
При кафедрі політології з 1994 р. функціонує 
Центр політичних досліджень, одним із головних 
завдань діяльності якого є залучення світового і 
вітчизняного досвіду політичного аналізу до вив-
чення політичних процесів в Україні.  

Також при кафедрі політології функціонує 
Асоціація молодих політологів. 

Проблеми наукової та дослідницької роботи 
кафедр відображено у цілій низці наукових праць 
і посібників: 

За майже десятилітню історію функціону-
вання кафедри теорії та історії політичної науки
була сформована автентична школа методології 
політичної науки. Розвиток та становлення якої 
відбувається на основі діючої спеціалізованої 
вченої ради по захисту дисертацій.  

Навички, які отримають студенти-політологи 
під час навчання та які можуть бути застосовані у 
різних кар’єрних сферах:  

* критично-аналітичне мислення;  
* професійна усна і письмова комунікація; 
* ерудованість, вміння грамотно інтерпрету-
вати інформацію; 

* глибинне розуміння сучасних політичних 
процесів та феноменів.  

 

Кафедри співпрацюють із низкою наукових 
установ України: з Інститутом політичних і етнона-
ціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України; 
кафедрами політології та іншими кафедрами, факуль-
тетами та інститутами Харківського, Київського, 
Волинського, Прикарпатського, Чернівецького, Ужго-
родського й інших національних університетів. 

Також широка співпраця налагоджена із 
зарубіжними установами, зокрема з Міжнародним 
Вишеградським Фондом (Словаччина); Вищою шко-
лою міжнародної господарки (Польща); Ягеллонським 
університетом (Польща), Аріельським університетом 
(Ізраїль) тощо. 
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Лекції студентам-політологам періодично чита-
ють відомі вчені та дослідники, державні та 
громадські діячі і політики з України та закордону.  

Наші випускники беруть активну участь у 
науковому, освітньому, суспільно-політичному, гро-
мадському та культурному житті країни, відомі в 
Україні і за її межами, затребувані у багатьох сферах 
суспільства. Серед випускників спеціальності та 
співробітників кафедр – авторитетні політики  
Ю. Михальчишин, Т. Батенко, А. Дещиця . 



 

Ти закінчуєш школу і хочеш обрати для себе 
цікаве, динамічне та насичене майбутнє, тоді 

Тобі до нас! 
 

 
Львівський національний університет імені 

Івана Франка – один з найстаріших у Центрально-
Східній Європі, найдавніший та один з най-
престижніших в Україні. Має тісно налагоджену 
співпрацю з іншими провідними українськими та 
зарубіжними вищими навчальними закладами, а 
також гідно представляє українську наукову спіль-
ноту у світі. 

Філософський факультет веде свою історію ще 
від моменту заснування Львівського університету у 
1661 році, а відновлений був у 1992 році. На факуль-
теті працює понад сто викладачів, з яких 15 профе-
сорів та докторів наук, понад 70 доцентів і кандидатів 
наук. 

 
Кафедри політології й історії та теорії полі-

тичної науки готують фахівців за спеціальністю “По-
літологія”. Навчання відбувається за освітньо-квалі-
фікаційними рівнями “бакалавр” (4 роки) і “магістр” 
(1,5 роки). 

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ заснована в 1990 р., з 
1996 р. перебуває у складі філософського факультету 
ЛНУ ім. Івана Франка, а з 1997 р. готує фахівців за 
спеціальністю  “Політологія”.  На  кафедрі  працює               
12 викладачів, з яких 1 професор, доктор наук;            
7 доцентів, кандидатів наук; 4 асистенти, кандидати 
наук. 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧ-
НОЇ НАУКИ заснована у 2007 році. На кафедрі 
працює 12 викладачів, з яких 4 професори, доктори 
наук; 5 доцентів, кандидатів наук; 3 асистенти, канди-
дати наук. 

ПОЛІТОЛОГІЯ – соціально-гуманітарна наука 
про політику і владу, їх роль і функції у житті 
суспільства. 

 

ПОЛІТОЛОГ – це фахівець, який вивчає полі-
тику як сферу життя, пов’язану із владними відно-
синами, і аналізує події політичного життя. Політолог 
підвищує політичну грамотність правлячої еліти і 
пересічних людей, що значно сприяє пом’якшенню 
соціальної напруженості. 

Фахівець-політолог може працювати у полі-
тичних та громадських організаціях, державних 
органах, партіях, міжнародних організаціях, інфор-
маційних агенціях та ЗМІ, прес-центрах, наукових 
установах:  

• політичним експертом; 
• політичним аналітиком; 
• політичним журналістом; 
• політичним технологом, іміджмейкером; 
• політичним консультантом; 
• політичним оглядачем; 
• викладачем політології та гуманітарних дис-

циплін; 
• спічрайтером.  

 
Студенти-політологи отримають ґрунтовні знан-

ня з таких курсів, зокрема:  
• Історія зарубіжних політичних вчень  
• Історія політичної думки України 
• Теорія міжнародних відносин  
• Аналіз соціальних систем 
• Загальна теорія політики 
• Історія та теорія політичних партій 
• Політичні еліти та лідерство  
• Політична соціологія 
• Політична антропологія 
• Філософія політики 
• Риторика 
• Політична культура та психологія 
• Псефологія (наука про вибори)  
• Порівняльна політологія, 
• Сучасні теорії глобалізації 
• ЗМІ і політика  
• Технологія політичного процесу та ін. 

 

Можливості для студентів-політологів: 
- займатись науковою роботою та брати 

участь у щорічній студентській кон-
ференції “Дні науки” філософського 
факультету; 

- публікувати власні наукові здобутки у 
Віснику Львівського національного уні-
верситету. Серія: Філософсько-політоло-
гічні студії;  

- навчатися в аспірантурі та докторантурі 
денної і заочної форми навчання; 

- практично застосовувати здобуті знання в 
межах практики у штабах політичних 
партій, органах державної влади (ОДА та 
МР), педагогічної практики; 

- брати участь у програмах мобільності сту-
дентів, згідно з партнерськими угодами 
про співпрацю із зарубіжними універси-
тетами: Erasmus Mundus, Erasmus+, Про-
грама Fulbright. 

 
На базі кафедри теорії та історії політичної 

науки активно діє “Політичний клуб”, у межах 
якого студенти отримують можливість послухати 
цікавих спікерів, спробувати власні сили у да-
ному напрямі, що є надзвичайно важливим фак-
тором у їх становленні як професіоналів.  
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