
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»  

 

Освітнього рівня  бакалавр 

Спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» 

Галузь знань  28 «Публічне управління та адміністрування» 

 

1. Назва освітньої компоненти   ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ПОЛІТТЕХНОЛОГІЇ 
                                                                                                   

2. Тип    основна            

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 14 - 16 - 60 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Теорія та історія публічного управління 

2. Правові засади публічного управління 

3. Державні послуги та маркетинг державних послуг 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Інституційне забезпечення публічного управління 

2. Адміністративний менеджмент 

3. Публічне управління в умовах кризових ситуацій 

4. Державні політики і програми 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

• Здатнiсть реалізувати свої права i обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вiльного демократичного) суспiльства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав i свобод людини i громадянина в Українi. 

• Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва та розв’язання конфліктів  

• Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування; 

• Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування; 

• Здатність моделювати та реалізовувати управлінські рішення, використовуючи інформаційні технології та зв’язки; 

• Здатність створювати позитивний імідж українського публічного управлінця на вітчизняному та міжнародному рівнях, використовуючи систему 

елементів професійної компетентності державного службовця. 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 
• Володіти основними категоріями політичної науки. 
• Орієнтуватися у функціях, щодо різних політичних інституцій 
• Уміння аналізувати, інтерпретувати та оцінювати політичні явища та політичні процеси в Україні і світі, використовуючи теоретичні підходи та 
методи політичної науки. 
• Орієнтуватися у питаннях внутрішньої та зовнішньої політики держав та у питаннях міжнародних відносин. 
• Бути обізнаним у типах та способах ухвалення політичних рішень. 
• Вміти надати експертну оцінку сучасним політичним подіям та процесам. 
• Вміти надати професійний коментар в мас-медіа стосовно політичних подій та процесів. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

• Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.  

• Знати структуру та особливості функціонування публічної сфери. 

• Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. 

• Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.  

• Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування. 

• Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку. 

• Володіти інструментарієм та методологією проведення iнформацiйного аналiзу та ефективно їх використовувати в професійній діяльності. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  

Вид 

заняття 
Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Політологія як система знань про політику 

  

Лекція 1 

Тема. Політологія як наука і 

навчальна дисципліна.  

 

знати зміст понять: «політика», 

«політологія», основні функції 

політології та загальні 

структурні складові політології 

як науки про політику; 

здійснювати пошук  

інформації, її 

аналізувати та 

структурувати; 

використовувати 

категорії політичної 

науки у дискусіях та 

аналітичних оцінках; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=709 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id

=709 

Лекція 2 
Тема. Влада як центральна 

проблема політики. 

знати суть понять «влада», 

«політична влада», 

«легітимність влади», розподіл 

влад у демократичному 

суспільстві та політичні 

уміти надати експертну 
оцінку сучасним 
політичним подіям та 
процесам та 
здійснювати пошук та 
узагальнення 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=709 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id
=709 



 3 

інститути відповідальні і 

приналежні до кожної з гілок 

влади; 

інформації, робити 
висновки і 
формулювати 
рекомендації в межах 
своєї компетенції; 

Лекція 3 

Тема. Політична система як 

механізм здійснення влади.  

 

знати підходи до розгляду 

політичної системи суспільства, 

оцінювати кожну з підсистем та 

простежувати їх взаємозв’язок, 

ознаки, що визначають  тип 

політичного системи в Україні; 

основоположні принципи, 

ознаки та форми  демократії;   

 

аналізувати, 

інтерпретувати та 

оцінювати політичні 

явища та політичні 

процеси в Україні і 

світі, використовуючи 

теоретичні підходи та 

методи політичної 

науки; 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=709 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id

=709 

Лекція 4 

Тема. Технології політичного 

процесу. 

 

суть понять «політичний 

процес», «виборчий процес», 

«партійна система», знати 

структуру політичного процесу, 

схеми прийняття та типи 

політичних рішень; 

 

оцінювати сучасний 

стан політичного 

процесу в Україні, а 

також вміти надати 

експертну оцінку 

сучасним політичним 

подіям та процесам, 

пояснювати причини 

відсутності консенсусу 

політичних еліт в 

Україні, давати 

характеристику 

сучасній партійній 

системі в Україні; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=709 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id

=709 

Розділ 2 Політичні технології як інструмент політичної практики 

Лекція 5 
Тема. Вибори та виборчі 

технології 

основні законодавчі параметри 

проведення виборів та основні 

норми виборчого прав, знати 

типи, переваги та недоліки 

виборчих систем, які виборчі 

технології реалізуються у 

виборчій практиці та основні 

володіти основними 

категоріями політичної 

науки, орієнтуватися у 

функціях, щодо різних 

політичних інституцій, 

володіти знаннями 

щодо методів аналізу в 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=709 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id
=709 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8
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технології проведення 

виборчих кампаній, знати 

методи виборчої інженерії; 

сфері політичних 

досліджень; 

Лекція 6 
Тема. Технології політичного 

менеджменту та маркетингу 

знати сутність та особливості 

політичного менеджменту, 

процес, етапи та методи 

прийняття і реалізації 

політичних рішень, функції, 

види та технології політичного 

маркетингу; 

відбирати політичні 

технології з метою 

рішення чи діагностики 

різних соціальних 

проблем, визначати 

соціальні наслідки 

прийняття політичних 

рішень; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=709 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id
=709 

Лекція 7 
Тема. Політичні конфлікти та 

політичне маніпулювання 

знати визначення та типологію 

політичних конфліктів, основні 

способи врегулювання 

конфліктних ситуацій, стилі та 

моделі поведінки в конфліктній 

ситуації, як правильно 

організувати управління 

конфліктним процесом, 

механізми політичного 

маніпулювання; 

розпізнавати, 

компетентно 

вирішувати і 

прогнозувати існуючі 

та назріваючі політичні 

конфлікти, 

пропонувати 

кваліфіковані 

рекомендації з метою 

їхнього запобігання; 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=709 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id

=709 

Практичне 

заняття 1 

Тема. Політика як соціальне 

явище. 

основні структурні складові 

політології як науки та політики 

як сфери діяльності людини 

пов’язаної з владою, а також: 

сутність політики та її роль в 

житті суспільства; визначення 

поняття «політична сфера 

суспільства»; основні типи 

суб’єктів політики; методи 

політології; завдання 

політології; функції політики; 

здійснювати пошук  

інформації, її 

аналізувати та 

структурувати; 

використовувати 

категорії політичної 

науки у дискусіях та 

аналітичних оцінках; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=709 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id

=709 

Практичне 

заняття 2 

Тема. Влада як явище суспільного 

життя. 

специфіку та ознаки політичної 

влади, характеризувати основні 

види влади; суть концепцій 

уміти надати експертну 

оцінку сучасним 

політичним подіям та 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id
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влади; зміст поняття 

«легітимність влади» і типи 

легітимності; ресурси 

політичної влади; принцип 

розподілу політичної влади у 

суспільстві; 

процесам та 

здійснювати пошук та 

узагальнення 

інформації, робити 

висновки і 

формулювати 

рекомендації в межах 

своєї компетенції; 

p?id=709 =709 

Практичне 

заняття 3 

Тема. Політична система як 

механізм здійснення влади 

концепції політичної системи 

Д.Істона і Д.Алмонда; 

структуру політичної системи 

суспільства; типи політичних 

режимів та їх характеристику; 

ознаки тоталітарного, 

авторитарного та 

демократичного політичних 

режимів; ознаки, що 

визначають  тип політичного 

системи в Україні; 

основоположні принципи, 

ознаки та форми  демократії; 

характеристику структурних 

елементів політичної системи 

суспільства; 

аналізувати, 

інтерпретувати та 

оцінювати політичні 

явища та політичні 

процеси в Україні і 

світі, використовуючи 

теоретичні підходи та 

методи політичної 

науки; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=709 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id
=709 

Практичне 

заняття 4 

Тема. Технології політичного 

процесу 

суть понять «політичний 

процес», «виборчий процес», 

«партійна система», знати 

структуру політичного процесу, 

схеми прийняття та типи 

політичних рішень, типи 

політичної поведінки,  

критерії для класифікації 

політичних партій; характерні 

риси та роль громадських 

організацій і соціальних рухів в 

політиці, причини виникнення, 

оцінювати сучасний 

стан політичного 

процесу в Україні, а 

також вміти надати 

експертну оцінку 

сучасним політичним 

подіям та процесам, 

пояснювати причини 

відсутності консенсусу 

політичних еліт в 

Україні, давати 

характеристику 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=709 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id
=709 
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функції, типологію та механізм 

формування політичної еліти, 

основні положення теорій еліт 

та політичні еліти у процесі 

українського державотворення;  

сучасній партійній 

системі в Україні; 

Практичне 

заняття 5 

Тема. Вибори та виборчі 

технології 

основні законодавчі параметри 

проведення виборів та основні 

норми виборчого прав, знати 

типи, переваги та недоліки 

виборчих систем, які виборчі 

технології реалізуються у 

виборчій практиці та основні 

технології проведення 

виборчих кампаній, знати 

методи виборчої інженерії; 

володіти основними 

категоріями політичної 

науки, орієнтуватися у 

функціях, щодо різних 

політичних інституцій, 

володіти знаннями 

щодо методів аналізу в 

сфері політичних 

досліджень; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=709 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id
=709 

Практичне 

заняття 6 

Тема. Технології політичного 

менеджменту та маркетингу 

знати сутність та особливості 

політичного менеджменту, 

процес, етапи та методи 

прийняття і реалізації 

політичних рішень, функції, 

види та технології політичного 

маркетингу; 

відбирати політичні 

технології з метою 

рішення чи діагностики 

різних соціальних 

проблем, визначати 

соціальні наслідки 

прийняття політичних 

рішень; 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=709 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id

=709 

Практичне 

заняття 7 

Тема. Політичні конфлікти та 

політичне маніпулювання 

знати визначення та типологію 

політичних конфліктів, основні 

способи врегулювання 

конфліктних ситуацій, стилі та 

моделі поведінки в конфліктній 

ситуації, як правильно 

організувати управління 

конфліктним процесом, 

механізми політичного 

маніпулювання; 

розпізнавати, 

компетентно 

вирішувати і 

прогнозувати існуючі 

та назріваючі політичні 

конфлікти, 

пропонувати 

кваліфіковані 

рекомендації з метою 

їхнього запобігання; 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=709 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id
=709 

Практичне 

заняття 8 

Тема. Міжнародні політичні 

відносини та геополітика 

поняття світова політика; 

політичний конфлікт у 

міжнародних відносинах; 

уміти аналізувати, 

інтерпретувати та 

оцінювати політичні 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8
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шляхи та етапи регулювання 

політичного конфлікту; 

визначення світового 

політичного процесу, поняття 

політична модернізація: 

сутність та етапи, ієрархію 

глобальних проблем сучасного 

світу та місце України в 

загальноєвропейському 

політичному процесі. 

явища та політичні 

процеси в Україні і 

світі, використовуючи 

теоретичні підходи та 

методи політичної 

науки, орієнтуватися у 

питаннях внутрішньої 

та зовнішньої політики 

держав та у питаннях 

міжнародних відносин. 

p?id=709 =709 

Самостійна 

робота 

1. Розкрийте походження, 

сутність і функції політики. 

2. Визначить предмет політології, 

її структуру та функції. 

3. Якими методами користується 

політологія? 

4. Назвіть основні підходи 

пізнання політичних явищ в історії 

політичної науки. 

5. Розкрийте поняття політичної 

ідеології, її рівні та функції. 

6. На яких ідейних засадах 

базується політичний радикалізм? 

7. Назвіть основні концепції 

влади в політології. 

8. Розкрийте сутність та назвіть 

джерела і види влади. 

9. Що означає поняття 

«легітимність» політичної влади? 

10. Розкрийте значення системного 

аналізу для розуміння 

особливостей здійснення влади у 

суспільстві. 

11. Розкрийте структуру і функції 

політичної системи. 

12. Яку роль у характеристиці 

• основні підходи до 

визначення предмету 

політології; 

• етапи розвитку політології 

як науки, її роль у житті 

суспільства; 

• систему категорій 

політології; 

• методи і функції політології 

як науки; 

• місце політології в системі 

гуманітарних дисциплін; 

• сутність і основні 

визначення політики; роль 

політики в суспільстві; 

• аспекти політики; 

• поняття «суб’єкт» та об’єкт 

«політики»; 

• типологію суб’єктів 

політики та форми їх взаємодії. 

• історію формування та 

розвитку різних країн світу у 

сфері політики, порівнювати та 

оцінювати мануле у політичній 

діяльності різних епох. 

• ідеології минулого та 

• характеризувати 

об’єкт і предмет 

політології; 

• виділяти основні 

етапи розвитку 

політології як науки, її 

методи і    функції; 

• визначати місце 

політології в системі 

гуманітарних наук; 

• порівнювати 

теоретичні підходи до 

визначення політики; 

• визначати роль 

політики в житті 

суспільства; 

• розмежовувати 

поняття «суб’єкт» та 

«об’єкт» політики; 

• характеризувати 

типологію суб’єктів 

політики; 

• з’ясовувати основні 

форми взаємодії 

суб’єктів політики. 

• використовувати 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=709 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id

=709 
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політичної системи відіграє 

поняття політичного режиму? 

13. Розкрийте витоки, ознаки та 

різновиди тоталітарного 

політичного режиму. 

14. Назвіть характерні ознаки 

авторитаризму. 

15. Назвіть політичні принципи 

демократії та її основні концепції. 

16. У чому полягає сутність 

держави та які її основні ознаки? 

17. Назвіть основні форми 

державного правління. 

18. Які існують форми державного 

устрою? 

19. Розкрийте форму організації 

державної влади в Україні.   

20. Розкрийте сутність, генезис та 

функції політичних партій. 

21. Назвіть принципи типології 

політичних партій. 

22. У чому полягає сутність і 

функції політичного лідерства? 

23. Назвіть основні політологічні 

концепції лідерства. 

24. Розкрийте зміст поняття 

політичної еліти та назвіть основні 

функції еліти. 

25. Назвіть системи формування і 

відтворення еліти. 

26. Розкрийте сутність і структуру 

політичної культури. 

27. Покажіть місце політичної 

свідомості в структурі політичної 

культури . 

28. Яким чином політична 

сучасні ідейні парадигми, 

включаючи радикальні течії 

• підходи до розгляду 

політичної системи суспільства, 

оцінювати кожну з підсистем та 

простежувати їх взаємозв’язок  

• суть геополітичного 

процесу, глобальних проблем 

сучасності, зовнішньої та 

внутрішньої політики держави 

 

категорії політичної 

науки у дискусіях та 

аналітичних оцінках. 

• використовувати 

отриманий іншими 

країнами досвід у 

власній оцінці 

політичного стану 

країни та відстоюванні 

поглядів свідомого 

громадянина   

• аналізувати ідейні 

доктрини та формувати 

власні погляди на 

сучасні ідеологічні 

спрямування, 

підтримувати принципи 

прийнятної для власної 

країни ідеології та 

свідомо приймати 

участь у виборчому 

процесі.   

• аналізувати 

інформацію в галузі 

політики у ЗМІ та 

займати активну 

позицію в політичному 

житті країни. 

• аналізувати, 

інтерпретувати та 

оцінювати політичні 

явища та політичні 

процеси в Україні і 

світі 

• надати експертну 

оцінку сучасним 
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культура впливає на політичну 

систему? 

29. В чому полягає суть політичної 

соціалізації? 

30. Основні типи сучасних 

виборчих систем. 

31. Особливості мажоритарної 

виборчої системи. 

32. Пропорційна виборча система 

та умови її застосування. 

33. Цілі, засоби і функції 

зовнішньої політики. 

34. Сучасні концепції світового 

політичного процесу. 

35. Структура геополітичних 

інтересів України. 

політичним подіям та 

процесам. 

• оцінювати сучасний 

стан політичного 

процесу в Україні, а 

також вміти надати 

експертну оцінку 

сучасним політичним 

подіям та процесам. 

• надати професійний 

коментар в мас-медіа 

стосовно політичних 

подій та процесів. 

• орієнтуватися у 

питаннях внутрішньої 

та зовнішньої політики 

держав та у питаннях 

міжнародних відносин. 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Баранівський В.Ф. Політологія: Підручник / Баранівський В.Ф., - Київ: Національна академія управління, 2016. – 236с.  

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/741/view/1778 

2. Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / М. І. Грибан, В. Г. Кремень — К.: Центр 

учбової літератури, 2009. — 840 с. http://www.dut.edu.ua/uploads/l_705_43949107.pdf  

3. Митко А. М. Політична аналітика: навчальний посібник / Антоніна Миколаївна Митко. – Луцьк : Вежа-друк, 2014. – 224 с. 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/741/view/1777  

4. Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей / ред. Струкевич О.К., Конотопенко О.П., Лапшин С.А. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016 р. – 

403 с. https://vspu.edu.ua/faculty/histor/documents/pr6.pdf  

5. Політологія: Навчальний посібник / Щедрова Г. П., Барановсь- кий Ф. В., Карчевська О. В., Мазур О. Г., Михайловская О. Г., Новако- ва О. В., 

Пашина Н. П., Пробийголова Н. В. - Луганськ: Вид-во СНУІм. В.Даля, 2011. - 304 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/2/category/741/view/1780  

6. Томахів В. Політологія: Навчальний посібник . Вид. 3-е, доп. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 224 с. 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33282/1/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%

D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.PDF  

7. Шляхтун, П. П. Політологія: історія та теорія [Текст]: підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с. 

http://194.44.152.155/elib/local/sk756391.pdf 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/741/view/1778
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_705_43949107.pdf
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/3/category/741/view/1777
https://vspu.edu.ua/faculty/histor/documents/pr6.pdf
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/2/category/741/view/1780
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33282/1/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.PDF
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33282/1/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.PDF
http://194.44.152.155/elib/local/sk756391.pdf
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10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Презентації, тестові завдання, екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Навчальна лабораторія №518 

 


