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ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
підготовки доктора філософії з соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 052

Політологія
1. Загальна характеристика освітньо-наукової прог рами

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії чинна у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка.

Науковий ступінь: доктор філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 
науки за спеціальністю 052 Політологія.

Спеціалізації: теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, 
міжнародні відносини.

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Нормативний термін навчання: чотири роки.
Форма навчання: денна.

Виконання освітньо-наукової програми є необхідною умовою академічної підготовки 
фахівця кваліфікації доктора філософії за спеціальністю 052 Політологія.

Програма встановлює:
- нормативний зміст навчання у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка, обсяг і рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо- 
кваліфікаційної характеристики "доктор філософії” з галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія;

перелік навчальних дисциплін підготовки доктора філософії; 
термін навчання.

Програма призначена для сертифікації доктора філософії та атестації випускника 
аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка.

2. Зміст освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма складається з освітньої та наукової складових:
1. Професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього рівня за 

відповідною спеціальністю і яка містить нормативні дисципліни і дисципліни вільного 
вибору аспіранта, розподілені між такими складовими: глибинні знання зі спеціальності, 
загальнонаукові компетентності, універсальні навички та мовні компетентності.

2. Науково-дослідна робота.
3. Підготовка та захист дисертаційної роботи.

Розподіл складових освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та 
обов'язкового навчального часу за циклами приведено у Таблиці 1.

Таблиця І
№ Цикл дисциплін Навчальні години Кредити

1 Професійна теоретична підготовка 1200 40
j 1.1 Нормативні навчальні дисципліни 660 22
і 1.1.1 Глибинні знання зі спеціальності 210 7
і 1.1.2 Загальнонаукові компетентності 120 4

1.1.3 Універсальні навички 120 4
1.1.4 Мовні компетентності 210 7
1.2 Дисципліни вибору аспіранта 540 18
! .2 . 1 Глибинні знання зі спеціальності 270 9
1 . 2 . 2 Загальнонаукові компетентності 270 9

І 1 Науково-дослідна робота



З Підготовка та захист дисертаційної і -
роботи_____________________________ і____________________ [___________________

Нормативний зміст освітньо-наукової програми:
1. Система знань у вигляді переліку дисциплін з мінімальної кількістю навчальних 

годин/кредитів.
2. Анотації навчальних дисциплін.
3. Присвоєння кваліфікації доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та 

повєдінкові науки здійснюється після виконання освітньої складової та захисту 
дисертаційної роботи.

4. Університет має право у встановленому порядку змінювати назви навчальних 
дисциплін.

3. Мета і завдання освітньо-наукової програми

Метою освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з політології є 
розвиток загальних і фахових компетентностей для забезпечення підготовки кадрів вищої 
кваліфікації для здійснення науково-дослідної діяльності, аналітичної роботи, наукового 
консультування, а також у науково-педагогічній діяльності.

До основних завдань належать:
Поглиблення теоретичної загальноуніверситетської та фахової підготовки.
Підвищення рівня професійної та викладацької майстерності.
Здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей. достатніх 

для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі політичної науки.
-  Розвиток науково-дослідних навичок для здійснення самостійних наукових 

досліджень.
Розвиток навичок у написанні та оформленні результатів наукових робіт.
Набуття знань і практичних навичок викладання у вищих навчальних закладах.

4. Система оцінювання

Результати навчальної діяльності аспіранта оцінюють за 100-бальною шкалою. Форми 
контролю -  іспит або залік.

Співвідношення аудиторних годин і годин для самостійної роботи -  0.818.

5. Науково-дослідна робота аспіранта

Аспірант проводить наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової 
роботи, в якому визначаються зміст, терміни виконання та обсяг науково-дослідних робіт. 
Індивідуальний план наукової роботи здобувай погоджує з науковим керівником. Вчена рада 
Університету затверджує план протягом двох місяців з дня зарахування здобувана до 
аспірантури.

6. Педагогічна практика аспіранта

Педагогічну практику аспірант проходить згідно з планом впродовж другого та 
третього року навчання в аспірантурі.



7. Програмні компетентності випускника аспірантури

У результаті навчання в аспірантурі здобувач повинен здобути компетентності 
розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 
діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань 
та/або професійної практики, які включають:

-  Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково- 
дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей (Знання та розуміння / 
Knowledge and understanding).

Розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають 
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну 
практику, і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших 
проблем (Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding).

-  Критичний аналіз, оцінка та синтез нових і складних ідей (Формування тверджень / 
Making judgements).

Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 
громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності (Комунікативні навики 

Communication skills).
Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність 

під час їхньої реалізації. Соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних 
рішень. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя, 
відповідальність за навчання інших (Навики навчання і Learning skills).

8. Розподіл змісту освітньо-наукової програми та навчальний час за дисциплінами 
підготовки

Дисципліна Загальний обсяг
Кредити Години

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ
Сучасні напрями розвитку політичної науки "3J 90 і
Науковий семінар 4 120
Філософія 4 120
1 Іедагогічна практика 4 120
іноземна мова за фаховим спрямуванням 7 210

Всього 22 660
2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АС 11РАНТА

1 (Трансформація визначення предмету 
політології в історії політичної думки;
2 (Співвідношення символічних та реальних 
систем  у політиці;
3 (Локальні та нелокальні типи взаємодії у

! полі гиці:теоретико-методологічний аспект; 
4)Дія принципу когерентності у нестійких 
політичних системах;
5 (Форми та способи концептуалізації ідеї 
пан детермінізму у політиці.

з 90

1

1 (Системи правління. Взаємовідносини 
інститутів глави держави, парламенту та

і уряду;
2 (Партії та партійні системи в процесі
трансформації;

і 3(Кількісні та якісні методи і інструменти

. 5

1

90



аналізу виборчих систем;
4 (Еволюція політичних систем країн 
1 Ієн грально-Східної Європи;
5(Політичний процес, як спрямування 
розвитку суспільства внаслідок взаємодії 
політичних акторів
1 (Сучасні проблеми міжнародного 
політичного розвитку;
2)Порівняльні та регіональні студії;
3 (Міжнародні медійні системи та глобальна і

: комунікація;
4 (Сучасні наукові школи вивчення 
міжнародних відносин;
5)Сучасна конфліктологія та пост

і конфліктна відбудова

оJ
оO'

1) Педагогіка вищої школи 
і  2) Методологія підготовки наукової 

публікації

О■N 90

1) Психологія вищої школи
2) Підготовка науково-інноваційного
проекту

3 90

1) Інформаційні технології та 
програмування
2) Інтелектуальна власність і трансфер
технологій
3) Розвиток інновацій та підприємництво

о 90

Всього 18 540
Всього за час навчання 40 1200

9. Анотації дисциплін

1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

“Сучасні напрями розвитку політичної науки”
Мета: формування комплексу знань про актуальні завдання політичної науки, нові 
концептуальні підходи до аналізу політичного простору, особливості сучасних теоретико- 
методологічних інструментів політичного аналізу.
Предмет: головні тенденції у розвитку політичних доктрин на початку XXI ст., особливості 
трансформації політичних інститутів в умовах глобалізації та кризи конструкції національної 
держави, визначення провідних тенденцій у системі міжнародних відносин.
Зміст курсу:
* Головні тенденції у розвитку політичних доктрин на початку XXI ст.
© Трансформація феномену влада в умовах глобалізації.
© Особливості кризи конструкції національної держави.
» Багатоманітність та складність конструкції політичного актора.
а Співвідношення комплексності та регіональності в сучасній системі міжнародних 

відносин.
Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає на третьому році навчання.

“Науковий семінар”



Мета: вдосконалення навичок представлення власних наукових результатів (у тому числі 
іноземною мовою), аналізі доповідей інших науковців щодо нових результатів, концепцій і 
теорій, кваліфікованому веденні наукових дискусій.
Предмет: нові результати, концепції, теорії, підготовка наукової доповіді (текст, 
презентація), відповіді на питання, ведення дискусії.
Місце дисципліни у структу рі курсу: аспірант бере участь у науковому семінарі впродовж 
першого-четвертого років навчання.

“Філософія”
Мета: формування комплексу знань про головні особливості філософського та 
інтелектуального процесу в XX -  початку XXI століть в їхньому зв'язку з сучасним 
цивілізаційним, соціальним, культурним і науковим поступом.
Предмет: світоглядне, духовно-практичне, морально-етичне й теоретичне відношення 
людини до реальності та головні інтелектуальні чинники її перетворення й суб'єктивного 
Преображення особи.
Зміст курсу:
• Виникнення філософії та її актуальність: світогляд, філософія, метафізика і наука. 
Глобальні виклики перед розумом і філософією.
® Лінгвістичний поворот, витоки аналітичної філософії та її сучасний стан.
» Позитивістська та екзистенційна традиції в сучасній філософії як гіарадигмальне 
виявлення саєнтизму та антисайєнтизму.
• Метафізика та онтологія в аспекті некласичної філософії
• Природа знання, джерела його істинності та межі наукового пізнання.
• Проблематика розуму і свідомості та її осягнення у феноменології й герменевтиці.
• Філософія «втіленого розуму» в аспекті розвитку когнітивістики.
• Класична, некласична й посткласична моделі розвитку науки.
• Філософська антропологія і проблема людини.
® Соціальна філософія та філософія історії й культури.
а Ситуація постмодернізму в сучасній філософії та її семіотичне обумовленість.

Місце дисципліни в структурі курсу: аспіранти вивчають на першому році навчання.

“Педагогічна практика”
Мета: вдосконалення знань, формування в аспірантів системи умінь самоорганізації 

педагогічної діяльності, набуття педагогічного досвіду організації освітнього процесу у 
вищому навчальному закладі.

Предмет: практична педагогічна діяльність як викладача, адаптація до освітнього 
середовища вищого навчального закладу.

Зміст практики:
» Відвідування й аналіз навчальних занять, проведених викладачами у закладі вищої освіти.
® Визначення концептуальних засад організації педагогічної діяльності у вищій школі.
• Ознайомлення з робочою програмою, змістом навчального курсу (за фахом).
® Планування структури, розроблення методики й здійснення підготовки до проведення 

лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять.
® Підготовка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у вищій школі.
• Написання конспектів навчальних занять.
• Налагодження контакту й організація педагогічної взаємодії зі студентами.
• Проведення різних за формою навчальних занять.
• Здійснення аналізу проведених колегами та самостійно організованих навчальних занять;
• Організація самостійної роботи студентів.
• Впровадження у навчальний процес інноваційних освітніх технологій та авторських 

методик.



• Вироблення індивідуального стилю організації педагогічної взаємодії та навчально- 
пізнавальної діяльності студентів.

® Аналіз педагогічних ситуацій та самостійне прийняття рішень щодо вирішення проблем. 
Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти проходять на третьому році навчання.

“Іноземна мова за фаховим спрямуванням”

Мета: формування мовної і мовленнєвої компетентностей аспірантів на рівні С 1. які 
забезпечать можливість вільно спілкуватися та ефективно реалізовувати науково-професійні 
цілі іноземною мовою.

Предмет: граматичні, стилістичні та дискурсивні аспекти іноземної мови науково- 
професійного спрямування.

Зміст курсу:
• основні морфологічні і синтаксичні категорії іншомовного наукового мовлення: 
о провідні характеристики наукового стилю;
© засоби вираження певних комунікативних інтенцій;
• техніки читання наукових текстів іноземними мовами;
• формальні правила семантичних та текстових моделей породження висловлювань, 

притаманних науковій сфері;
о техніки написання анотацій і рефератів;
© створення презентацій для міжнародних наукових конференцій;
® структура і композиція основних видів наукових текстів;
© сі руктура і композиція усних повідомлень на наукову тематику;
• алгоритми написання наукових текстів;
© види науково-професійної кореспонденції іноземними мовами.

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають на першому році навчання.

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА

Спеціалізація: Теорія та історія політичної науки 
“Трансформація визначення предмету політології в історії політичної думки”

Мета: формування теоретичних знань щодо основних етапів становлення політичної науки 
іа особливостей зміни визначення предмету політології в історії політичної думки, а також 
отримання практичних навичок з діагностики сучасного стану розвитку політичної науки та 
особливостей визначення її предмету.

Предмет: теоретичні основи та закономірності становлення предмету політології в історії 
політичної думки.

Зміст курсу:

© Основні етапи та особливості становлення політичної науки.
© Специфіка періодизації історії політичної думки.
• Особливості різних етапів історії політичної думки, їхні спільні га відмінні риси з 

точки зору визначення предмету політології.
© Принципи розвитку політичної науки та трансформації її предмету на сучасному етапі.
• Основні етапи та закономірності становлення політичної науки в Україні.
° Прогнозування можливих варіантів трансформації визначення предмету політичної 

науки у майбутньому.



Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає на другому році навчання.

• Представлення результатів дослідження трансформації визначення предмету
політології в публікаціях у фахових виданнях.

“Співвідношення символічних та реальних систем у політиці”

Мета: формування теоретичних знань необхідних для визначення особливостей 
співвідношення символічних та реальних систем у політиці, а також отримання практичних 
навичок для ефективного застосовування методів моделювання та аналізу в контексті 
наукового пізнання специфіки функціонування символічних та реальних систем у політичній 
сфері.

Предмет: принципи співвідношення символічних та реальних систем у політиці та 
теоретичні основи їхнього дослідження.

Зміст курсу:
а Особливості застосування теорії систем у політичній науці.
о Специфіка символічних і реальних систем у політиці, особливості їхнього 

співвідношення.
» Методи моделювання та аналізу в контексті наукового пізнання специфіки 

функціонування символічних та реальних систем у політиці.
3 Перспективні вектори трансформації співвідношення символічних та реальних систем 

у суспільстві постмодерну.
в Особливості вияву принципів співвідношення символічних та реальних систем у 

політичному житті.
® Фактори співвідношення символічних та реальних систем у політичному процесі 

України.
® Представлення результатів дослідження співвідношення символічних та реальних 

систем у політиці в публікаціях у фахових виданнях.

Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає на другому році навчання.
“Локальні та нелокальні типи взаємодії у політиці: теоретико-методологічний аспект”

Мета: формування теоретичних знань необхідних для визначення та дослідження різних 
типів локальних і нелокальних взаємодій у політиці, а також отримання практичних 
навичок з встановлення механізмів соціально-історичної зумовленості розвитку та 
функціонування комплексу політичних взаємодій за різних типів політичних систем.

Предмет: принципи локальних і нелокальних взаємодій у політиці та теоретико- 
методологічні основи їхнього дослідження.

Зміст курсу:
• Специфіка системи просторово-часових взаємодій у політиці.
® Теоретико-методологічні підходи до розуміння просторових типів взаємодій у 

політиці.
• Типи локальних та нелокальних взаємодій у політичному процесі.
• Принципи та особливості співвідношення локальних та нелокальних типів 

взаємодій у політиці.
• Механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та функціонування 

комплексу політичних взаємодій за різних типів політичних систем.
• Особливості локальних та нелокальних взаємодій у політичному процесі України.



Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає на другому році навчання.

з Представлення результатів дослідження локальних та нелокальних типів
взаємодій у політиці в публікаціях у фахових виданнях.

“Дія принципу когерентності у нестійких політичних системах”

Мета: формування теоретичних знань щодо дії принципу когерентності у нестійких 
полі гичних системах, а також отримання практичних навичок для визначення особливостей 
вияву принципу когерентності у функціонуванні перехідних типів політичних систем.

Предмет: теоретичні основи дослідження дії принципу когерентності у нестійких 
політичних системах.

Зміст курсу:

» і іринципи функціонування стійких та нестійких політичних систем.
® Особливості взаємодії елементів нестійких політичних систем.
® Принцип когерентності в контексті функціонування політичних систем.
® Методи моделювання та аналізу в контексті наукового пізнання дії принципу 

когерентності у нестійких політичних системах.
• Специфіка дії принципу когерентності у політичних системах перехідного типу.
® Особливості вияву принципу когерентності у функціонуванні політичної системи 

України.
• Представлення результатів дослідження дії принципу когерентності у нестійких 

полі тичних системах в публікаціях у фахових виданнях.

Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає на другому році навчання.
“Форми та способи концептуалізації ідеї пандетермінізму у політиці”

М ета: формування теоретичних знань необхідних для визначення форм та способів 
концептуалізації ідеї пандетермінізму в політиці, а також отримання практичних навичок з 
виявлення детермінантних зв'язків у політичному процесі.

Предмет: теоретичні основи дослідження форм та способів концептуалізації ідеї 
пандетермінізму у політиці.

Зміст курсу:
• Інтерпретація та специфіка вияву причин у політиці. Сутність пандетермінізму.
® Детермінантні основи політики.
а Відносна та абсолютна необхідність в політиці.
® Закон зворотного зв'язку в причино-наслідкових діях.
а Діалектичний взаємозв’язок та взаємозумовленість доцільності об'єктивного та 

суб’єктивного характеру в політиці.
® Система суперечливих та динамічних політико-правових процесів в Україні з точки 

зору встановлення причинно-наслідкових зв’язків між ними.
• Представлення результатів дослідження форм та способів концептуалізації ідеї 

пандетермінізму у політиці в публікаціях у фахових виданнях.

Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає на другому році навчання.

Спеціалізація: Політичні інститути і процеси



s Державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій

в Регулювання відносин інтелектуальної власності в країнах ЄС та США

Місце дисципліни у структурі курсу: особи, які здобувають ступінь доктора філософії, 
вивчають на другому році навчання.

“Розвиток інновацій та підприємництво”

Мета: формування комплексу знань і навиків розроблення, впровадження інновацій та

управління інноваційними процесами у підприємництві.

Предмет: закономірності, принципи та чинники розвитку інноваційних процесів у

підприємницькій діяльності.

Зміст курсу:

• Інновації та економічний розвиток. Теоретичні основи інноваційної діяльності суб’єктів 
підприємництва.

о Основні категорії, принципи та методи управління інноваційною діяльністю суб’єктів 
підприємництва.

© Суть, етапи та інструменти організації інноваційного процесу у підприємництві.
» Формування та розвиток інноваційних бізнес-моделей. Інноваційні бізнес-проекти.
• Джерела та методи фінансування інноваційної діяльності.
а Інформаційно-аналітична база та показники моніторингу інноваційного розвитку суб’єктів 

підприємницької діяльності.
® Організаційні форми впровадження інноваційних проектів (технопарки. технополіси, 

бізнес-інкубатори). Ринок інновацій та його інфраструктура.
® Державна підтримка та регулювання інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва. 

Національні інноваційні системи.

Місце дисципліни у структурі курсу: аспірант вивчає дисципліну на другому році навчання
(4 семестр).

10. Графік виконання аспірантом індивідуального плану науково-дослідної роботи

Рік навчання
-

Робота над дисертацією Публікація статей Участь у 
конференціях

Перший рік
1 семестр Робота з літературними 

джерелами за темою дисертації. 
Вибір методів
експериментальних досліджень.

-
і

2 сем естр Оптимізація методів 
експериментальних досліджень.

1 І

Другий рік
3 семестр Оформлення літературного - -



досліджень. і
Третій рік

. 5 семестр Проведення експериментальних 
досліджень.

—
. . . _ _ _ _____ .І

6 семестр Узагальнення результатів 
експериментальних досліджень.

1 9-

Четвертий рік
7 семестр Формулювання висновків. 2 -

8 семестр
І

Оформлення дисертаційної 
роботи. Подання її до захисту. 
Захист.

11. Перспективні напрями досліджень та тематика дисертаційних робіт

Спеціалізаціягтеорія та історія політичної науки
Основними напрямами дисертаційних досліджень є:

• методологія політичної науки, історичні особливості її становлення, форми га способи 
концептуалізації;

® принципи політичної науки та політичної практики; 

о історія вітчизняної та зарубіжної політичної науки;

• теоретичні форми концептуалізації політичних знань та способи, технології їх 
опредмедчення у політичній практиці;

Формами вияву таких напрямів можуть бути наступні дослідницькі теми:
® Формування предмету політичної науки: історичні особливості трансформації, (проф. 

Вдовичин І.Я.)
* Співвідношення об’єкту та предмету політичної науки: способи концептуалізації. 

(проф. Вдовичин І.Я.)
• Антропологічні проблеми свободи в історії розвитку політичної науки, (проф. 

Денисенко В.М.)
9 Вияв цивілізаційних форм свободи у політиці, (проф. Денисенко В.М.)

Спеціалізація: політичні інститути і процеси
Головними напрямами наукової діяльності виступають:

є порівняльний аналіз політичних інститутів і процесів й співвідношення і взаємодія 
гілок державної влад у різних типах політичних режимів;

а партії та партійні системи й інструменти дослідження їхньої еволюції і 
трансформації в умовах транзиту до демократії та її консолідації;

• універсальні, національні та регіональні особливості політичного процесу в 
Україні та світі;

• вибори, виборчі системи та виборчий процес на регіональному, національному та 
субнаціональному рівнях: окреслення тенденцій, взаємозалежностей. подібностей 
і відмінностей.

Формами вияву таких напрямів можуть бути наступні дослідницькі теми:
• Інститут когабітації у напівпрезидентській системі правління, (проф. Романюк 

А.С.)



® Урядові кабінети в європейських парламентських демократіях: сутність, різновиди, 
стабільність, особливості формування та відповідальності, (проф. Романюк А.С.)

а Інститут глави держави: чинники стабільності та ефективності, (дон. Скочиляс 
Л.С.)

в Особливості формування та розвитку національних партійних систем окремих 
країн і регіонів, (доц. Скочиляс Л.С.)

Спеціалізація: міжнародні відносини 
Перспективні теми дисертаційних досліджень:

® Громадянське суспільство у реалізації Східного Партнерства (проф. Мальський 
М.З.)

• Детермінанти формування сучасної політики України у сфері міжнародної безпеки 
(проф. Мальський М.З.)

• Дискурсивні практики зовнішньополітичної діяльності в умовах зовнішньої агресії 
(проф. Присяжнюк Ю.І.)

Інституційне забезпечення взаємодії України з НАТО (проф. Присяжнюк Ю.І.)


