’язок і взаємодія  

суспільства та природи; 

 політичні, соціальні, філософські, правові, міжнародні, природно-наукові 

проблеми екології; екологічні мотиви у вітчизняній культурній спадщині; 

 методи керування і політичні засоби регулювання  природокористування.    



Уміти: 

 політичними рішеннями грамотно відстоювати гармонійний розвиток 

природно-географічного і соціокультурного середовищ, взаємозв’язок 

природного і суспільного у життєдіяльності людини; 

 з позицій громадянина України боротися проти деградації екосистеми, за 

екологічні цінності, які пов’язані з біологічними, логічними, 

економічними, соціально-побутовими, етичними та естетичними 

потребами людини; 

 піддавати первинній експертизі службові документи та реальну практику 

природокористування; 

 виховувати в оточуючих бережне ставлення до природи, за місцем роботи 

та проживання. 

Основи інформатики 

Основне завдання курсу – оволодіння студентами навичками роботи з 

персональним комп’ютером, знаннями щодо принципів будови обчислювальної 

техніки та її структури. Знайомство з основними прикладними програмами (як 

правило тих, які входять до складу Microsoft Office) для подальшого 

застосування можливостей цих найпоширеніших в нашому регіоні програм у 

професійній діяльності майбутнього спеціаліста. Для набору, форматування, 

оформлення та друкування текстових документів різного об’єму вивчається 

текстовий редактор Word. Для обробки великих масивів табличних даних, їх 

обрахунків та побудови візуальних відображень цих даних у вигляді різного 

роду діаграм та графіків вивчається табличний процесор Excel. Для 

використання накопиченої людством інформації з всесвітньої мережі Internet 

вивчається Internet Explorer. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути таких 

компетенцій:  

Знати: 

 нові інформаційні технології; 

 електронні обчислювальні машини (ЕОМ) та їх програмне забезпечення; 

 різні текстові редактори; 

 пакети ділової графіки; 

 програми для політологічних досліджень; 

 навчальні програми для ділових ігор. 

Уміти: 

 скласти алгоритм рішення задачі; 

 скласти та відладнати програми на одній з мов програмування, 

 користуватися проблемно-орієнтованим прикладним програмним 

забезпеченням, на базі якого можуть вирішуватись відповідні завдання 

(редактори текстів, пакети ділової графіки); 

 користуватися програмами для політологічних досліджень та обробляти 

політологічну інформацію на комп’ютерах; 

 користуватися пакетами психологічного тестування. 

Безпека життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності – це галузь науково-практичної діяльності, 

спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх 



властивостей, наслідків впливу на організм людини, основ захисту здоров’я та 

життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і 

реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових 

та безпечних умов життя та діяльності людини. 

Метою вивчення курсу є забезпечення студентів відповідними сучасним 

вимогам знаннями про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, 

надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру. 

Об’єктом вивчення курсу є проблема безпеки людини в системі „людина 

– життєве середовище”. 

Методологія вивчення курсу грунтується на взаємозв’язку теоретичних 

знань і практичних навиків, які отримують студенти в процесі вивчення 

предмету, а також при контролі якості засвоєння матеріалу при усному 

опитуванні, виконанні контрольних робіт, захисті звітів по практичних роботах 

і здачі заліку. Науковою основою курсу є теоретичні розробки відомих світових 

та вітчизняних вчених з проблем безпеки життєдіяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

 правові та організаційні основи охорони праці; 

 галузеві нормативні акти, положення, стандарти, правила, норми та 

інструкції; 

 потенційну небезпеку та наслідки взаємодії людини з небезпечними 

факторами; 

 методи і форми навчання і пропаганди знань з безпеки життєдіяльності. 

Уміти: 

 організовувати роботу по управлінню безпекою життєдіяльності; 

 контролювати та аналізувати стан умов праці; 

 приймати обгрунтовані управлінські рішення по їх покращенню; 

 розслідувати нещасні випадки, надавати першу (домедичну) допомогу; 

 здійснювати евакуацію підлеглих в умовах надзвичайної ситуації; 

 прогнозувати та планувати заходи по поліпшенню умов безпеки 

життєдіяльності. 

Основи охорони праці 

Мета: ознайомити студентів з основами фізіології праці та станом безпеки 

праці в галузі. 

Об’єкт: безпека праці. 

Предмет: засоби колективного та індивідуального захисту працівників. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути таких 

компетенцій: 

ЗНАТИ: 

 вимоги безпеки; 

 вплив шкідливих речовин на здоров’я працюючих; 

 профілактичні заходи; 

 положення про розслідування; 

 причини нещасних випадків; 



 вплив умов праці на продуктивність праці. 

УМІТИ: 

створювати нормальні санітарно-гігієнічних умов праці; 

 порівнювати  оцінку технологічних процесів за фактором безпечності; 

 прогнозувати безпечні умов праці; 

 класифікувати умови праці за шкідливими факторами та оцінка їх 

відповідності санітарно-гігієнічним вимогам. 

Політична історія зарубіжних країн 

Всесвітня історія складається з розділів: первісне суспільство, стародавній 

світ, середньовіччя, новий та найновіший час. У кожному розділі вивчаються 

переважно політико-соціальні аспекти: особливості соціального ладу, 

соціального і державного управління, системи влади в окремі періоди, сучасне 

становище континентів і країн.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

 в загальних рисах всесвітню історію від зародження людства до наших 

днів; 

 особливості історії на кожному новому етапі, специфіку розвитку 

американських, африканських, азіатських та європейських країн, характер 

їх міжнародних зв’язків; 

 причини і уроки утворення та розпаду великих та дрібних держав,  їх 

союзів, імперій, різних громадсько-політичних течій, рухів, партій. 

Уміти: 

 розглядати соціально-політичні явища сучасності в ретроспективі та в 

перспективі, в історичних рамках, виявляти суть корінних змін в історії 

окремих країн та народів, їх взаємозалежність та оригінальність; 

 користуватись прикладами із всесвітньої історії для політичного аналізу, 

для доведення життєвості чи приреченості конкретної політичної дії; 

 передбачити наслідки сучасних подій на світовій арені; 

 прослідкувати зв’язок історії України з всесвітньою історією. 

Соціологія 

Метою викладання соціології є систематично та практично зорієнтоване 

вивчення закономірностей розвитку суспільства, сприяння підготовці широко 

освічених, творчо і критично мислячих спеціалістів, здатних до аналізу і 

прогнозування складних соціальних проблем і оволодіння методикою 

проведення соціологічних досліджень. Внаслідок вивчення вказаної дисципліни 

студенти отримують здатність самостійно узагальнити досвід застосування 

методологічних підходів, положень загальносоціологічної теорії в аналізі 

соціальних проблем, глибше усвідомити й відчути особливості соціології як 

науки про реальні соціальні процеси. Знання, отримані при вивченні соціології, 

допоможуть більш глибоко збагнути світ соціальних стосунків, що практично 

дає можливість керувати людською поведінкою, гасити конфлікти, проводити 

реформи та ін.    

Соціологія, на відміну від інших гуманітарних дисциплін, допомагає 

студентам зрозуміти соціальні явища та процеси, що відбуваються в даний час 



в Україні, досліджує гострі суспільні питання соціальної нерівності, бідності і 

багатства, міжнаціональних, економічних та політичних конфліктів, формуючи 

активну життєву та громадянську позицію студентства, їх ціннісні орієнтації, в 

тому числі й професійні.  

Завдання вивчення дисципліни 

 формування у студентів знань про обєкт, предмет і методи соціології; 

 оволодіння понятійно-категоріальним апаратом науки; 

 вивчення історії виникнення науки, основних положень світових і 

вітчизняних соціологічних шкіл, концепцій, напрямів. 

У результаті засвоєння курсу “Соціологія” студенти повинні знати: рівні 

соціальної реальності, типи соціальних систем, соціальні і соцієтальні зв’язки, 

соціальну взаємодію і відносини; культурні парадигми, суспільні і особисті 

інтереси; соціальну структуру і типи особистості; суть соціальної стратифікації, 

механізми і фактори стратифікаційного поділу; структуру, функції і дисфункції 

соціальних інститутів; соціальну дезорганізацію і соціальну згуртованість, 

соціальний контроль; соціальні зміни і соціальну стабільність. 

За підсумками вивчення курсу студенти повинні вміти: розпізнавати й 

критично аналізувати глобалізацій ні процеси; складати програму емпіричного 

соціологічного дослідження; розробляти анкету емпіричного соціологічного 

дослідження; проводити основні теоретичні процедури емпіричного 

соціологічного дослідження; проводити основні етапи емпіричного 

соціологічного дослідження; здійснювати аналіз та інтерпретацію емпіричних 

даних; визначати показники варіативності значення ознак, їх статистичний 

взаємозв’язок і аналіз; здійснювати прогноз по досліджуваній проблемі. 

Вступ до спеціальності 

Мета викладання дисципліни - дати студентам основи знань з предмету 

«політологія», зорієнтувати їх у вимогах до навчання за обраною ними 

спеціальністю, сформувати необхідні навички роботи на лекційних, 

семінарських та практичних заняттях, підготувати до активного засвоєння 

наступних навчальних предметів під час самостійної роботи у відповідності з 

сучасними вимогами до навчання в ВНЗ України та в рамках кредитно-

модульної системи оцінювання результатів навчання. 

Завдання вивчення дисципліни: 

 Ознайомити    студентів    з    предметом,    методами,    функціями, 

структурою та завданнями політичних наук в   Україні   та закордоном, 

історичними етапами становлення політології.  

 Навчити навичкам роботи на лекційних і семінарських  (практичних) 

заняттях, а також підготувати їх до основних форм проведення 

самостійної роботи студентів. 

 Закласти   основи   теоретичних,   концептуальних   знань, вміння 

користуватися понятійним апаратом з предмету «політологія». 

 Зорієнтувати щодо сучасних вимог та змісту підготовки політологів на 

факультеті історії, політології та міжнародних відносин   (навчальні   

плани,   програми,   система  навчально-виробничих практик тощо) у 

відповідності до вимог наближення ВНЗ України до Болонського 

процесу, ознайомити з науковими та науково-педагогічними    традиціями    



кафедри    політології    та державного управління факультету   історії, 

політології та міжнародних відносин Чернівецького   національного 

університету їм. Ю. Федьковича. 

 Навчити основам роботи з науковою та науково-методичною,  

навчальною   літературою,    з    іншими   джерелами    інформації, 

необхідними      для      вивчення      політологічних      дисциплін. 

 Приготувати до самостійного пошуку необхідної наукової та навчальної 

літератури та джерел, потрібних для   навчання   та   проведення   

науково-дослідницької    роботи    за    обраною    спеціальністю. Навчити 

користуватись довідковими,   бібліографічними виданнями, 

бібліотечними каталогами та іншими ресурсами, ознайомити з основною 

науковою та навчально-методичною літературою, періодичними 

фаховими виданнями, системою пошуку інформації в мережі Інтернету і 

т.д. 

 Підготувати студентів до самостійної науково-дослідної роботи, 

познайомити з основними вимогами та правилами написання рефератів, 

курсових та інших робіт, з сучасними вимогами до наукового апарату, 

структури та бібліографічних описів тощо. 

Політологічна теорія держави і права 

Сучасна методологія підходу до держави і права. Загальна теорія права, її 

понятійний апарат. Значення прав і свобод в досягненні соціальної 

справедливості. Загальна теорія держави, зміни парадигм держави, умови 

соціальної ефективності держави. Правова держава як відображення сучасного 

підходу до місця і ролі держави в житті суспільства. Громадське суспільство. 

Тенденції розвитку держави.  

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

 основні поняття загальної теорії права і загальної теорії держави; сучасну 

методологію підходу до вивчення держави і права; 

 специфіку прояви держави і права в Україні; 

 нові закони, що регулюють сучасне соціально-політичне та економічне 

життя суспільства. 

Уміти: 

 давати правовий аналіз конкретних суспільних відносин; 

 використовувати отримані правові знання у своїй практичній діяльності, 

розв’язувати правові ситуації; 

 готувати та складати правову документацію; 

 самостійно поповнювати, систематизувати, застосовувати правові знання 

про державу; 

 вільно орієнтуватися з питань правового характеру професії політолога; 

 аналізувати принципи і структуру організації та діяльності органів 

держави; 

 порівнювати роль різних держав і правові системи сучасного світу. 

Політична історія України ХХ – ХХІ століття 



Курс має на меті поглиблене вивчення політико-історичних процесів, що 

проходили на українських землях на різних історичних етапах їх розвитку. 

Студенти мають можливість ознайомитися з політичними подіями, що 

відбувались на Україні, поглядами різних політичних діячів, процесом творення 

української державності. Крім того, курс дає змогу вивчити процес утворення й 

функціонування різних державних і політичних установ та організацій, 

формування правових відносин на Україні. Освоєння курсу дасть змогу 

розглянути сучасні проблеми, пов’язані із становленням молодої української 

держави та її розвитком у ХХІ ст. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

 предмет та метод, понятійний апарат політичної історії України; 

 історико-державницьку спадщину та сучасні політичні процеси в Україні; 

 конкретних представників політичної еліти України різних історичних 

епох; 

 усі політичні та громадські об’єднання в історії України; 

 розвиток правових відносин на українських землях; 

 шляхи та перспективи політичного розвитку України. 

Уміти: 

 аналізувати політичні події і процеси, які відбувалися на українських 

землях; 

 об’єктивно оцінювати сучасні політичні процеси, які відбуваються в 

незалежній Україні; 

 давати зважену оцінку діяльності різних політичних сил, органів влади, 

політичних лідерів тощо; 

 застосовувати набуті знання в навчальній діяльності тат практично-

професійній роботі; 

 вміти робити узагальнення з приводу подальшого суспільно-політичного 

розвитку України. 

Політична географія 

Опис навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна “Політична 

географія” розрахований на студентів, що навчаються за спеціальністю 

“Політологія” на факультеті історії, політології та міжнародних відносин та 

вивчають її на 1 році навчання (2 семестр). 

Курс “Політична географія” покликаний сформувати у студентів наукові 

уявлення про просторову організацію політичного життя суспільства і 

територіальне співвідношення політичних сил на різних ієрархічних рівнях. Це 

надаватиме можливість якіснішого засвоєння навчального матеріалу під час 

вивчення на старших курсах багатьох професійно орієнтованих дисциплін. 

Знання з політичної географії сприяють розвитку світогляду майбутніх фахівців 

з політології.  

Мета викладання дисципліни. Основною метою курсу є підготовка 

фахівця до інформаційно-аналітичної роботи з питань територіально-

просторової організації політичних систем загалом й політичної та державної 

влади зокрема. 



Завдання навчального курсу. Дати майбутньому фахівцю знання щодо 

широкого кола питань, серед яких найважливішими є такі: об’єкт, предмет і 

методи політичної географії; основні положення сучасних наукових підходів до 

вивчення територіальної організації політичного життя суспільства; етапи 

формування та сучасний стан політичної карти світу; політико-географічне 

положення держави, її територія та кордони; форми правління та державного 

устрою країн світу, їх адміністративно-територіальний поділ Окремим 

завданням є вивчення сучасного політико-географічного положення України, 

особливостей політико-географічної ситуації в державі та її регіонах. 

Сформувати в студента практичні навички щодо збирання, обробки та 

аналізу інформації, яка стосується територіально-просторової організації 

політичної системи. Сформувати вміння складати, озвучувати та писати 

відповідні довідкові, описові та інформаційно-аналітичні матеріали для, 

насамперед, засобів масової інформації й інших зацікавлених суб’єктів 

політики (органів влади, політичних партій, громадських організацій тощо). 

Компетенції, якими має оволодіти студент після вивчення 

дисципліни. 

 засвоїти понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни; 

 аналізувати політико-географічне положення окремої держави;  

 визначати вплив різноманітних чинників на розташування державних 

кордонів;  

 характеризувати форми правління та державного устрою країн світу;  

 виявляти чинники, що зумовлюють політико-географічну ситуацію в 

окремій країні або регіоні;  

 аналізувати географічні особливості сучасних воєнно-політичних 

конфліктів;  

 збирати, аналізувати та узагальнювати політико-географічний матеріал з 

різних джерел інформації. 

Історія зарубіжних політичних вчень 

В курсі вивчаються суспільно-політичні погляди видатних мислителів 

Стародавнього Сходу, стародавньої Греції, Риму, доби Середньовіччя, епохи 

Відродження і Реформації, періоду ранніх буржуазних революцій ХУІІ ст., а 

також європейського Просвітництва Нового та Новітнього часу. Важливе 

значення в курсі має відображення у вченнях минулого складного шляху 

розвитку політичної і правової думки, процесу формування і утвердження 

загальнолюдських політико-правових цінностей.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати:         

 загальну історіографію даного курсу; 

 основну хронологію історії світової політичної думки; 

 основні напрями і результати досліджень проблем свободи, права, 

політики, держави; 

 загальні тенденції та особливості розвитку суспільно-політичних ідей 

минулого; 

 досвід минулих поколінь з історії розвитку суспільно-політичних вчень; 



 понятійно-термінологічний апарат конкретної проблеми. 

Уміти: 

 застосовувати ідеї і досягнення минулого в сучасній політичній практиці; 

 опрацьовувати історичні джерела, монографічну літературу та наукові 

статті; 

 аналізувати та узагальнювати конкретно-історичний матеріал, давати 

оцінку історичним подіям, явищам, постатям; 

 використовувати конкретно-історичний та аналітичний матеріал для 

історичних реконструкцій; 

 користуватися історичною термінологією; 

 застосовувати набуті знання, вміння та навички у практичній науковій та 

педагогічній роботі. 

Політична культура 

Метою курсу “Політична культура” є формування у студентів знань про 

політичну культуру як історично зумовлену сукупність загальноприйнятих 

способів політичної взаємодії та правил і норм, що регулюють їх, яка 

відображає соціальний досвід, традиції і інтереси соціальних суб’єктів у 

вигляді системи фундаментальних політичних цінностей, установок і моделей 

поведінки. 

Головною метою політичної культури, як навчальної дисципліни, є 

відокремлення політичних аспектів, формальних і неформальних компонентів, 

установок, стереотипів, орієнтацій, норм, цінностей і т.п., з комплексу 

загальнонаціональної культури. Треба враховувати, що елементарна 

констатація реальності існування того чи іншого комплексу елементів, які 

можна об’єднати у категорію політичної культури, не знімає питання про те, що 

ці елементи реалізуються у конкретному політичному процесі, поведінці 

окремих осіб та соціальних спільнот. Однакові політичні установки, ціннісно-

нормативні орієнтації та ідейно-політичні принципи у різних людей та 

соціальних спільнот у конкретній політичній поведінці мають різний прояв. 

Категорія політичної культури дозволяє зрозуміти, що в подібних типах 

політичних структур можуть мати місце різні форми політичної поведінки. 

З’ясування змісту цього феномена має вирішальне значення для з’ясування як 

суті, так і механізмів функціонування і впливу політичної культури на 

політичні процеси. Зробити це можна тільки тоді, коли вдатися до аналізу 

політичної культури як посередника між політичними, соціальними, 

економічними інтересами, базовими потребами, соціальними статусами, 

морально-етичними нормами суб’єктів політичного процесу, з одного боку, та 

їх політичною поведінкою – з іншого. Політична культура сприяє формуванню 

певних типів політичної поведінки, вона надає їй спрямованості, але не є 

детермінуючим фактором. 

Завданням курсу є формування у студентів навичок та вмінь  

 По використанню теоретичних знань під час аналізу політичної культури, 

її основних форм та функцій в політичному процесі 

 По визначенню основних механізмів збереження, відтворення та змін 

політичної культури суспільства, групи, особистості 



 По визначенню специфіки та прогнозуванню змін в політичній культурі 

громадян України  

 Аналізувати джерела та наслідки змін політичної культури у перехідних 

політичних системах 

Виборчі системи держав світу 

В курсі розглядаються існуючі у світовій політичній практиці види 

виборчих систем, дається їх характеристика, переваги, вади і недоліки кожної, 

специфіка застосування для окремих країн та регіонів, включаючи Україну. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

 що таке виборча інженерія; 

 види виборчих систем: мажоритарні, пропорційні, змішані, куріальні 

виборчі системи; 

 в яких провідних країнах світу застосовуються ті чи інші виборчі системи 

і чому; 

 переваги, вади та недоліки кожної з систем; 

 взамозв’язок вибору тієї чи іншої виборчої системи з боротьбою за 

політичну владу. 

Уміти: 

 відрізняти одну виборчу систему від іншої; 

 довести переваги застосування тієї чи іншої виборчої системи в 

конкретній політичній ситуації;  

 прогнозувати політичні наслідки в разі застосування виборчої системи. 

Політична журналістика та політична інформація 

Опис навчальної дисципліни. Необхідність вивчення системи засобів 

масової інформації зумовлена вагомою роллю останніх у житті сучасного 

суспільства й, зокрема, у сфері політики. Досвід розвинених демократичних, а 

особливо постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи свідчить про 

неабияку значимість вільних мас-медіа у забезпеченні реальної демократизації 

політичної сфери. Очевидно, що в багатовимірних процесах суспільної 

трансформації, що проходять в Україні протягом останніх років, своє місце 

знайшли складні, а часом і суперечливі перетворення у сфері засобів масової 

інформації. І оскільки створення нової конфігурації мас-медіа відбувалося в 

умовах системних соціально-політичних змін і спочатку, по-суті, базувалося на 

реформуванні успадкованих від СРСР державних ЗМІ, то це наклало свій 

якісний відбиток на змістовну наповненість діяльності мас-медіа.  

Вивчення ЗМІ та процесів, що відбуваються у сучасній мас-медійній 
сфері, дає змогу об’єктивніше оцінювати спрямованість суспільно-політичних 
процесів і виявляти основні тенденції їхнього розвитку.  

Мета викладання дисципліни. Основна мета курсу полягає в підготовці 
фахівця до інформаційно-аналітичної роботи в засобах масової інформації, 
органах публічної влади та інших інститутах політичної системи. 

Завдання навчального курсу. Дати майбутньому фахівцю знання щодо 
інформаційно-комунікативних процесів сучасної політики. Сформувати в нього 
практичні навички збирання, обробки і аналізу суспільно-політичної 



інформації. Сформувати вміння складати, озвучувати та писати довідкові, 
описові та інформаційно-аналітичні матеріали насамперед для засобів масової 
інформації й інших зацікавлених суб’єктів політики (органів влади, політичних 
партій, громадських організацій тощо). 

Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення 
дисципліни.  

 засвоїти понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни; 
 познайомитися з історичним розвитком масових комунікацій, їх 

технічною базою та специфікою політичного впливу; 
 вивчити структуру та функції ЗМІ, фінансово-економічні, 

інструментально-технологічні та морально-етичні аспекти їхньої участі в 
політичному житті; 

 навчитися визначати маніпулятивні технології політичного інформування 
та вміти їм протистояти; 

 засвоїти специфіку відносин мас-медіа, влади та суспільства; 
 орієнтуватися у сучасному світовому інформаційному просторі та в мас-

медійному полі України; 
 опанувати сутність, зміст і форми роботи журналіста; 
 навчитися практично застосовувати стилістичні особливості різних 

жанрів сучасної журналістики; 
 навчитися збирати, обробляти та реально оцінювати політичну 

інформацію. 

Загальна теорія політики 

В системі політичних наук – фундаментальна навчальна дисципліна, яка 

має призначення збагатити майбутніх спеціалістів-політологів знанням 

основних категорій політичного життя, концептуальних методологічних засад 

теоретичного осмислення політичного життя, а також технологій політичної 

діяльності. В структурі курсу дається поняття цілей та методів теорії політики; 

багатогранність політичної влади; загального і особливого в політичних 

системах; політичних процесів; політичної свідомості і політичної культури, 

демократії як цінності сучасної цивілізації.  

Курс “Загальна теорія політики” передбачає формування 

систематизованих, наукових уявлень про політичну реальність, розуміння 

закономірностей розвитку політичних процесів і засобів впливу на них, 

усвідомлення ролі, місця політичних інституцій, суб’єктів й об’єктів політики, 

оволодіння методологією політичної науки. 

У результаті вивчення навчальної студенти повинні набути таких 

компетенцій:  

Знати: 

 історію і теорію політичної науки; 

 понятійно-термінологічний апарат науки; 

 місце і роль політології в системі знань про суспільство; 

 сучасні політичні інститути та принципи їх функціонування; 

 загальноцивілізаційні тенденції розвитку політичних процесів; 

 розвиток світового політичного процесу. 

Уміти: 



 використовувати понятійний апарат політології при оцінках конкретних 

політичних ситуаціях; 

 застосовувати принципи сучасного політичного мислення; 

 свідомо брати участь у політичному житті; 

 активно впливати на політичні процеси. 

Філософія політики 

Мета: вивчити категорії політичної філософії для пізнання політичної 

дійсності. Об’єкт: філософським осмисленням сфери політики Предмет: 

політико-філософські концепції античності, середньовіччя. 

Курс розглядає філософію політики як окрему науку, категорії і закони 

філософського розуміння політики, політичну гносеологію та філософські 

проблеми політики і влади, емпіричний і теоретичний рівень політичного 

мислення, творчість в політиці, філософські засади сучасного типу політичного 

мислення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 

 природу та специфіку політичного пізнання, форми політичної 

гносеології, її об'єктивні і суб'єктивні риси та методологічні функції; 

 загальнолюдське, гуманістичне бачення політичних проблем і шляхів їх 

вирішення;  

 філософську сутність політичних явищ тоталітаризму, плюралізму та 

правової держави. 

УМІТИ: 

 з філософських позицій аналізувати сутність політики і влади; 

 проводити аналіз  генезису політики та  політичних явиш,  взаємовплив  

внутрішньої та зовнішньої політики держави; 

 критично відноситись до влади та владних органів та уміти вірно їх 

аналізувати; 

 використовувати філософські знання у конкретній політичній діяльності. 

Історія та теорія політичних партій 

Курс має на меті вивчення політичної структуралізації суспільства через 

систему громадських і політичних рухів, політичних і громадських організацій 

та об’єднань. Історія становлення громадських і політичних рухів, організацій 

та об’єднань свідчать про їх конструктивну роль у прогресивному поступі 

людської цивілізації. Студенти мають змогу пересвідчитися у впливі суспільно-

політичних структур на демократизацію суспільного життя, становлення 

елементів прямого демократичного управління. Освоєння курсу дасть змогу 

студентам ознайомитися з особливостями партійного будівництва в різних 

регіонах Землі, з різними за складом учасників і формами функціонування 

партійних систем. Здобуті знання дадуть змогу студентам більш чіткіше 

усвідомлювати політичні процеси, які проходять в Україні та в світі, в цілому. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни  студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

 історію зародження, становлення і розвитку політичних партій; 



 особливості формування політичних організацій у різних державах; 

 суть та специфіку партійно-політичних процесів на українських землях в 

різні історичні періоди; 

 регіональні особливості формування партійно-політичних структур; 

 Специфіку формування партійних систем у різних державах; 

 ідеологічні напрямки формування і функціонування політичних партій; 

 фактори, які найбільше впливають на партійно-політичну структуризацію 

суспільства; 

 теоретичні підходи до класифікації політичних партій та партійних 

систем. 

Уміти: 

 аналізувати партійно-політичні процеси в різних країнах та в різні 

історичні періоди; 

 робити порівняльну характеристику процесів, пов’язаних з утворенням та 

функціонуванням політичних партій;  

 характеризувати тенденції розвитку політичних організацій в різних 

країнах; 

 визначати особливості партійно-політичного розвитку різних держав; 

 аналізувати процес розвитку та становлення політичних партій на 

українських землях; 

 визначати загальні тенденції у формуванні та функціонуванні партійних 

систем; 

 робити типологію та класифікацію політичних організацій та партійних 

систем. 

Теоретичні та методологічні проблеми політологічних досліджень 

Мета та завдання дисципліни „Теоретичні та методологічні проблеми 

політологічних досліджень” полягають у дослідженні політичного процесу, як 

однієї з найважливіших сфер діяльності людського суспільства, усвідомленні 

суті політичних подій та явищ, опануванні основними дефініціями та 

категоріями політології на рівні їх відтворення і тлумачення для практичного 

застосування та втілення у процесі фахової діяльності майбутнього спеціаліста. 

Робочу програму розроблено на основі навчальної програми курсу „Теоретичні 

та методологічні проблеми політологічних досліджень” для вищих навчальних 

закладів. Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків: 

теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи. Теоретичний блок 

містить основні проблеми теорій та методології пізнання політичного світу, їх 

принципів, категорій, суттєвих ознак і характеристик. У ньому розкриваються 

теоретичні та практичні проблеми сучасного політичного життя України, 

формування її політичної системи, розвитку демократії, правової держави, 

громадянського суспільства. 

Під час практичної та самостійної роботи студенти відпрацьовують 

конкретні вміння і навички дослідження, аналізу та узагальнення сучасних 

політичних процесів, готують та захищають проблемні реферати, виконують 

контрольні завдання. 

До кожної теми додається план лекції, запитання до семінарських занять, 

а також завдання для самостійної роботи. 



Засвоєнню змісту курсу сприятиме вивчення основної та додаткової 

літератури, наведеної у списку, до якого увійшли найважливіші документи, 

навчальні посібники, підручники, а також теоретичні праці з різних проблем 

теорії та методології політичної науки. Після кожної теми навчального курсу 

зазначено номери, за якими вони значаться в указаному списку літератури. 

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 мову і понятійно-категоріальний апарат політичної науки, місце і роль 

політологічного аналізу в дослідженні політики; 

 особливості, структура та процес політологічного аналізу; 

 структуру і відмінні риси аксіоматичного, біографічного, генетичного, 

ідеографічного, логіко-експериментального, монографічного, 

номотетичного, лінгвістичного та ін. методів політологічного 

дослідження; 

 особливі методи політичного аналізу: вибірковий,метод експертних 

оцінок, кореляційний аналіз, факторний аналіз, контент-аналіз, 

математичне моделювання, івент-аналіз, пат-аналіз тощо; 

 методи математичної і комп’ютерної імітації, задовільних альтернатив, 

домінантних альтернатив, еквівалентних альтернатив. 

Після вивчення курсу „Теоретичні та методологічні проблеми 

політологічних досліджень” студент повинен вміти:  

 враховувати громадську думку, інтереси різних соціальних сил і груп для 

вироблення виваженої і різноспрямованої політики;  

 враховуючи політичний плюралізм, що існує в країні, вивчати поведінку 

виборців на виборах, причини і фактори голосування за тих чи інших 

кандидатів;  

 розпізнавати елементарні принципи і методи діяльності представницьких 

органів, формування блоків і коаліцій; 

 оволодіти законами виникнення і поширення масових рухів, механізмами 

їх взаємодії з інститутами влади і управління; 

 формулювати прогнози і робити вибір найбільш адекватних альтернатив. 

Політика і права людини 

Мета: вивчення та аналіз основних тенденцій розвитку понять прав і 

свобод людини і громадянина, їх законодавчого закріплення та функціонування 

в політичній системі суспільства. 

Об’єкт: права людини. 

Предмет: права людини як політичний інститут. 

Курс орієнтований на ознайомлення студентів з поняттям і походженням 

прав людини, їх різновидами, етапами розвитку. Аналізуються місце прав 

людини у громадянському суспільстві та правовій державі, умови розвитку за 

умов авторитаризму та тоталітаризму. Значна увага приділяється порушенням 

прав людини, методам боротьби з ними, зокрема її міжнародні і державні 

засоби. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 

 зміст, типологію та етапи розвитку прав людини; 



 основні міжнародні документи з прав людини; 

 фактори і причини порушення прав людини; 

 методи боротьби із правопорушеннями, зокрема систему захисту прав 

людини в Україні. 

УМІТИ: 

 пояснити взаємозалежність здійснення прав людини, політичного режиму 

та рівня розвитку громадянського суспільства; 

 аналізувати зміст і значення міжнародних стандартів у галузі прав 

людини; 

 класифікувати та пояснювати зміст існуючих громадянських і політичних 

прав; 

 прослідкувати зв’язок стану дотримання прав людини із рівнем розвитку 

політичної системи. 

Політичні еліти і лідерство 

Історичні етапи формування політичної еліти. Теоретико-методологічні 

підходи до проблеми сутності політичної еліти. Сучасні концепції політичної 

еліти. Сучасні елітистські теорії проблеми державотворення в Україні. 

Особливості, шляхи і методи формування та суперечності функціонування 

політичної еліти сучасної України.  

Теоретичне обґрунтування феномену політичного лідерства. Основні 

концепції політичного лідерства. Формування і становлення іміджу сучасних 

політичних лідерів в Україні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути таких 

компетенцій: 

Знати:  

 сутність, функції та типологію політичних еліт; 

 основні теоретико-методологічні підходи до поняття „політична еліта”; 

 особливості формування та функціонування політичних еліт в незалежній 

Україні; 

 специфіку функціонування правлячої еліти; 

 шляхи формування політичної еліти; 

 характер та специфіку взаємовідносин центральної та регіональної 

політичної еліти; 

 функції та типологію політичного лідерства; 

 основні наукові концепції обгрунтування політичного лідерства; 

 проблеми формування регіонального політичного лідерства; 

 специфіку становлення іміджу політичних лідерів в сучасній Україні; 

 понятійно-категоріальний апарат дисципліни 

Уміти: 

 визначити місце і роль еліт в політичному процесі; 

 виділити типи еліт; 

 сформулювати „залізний закон олігархії” Р.Міхельса; 

 розуміти суть “коефіцієнта еліт”; 

 пояснити системи формування та зміни еліт; 



 описати процеси формування національної еліти України; 

 проаналізувати стан та перспективи розвитку української політичної 

еліти; 

 охарактеризувати теорії політичного лідерства; 

 дослідити стан взаємодії між центральною та регіональною політичною 

елітою; 

 визначити функції політичних лідерів; 

 дати політологічну характеристику провідним політичним лідерам 

України; 

 застосовувати політологічні концепції при аналізі стану розвитку 

політичного лідерства в Україні. 

Методика викладання соціально-політичних дисциплін 

Мета: формування системи знань та вмінь, необхідних для викладання 

соціально-політичних дисциплін. 

Об’єкт: методика викладання. 

Предмет: методи та форми організації навчально-виховного процесу з 

соціально-політичних дисциплін. 

Даний курс спрямований на вивчення основних методів і методики 

викладання політології, історії, культурології, основ правознавства і 

філософських дисциплін тощо. Розкриваються закономірності та принципи 

вивчення соціально-політичних дисциплін, основні форми організації навчання. 

Аналізуються типи і структура уроків, основні вимоги до перевірки й оцінки 

знань, вмінь та навичок учнів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 

 основні закономірності методики викладання; 

 чинні шкільні програми, методичну літературу із соціально-політичних 

дисциплін; 

 процес і засоби формування політичних знань; 

 методи й методичні прийоми навчання та виховання учнів у процесі 

вивчення; 

 форми організації навчально-виховного процесу з основ політології; 

 особливості проведення нестандартних та інтегрованих уроків;  

 систему перевірки й оцінки знань, вмінь та навичок учнів. 

УМІТИ: 

 застосовувати різні методи та прийоми навчально-виховної діяльності 

на уроках; 

 готувати і проводити уроки різних типів, складати план-конспект 

уроку; 

 застосовувати різні види наочності впродовж проведення уроків; 

 здійснювати перевірку та оцінювати знання та вміння учнів; 



 кваліфіковано проводити педагогічну та виховну роботу в навчальних 

закладах; 

 працювати з науково-методичною літературою. 

Порівняльна політологія 

Мета: ознайомлення студентів із співвідношенням теорії, методології та 

конкретних методів дослідження в компаративістиці. 

Об’єктом вивчення є методологічні проблеми компаративістики. 

Предметом є порівняння політичних інститутів і процесів. 

Курс зорієнтований на порівняльний аналіз таких явищ, категорій, понять, 

як політичні інститути та процеси, політичні норми, традиції та звичаї, 

політичні режими та програми, політична поведінка та виховання, політична 

влада тощо. Головною вирішальною ланкою у структурі сучасної порівняльної 

політології є вирішення проблем поєднання політичної статики  з політичною 

динамікою суспільства; політичної консервації і трансформації різноманітних 

політичних систем. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 

 основні особливості, функціональне призначення  політичних інститутів 

суспільства; 

 типології політичних систем; 

 сильні та слабкі сторони різних політичних інститутів, їх можливості для 

прогресивного розвитку суспільства; 

 економічні, соціально-політичні та ідеологічні основи різних соціально-

політичних рухів, їх вплив на суспільно-політичне життя; 

 рушійні сили, фактори розвитку та гальмування, мотиви політичних 

перетворень у різних країнах та регіонах. 

УМІТИ: 

 порівнювати політичні інститути та процеси в  комплексі їх 

взаємозв'язків і взаємодії; 

 проводити диференційно-порівняльний аналіз у таких напрямках як 

інституційний, функціональний, нормативний, комунікативний та ін.; 

 володіти методикою та технікою впровадження порівняльних 

досліджень; 

 чітко ідентифікувати загальну та порівняльну політологію; 

 вивчати політичну компаративістику в динаміці. 

Світові політичні процеси та геополітика 

Курс містить основні поняття і положення класичної і сучасної 

геополітичної думки, що є необхідним для розуміння світових геополітичних 

тенденцій сьогодення та місця і ролі України в геостратегії світової спільноти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  



Знати: 

 теоретичні положеннями класичної і сучасної геополітики та їх 

висновками; 

 зміст основних геополітичних концепцій та понять; 

 основні положення та напрями геостратегії України, структуру її 

геополітичних пріоритетів та забезпечення національної безпеки. 

Уміти: 

 аналізувати геополітичні аспекти становлення Української держави; 

 аналізувати головні напрями української геостратегії; 

 порівняти сучасні геополітичні теорії; 

 визначати геополітичні проблеми сучасного світу та аналізувати 

геополітичні теорії. 

Державне управління 

Вступ до державного управління та його теоретико-методологічні засади. 

Сутність і класифікація функцій державного управління. Методи Державного 

управління. Державне управління і виконавча влада: поняття, співвідношення, 

взаємозв’язок.  

Адміністративна реформа в Україні. Характеристика апарату державного 

управління. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути таких 

компетенцій: 

Знати: 

 основні теоретичні засади державного управління; 

 основні етапи формування і розвитку держаного управління в Україні; 

 сутність функцій державного управління; 

 методи державного управління; 

 основні поняття, що розкривають специфіку політико-управлінської 

діяльності; 

 принципи формування органів виконавчої влади та добору персоналу. 

Уміти: 

 застосовувати отримані знання в практичній діяльності; 

 аналізувати сутність, зміст державного управління в розбудові 

державності; його історичні перспективи та багатофункціональний 

характер; 

 застосовувати методи управління відповідно до поставлених 

управлінських завдань; 

 орієнтуватися в сучасних тенденціях еволюції державного управління; 

 порівняти зарубіжний та національний досвід державного управління; 

 аналізувати впливи політичних ідеологій, політичних режимів на 

здійснення державного управління; 

 аналізувати ключові фактори, що впливають на ефективність державного 

управління. 

Політична соціологія 



Предмет політичної соціології, функції та основні категорії. Вплив 

соціальних груп, особистостей на політичні процеси та явища. Етапи розвитку 

політичної соціології. Основи соціальної політики. Закономірності розвитку 

демографічної політики та їх вплив на політику і політичні процеси. Нації, 

партії, рухи в політичній системі України. Соціологічні підсистеми: типи та їх 

характеристика. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

 основні категорії, функції та методологічні основи політичної соціології; 

 основні теоретичні положення дисципліни; 

 основи соціальної і демографічної політики. 

Уміти: 

 аналізувати соціальну політику держави та прогнозувати її розвиток; 

 давати оцінку рішенням, які пов’язані з соціальним захистом; 

 аналізувати вплив соціальних груп на політичні процеси і явища в 

державі; 

 оцінювати демографічну політику; 

 аналізувати соціально-політичні відносини в суспільстві; 

 оцінювати основні напрямки розвитку і затвердження соціальної 

справедливості в державі. 

Технології політичного процесу 

Мета навчальної дисципліни ,,Технології політичного процесу” полягає в 

набутті студентами знань, умінь і навичок щодо аналізу політичних процесів та 

розробки і застосування технологій з метою управління ними. 

Основними завданнями курсу “Технології політичного процесу” є: 

 навчити студентів аналізувати політичні процеси, розуміти їх зміст і 

динаміку, визначати рушійні сили, структуру та акторів політичних 

процесів, а також фактори, що впливають на їх перебіг;    

 вивчити концептуальний апарат і теоретичні основи застосування 

політичних технологій; 

 ознайомити студентів із провідними технологічними засобами, 

прийомами і методами що використовуються у сучасних політичних 

процесах; 

 сформувати у студентів базові технологічні знання та практичні навички 

управління політичними організаціями, вирішення політичних 

конфліктів, організації і управління процесами політичної комунікації, 

політичного іміджмейкінгу, розробки та реалізації політичних проектів. 

У результаті засвоєння курсу ,,Технології політичного процесу” студенти 

повинні: 

1. Знати: 

 теоретичні і прикладні складові сучасних політичних процесів; 

 концептуальні засади політичних технологій, їх види, структурні 

компоненти та способи формування; 

 умови і фактори ефективного застосування технологій у політичних 

процесах; 



 принципи і технології управління політичними організаціями; 

 технологічні аспекти створення та розбудови громадсько-політичних 

об’єднань, побудови політичного іміджу, організації процесу політичної 

комунікації, розробки і реалізації політичних проектів; 

 сутність, джерела, типи і шляхи врегулювання політичних конфліктів. 

 2. Розуміти: 

 зміст і динаміку політичних процесів, їх базові структурні елементи та 

мотивацію акторів; 

 специфіку функціонування політичного ринку та його складових; 

 місце та роль політичних технологій у сучасних політичних процесах; 

 потребу в застосуванні конкретних технологічних засобів у залежності 

від ситуації, цілей і завдань суб’єкта політики; 

 потенційні наслідки застосування політичних технологій, у тому числі 

деструктивні. 

3. Вміти: 

 аналізувати конкретні політичні процеси, визначати їх структуру, акторів, 

фактори та політичні технології, що використовуються суб’єктами 

політики; 

 розробляти політичні технології та застосовувати їх для досягнення 

конкретних політичних цілей та вирішення відповідних завдань; 

 з’ясовувати справжні причини і рушійні сили політичних конфліктів та 

використовувати технологічні засоби їх врегулювання; 

 організовувати процес політичної комунікації за участю суб’єкта 

політики; 

 розробляти та просувати на політичний ринок позитивний імідж суб’єкта 

політики; 

 створювати та забезпечувати ефективне функціонування громадсько-

політичних об’єднань; 

 розробляти та впроваджувати спеціалізовані політичні проекти. 

Основи професійної етики 

Метою курсу є забезпечення політичного аспекту підготовки 

висококваліфікованого спеціаліста на основі сучасної світової та вітчизняної 

політичної думки; формування у студентів цілісного уявлення про мету і 

механізми інституціоналізації моралі у сферах професійної діяльності 

політолога; студент повинен вміти використовувати набуті знання в конкретних 

етичних питаннях професійної діяльності.  

Завдання вивчення дисципліни 

понятійно-категоріальний апарат науки; 

сутність і зміст моралі, її структуру; 

основні моральні принципи професійної діяльності політолога; 

специфіку політичних владних відносин; 

людський вимір політики; 

ідейно-політичні концепції сучасності; 

відстоювання своєї позиції; 

нормативні проблеми професійної діяльності. 



У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти зміст 

професійної етики як науки; концептуальні підходи до проблеми моралі; 

сутність, структуру та функції моралі; етичні норми, що регулюють професійну 

діяльність політолога; професійні етичні кодекси, їх основні функції і базові 

принципи; етичні норми та аспекти професійної діяльності. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають засвоїти об’єкт і предмет 

професійної етики; необхідність етичної регламентації професійної діяльності; 

норми етикета в типових ситуаціях професійної діяльності політолога. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають навчитись розуміти та 

визначати суть політики як соціального явища; основні принципи та функції 

моралі; вирішувати етичні протиріччя та дилеми; прогнозувати розвиток 

професійних відносин. 

Зовнішня політика України 

Зовнішня політика – це частина міжнародних відносин, діяльність 

держави та інших політичних інститутів суспільства по здійсненню своїх 

інтересів та потреб на міжнародній арені.  

Зовнішня політика будь-якої держави є продовженням внутрішньої 

політики. Головна мета зовнішньої політики - забезпечення сприятливих умов 

для реалізації інтересів тієї чи іншої держави, забезпечення національної 

безпеки та добробуту народу. Зовнішня політика зв’язана із пануючим 

економічним укладом, суспільним та державним устроєм суспільства і 

висловлює їх на міжнародній арені. Одночасно зовнішня політика держави має 

цілий ряд специфічних, тільки їй притаманних особливостей. Вона має більш 

широкі просторові та соціальні виміри, бо характеризує собою взаємодію з 

двома або більше країнами. Зовнішня політика визначається зовнішніми 

факторами, міжнародними обставинами, бо кожна держава існує не ізольовано, 

а у системі держав, у системі міжнародних відносин. 

Об’єкт: зовнішня політика України. Предмет: сукупність різноманітних 

політичних, економічних. Ідеологічних стосунків між національними 

державами або групами національних держав 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 

 теорію і практику світової політики та міжнародних відносин; 

 суть зовнішньополітичної концепції України, її основні принципи і цілі; 

 напрямки і зміст зовнішньополітичної діяльності України, загально 

цивілізаційні засади входження України в світове співтовариство; 

 діючі та існуючі документи зовнішньої політики України (Укази і 

розпорядження Президента. Постанови Верховної Ради, Кабінету 

Міністрів, накази та директиви Міністерства закордонних справ  

Міжнародні Угоди і Договори); 

 стратегію і тактику української дипломатії.  

 чинники, які забезпечують національну безпеку держави, її національні 

інтереси. 

УМІТИ: 

 робити аналіз взаємозв'язків зовнішньої політики з соціально-



економічним потенціалом України; 

 критично підходити до оцінки зовнішньополітичної діяльності України; 

 аналізувати основні етапи у відносинах України з іншими державами; 

 давати прогнози на розвиток міжнародних відносин та зовнішньої 

політики України. 

Педагогіка 

Поняття про педагогіку як науку і навчальний предмет. Її завдання, 

методи, закономірності, основні категорії. Проблеми розвитку освіти, школи, 

прогресивної педагогічної думки. Особливості розвитку і становлення 

національної системи освіти в Україні. Концепція і сутність національного 

виховання, його мета, форми і методи. Етнопедагогіка. 

Навчальний процес в різних типах загальноосвітніх шкіл. форми 

організації навчального процесу. Типи уроків, їх характеристика. Передовий 

педагогічний досвід та інноваційні технології проведення сучасних уроків. 

Теорія. Методика виховної роботи. Особливості роботи класного 

керівника. Проблеми зв’язку школи, вчителя з позашкільними освітньо-

виховними установами та громадськими організаціями. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

 знати історію розвитку освіти, школи, прогресивної педагогічної думки;  

 загальну, соціальну та порівняльну педагогіку, традиції етнопедагогіки;  

 методику навчальної і виховної роботи. 

Уміти: 

 ефективно, на високому методичному рівні проводити уроки; відбирати 

та інтерпретувати навчальний матеріал;  

 прищеплювати навички критичного відношення учнів до навчального 

матеріалу, використовувати різноманітні форми і методи організації 

навчального процесу, досягнення вітчизняного і зарубіжного 

педагогічного досвіду;  

 впливати на розвиток творчих здібностей учнів, підтримувати їх 

ініціативність, спонукати до громадське корисної діяльності; розробляти 

програму виховних заходів. 

Політична психологія 

Мета: ознайомити із психологічними особливостями політичної поведінки та 

діяльності. 

Об’єкт: особистість, психічні процеси. 

Предмет: соціальні та політичні аспекти поведінки суб’єктів сучасної політики. 

Курс розглядає соціально-психологічні засади політичної діяльності та 

поведінки, впливу політичного лідерства на соціальні групи. Особлива увага 

приділяється мотивації політичної діяльності, особливостям нормативної та 

девіантної поведінки суб’єктів сучасної політики, насамперед групових та 

масових.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути таких 

компетенцій: 

ЗНАТИ: 



 найвпливовіші наукові соціально-психологічні концепції; 

 основні категорії та поняття курсу; 

 методи аналізу поведінки індивідуальних, групових та масових суб’єктів 

політики. 

УМІТИ: 

 аналізувати поведінку індивідуальних, групових та масових суб’єктів 

політики; 

 розуміти небезпеку соціально-психологічного маніпулювання; 

 прогнозувати дії сучасних політиків, аналізуючи особливості їхньої 

психології.    

Паблік Рілейшнз 

Опис навчальної дисципліни. Необхідність вивчення системи PR 

зумовлена вагомою роллю останніх у житті сучасного суспільства й, зокрема, у 

сфері політики. Політична влада здобувається, як правило, через процедуру 

виборів; виконання владних повноважень, пов’язане з необхідністю створення 

привабливого образу тої або іншої управлінської персони чи структури тощо. 

Ці та ряд інших обставин вимагають ретельного вивчення й створення системи 

підготовки фахівців, що володіють основами теорії соціально-політичних 

відносин і політичних технологій у специфічній сфері зв’язків із громадськістю 

– політичній. 

Вивчення PR та процесів, що відбуваються у сучасній комунікаційній 

сфері дає змогу об’єктивніше оцінювати спрямованість суспільно-політичних 

процесів та виявляти основні тенденції їхнього розвитку.  

Мета викладання дисципліни. Основною метою курсу є оволодіння 

студентами-політологами необхідним набором теоретичних знань та 

практичних навичок в галузі PR, розуміння ними зростаючої прикладної ролі 

цієї галузі в сучасному суспільстві.. 

Завдання навчального курсу. Основна мета вивчення PR полягає в 

тому, щоб дати майбутньому спеціалісту-політологу знання, які стануть 

теоретичною базою для осмислення соціально-політичних й комунікативних 

процесів, стануть основою формування практичних вмінь та навичок. 

Вирішення цієї мети передбачає виконання наступних завдань: отримання 

знань з проблем теорії комунікації, особливостей комунікаційної системи 

українського суспільства, комунікацій з громадськістю; вивчення методів 

здійснення досліджень та збирання інформації службами зв’язків з 

громадськістю; знайомство з методикою та практикою роботи з основними 

групами громадськості та використанням різних інструментів комунікації; 

оволодіння навичками практичної роботи в галузі паблік рілейшнз, зокрема, 

проведення досліджень громадської думки, вивчення документальних джерел, 

проведення брифінгів, прес-конференцій, виступів у пресі та проведення 

компаній у засобах масової інформації, використання спеціальних форм паблік 

рілейшнз (прийомів, презентацій, виставок тощо). 

Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення 

дисципліни. 

 засвоїти понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни; 



 познайомитися з історичним розвитком масових комунікацій та паблік 

рілейшнз; 

 засвоїти основні теоретичні положення зв’язків з громадськістю; 

 ознайомитися з класифікацією функцій та видів зв’язків з громадськістю; 

 засвоїти роль зв’язків з громадськістю у між особистісних та ділових 

взаєминах; 

 вміти аналізувати та класифікувати PR-стратегії; 

 навчитися визначати ступінь впливу PR-технологій на формування 

іміджу організації; 

 вміти розрізняти вербальні та невербальні комунікації й будувати на цій 

основі політичний імідж. 

Політичний менеджмент 

В курсі розкриваються теоретичні, практичні та методологічні проблеми 

політичного маркетингу і менеджменту. Дається їх типологія, розкриваються 

технології застосування в практичній політиці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути таких 

компетенцій: 

Знати: 

 теоретичні засади політичного менеджменту і маркетингу; 

 основні категорії сучасного політичного менеджменту і маркетингу; 

 особливості політичного менеджменту і маркетингу в умовах сучасного 

політичного ринку. 

Уміти: 

 здійснювати відбір найбільш ефективних методів та методик для 

досягнення політичного результату; 

 аналізувати застосування менеджменту і маркетингу в конкретних видах 

політичної діяльності; 

 застосовувати на практиці основні виборчі та інші технології політичного 

маркетингу. 

Політичні режими 

      В курсі вивчаються види та типи політичних систем та режимів, 

політичний устрій найбільш типових за своїм політичним устроєм країн. 

Показується залежність політичного режиму від соціально-економічних умов, 

рівня культури та історичних традицій. Теоретичні і прикладні проблеми 

становлення і трансформації політичних систем і режимів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни  студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

Знати: 

 теоретичні засади сутності політичних систем; 

 сутність і типологію політичних режимів; 

 основні проблеми політичної модернізації систем і режимів; 

 структуру та механізми реалізації влади у політичних режимах; 

 механізми реформування політичних систем; 

 місце і роль парламентів у політичних системах; 

 соціальні, економічні і духовні фактори відмінностей систем; 



 роль судової влади у політичних системах; 

 значення місцевого самоврядування; 

 організаційні структури місцевої влади; 

 роль політичних партій в політичних системах; 

 загальну характеристику політичних систем і режимів різних 

континентів; 

 головні особливості адміністративного ладу провідних країн. 

Уміти:  

 застосовувати методологію політичної науки до системного і 

порівняльного аналізу ефективності різних типів політичних систем; 

 визначати переваги та недоліки різних типів політичних систем і 

враховувати їх при аналізі; 

 розрізняти основні типи парламентів, їх структуру та компетенцію, статус 

фракцій і комісій, обов”язки та можливості депутатського корпусу; 

 орієнтуватися у специфіці партійних та виборчих систем; 

 застосовувати отримані знання при вивченні курсу для написання 

рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт; 

 використовувати набуті знання у подальшій праці  на державній 

діяльності, роботі в партійних та громадських структурах. 

Громадянське суспільство 

Метою спецкурсу є ознайомлення студентів з основними позиціями 

сучасного наукового дискурсу з проблем взаємовідносин громадянського 

суспільства та держави і створення передумов (інформаційних та пізнавально-

психологічних) для вироблення ними свого власного погляду на 

взаємовідносини громадянського суспільства та держави, їх роль у поступі 

суспільства та розбудові держави, діяльності соціальних інститутів. 

Завдання вивчення дисципліни 

 розкриття можливості концепції громадянського суспільства як 

інструмента аналізу політичного розвитку суспільства на основі вивчення 

світового досвіду використання даного поняття; 

 формування у студентів здатності до вироблення самостійного розуміння 

громадянського суспільства з усього розмаїття його характеристик, 

адекватного реаліям сучасної України; 

 окреслення логіки встановлення загальнообов’язкових норм діяльності 

інститутів громадянського суспільства – як шляхом правового та 

політичного регулювання з боку держави, так і шляхом 

саморегулювання; 

 вироблення вміння аналізувати рівні та способи взаємодії громадянського 

суспільства та держави, використовуючи знання з історії, політології, 

сучасну політичну практику; 

 формування критичного мислення, вміння оцінювати сучасну політичну 

практику, визначати умови та причини встановлення тієї чи іншої форми 

взаємодії держави та громадянського суспільства, роль цінностей, 

окремих особистостей, інститутів; 



 визначення якісних змін у співвідношенні громадянського суспільства та 

держави в Україні, змін їх взаємовідносин; 

 формування навиків аналізу існуючих в Україні форм взаємодії 

громадянського суспільства і держави. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти теоретичні 

основи, історичні умови та дослідницькі підходи до визначення поняття 

«громадянське суспільство» і його взаємодії з державою. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають сформувати уявлення 

про існуючі в Україні та зарубіжних країнах стійкі форми взаємодії структур 

громадянського суспільства з державою; навики виявлення даних форм 

взаємодії на практиці в сучасній Україні; навики аналізу ефективності форм 

взаємодії держави та громадянського суспільства. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають навчитись формулювати 

власне визначення громадянського суспільства і аргументувати його 

функціональність для опису та аналізу сучасної ситуації; застосовувати обрану 

теоретичну конструкцію до аналізу конкретних періодів становлення 

громадянського суспільства і діючих інститутів громадянського суспільства. 

Емпіричні методи політологічних досліджень 

Опис навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Емпіричні методи 

політичних досліджень» розрахований на студентів, що навчаються за 

спеціальністю «Політологія» (спеціалізація «Політичні процеси та 

менеджмент») на факультеті історії, політології та міжнародних відносин та 

вивчають її на 3 році навчання (6 семестр). 

Курс «Емпіричні методи політичних досліджень» покликаний 

сформувати у студентів наукові уявлення про теоретичні й практичні засади 

проведення соціологічних досліджень, які використовуються як інструмент 

отримання первинної інформації про соціально-політичні настрої, електоральні 

вподобання, індивідуальні та групові судження про сферу політичного.  

Мета викладання дисципліни. Основною метою курсу є підготовка 

фахівця-політолога в сфері прикладної соціології через оволодіння 

теоретичними підходами, практичними і методичними навичками збору 

інформації шляхом моніторингу громадської думки. Курс направлений на 

отримання фундаментальних знань та відпрацювання у студентів практичних 

навичок підготовки та проведення соціологічних досліджень. 

Завдання навчального курсу. Вирішення цієї мети передбачає 

виконання наступних завдань: отримання знань з теоретичних проблем 

моніторингу громадської думки; вивчення методів моніторингу громадської 

думки; знайомство з методикою та практикою організації соціологічних 

опитувань; оволодіння навичками складання вибірки, складання анкети, 

проведення польового етапу дослідження, обробки, аналізу та інтерпретації 

отриманих даних. 

Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення 

дисципліни. 

 засвоїти понятійно-категоріальний апарат навчальної дисципліни; 

 знати, розрізняти та вміти застосовувати різноманітні види соціологічних 

досліджень; 



 знати та вміти застосовувати основні параметри якості соціологічної 

інформації; 

 вміти перевіряти якість отриманих соціологічних даних; 

 вміти розробляти програму соціологічного дослідження, формулювати 

його об’єкт та предмет, гіпотези, інтерпретувати та операціоналізувати 

поняття; 

 знати сутність вибіркового методу, типи та специфіку вибірок; 

 вміти складати вибірки, в т.ч. випадкові (ймовірнісні), невипадкові 

(неймовірнісні) та багатоступінчаті; 

 знати структуру та методичні принципи складання анкети; вміти 

формулювати анкетні запитання, знати їх види та специфіку; 

 вміти організовувати польовий етап опитування, готувати інтерв’юерів, 

здійснювати контроль поля; 

 вміти обробляти отриману інформацію, вводити її  до баз даних, 

інтерпретувати отримані результати. 

Політика та економіка 

Метою курсу “Політика та економікка” є забезпечення підготовки 

висококваліфікованого спеціаліста на основі вивчення особливостей взаємодії 

політичної та економічної систем. 

Завданням курсу є формування у студентів знань про: 

 понятійно-категоріальний апарат науки; 

 особливості взаємодії політики та економіки; 

 закономірності перехідної економіки 

 формування економічної політики держави; 

 специфіку економічного впливу на розвиток політичних владних 

відносин; 

 фінансування виборів; 

 економічні засади функціонування політичних еліт; 

 взаємозв’язок політичного та економічного монополізму; 

 економічні передумови зовнішньополітичної діяльності України. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти особливості 

взаємодії політичної та економічної систем суспільства; основні принципи 

організації суспільств з традиційною економікою; загальні принципи 

проведення політико-економічних реформ; економічні та соціальні пріоритети 

в програмах політичних партій України; сутність та необхідність державного 

регулювання ринкової економіки; економічні засади існування політичних еліт 

і лідерів; зміст поняття та форми прояву корупції; суть лобізму як інструменту 

взаємодії підприємницьких і владних структур; основні принципи фінансування 

виборів; предмет та завдання економічного аналізу; основні принципи 

діяльності та умови функціонування міжнародних фінансово-економічних 

організацій. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають засвоїти визначення 

факторів політичного середовища, що визначають тип економічної системи; 

порівняння типів економічних систем; особливості проведення реформ; 

систематизацію економічних пріоритетів політичних партій; завдання 



економічної політики; способи отримання дивідендів політичними й 

економічними елітами; передумови корупції; ефективність лобістської 

діяльності; аналізеволюції законодавчого регламентування норм фінансування 

виборів; сучасні західні школи економічного аналізу політичних інститутів та 

процесів; аналізування умов взаємодії та співпраці України з міжнародними 

фінансово-економічними організаціями. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають навчитись порівнювати 

провідних політичних доктрин щодо економічного розвитку суспільства; 

визначати основні риси та закономірності перехідної економіки в Україні; 

аналізувати зміст концепцій політико-економічних реформ як шляху виходу 

країни з кризи; порівнювати зміст еволюції економічних і соціальних 

пріоритетів політичних партій Україні; визначати особливості впровадження і 

дії економічної політики в Україні; аналізувати основні напрями взаємодії 

політичної еліти з економічною сферою в Україні; визначати суть 

антикорупційних заходів політичного керівництва України; порівнювати 

особливості легальних і нелегальних технологій лобізму; аналізувати 

особливості фінансування виборів в Україні; визначати межі   використання   

методів   економічного   позитивізму   в політології; порівнювати переваги та 

недоліки членства України в міжнародних організаціях та політико-

економічних об’єднаннях. 

Політична реклама 

Метою курсу “Політична реклама” є формування у студентів теоретичних 

і практичних знань з процесу створення дієвої політичної реклами, яка б 

відповідала змісту та специфіці політичного процесу в сучасній України 

Сьогодні неодмінною умовою розвитку й продуктивної дієздатності 

сучасного суспільства стає інформаційний обмін між його різними елементами. 

Правильно організована й використана інформація може служити в сучасних 

умовах гарантом його здатності перебудовуватися, гнучко реагувати на різні 

збої, розвиватися й удосконалюватися. Тому сучасне суспільство зацікавлене в 

створенні єдиної розгалуженої інформаційної системи. Але для того щоб 

інформаційна система існувала й успішно функціонувала необхідно розвивати 

комунікативні процеси у всьому їхньому різноманітті. 

Політична реклама являє собою одну з форм комунікації сучасного 

суспільства. Вона стала одним з найбільш яскравих і неоднозначних феноменів 

бурхливого політичного життя й сучасної України останніх десятиліть. Сам 

термін припускає, що вивчення цього явища політичного життя можливо тільки 

на стику найрізноманітніших дисциплін. Політична реклама вбирає в себе 

знання зі сфери політичних наук (політології, політичної філософії), а також 

економічної сфери, представленою такою специфічною галуззю знання, як 

маркетинг. Крім того, оскільки політична реклама ставить своєю метою вплив 

на масову свідомість, те це вимагає, щоб у її предмет були включені знання, що 

стосуються соціології й теорії масової комунікації, загальний теорії реклами, а 

також психології, соціальний психології й інших наук. Таким чином, політична 

реклама являє собою диференційовану, багатоцільову, багатофункціональну 

форму політичної комунікації в умовах здійснення політичного вибору. 

Завданням курсу є формування у студентів навичок та вмінь  



 Створення цілісної системи поглядів на рекламу як одну з технологій 

паблік рілейшнз 

 Визначення суті політичної реклами як однієї з форм політичної 

комунікації 

 Пояснення політичної реклами через пояснення її змістовних і 

структурних елементів 

 Пояснення графічного дизайну політичної реклами. 

 Розв’язання проблеми маніпуляцій в політичній рекламі. 

Місцеве самоврядування 

Поняття та сутність місцевого самоврядування. Історичний досвід 

місцевого самоврядування. Пошук оптимальної системи організації влади на 

місцевому рівні. Сучасні світові моделі місцевого самоврядування. 

Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні. Політико-правові 

особливості децентралізації влади. Основні принципи та особливості місцевого 

самоврядування. Загальна характеристика елементів системи місцевого 

самоврядування. Форми самоорганізації населення. Формування та організація 

роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Повноваження 

обласних, районних рад. Повноваження міських, селищних, сільських рад. 

Фінансово-економічні основи місцевого самоврядування. Право комунальної 

власності. Бюджети місцевого самоврядування. Гарантії органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування та їх відповідальність. 

Процеси державного будівництва в Україні. Історичні традиції 

державотворення на українських землях, особливості його проявів на різних 

історичних етапах становлення української державності. Сучасні процеси 

державного будівництва в Україні, їх певний зв’язок з історичними та 

політичними традиціями українського народу. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

Знати: 

 конституційні основи місцевого самоврядування в Україні; 

 основні етапи розвитку місцевого самоврядування; 

 сучасні світові моделі місцевого самоврядування; 

 елементи системи місцевого самоврядування; 

 принципи формування та організації роботи органів місцевого 

самоврядування; 

 конституційні, політико-правові гарантії місцевого самоврядування; 

 особливості формування і функціонування державних органів на теренах 

України; 

 сучасні проблеми і перспективи у формуванні державних структур в 

незалежній Україні. 

Уміти: 

 розрізняти повноваження та функції органів державного управління на 

місцевому рівні та місцевого самоврядування; 

 орієнтуватися в сучасних тенденціях децентралізації влади; 

 порівняти світові моделі місцевого самоврядування з українською; 



 дати характеристику основним елементам системи місцевого 

самоврядування; 

 аналізувати повноваження, якими наділені органи місцевого 

самоврядування у порівнянні з місцевими органами виконавчої влади; 

 визначати фінансово-економічні основи місцевого самоврядування; 

 використовувати отримані знання у практичній діяльності; 

 дати характеристику існуючої системи місцевого самоврядування в 

Україні та реформам, які необхідно здійснити для його реального 

становлення в світлі проведення адміністративної реформи в Україні; 

 аналізувати шляхи перспективи трансформації державних і політичних 

структур в сучасній Україні в розумінні їх дієвості задля подальшого 

ефективного суспільного розвитку. 

Етнополітологія 

Метою вивчення курсу є отримання студентами знань про основні 

тенденції, закони і закономірності світових етнополітичних процесів, 

особливості виходу етнічних спільнот на політичну арену й діяльність націй, 

їхню боротьбу між собою та з державою за самовизначення владу й природні 

ресурси, за свій статус. 

Об’єктом курсу є людина, етнічні спільноти (етноси, нації), які стали 

найбільш активними політичними акторами ХІХ та ХХ ст., їхні політичні 

утворення та інститути (партії, організації, рухи), націоналізм, який є однією з 

рушійних сил суспільного розвитку та етнополітичну культуру, яка значною 

мірою визначає ціннісні орієнтації та поведінку народу, а також державу та її 

інституції, їхню політику в етнонаціональній сфері, спрямовану на 

врегулювання етнополітичних конфліктів і забезпечення етнонаціональної 

стабільності як одного з головних чинників національної безпеки. 

Предметом етнополітології є виявлення й аналіз тенденцій, законів і 

закономірностей світових етнополітичних процесів, виходу етнічних спільнот 

на політичну арену й діяльності націй, їхньої боротьби між собою та з 

державою за самовизначення владу й природні ресурси, за свій статус, інтереси 

й цінності. 

Етнополітологія вивчає етнополітичні процеси, впливи етнічних традицій 

на політичну систему, політику в цілому. Курс спрямований на вивчення 

впливу етнічного фактору на політичні процеси в розмаїтті його проявів, 

передбачає здобуття студентами знань стосовно міжетнічної взаємодії рівно- і 

різностатусних груп як на груповому, так і індивідуальному рівнях. Значимість 

вивчення дисципліни полягає в тому, що фактор націоналізму є всепроникним. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути таких 

компетенцій: 

ЗНАТИ: 

 суть етнополітології та основної її парадигми; 

 основні етапи вивчення етнополітики; 

 основні тенденції розвитку сучасної етнополітичної ситуації в світі та в 

Україні зокрема; 

 механізми політичної мобілізації, форми політичної участі 

максросоціальних груп. 



УМІТИ: 

 виявляти характерні риси етнополітичної ситуації в тому чи іншому 

конкретному регіоні; 

 визначити вплив етнічного фактору на процеси політичної боротьби та 

етнополітику державну, структуру влади; 

 прогнозувати розвиток етнополітичних факторів та політичної ситуації в 

цілому; 

 формулювати рекомендації для прийняття рішень у сфері 

етнонаціональної політики; 

 пропонувати рекомендації для гармонізації міжетнічних і 

міжконфесійних відносин. 

Інституції та політичні процеси Європейського Союзу 

Метою спецкурсу є ознайомлення студентів з процесом управління 

Європейським Союзом шляхом аналізу інституцій та установ ЄС, формальних 

та неформальних аспектів їх функціонування, а також процесу вироблення та 

прийняття рішень у співтоваристві. 

Завдання вивчення дисципліни 

 ознайомлення студентів з основними інституціями та установами 

Європейського Союзу, їх структурою та модальностями функціонування; 

 розгляд та аналіз процесу прийняття рішень в Євросоюзі, варіантів 

представництва інтересів та здійснення впливу на процес прийняття 

рішень; 

 окреслення логіки встановлення загальнообов’язкових норм діяльності 

інституцій Європейського Союзу шляхом правового та політичного 

регулювання з боку держав-членів; 

 аналіз документів, пов’язаних з функціонуванням інституцій та установ 

Європейського Союзу і процесом прийняття рішень; 

 формування критичного мислення, вміння оцінювати сучасну політичну 

практику, визначати передумови, причини та наслідки процесів, що 

протікають в сучасному європейському просторі; 

 застосування неоінституціональних теоретичних перспектив до аналізу 

формальних і неформальних аспектів функціонування основних 

інституцій та установ ЄС; 

 створення базової основи для самостійної практичної роботи студентів з 

інституціями та установами Євросоюза, формування навичок вирішення 

теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із взаємодією з 

інституціями та установами Європейського Союзу. 

Політична риторика 

Риторика як наука. Історія риторики. Риторична спадщина українського 

відродження. Теоретична риторика. Практична риторика. Образ оратора. 

Композиція і стиль виступу оратора. Логічна культура оратора. Основні 

напрямки, шляхи та методи розвитку ораторського мистецтва.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути таких 

компетенцій: 

Знати: 

 історію риторики, становлення та розвиток теорії і практики ораторського 



мистецтва, сучасні риторичні школи; 

 предмет, зміст, інформаційні параметри усного публічного виступу; 

 методичні та теоретичні основи ораторської діяльності; 

 заходи спілкування та імпровізації в публічному виступі. 

Уміти: 

 здійснювати оцінку аудиторії та умов публічного виступу; 

 готувати матеріали до виступу, оформлювати їх відповідно цільової 

постанови, законам композиції, риторики, логіки, а також особливостями 

усного мовлення; 

 володіти технікою мови: голосом, інтонацією, мімікою, жестами. 

Логіка 

Мета: формувати у студентів навички правильного логічного мислення, 

які необхідні для прийняття управлінських рішень, дискусій, спілкування та 

проведення ділових переговорів, обробки інформації, уміння логічно та 

коректно доводити, обґрунтовувати та переконувати. 

Об’єкт: логічне мислення. Предмет: основні принципи і закони 

правильного логічного мислення. Дисципліна спрямована на вивчення форм і 

законів правильного мислення, правил і законів здобуття вивідного знання, 

засобів і методів логічного опрацювання інформації, теорії аргументації, 

зокрема в діловому спілкуванні, на розвиток логічної культури мислення та 

умінь правильно виражати думку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

набути таких компетенцій: 

ЗНАТИ:  

 провідні проблеми традиційної логіки, їх значення для професійної 

діяльності; 

 основні принципи і закони правильного мислення; 

 основні історичні етапи розвитку логіки; 

 основні методи та прийоми раціонального опрацювання інформації; 

 пізнавально-евристичну, інформаційну, світоглядну, пропедевтико-

виховну, нормативно-мислительну функції логіки. 

УМІТИ:  

 логічно правильно мислити;  

 оцінювати і аналізувати істинність або хибність, правильність або 

неправильність висловленої думки; 

 дисциплінувати своє мислення; 

 використовувати логіку у професійній діяльності; 

 аналізувати логіку процесів, які вибуваються в житті. 

Історія політичної думки в Україні  

Еволюція політичної теорії України, починаючи з IX століття до 

сьогодення, оволодіння студентами вузлових проблем виникнення, розвитку, 

оновлення і зміни численних політичних вчень, концепцій, розроблених 

українськими мислителями, впродовж вітчизняної історії. 

Вивчення дисципліни  здійснюється в хронологічному (часовому), 

просторовому (географічному) і портретно-індивідуалізованому вимірах. 



Трактування надбань української політології відбувається з врахуванням 

сучасних досягнень вітчизняної і світової політичної науки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій:  

Знати: 

 основні етапи розвитку вітчизняної політичної науки і напрями 

політологічних досліджень; 

 політичні ідеї творення української державності в контексті 

зовнішньополітичних відносин України з іншими народами і країнами. 

Уміти: 

 аналізувати суспільно-політичні концепції українських вчених 

попередніх епох;  

 сприяти зміцнення нашої держави, утвердження в ній принципів 

демократії і громадянського суспільства. 

Політичні ідеології 

Метою вивчення даного курсу є ознайомлення майбутніх фахівців із 

сутністю політичної ідеології, основами ідеологічної трансформації політичної 

влади, ідеологічними аспектами сучасних політичних конфліктів, процесами 

ідеологізації.  

Об’єкт курсу – ідеологія як складова і чинник політичного процесу. 

Предмет курсу – закономірності формування і трансформації політичних 

ідеологій та вплив останніх на суспільний розвиток України та світу. 

Вивчення курсу повинно сприяти науковому розумінню методологічних 

засад функціонування політичної ідеології, оволодінню методик її вивчення, а 

також використанню результатів досліджень в професійній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні набути 

таких компетенцій: 

ЗНАТИ: 

 суть, зміст, структуру політичної ідеології, форми реалізації їх 

компонентів в різних умовах суспільно-політичного розвитку 

суспільства; 

 механізми ідеологічного забезпечення прийняття політичних рішень; 

 особливості та засоби подолання ідеологічної конфронтації; 

 методику вивчення проявів та функціонування політичної ідеології в 

суспільстві. 

УМІТИ: 

 організувати та проводити дослідження динаміки функціонування та 

розвитку політичної ідеології; 

 аналізувати набуту інформацію для прогнозування розвитку політичної 

ідеології в різних умовах функціонування суспільства метою ефективного 

виконання професійних завдань; 

 характеризувати та порівнювати сучасні політичні ідеології. 

Політичні трансформаційні процеси на пострадянському просторі 

Метою курсу «Політичні трансформаційні процеси на пострадянському 

просторі» є дати цілісне уявлення студентам про об’єктивні політичні та 

соціально-економічні процеси, що відбуваються на пострадянському просторі. 



Завданням курсу є формування у студентів знань про: 

основні етапи політичних та соціально-економічних перетворень на 

пострадянському просторі; 

проблеми реформування політичних систем пострадянських країн; 

можливості використання досвіду політичних трансформацій країн 

колишнього СРСР в Україні. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають зрозуміти зміст та 

категоріальний апарат навчальної дисципліни; політичну та соціально-

економічну ситуацію в країнах пострадянського простору; особливості та 

проблеми інтеграції пострадянських країн у світову політичну та економічну 

систему. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають засвоїти особливості 

структурних реформ у пострадянських країнах; характеристики політичних 

режимів; основні етапи політичних перетворень. 

У процесі вивчення дисципліни, студенти мають навчитись коректно 

застосовувати основні поняття, категорії та терміни, методи дослідження 

політичної науки. 

 

Історія та теорія європейської інтеграції 

Мета викладання дисципліни - сформувати та поглибити знання 

студентів-політологів у базових питаннях європейської суспільно-політичної 

думки, ознайомити їх із провідними теоріями та концепціями європейської 

інтеграції, вивчити основні етапи формування Європейських Спільнот та 

Європейського Союзу, роль та місце європейської ідеї у вітчизняній політичній 

думці та практиці. 

Завдання вивчення дисципліни: 

 Визначити історичні, цивілізаційні та соціально-культурні передумови 

об’єднавчих процесів у Європі; 

 Простежити досвід спроб об’єднання країн та народів Європи у 

минулому, з’ясувати причини та наслідки краху імперських проектів 

європейської єдності; 

 Розглянути основні етапи становлення політичних проектів Об’єднаної 

Європи, творчу спадщину їх авторів, значення та вплив цих проектів на 

розвиток інтеграційних процесів на континенті;  

 Порівняти досвід західноєвропейської інтеграції та результати спроб 

формування її соціалістичної альтернативи («Соціалістичної 

Співдружності»); 

 Проаналізувати передумови та визначальні фактори інтеграційних 

процесів у Європі після ІІ Світової війни, 

 Узагальнити сучасні теоретичні підходи до інтеграційного процесу в 

Європі; 

 Простежити тенденції становлення та еволюції Європейських Спільнот, 

їх внутрішніх та зовнішньої політик; 

 Розкрити зміст та етапи формування європейської ідеї в українській 

суспільно-політичній думці, її вплив на європейський вибір сучасної 

України; 



 Охарактеризувати стан та перспективи дослідження європейських 

інтеграційних процесів в сучасній українській політичній науці. 

Актуальні проблеми україно-російських відносин 

Мета курсу: дати студентам необхідні знання про сучасні українсько-

відносини та спрогнозувати їх подальший розвиток на найближчу перспективу. 

Для оволодіння дисципліною вивчаються сучасні міжнародні відносини, 

подається порівняльна характеристика зовнішньої політики України та 

Російської Федерації, особливості їх геополітичного становища тощо. 

На основі отриманих теоретичних знань та ознайомлення із сучасними 

українсько-російськими відносинами сприяти підготовці висококваліфікованих 

фахівців-політологів, виробити в студентів навички аналізу сучасного стану 

міжнародної політики та міжнародних відносин опираючись на теоретично-

методологічні засади політичної науки. 

 

 

 


