
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

Викладач – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та 

соціології Кундеус Оксана Миколаївна. 

Кількість кредитів – 3.  

Семестр – 6-й.  

 

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: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 3.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх у 

практичній діяльності 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і 

письмово.  

ЗК 6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати 

прийняті рішення. 

ЗК 8. Здатність працювати як автономно, так і у команді.  

ЗК 11. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різноманітності 

та багатокультурності, здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

діяльності). 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1. Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів,  сучасні тенденції 

розвитку світової політики.  

ФК 3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 

суспільному, культурному та інформаційному.  

ФК 4. Поглибленні знання про теоретичні та прикладні дослідження 

міжнародних відносин і світової політики у політичній, економічній, 

юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях.  

ФК 8. Здатність організовувати і проводити міжнародні зустрічі та переговори, 

працювати в рамках міжнародних конференцій, організацій, інших форм 

практичного міжнародного співробітництва, працювати з міжнародними та 

дипломатичними документами. 

ФК 9. Поглиблені знання про організацію та функціонування Європейського 

Союзу, розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них 

України. 

ФК 10. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних 

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

ФК 12. Володіння іноземними мовами на професійному рівні, виконання 

усного та письмового перекладу з фахової тематики міжнародних відносин. 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких 

сприяє навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та 

синтез. 



ПРН 2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної 

діяльності. 

ПРН 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

отримання, обробки та презентації інформації.  

ПРН 12. Професійно проводити інформаційно-аналітичні дослідження 

ПРН 13. Вміти моделювати ситуації міжнародних відносин, аналізувати кризи і 

конфлікти у міжнародних відносинах та прогнозувати можливі наслідки таких 

подій.  

ПРН 14. Професійно організовувати пошук та збирання міжнародної 

інформації. 

ПРН 15. Працювати у професійних колективах, державних і  недержавних 

організаціях. 

ПРН 16. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у 

встановлений роботодавцем термін. 

ПРН 17. Вміти на належному рівні брати участь в переговорах і 

дипломатичних бесідах. 

 

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 

 

 


