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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – оволодіння студентами стійкою системою знань про специфіку 
основних технологій, що використовуються в різних політичних системах для управління 
соціально-політичними процесами.  
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати головні напрямки та етапи 
становлення загальної теорії політики; історію та сучасний стан уявлень про політичні 
інститути та політичні процеси; принципи законодавчого визначення та регулювання 
управлінської діяльності в Україні; базові вітчизняні та зарубіжні підходи до визначення 
предметної сфери управління.  
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ історичних і 
сучасних типів суспільно-політичних процесів; користуватися загальнонауковими методами 
в аналізі подій і фактів сучасних політичних процесів на вітчизняному та світовому рівнях.  
3. Володіти елементарними навичками управління інформацією та проведення 
наукового дослідження; критичного ставлення та прогнозування стосовно пошуку, 
систематизації і застосування інформації прикладного і теоретичного змісту; використання 
іншомовних фахових політологічних інформаційних джерел.  
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Технології управління політичними 
процесами» знайомить студентів з основоположними підходами політичної науки та 
практики щодо здійснення ефективного керівництва ключовими суспільно-політичними 
явищами. У межах дисципліни класифікуються та диференціюються основні технології 
управління політичними процесами (в. т. ч. аналізуючі, мобілізуючі, директивні). Надається 
комплексна характеристика кожної групи основних технологій. Характеризуються змістовні 
наповнення понять «технології» та «управління». Викладаються базові підходи 
управлінської теорії та практики стосовно класифікованих соціально-поведінковими науками 
феноменів політичного життя. Виокремлюються та характеризуються стратегічні, тактичні й 
оперативні політичні технології. Пояснюються соціально-психологічні особливості 
планування та управління політичними процесами та індивідуально-психологічні аспекти 
політичної участі. Приділяється особлива увага суб’єктно-об’єктним відносинам у межах 
політико-управлінської комунікації. Класифікуються концептуальні засади командної 
політичної діяльності. Визначаються проблеми політичного лідерства, прямо пов’язані з 
ключовими технологіями управління політичними процесами. З’ясовуються елементарні 
форми та способи впливу політичних технологій у межах процесів формальної і 
неформальної управлінської діяльності.  
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про технології 
управління політичними процесами; підготувати студентів до класифікації форм і різновидів 
технологій управління політичними процесами; ознайомити із успішними практиками 
відповідних політичних технологій електорального, адміністративного, 
зовнішньополітичного масштабів. За результатами навчання студенти повинні 
використовувати набуті теоретичні знання та вміння під час фахового аналізу політичних 
явищ на країнознавчому, регіональному, глобальному рівнях. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
ЗК 3. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ФК 5. Спроможність комплексно використовувати  нормативу та емпіричну політичну 
теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного аналізу. 
ФК 6. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та 
аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні. 
ФК 7. Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, експертно-аналітичні та 
консультаційні функції на національному та міжнародному рівні. 
 



5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) Методи викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 
існуючі політологічні підходи до 
дефініцій, типологізації та 
класифікації технологій управління 
політичними процесами 

Лекції, 
семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

10 

1.2 
історичні та сучасні теорії і 
концепції технологій управління 
політичними процесами 

Лекції, 
семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
аналітична 
доповідь, іспит 

10 

1.3 
класичні та некласичні особливості 
стратегічних, тактичних і 
оперативних  технологій управління 
політичними процесами 

Лекції, 
семінари, 
самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

10 

 Вміти:    

2.1 
розпізнавати структурні елементи 
технологій управління політичними 
процесами, в т. ч. притаманні 
інформаційним та електоральним 
кампаніям 

самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
письмова 
контрольна 
робота, іспит 

10 

2.2 
здійснювати планування політичних 
кампаній на стратегічному, 
тактичному та оперативному рівнях  

самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
аналітична 
доповідь, іспит  

10 

2.3 
розрізняти та використовувати 
засоби та методи інформаційно-
аналітичної роботи, інформаційно-
масової роботи, агітаційно-
пропагандистської роботи 

самостійна 
робота 

Презентація 
самостійного 
дослідження, 
іспит 

10 

 комунікація:    

3.1 
використовувати знання іноземних 
мов для аналізу іншомовного 
масиву матеріалів, в тому числі 
аудіо- та відео-матеріалів; 
застосовувати знання іноземних мов 
для аналізу текстів інформаційно-
публіцистичних та наукових 

самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
аналітична 
доповідь 

10 



публікацій 

3.2 
демонструвати знання і навички в 
дискусійному форматі та у формі 
дебатування з опонентами; участь у 
професійному обговоренні 
винесених тем на наукових 
семінарах, студентських наукових 
конференціях, круглих столах, 
колоквіумах, дебатах тощо; 
презентація результатів досліджень 
будь-якої з наукових проблем 
технологій управління політичними 
процесами, що трансформують 
усталені уявлення/підходи/процеси 
в сучасній політичній науці 

самостійна 
робота 

Дискусії, 
аналітична 
доповідь 

10 

 автономність та 
відповідальність: 

самостійна 
робота 

  

4.1 
автономність та відповідальність: 
самостійно знаходити й критично 
осмислювати науково-
публіцистичні тексти та інші 
інформаційні джерела з 
проблематики технологій 
управління політичними процесами 

самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
аналітична 
доповідь 

10 

4.2 самостійно виконувати всі види 
контрольних завдань, абсолютно 
уникати некоректних запозичень і 
цитувань, неухильно дотримуватись 
норм і принципів академічної 
доброчесності, поважати авторське 
право; підходити до виконання усіх 
видів робіт та здійснення 
студентських наукових досліджень з 
максимальною сумлінністю, 
ідеологічною незаангажованістю та 
відповідальністю за наведену 
інформацію 

самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
аналітична 
доповідь, 
письмова 
контрольна 
робота 

10 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

 
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 

 
   1.

2 
1.

3 
2.

1 
2.

2 
2.

3 
3.

1 
3.

2 
4.

1 
4.

2 

ПРН 2. Застосовувати спеціалізовані концептуальні 
знання з політології, що включають сучасні наукові 
здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і 
є основою для оригінального мислення та проведення 
досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на 
межі галузей знань. 

+ +  +   + + + 

 

ПРН 4. Приймати ефективні рішення з питань політики, 
політичних наук і дотичних проблем, у тому числі у 
складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати 
розвиток політичних процесів; визначати фактори, що 
впливають на них і на досягнення поставлених цілей; 
аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати 
ризики та імовірні наслідки політичних рішень. 

  +  
 

+ +    

 
 

 

 

ПРН 7. Здійснювати управління складною діяльністю у 
сфері політики, політології та у ширших контекстах, 
розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати 
якість освіти, оцінювати ефективність і результативність 
діяльності. 

  + + +   
 

+ 
 

 

ПРН 9. Конструювати дизайн, планувати і виконувати 
наукові дослідження з використанням якісних і кількісних 
методів та спеціалізованого інструментарію політичної 
науки, у тому числі формулювати і перевіряти гіпотези, 
інтерпретувати дані, обґрунтовувати висновки. 

+ +   + 

 

+ +  + 

 
 

+ 

 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.3, вміння 2.1), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.2-2.3); (комунікація 
3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% від загальної оцінки.  
 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 27 / 45 балів 

2. Самостійна робота №1 (підготовка презентації самостійного дослідження): РН 
1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2  – 12 / 20 балів 
Самостійна робота №2 (підготовка аналітичної доповіді): РН 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.2 – 12 / 20 балів 

3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.3, 2.1, 4.2 – 9 / 15 балів  
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 
складається із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь 



в дискусіях на семінарах), 2) самостійні роботи (підготовка презентації самостійного 
дослідження та підготовка аналітичної доповіді), 3) контрольну роботу, з урахуванням 
коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 
- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 
семінар в письмовій формі. 
 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 
кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 
семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 
екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова 
оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 
Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 
із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 
(мінімум 24, максимум 40 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 
балів 

Іспит Підсумкова 
оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 
7.2 Організація оцінювання: 
 
Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 балів Max – 60 балів 
Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
в дискусіях 

Бали до теми 3 нараховуються 
шляхом оцінювання усної 
доповіді на семінарі, 
доповнення, участі в дискусії. 
У разі відсутності студента на 
занятті, теми необхідно 
відпрацювати в письмовому 
вигляді 

«5» х 1 = 5 «10» х 1 = 10 

Самостійна робота До тем 1-2: Підготовка та 
презентація самостійного 
дослідження з питань теорії, 
типології та класифікації 
технологій управління 
політичними процесами 

«25» х 1 = 25 «40» х 1 = 40 



(Додаток самостійної роботи 
студента) до кінця вересня 

 До тем 6, 7, 8: Підготовка 
аналітичної доповіді з 
проблематики аналізуючих, 
директивних або 
мобілізаційних технологій 
управління політичними 
процесами (Додаток 
самостійної роботи студента) 
до кінця листопада 

«30» х 1 = 30 «50» х 1 = 50 

Загальна 
семестрова оцінка 
без урахування 
коефіцієнту  

 60 100 

Загальна 
семестрова оцінка 
з урахуванням 
коефіцієнту 0,6 

 «60» х 6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

 
Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 
4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 
несуттєві неточності 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві неточності 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді 
Доповнення / участь в дискусіях 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 
теми  
2 бали – доповнення змістовне  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота №1 (підготовка презентації самостійного дослідження): 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 
його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 



дослідження  
15-12 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність та достовірність проведеного дослідження. Допускаються несуттєві 
неточності  
11-0 балів – в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 
презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 
завдань. Робота містить суттєві помилки. 

3. Самостійна робота №2 (підготовка аналітичної доповіді):  
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 
його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 
дослідження  
15-12 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність та достовірність проведеного дослідження. Допускаються несуттєві 
неточності  
11-0 балів – в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 
презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 
завдань. Робота містить суттєві помилки. 

4. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 
додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 
демонструє самостійність письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності  
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє несамостійність у виконані завдань 
 
7.3 Шкала відповідності: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
 
 



  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 
Лекції Семінари  Самостійна 

робота 
Частина 1. Розробка технологій управління політичними процесами 

1 Тема 1.  Теоретико-методологічні засади 
технологій управління політичними процесами 

2  10 

2 Тема 2. Типологія і класифікація політичних 
технологій 

 2 10 

3 Тема 3.  Аналізуючі технології управління 
політичними процесами 

  15 

4 Тема 4. Директивні технології управління 
політичними процесами 

  10 

5 Тема 5. Мобілізуючі технології управління 
політичними процесами 

  10 

Частина 2. Застосування технологій управління політичними процесами 

6 Тема 6. Засади оперативного планування 
політичних процесів 

  15 

7 Тема 7. Засади тактичного планування політичних 
процесів 

  10 

8 Тема 8.  Стратегічний рівень політичного 
планування 

  10 

9 Тема 9. Застосування «сірих» і «чорних» 
технологій в політичних процесах 

  10 

10 Тема 10. Головні технології політичного 
маркетингу 

  16 

 ВСЬОГО 2 2 116 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 2 год. 
Семінари   – 2 год. 
Самостійна робота      –  116 год. 
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