
 
ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ  

У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 «ПОЛІТОЛОГІЯ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ 052.01 
«ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ТА 052.02 «ПОЛІТИЧНА УРБАНІСТИКА»  

В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА  
освітній рівень – бакалавр 
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1.  

Загальна теорія політики 
Вивчає концептуальну суть теорії у загальному контексті політичної 
науки (цілі та методи теорії  політики ), основні аспекти теорії 
політичної влади, теорії демократії,теорії політичної системи 
суспільства та теорії міжнародних відносин. 

6,0 Х  

2.  

Основи наукових досліджень 
Формує  цілісну систему знань про науково-дослідну роботу. 
Знайомить із стратегією та тактикою проведення досліджень, 
типами досліджень, основними елементами, етапами, 
інструментарієм та методами наукових досліджень, аналізом та 
обробкою інформації. 

4,0  Х 

3.  

Історія держави і права України 
Вивчаються історичні передумови та національні особливості 
становлення й розвитку держави і права українського та інших 
народів, які проживали на території сучасної України, історичні 
пам’ятки права, вплив на розвиток державно-правових інститутів з 
боку інших держав. 

4,0 Х  

4.  

Історія держави і права зарубіжних країн 
Вивчає фундаментальні державні та правові інститути зарубіжних 
країн, системоутворюючі закономірності історичного розвитку, 
встановлює головні причини та виявити основні наслідки виникнення, 
розвитку та падіння державно-правових систем. 

6,0 Х  

5.  

Громадянське суспільство 
Вивчає основні віхи розвитку концепції громадянського суспільства у 
політико-правових ученнях, ключові положення теорії громадянського 
суспільства; розуміння його сутності, ознак, структури та 
закономірностей розвитку; співвідношення громадянського 
суспільства та держави ; основні форми громадянської активності та 
основні фактори розвитку різних систем громадянського суспільства. 

4,0  Х 

6.  

Партологія 
Вивчаються сучасні зарубіжні та вітчизняні концепції функціонування 
політичних партій, структура й функції партій, закономірності та 
особливості їх взаємодії з державою та громадянським суспільством, 
технології партійної діяльності. Досліджуються поняття та 
класифікація партійних систем, питання їх ефективності.  

5,0 X  

7.  

Електронне врядування 
Вивчаються інформаційні системи та технології, які застосовуються 
в публічному управлінні. Передбачає формування комплексу 
компетентності щодо системи електронного урядування з 
використанням новітніх технологій для покращення рівня й якості 
публічних послуг громадянам, ознайомлення з основними поняттями 

3,0  X 



курсу, нормативно-правовою базою з питань електронного урядування, 
сутністю, принципами, функціями, етапами впровадження та 
основними проблемами, пов’язаними з цим процесом.  

8.  

Філософія політики 
Вивчає і осмислює глибинні процеси політичного життя суспільства, 
характер політичних інститутів і явищ, їх генезу, типологію, 
трансформації та взаємодію з суспільством. 

4,0 Х Х 

9.  

Політична етика 
Передбачає аналіз теоретичних і практичних аспектів взаємозв`язку і 
взаємовпливу політики і моралі, а також фактори, що зумовлюють їх 
реальне співвідношення. 

3,0  Х 

10.  

Конфліктологія 
Вивчає закономірності стосунків і поведінки людей в конфліктах, 
з’ясовує причини виникнення конфліктів, методи їх вирішення, 
раціональні технології запобігання, прогнозування, профілактики та 
попередження конфліктів. Метою вивчення дисципліни є забезпечення 
всебічного, гармонійного розвитку майбутніх спеціалістів на засадах 
поєднання професійної підготовки та основ психології, надання 
майбутнім фахівцям знання сучасних теорій з конфліктології, 
формування практичних навичок управління персоналом. 

4,0 X  

11.  

Сучасні міграційні процеси в Україні та світі 
Розкривається сутність явищ міграції, її типи, етапи становлення 
явища міграції. Вивчаються позитивні та негативні наслідки 
міграційних процесів на рівні держави, окремих соціальних груп та 
особистості, напрями та характеристики основних міграційних 
потоків в Україні та інших країнах світу, політика держав щодо 
регулювання міграційних потоків.  

2,0  X 

12.  

Правознавство 
Надає студентам цілісну та логічно-послідовну систему наукових 
знань про основні теоретичні поняття права, положення чинного 
законодавства України, закономірності побудови правової держави, 
формування правової свідомості та правової культури. 

4,0 Х  

13.  

Інтелектуальна власність  
Вивчаються норми, що регулюють відносини, пов'язані з виникненням, 
здійсненням, переходом та захистом прав однієї людини або кількох 
осіб на результати інтелектуальної діяльності. Формуються стійкі 
знання про складові інтелектуальної власності (авторське право і 
суміжні права, патентне право, право на відкриття, «ноу-хау»), а 
також уявлення про  значення  для соціально-економічного розвитку 
суспільства визнання і захисту цих прав.  

3,0 X  

14.  

Політична антропологія та етнополітика 
Вивчаються понятійний апарат політичної антропології та 
етнополітики, особливості формування міжетнічних та 
міжнаціональних відносин, моделі етнонаціональної політики у 
сучасному світі, механізми розв’язання етнонаціональних проблем. 
Обґрунтовується толерантна модель сприйняття соціально-
культурних, етнічних та релігійних відмінностей. Досліджуються 
антропологічні підвалини етнічних та політичних процесів, причини 
механізми та способи вирішення етнополітичних конфліктів, шляхи 
налагодження міжетнічної співпраці та узгодженої взаємодії. 

4,0  Х 

15.  

Зовнішня політика України. Європейська та євроатлантична 
інтеграція 
Надається комплекс знань з концептуальних засад зовнішньої політики 
України, основних напрямів зовнішньополітичної діяльності держави 
щодо забезпечення національних інтересів у міжнародних відносинах, 
нормативно-правової бази зовнішньополітичної діяльності України. 

4,0  X 



Формуються навички аналізу зовнішньої політики України та науково 
обґрунтована уява про її місце та роль у системі міжнародних 
відносин. Обґрунтовується стратегічний курс України на інтеграцію у 
європейські та євроатлантичні структури.  

16.  

Міські соціально-політичні рухи. 
Вивчаються соціально-політичні рухи як феномен та фактор 
політичного життя міських поселень. Поглиблено досліджуються 
сутнісні риси сучасних соціально-політичних рухів, їх діяльність. 
Розкриваються місце соціально-політичних рухів у політичній системі 
міста та держави, роль у факторах соціалізації груп міського 
населення до політичного життя.  

3,0  X 

17.  

Вибори та виборчі системи  
Вивчаються теоретико-методологічні засади  виборчих процесів, 
поняття політичних виборів, їх структуру та етапи, класифікація 
виборчих систем у країнах світу. Курс надає необхідну базу 
теоретичних знань щодо виборчої системи, виборчого процесу та їх 
ролі у політичному житті, основ проектування виборчих систем.  

3,0  X 

18.  

Політична географія  
Вивчаються зв'язок політичних систем країн світу, форм державного 
управління з географічним чинником, вплив тенденцій історичних, 
політичних, соціальних, економічних явищ на політичний розвиток 
країн світу.  Значна увага приділяється змінам, що відбуваються на 
політичній карті світу та співвідношенню сил на світовій арені.  

4,0  Х 

19.  

Конституційне право України 
Вивчаються основні положення теорії конституціоналізму, 
інститути конституційного права, основи конституційного ладу 
України, конституційно-правовий статус людини і громадянина, 
форми народовладдя, інститути законодавчої, виконавчої та судової 
влади, місцеве самоврядування, державно-територіальний устрій 
України. 

3,0  Х 

20.  

Психологія 
Вивчає основі поняття загальної психології, властивості психічних 
процесів, вікову періодизацію розвитку людини, особливості характеру, 
структуру особистості, розвиток психіки і свідомості. Курс надає 
необхідну базу теоретичних знань та набуття практичних умінь, 
спираючись на які студенти отримують змогу творчо 
використовувати у майбутній професійній діяльності досягнення 
психологічної науки.  

3,0  X 

21.  

Парламенти світу 
Вивчаються поняття, сутність та основні концепції 
парламентаризму, технології парламентської діяльності, особливості 
становлення та розвитку парламентів англосаксонської та 
континентальної систем, законодавчі органи скандинавських країн, 
парламентаризм в країнах Південно-Східної  та Центрально-Східної 
Азії, легіслатури в арабських та латиноамериканських країнах, 
розвиток парламентаризму в Україні. 

4,0  X 

22.  

Теорія та історія політичної урбаністики 
Вивчаються концептуальні підходи до аналізу політичних процесів у 
місті, понятійний апарат політичної урбаністики. Розглядаються 
особливості мегаполісів як нової форми політичної організації 
простору, проблеми управління ними, особливості формування 
урбаністичної культури, якості міського середовища, динаміка 
процесів урбанізації, субурбанізації, реурбанізації та урбанізації. 

4,0  X 

23.  
Соціологія  
Формує системні знання про суспільство, закономірності та тенденції 
його розвитку, соціальну структуру, причини соціальних криз, сприяє 

3,0 Х  



пошуку нових соціальних цінностей. Вивчає всі сторони соціального 
співжиття людей у спільнотах, соціальні факти, явища, процеси, 
відносини, діяльність індивідів, груп, їх роль, статус, поведінку, 
інституційні форми їх організації. 

24.  

Гендерна політика в світі та Україні 
Вивчаються концепція «гендеру», гендерна теорія, витоки гендерної 
політики та передумови її становлення, основні засади гендерної 
політики, міжнародні інституції як суб’єкт гендерних перетворень у 
світі, гендерні аспекти політичної діяльності та стратегії 
забезпечення рівного соціально-політичного статусу жінок та 
чоловіків, національні механізми забезпечення гендерної рівності в 
Україні. 

4,0  X 

25.  

Політична реклама  
Вивчається система методів, форм та видів ідейно-психологічного 
впливу на масову аудиторію з метою управління її поведінкою, 
закономірності зміни або закріплення у свідомості людей політичних 
орієнтацій та переконань. Особливо широко політична реклама 
використовується під час виборів з метою привернути увагу до 
суб’єктів виборчого процесу, сформувати у суспільстві певне 
ставлення до них.  

4,0  X 

26.  

Історія релігій 
Розглядаються різні концепції, теорії релігії, її структура та функції в 
житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. 
Релігійні вчення розглядаються в історичному розрізі з подальшою 
еволюцією їхнього розвитку із взаємопроникненням та співіснуванням. 
Значна увага приділяється сучасним світовим релігіям.  

3,0  Х 

27.  

Менеджмент електоральних кампаній  
Вивчаються поняття, сутність і типи політико-електоральних 
технологій, функції та специфіка  електорального менеджменту, 
сутність та функції політичного консалтингу, структура та 
організація роботи виборчого штабу, правові аспекти підготовки та 
проведення виборчої камапанії, стратегічне і тактичне планування  
електоральної кампанії, інформаційно-аналітичний менеджмент, види 
соціологічних досліджень для виборчої кампанії. 

4,0  X 

28.  

Урбаністична історія Києва  
Ознайомлює студентів з історією міста як соціокультурного 
феномену, закономірностями та особливостями формування міських 
атрибутів (архітектурно – планувальних, культово - релігійних, 
соціальних). Вивчаються історія міського господарства та міського 
самоврядування, еволюція управління містом, міської культури. 

3,0  X 

29.  

Ораторське мистецтво 
Вивчається історія виникнення та розвиток ораторського мистецтва, 
основні його закономірності, формуються уміння виступати серед 
аудиторії, відстоювати власну точку зору, використовуючи різні 
вербальні та невербальні прийоми. 

2,0  Х 

30.  

Риторика 
Вивчається історія риторики, опановуються основні її прийоми, 
засвоюються уміння використовувати знання з риторики у 
соціальному житті. 

2,0  Х 

31.  

Планування та забудова міст 
Вивчаються сучасні принципи та методи територіально-планувальної 
організації та забудови населених пунктів, закономірності розвитку 
процесів урбанізації, вимоги до основних функціональних зон міської 
території, планувальної структури міста, системи обслуговування 
населення, системи озеленення міста.  

4,0 X  



32.  

Управління міським господарством 
Формує у студентів теоретичні знання і практичні навички для 
організаційно-управлінської та аналітичної діяльності в галузі 
управління міським господарством. 

3,0  X 

33.  

Геобрендинг 
Сприяє формуванню у студентів знань щодо різних напрямів сучасних 
стратегій  розвитку  та підвищення  конкурентоздатності 
територіальних утворень, створення та просування територіального 
бренду. Складовими дисципліни є маркетинг та урбаністика як головні 
інструменти, які сприяють інтеграції економічних, соціальних, 
культурних та політичних складових  управління територіями, що 
здійснюється з метою  створення привабливого образу місцевості та 
інформування широкого загалу про  унікальність певного регіону. 

3,0  X 

34.  

Політичні інститути 
Навчальна дисципліна вивчає принципи та закономірності  
функціонування політичних інститутів – організаційних структур,  що 
втілюють ті або інші політичні норми, обумовлені конкретно-
історичною ситуацією, вимогами політичного життя. В навчальному 
курсі основна увага зосереджена на специфіці функціонування 
політичних інститутів, аналізі основних видів діяльності даних 
політичних структур. 

3,0  Х 

35.  

Менеджмент організацій 
Вивчаються основні сучасні моделі менеджменту організацій, прийоми 
організаційного управління, чинники ефективності управління. 
Формуються навички ефективного управління організаціями. 

5,0 Х  

36.  

Місцеве самоврядування 
Вивчаються основні теоретичні концепції місцевого самоврядування, 
його поняття та сутність, історичний досвід місцевого 
самоврядування, моделі місцевого самоврядування у країнах світу. 
Досліджуються нормативно-правові, організаційні, політичні та інші 
засади функціонування місцевого самоврядування Україні, сутність 
політики децентралізації. 

5,0 Х  

37.  

Муніципальне право  
Вивчаються правові норми, що регулюють суспільні відносини, які 
виникають в процесі здійснення організації та функціонування 
місцевого самоврядування. Студент засвоює знання про основні 
інститути муніципального права, а також навички практичного 
застосування норм, що складають предмет муніципального права. 

4,0 X  

38.  

Політична еліта та політичне лідерство 
Висвітлюється проблематика та науковий інструментарій політичної 
елітології, аналізуються основні методи її вивчення; розкривається 
концептуальна сутність політичного лідерства, узагальнюється 
український вимір історичного та сучасного рекрутування еліт та 
елітотворення (кількісні та якісні параметри).  

3,0  X 

39.  

Історія зарубіжних політичних вчень 
Вивчає основні етапи становлення та розвитку політичних вчень 
зарубіжних країн; сприяє формуванню цілісного уявлення про історичні 
форми існування наукових парадигм та шкіл; містить теоретико-
методологічні засади для вироблення самостійної оцінки політичних 
доктрин сучасності.  

6,0  2Х 

40.  

Політичний брендинг 
Вивчаються процеси створення та управління політичним брендом, а 
також брендобудівництво як технологія в системі інтегрованих 
маркетингових комунікацій в політиці, в управлінні комунікативним 
впливом щодо отримання влади. 

3,0  X 



41.  

Політичний аналіз та прогнозування 
Курс передбачає ознайомлення студентів з основами політичної 
аналітики, її теоретико-методологічними принципами та 
особливостями практичного застосування, освоєння основних методів 
та методик політичної аналітики. Структура курсу включає 
проблеми: етапи становлення та розвитку політичної аналітики; 
сутність та особливості політичної аналітики як прикладної галузі; 
суб’єктивний політичний аналіз та прогнозування; ситуаційна 
аналітика як базовий напрям політичного аналізу та прогнозування; 
дескриптивний рівень ситуаційної аналітики; теорія і методи 
прогностичного аналізу; інформаційно-аналітична діяльність та 
інформаційно-аналітичний продукт. 

4,0  X 

42.  

Сучасна зарубіжна політологія 
Курс присвячений вивченню основних тенденцій розвитку сучасної 
зарубіжної політичної думки, зокрема її зосередженості на проблемах 
справедливості, демократії та постдемократії, ролі громадянського 
суспільства, владі як культурному феномені, проблемах боротьби  з 
тероризмом, гендерного рівноправ’я, політико-екологічних проблемах 
сучасності тощо. 

6,0 X X 

43.  

Політичні системи та режими сучасності 
Дисципліна спрямована на формування знань про різні інтерпретації 
системного підходу як одного з ключових підходів при вивченні світу 
політичного. Також вивчаються різні моделі політичних систем, які 
існують в країнах світу, поняття політичного режиму як провідного 
показника політичної системи, типологія політичних режимів.  

4,0 Х  

44.  

Регіональна політика 
Вивчаються сучасні концепції регіональної політики, зокрема щодо 
відходу поняття «регіон» від однозначної географічної детермінації та 
набуття ним ознак соціального простору. Також досліджуються 
основні цілі регіональної політики, її суб’єкти, напрями реалізації. 
Особлива увага звертається на здійснення політики децентралізації в 
інших країнах, а також Україні, проблеми та шляхи їх вирішення. 

4,0  X 

45.  

Сучасні міжнародні відносини 
Вивчаються сучасні концепції розвитку міжнародних відносин, 
особливості сучасного етапу розвитку міжнародних відносин, моделі 
взаємодії держав та інших суб’єктів міжнародних відносин. Особлива 
увага звертається на причини нинішнього їх загострення, вміння 
студентів аналізувати глобальні та регіональні конфлікти, а також 
на їх здатність студентів прогнозувати подальший розвиток 
міжнародних відносин. 

3,0  X 

46.  

Історія політичної думки України 
Передбачає опанування студентами соціально-політичного контексту 
утворення концепцій, оригінальних текстів та їх інтерпретацій, 
ідеологічної складової та практичної спрямованості громадсько-
політичної діяльності політичних мислителів України, з’ясування 
законів та принципів процесу формування предмету політичної науки в 
Україні. 

4,0 Х  

 
             Примітка: * 1 кредит – 30 академічних годин 

 
 


