
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва дисципліни ПОЛІТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ  

Кількість кредитів ЄКТС - 5 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні таких 

результатів навчання та вмінь використовувати спеціальний інструментарій 

практик політичного консалтингу, що дозволять особистості-професіоналу, 

інтегрованому до суспільства, самореалізуватися в експертно-аналітичній, 

політико- консультаційній, викладацькій, громадській, проєктній та суспільно-

політичній діяльності. 

Набуті результати навчання та компетентності дозволять здобувачеві 

розв’язувати складні дослідницькі та прикладні задачі, впроваджувати інновації 

у політичній сфері за умов невизначеності умов і вимог.  

За результатами вивчення дисципліни слід очікувати наступні: 

• компетентності здобувачів вищої освіти  

1. Розуміння змісту професійної діяльності в предметній області та 

здатність формувати професійний погляд на предметну область. 

2. Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях. 

3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

4. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

6. Здатність критично мислити, творчо підходити до розв’язання задач, 

генерувати ідеї. 

7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати завдання індивідуально та 

в групі.  

8. Здатність забезпечувати та оцінювати якість виконуваних робіт. 

9. Розуміння основних засад академічної та професійної доброчесності. 

10.  Фундаментальне знання нормативної та постпарадигмальної 

політичної теорії, методик прикладного політичного аналізу, порівняльної та 

прикладної політології.   

11. Спроможність професійно виконувати політико-організаційні, 

науково-дослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на 

національному та міжнародному ринку праці.   

• результати навчання 

1. Розуміти зміст професійної діяльності в предметній області та 

формувати професійний погляд на предметну область. 

2. Застосовувати теоретичні та практичні знання у ситуаціях, що 

потребують політичного консультування. 

3. Використовувати загальні та професійні інформаційні та 

комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації. 

4. Постійно вчитися та оволодівати сучасними професійними 



знаннями. 

5. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних 

та інформації з різних первинних та вторинних джерел. 

6. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати завдання в інтересах 

замовника політичного консультування як індивідуально, так і в групі.  

7.  Визначати, формулювати професійні теоретичні і практичні 

проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення. 

8.  Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у 

встановлені роботодавцем/замовником терміни. 

9. Розуміти основні засади академічної та професійної доброчесності.  

10. Розуміти природу та призначення політичного консультування як 

специфічного виду професійної діяльності та особливої сфери пізнання, 

включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації. 

11. Професійно виконувати політико-організаційні, науково-

дослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному 

та міжнародному ринку праці. 

 


