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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Технології соціально-політичного управління» 

посідає важливе місце у системі підготовки фахівців-соціологів за 

спеціальністю «Політична соціологія». Курс присвячено основам науки про 

соціальне управління на рівні політичних інститутів – держави, політичних 

партій та громадських організацій. 

Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти знаннями 

щодо сучасних технологій державного управління, партійного менеджменту 

та управління громадськими організаціями. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є прикладні основи 

соціально-політичного управління сучасним суспільством. 

Метою вивчення курсу є оволодіння студентами методологічних, 

концептуальних та прикладних основ соціально-політичного управління в 

сучасних умовах, технологій інформаційно-аналітичного забезпечення 

прийняття та реалізації управлінських рішень у сфері політики. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

− надання студентам сучасних наукових знань про розвиток соціального  

управління, політичного управління, політичного менеджменту; 

− опанування знаннями про технології державного управління на рівні 

законодавчої, виконавчої, судової гілок влади; 

− вивчення основ партійного менеджменту, який включає технології 

створення політичних партій, управління партійними організаціями під 

час політичних виборів (менеджмент партійних кампаній) та в період 

між виборами; 

− опанування технологій електоральних досліджень та електорального 

моніторингу; 

− вивчення основ політичного маркетингу, політичної реклами та 

політичного іміджменту; 

− оволодіння основами громадської політики як технологіями управління 

громадськими організаціями, зокрема технологіями їх проектної 

діяльності. 
 

Очікувані результати навчання 
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра, сформульованим у термінах результатів 

навчання в Освітньо-професійній програмі).  



Згідно з вимогами Освітньо-професійної програми дисципліна 

забезпечує набуття здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, 

загальних та фахових.  

Інтегральна компетентність передбачає формування здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

соціології, що передбачають застосування основних соціологічних теорій і 

методів та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.  

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 
ЗК 2 Знання предметної області та розуміння професійної діяльності 

соціолога; 

ЗК 5 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

ЗК 6 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

ЗК 8 Здатність працювати в команді,  вести наукові дискусії, 

переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, 

демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і інтелектуальних 

навичок; 

ЗК 9 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня, з експертами з інших галузей знань. 

 

Фахові компетентності 

(ФК) 

ФК 1 Здатність аналізувати соціальні явища, процеси, протиріччя, 

конфлікти, проблеми тенденції розвитку суспільства на мікро-, мезо-, 

макро- та глобальному рівнях; 

ФК 3 Здатність до розробки програми та організації збору, обробки, 

аналізу та презентації результатів соціологічних досліджень;  

ФК 4 Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером, 

знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для 

проведення емпіричних соціологічних досліджень та підготовки 

аналітичних документів; 

ФК 5 Здатність до моделювання та прогнозування процесів 

соціального розвитку, оцінки соціальних ризиків; 

ФК 6 Уміння проектувати соціальні технології,  програми та проекти 

щодо вирішення проблем розвитку суспільства, розв’язання соціально-

політичних конфліктів та протиріч, забезпечення процесів демократизації, 

гуманізації, соціокультурної інтеграції, екологізації, політики сталого 

розвитку суспільства. 

 

 

 



Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна (РН) 

 

РН 2 Розуміти предметну  область та базову специфіку професійної 

діяльності; 

РН 5 Використовувати інформаційні і комунікаційні технології для 

отримання, обробки та презентації інформації; 

РН 6 Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями; 

РН 7 Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, 

даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел; 

РН 8 Працювати у професійних колективах, державних і недержавних 

організаціях; 

РН 9 Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам 

масової інформації, експертам з інших галузей знань; 

РН 11 Аналізувати соціальні явища, процеси, протиріччя, конфлікти, 

проблеми тенденції розвитку суспільства на мікро-, мезо-, макро- та 

глобальному рівнях; 

РН 13 Розробляти програми та організовувати збір, обробку, аналіз 

та презентацію результатів соціологічних досліджень; 

РН 14 Використовувати навички роботи з комп’ютером, знання й 

уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для проведення 

емпіричних соціологічних досліджень та підготовки аналітичних 

документів; 

РН 15 Моделювати та прогнозувати процеси соціального розвитку, 

оцінювати соціальні ризики; 

РН 16 Проектувати соціальні технології, програми та проекти щодо 

вирішення проблем розвитку суспільства, розв’язання соціально-

політичних конфліктів та протиріч, забезпечення процесів демократизації, 

гуманізації, соціокультурної інтеграції, екологізації, політики сталого 

розвитку суспільства. 

 

Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах 

вивчення навчального курсу, пропонується Вашій увазі на сайті 

http://www.politologia-rdgu.rv.ua/.  

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щопонеділка, з 15.00 до 17.00 (2 академічні години).  

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щочетверга, з 18.00 до 20.00.  

E-mail викладача: petro.dolhanov@gmail.com 
 
 


