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Вивчення навчальної дисципліни «Політичні технології» спрямовано на 

забезпечення всебічної підготовки студентів-міжнародників. Оволодіння 

курсом дозволяє студентові оперувати основним понятійно-категоріальним 

апаратом сучасної прикладної політології в її технологічному аспекті, 

орієнтуватись в основних політичних процесах та технологіях, дає загальне 

уявлення про політичні процеси, а також технології, методи та процедури 

управління в політиці. 

Предметом курсу є політичні технології як складова політичного 

управління та елемент політичного ринку, які широко використовуються при 

формуванні демократичних інститутів, у вирішенні політичних конфліктів, для 

аналізу і прогнозу політичної діяльності.  

Метою курсу є отримання необхідного обсягу знань в царині прикладної 

політології, політичного управління, політичного маркетингу та 

консультування в контексті сучасного розвитку суспільства, а також 

формування практичних навичок студентів в сфері політичного менеджменту 

та застосування політичних технологій.   

Для реалізації поставленої мети передбачається досягнення наступних 

завдань: 

 оволодіння основним понятійно-категоріальним апаратом сучасної 

прикладної політології, 

 формування у студентів вміння орієнтуватись в основних політичних 

процесах та технологіях, 

 освоєння практичних навиків в сфері застосування технології, методи та 

процедури управління в політиці. 

Очікувані результати 

В результаті засвоєння курсу «Політичні технології» фахівець-міжнародник 

повинен знати: 

 зміст поняття «політичні технології»; 

 види політичних технологій; 

 умови застосування політичних технологій; 

 сутність та характеристики політичних процесів, види та специфіку 

політичних процесів; 

 основні підходи до політичного управління; 

 процес прийняття управлінських рішень в політиці. 

Фахівець повинен вміти:  

 аналізувати типові закономірності політичних процесів; 

 застосовувати технології політичного управління стосовно певної 

політичної ситуації; 

 створювати імідж кандидата, партії тощо;  



 формувати стратегію та тактику передвиборчої кампанії;  

 застосовувати процедури та методи політичної реклами, консультування. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен набути таких 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми в галузі міжнародних відносин, суспільних 

комунікації та регіональних студій,зовнішньополітичної діяльності держав, 

взаємодій між міжнародними акторами, що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов та передбачає застосування теорій та наукових методів 

дослідження проблем міжнародних відносин. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1. Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій, типи та види міжнародних 

акторів, 

сучасні тенденції розвитку світової політики. 

ФК 3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах діяльності. 

ФК 4. Здатність розуміти теоретичні та прикладні дослідження міжнародних 

відносин і світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у 

міждисциплінарних дослідженнях. 

ФК 9. Здатність розуміти особливості розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України. 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Знати і розуміти сутність вивчення теоретичних аспектів галузі 

міжнародних відносин, регіонального розвитку та світової політики.  

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю понеділок та середа з 13 до 

14 год. 

Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю Viber (+380680520946) в 

робочі дні з 10 до 17 год. 

E-mail викладача: oksana_kundeus@ukr.net 

 

 


