




1. Профіль освітньо-професійної програми «Політологія»  

зі спеціальності 052 Політологія 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного підрозділу 

Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр 

Магістр політології 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Освітньо-професійна програма «Політологія» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяці. 

Наявність акредитації 

Міністерство освіти і науки України  

Сертифікат про акредитацію НД № 1492497 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

відповідно до рішення Атестаційної комісії від 27 червня 2013 року  

протокол № 105 (наказ МОН України від 01.07.2013 № 2494-л)  

з галузі знань (спеціальності) 05 Соціальні та поведінкові науки 

052 Політологія визнано акредитованим за рівнем магістр.  

Термін дії сертифіката до 1 липня 2023 року  

(на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565) 

Дата видачі 25 вересня 2017 року 

Цикл/рівень HPK України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови 
Наявність освітнього ступеня бакалавр або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліст. 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років  

(до наступного планового оновлення, не перевищуючи періоду акредитації) 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://filos.lnu.edu.ua/ 

http://filos.lnu.edu.ua/department/politilogy 

https://filos.lnu.edu.ua/department/theory-and-history-of-political-science  

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Метою освітньо-професійної програми «Політологія» є розвиток загальних та фахових компетентностей задля 

системного розуміння політичних інститутів, явищ і процесів на різних рівнях урядування, забезпечення підготовки 

кадрів вищої кваліфікації для здійснення аналітичної роботи, політичного консультування, формування критичного 

мислення та практичних навиків проведення наукових досліджень, а також науково-педагогічної діяльності. 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область, 

галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 052 Політологія 

Опис предметної області: 

Об’єкти вивчення: політичні відносини між акторами та інститутами на місцевому, 

національному, міжнародному і глобальному рівні (politics, policy, polity), влада й урядування, 

політичні інститути та процеси, політичні трансформації, публічна політика, світова 

політика та політика окремих країн і регіонів. При цьому, об’єкти вивчення спрямовані 

зокрема на вироблення професійних знань, вмінь, компетентностей і навиків для виконання 

функцій та типових завдань і цілей діяльності у сфері політичного аналізу, політичної 

практики, політичної реклами, політичного менеджменту та маркетингу тощо. 

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у політичній 

сфері та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Цілі навчання зокрема 

спрямовані на підготовку кваліфікованих фахівців із політичної науки (політичної історії 

та теорії, політичних інститутів і процесів, політичного менеджменту та маркетингу, 

міжнародних політичних процесів), які повинні володіти методологією й інструментарієм 

аналізу, консультування і прогнозування у владно-управлінській, адміністративній, науково-

дослідній, консалтинговій, інформаційній, аналітичній, безпековій та експертно-

рекомендаційних сферах тощо. 

Теоретичний зміст предметної області: нормативна та емпірична політична теорія, 

політична методологія, порівняльна та прикладна політологія, глобальні та регіональні 

студії, спеціальні політологічні дисципліни. Окрему увагу приділено теоретико-

методологічним, науково-методичним, практичним і прикладним (маркетинговим і 

http://filos.lnu.edu.ua/
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менеджерським) засадам і принципам політичного життя, політичного процесу та 

міжінституційних відносин, які забезпечують прийняття й імплементацію обґрунтованих 

професійних рішень. 

Методи, методики та технології: кількісні та якісні методи досліджень, технології 

та інструментарій аналізу політичної сфери та політичного процесу. Додатково йдеться 

про: систему інноваційних методів, професійних методик і технологій, застосування 

яких дозволяє розв’язувати практичні завдання з приводу забезпечення ефективного 

розуміння суспільно-політичних феноменів, явищ, інститутів і процесів на різних рівнях 

урядування; маркетингово-менеджерське розуміння політичного процесу й урядування 

як запоруки аналітичних і практичних опцій застосування отриманих знань.  

Інструменти й обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні 

ресурси та програмні продукти, які застосовуються у практичній політичній діяльності 

та в дослідній роботі у сфері політичних наук. Серед них: сучасні інформаційно-

комунікаційні системи, бази інформаційних і статистичних даних, програмні засоби 

й Інтернет-ресурси, потрібні для формування професійних компетентностей магістра 

політології, комп’ютерна техніка, пакети програм, програмні продукти, бібліотечні 

ресурси та технології, зокрема електронні, сучасне мультимедійне обладнання. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма магістра. Освітня програма із професійною орієнтацією 

на теорію й практику у сфері суспільно-політичного життя, політичної історії та теорії, 

політичних інститутів і процесів крізь призму навиків політичного менеджменту та 

маркетингу і міжнародних політичних процесів. Основним спрямуванням освітньої 

програми є теоретичні та прикладні знання, вміння та навики з приводу розуміння й 

аналізу політичних інститутів, явищ, процесів і закономірностей як у політичній, так і 

в довколаполітичній сфері. Програма націлена на дослідницьку, прикладну і практично-

емпіричну підготовку фахівців й аналітиків, які будуть спроможними пристосовуватись 

до суспільно-політичної, маркетингової і міжнародної кон’юнктури, а тому цілеорієнтована. 

Загалом освітня програма націлена на класичні, традиційні, найновіші і чинні суспільно-

політичні або суто політичні виклики і ризики, з якими можуть стикатись політологи у 

своїй професійній діяльності й роботі. Водночас освітня програма спрямована на осягнення 

тих чи інших універсалістських цінностей глобалізованого світу, які, тим не менше, не 

суперечать традиційним маркерам українського суспільно-політичного процесу і поступу. 

Основний фокус 

освітньої програми 

Освітня програма окреслює параметри, рамки й особливості здобуття загальної освіти 

(другого (магістерського) рівня) за спеціальністю 052 Політологія галузі знань 

05 Соціальні та поведінкові науки, але водночас дещо розширює та спеціалізує їх. 

Загалом політологія вивчає владно-політичні та міжінституційні відносини і процеси на 

місцевому, національному, міжнародному й глобальному рівнях, зокрема політичні ідеї 

і концепти, проблеми інститутів, влади і публічної політики, формальні і неформальні 

політичні інститути та процеси, політичну поведінку, культуру та ідеологію, світову 

політику та політику окремих країн, регіонів й організацій. Однак додатково ж чи 

спеціалізовано увагу освітньої програми сфокусовано на маркетингових і менеджерських 

аспектах отримання й здійснення влади, ходу й аналізу міжінституційних відносин та 

міжнародних процесів, проведення політичних кампаній, експериментування у політичних 

кампаніях тощо. Очікуваним результатом, наслідуваним від предметної області освітньо-

професійної програми, відтак постає системне розуміння політичних явищ, інститутів 

і процесів, готовність до теоретичної, аналітичної і прикладної роботи, консультування 

й аналізу суспільно-політичних і міжнародних процесів, в тім числі у рамках наукових і 

прикладних досліджень та прогнозування в реальній політиці. Відповідно, основний 

фокус загальної освіти за спеціальністю 052 Політологія галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки, представленої в освітній програмі, щоправда за рахунок її 

розширення і часткової спеціалізації, становить підготовка кваліфікованих фахівців, які 

мають ґрунтовні вміння, знання й навики і спроможні їх застосовувати для розв’язання 

теоретико-методологічних і практично-емпіричних завдань у сферах політичного аналізу 

та практичної політики, а також володіють усіма належними і необхідними інструментами 

консультування та прогнозування у різних сферах та рівнях політики й урядування. 

Ключові слова: політика, політична теорія, політичний аналіз, політичне прогнозування, 

політичний маркетинг, влада, урядування, політичний процес, політичні інститути, 

політична культура, політична ідеологія, світова політика, міжнародні процеси. 

Особливості програми 

Особливістю освітньої програми є те, що вона комбінує загальну та спеціальну освіту 

(другого (магістерського) рівня) за спеціальністю 052 Політологія галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки, оскільки, з одного боку, зосереджена на теорії та 

практиці у сфері політичного чи суспільно-політичного життя, політичної історії, 

політичних інститутів і міжнародних процесів, а з іншого – на переважно прикладних 

аспектах застосування й практикування політологічних знань, зокрема і в прикладних 



дослідженнях, і в сфері політичного менеджменту та маркетингу. Причому студент-

магістр в праві вибирати те, якою повинна бути його практично-прикладна спрямованість 

у рамках освітньої програми в майбутньому – або ж більше теоретизованою та 

дослідницько орієнтованою на міжнародні політичні процеси, або ж водночас дослідницько 

орієнтованою, але в полі емпіричних і польових досліджень й політичного маркетингу і 

менеджменту. Але в цілому освітня програма слугуватиме отриманню водночас і науково-

методологічних, і практично-емпіричних знань про політичні інститути, процеси, явища, 

феномени й закономірності, є інтеграцією теоретичної, прикладної, дослідницької й 

аналітичної підготовки студентів, а також вдало скеровуватиме їх до вмінь і навиків 

швидкого та ефективного пристосування до змінюваних політичних і суспільно-політичних 

реалій. Доповнюється це тим, що освітня програма компонується незалежною і ємкою 

складовою цілеорієнтованого навчання й націлена на найновіші і чинні інструменти та 

засоби відповіді й подолання викликів, перед якими можуть бути політологи у своїй 

повсякденній діяльності і роботі. Це забезпечується за рахунок викладання тих окремих 

курсів та дисциплін, які поки що не мають аналогів в закладах вищої освіти нашої 

держави та значною мірою розвинені завдяки поступу західної політичної науки й освіти, 

зокрема з приводу організації політичних і виборчих кампаній, експериментування 

у сфері політики, розуміння транснаціональних суспільно-політичних процесів тощо. 

А також за рахунок того, що очікуваним результатом освітньої програми є набуття 

компетенцій для політичного аналізу, консалтингу, маркетингу та менеджменту разом з 

теоретичними знаннями і розуміння міжнародних політичних процесів. Також освітня 

програма передбачає навики використання іноземних мов за фахом та створення умов 

для академічної мобільності і навчання на спеціальності «Політологія» у провідних 

ЗВО як України, так і за кордоном, адже вона узгоджується що з одними, що з іншими.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Сфера діяльності, основні посади, професійні назви робіт, професійні можливості 

випускників за Національним класифікатором професій України (за ДК 003:2010): 1141.1 – 

вища посадова особа (голова, генеральний секретар, секретар, президент, лідер, керівник 

та ін.) політичної партії; 2443.2 – консультант із суспільно-політичних питань (в партіях 

та інших громадських організаціях); 1143.3 – вища посадова особа (президент, віце-

президент, головний учений секретар та ін.) академії, що діє на громадських засадах; 

1143.2 – вища посадова особа самоврядувальної організації (крім національних академій 

України); 1143.4 – вища посадова особа громадської організації (у галузі культури, 

освіти, благодійності, прав людини та ін.); 1143.4 – голова (інша вища посадова особа) 

відділення громадської організації (гуманітарної, спеціалізованої); 2443.1 – молодший 

науковий співробітник (філософія, історія, політологія); 2443.1 – науковий співробітник 

(філософія, історія, політологія); 2443.1 – науковий співробітник-консультант (філософія, 

історія, політологія); 2443.2 – експерт із суспільно-політичних питань; 2443.2 – консультант 

із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); 2443.2 – 

політичний оглядач; 2443.2 – політолог; 2451.2 – оглядач політичний; 1475.3 – менеджер 

(управитель) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; 114 – вища посадова 

особа громадських і самоврядувальних організацій; 1234 – керівник підрозділу з 

реклами та зв'язків з громадськістю; 1234 – начальник відділу (з реклами, зв'язків з 

громадськістю); 1475.4 – менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю; 2419.2 – 

фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою; 3439 – організатор громадських заходів; 

2433.1 – молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика); 2433.1 – науковий 

співробітник (інформаційна аналітика); 2433.1 – науковий співробітник-консультант 

(інформаційна аналітика); 2443.1 – молодший науковий співробітник (філософія, історія, 

політологія); 2443.1 – науковий співробітник (філософія, історія, політологія); 2443.1 – 

науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія); 3491 – лаборант 

наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень); 2419.3 – консультант 

(в апараті органів державної влади, виконкому); 2419.3 – помічник-консультант народного 

депутата України; 2419.2 – консультант з маркетингу; 2451.2 – письменник, редактор та 

журналіст; 2149.2 – аналітик комунікацій (крім комп'ютерів); 1210.1 – начальник 

агентства (повітряних сполучень, морського, рекламно-інформаційного, транспортно-

експедиційного та ін.); 1476.1 – менеджер (управитель) з реклами; 1229.1 – керівник прес-

служби (центральні органи державної влади); 1229.1 – прес-секретар; 1229.3 – керівник 

прес-служби (місцеві органи державної влади); 2419.3 – радник (органи державної влади); 

1229.3 – завідувач відділу (місцеві органи державної влади); 1229.3 – начальник відділу 

(місцеві органи державної влади); 2419.3 – помічник-консультант народного депутата 

України; 2310.2 – викладач вищого навчального закладу; 2320 – викладач професійного 

навчально-виховного закладу; 2320 – викладач професійно-технічного навчального 

закладу; 2351.2 – викладач (методи навчання); 3340 – викладач-стажист. 



Подальше навчання 

Магістр за спеціальністю «Політологія» може продовжити навчання за рівнем підготовки 

доктора філософії в аспірантурі, а саме за програмою третього циклу FQEHEA, 8 рівня 

EQF LLL і 8 рівня HPK. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання  

Лекційні курси поєднуються із практичними заняттями, в ході яких розв’язуються  

задачі, ситуаційні завдання, практикуються ділові ігри тощо. Заняття проводять із 

дискусіями і підготовкою презентацій, що розвиває нові ідеї, логічні, ділові, лідерські і 

комунікативні навики та вміння працювати у команді. Написання наукових тез, статей і 

науково-дослідних робіт. Під час останнього року навчання певний час відводиться 

на написання завершальної кваліфікаційної (магістерської) роботи, яка публічно презентується 

й обговорюється за участі викладачів, студентів і працівників-практиків. Загалом навчання 

за програмою є проблемно-орієнтованим і студентоцентрованим, інтерактивним, передбачає 

електронне навчання у системі «Moodle», самонавчання, навчання на основі досліджень 

тощо. В ході навчання передбачено педагогічну (асистентську) і виробничу (переддипломну) 

практику. При цьому, обсяг освітньої програми становить 90 кредитів ECTS. Мінімум 

35 % обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених відповідним Стандартом 

вищої освіти. 

Оцінювання 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS і національною 

шкалою оцінювання. Оцінювання включає у себе поточний, модульний і підсумковий 

контроль, самоконтроль, державну атестацію – публічний захист (зокрема демонстрацію) 

кваліфікаційної роботи, а також педагогічну (асистентську) (у формі залікових занять) і 

виробничу (переддипломну) практику (з сумарним навантаженням не менше 6 кредитів 

ECTS). 

Поточний контроль – усне та письмове опитування, оцінка роботи в малих групах, 

тестування, захист індивідуальних завдань тощо. 

Модульний контроль – письмові та тестові завдання у рамках змістовних модулів. 

Підсумковий контроль – екзамени, заліки та диференційовані заліки з урахуванням 

накопичених балів поточного контролю. 

Державна атестація – підготовка і публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної 

(магістерської) роботи. 

6 – Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми дослідницького та/або інноваційного й 

прикладного характеру у політичній сфері, що характеризуються невизначеністю умов 

і вимог, із застосуванням фахових досліджень та/або здійснення інновацій. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК02. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК03. Здатність розробляти проекти та управляти ними.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК05. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК07. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

ЗК08. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК09. Здатність до підготовки рекомендацій і проектів рішень на основі аналізу 

інформації. 

ЗК10. Володіння методами вивчення суспільних феноменів, явищ і процесів. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

СК01. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської 

діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику 

та її сучасні інтерпретації. 

СК02. Спроможність здійснювати фахову педагогічну та/або науково-педагогічну 

діяльність у закладах освіти.  

СК03. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей 

розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної 

політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 

СК04. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, 

інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах 

і на різних рівнях їхнього функціонування. 

СК05. Спроможність комплексно використовувати нормативу та емпіричну 

політичну теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного 

аналізу. 

СК06. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації 

та аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні. 



СК07. Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, експертно-

аналітичні та консультаційні функції на місцевому, національному і міжнародному рівні. 

СК08. Здатність проектувати і розуміти суть експериментів у політиці, функції та 

закономірності маркетингу і менеджменту в політиці, громадському секторі та  

міжнародних організаціях, функціонування політичного ринку, виборчої інженерії 

та політичного рекламування й на цій підставі аналізувати партійну діяльність і вимоги 

до розробки стратегії і тактики виборчої кампанії та її логістики і менеджменту. 

СК09. Знання міжнародних організацій, їхнього статусу і функції, сутності і змісту 

розвитку політичних інститутів країн Європи, а відтак вміння визначати роль і місце 

транскордонного співробітництва у системі регіонального розвитку України в умовах 

євроінтерграції.  

СК10. Розуміння постмодерного підходу до політики та наукової парадигми, 

сутності, природи, структури, можливостей і викликів глобальної демократії, суті, 

особливостей і еволюції формування політичних цінностей у різних типах політичних 

режимів, зокрема на національному і субнаціональному рівнях. 

СК11. Здатність визначати ознаки, типи, причини й наслідки політичних змін і криз, 

розуміти сутність антикризового і партійного менеджменту та соціального конструктивізму 

у політиці, а відтак вміння аналізувати соціоконструктивні виміри політики. 

СК12. Усвідомлення суті та змісту доктринального і програмного позиціонування 

партій та міжнародних організацій, зокрема переваг і недоліків ідеологій лівого спектру, а 

також критеріїв і параметрів радикалізму, екстремізму й тероризму та механізмів їх 

попередження та протидії їм. 

СК13. Володіння навиками й інструментарієм використання процедур електронної 

демократії і цифрової держави, формування рекомендацій по підвищенню ефективності 

міжнародних організацій та різних форм політичного менеджменту і маркетингу для 

досягнення управлінських цілей і забезпечення електронної демократії. 

СК14. Здатність ідентифікувати й аналізувати явища та різні виміри мультикультуралізму, 

етнонаціональної політики і моделі громадянського суспільства та їхні політичні й 

етнокультурні ефекти, а також ефективно управляти етнокультурним розмаїттям. 

7 – Нормативний зміст підготовки магістра, сформульований у термінах програмних результатів навчання  

ПР01. Застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння природи та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 

сучасні інтерпретації, особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного 

та соціокультурного контексту. 

ПР02. 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.  

ПР03. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних 

питань, досліджень та інновацій в сфері політології. 

ПР04. 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. 

ПР05. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт відповідно до встановлених вимог. 

ПР06. Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, 

світової політики та політики окремих країн та регіонів. 

ПР07. 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. 

ПР08. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері політології та з дотичних до неї міждисциплінарних 

напрямів з урахуванням методологічних, економічних, соціальних, правових та етичних аспектів. 

ПР09. Критично розуміти та проектувати експерименти в маркетингу і менеджменті політичних кампаній, у тому 

числі усвідомлюючи еволюцію, сутність, теоретичні засади, принципи, різновиди і функції політичного маркетингу 

та менеджменту, специфіку і складові функціонування політичного ринку, інформаційно-аналітичної і партійної 

діяльності, алгоритми діагностики інформаційних подій і процесів, форми, засоби та процедури електронного 

урядування, прийоми і техніки цифрової держави і загалом ефективного маркетингу й менеджменту у політиці. 

ПР10. Аналізувати політичний процес на підставі постмодерного підходу та засад і методології соціального 

конструктивізму, розуміння сутності і форм ідеологічного маніпулювання, оперування різними за евристичними 

цінностями моделями громадянського суспільства, різними політичними цінностями й антицінностями в умовах 

глобалізації та різних рівнів і типів політичних режимів, концепціями, практиками, засадами та моделями політики 

мультикультуралізму, етнонаціональної політики, управління розмаїттям, конфліктами та перспективами  

розвитку громадянського суспільства в країнах світу. 

ПР11. Інтерпретувати та порівнювати сутність і складові міжнародних організацій та законодавства про основи 

транскордонного співробітництва України в рамках участі прикордонних територій в інтеграційних процесах, а 



також зумовленість і роль зарубіжних, передусім європейських, політичних чи суспільно-політичних подій, процесів, 

систем й інститутів та їхнє значення у світовій, регіональній і вітчизняній політиці. 

ПР12. Усвідомлювати сутність, типи, причини та наслідки політичних змін і криз, в тому числі на тлі еволюції, 

організації і доктрин лівих партій, а також сутність, особливості, моделі й стратегії, методи та процедури, специфіку 

і наповненість радикалізму, екстремізму і тероризму, техніки та механізми протидії їм і антикризового й партійного 

менеджменту у контексті етнічних, територіальних, регіональних конфліктів, зокрема антитерористичної діяльності 

держави та ролі і функціональності міжнародних організацій у протидії деструктивним явищам в політиці. 

ПР13. Розрізняти, визначати й різносторонньо оцінювати моделі виборчих кампаній і «ціну кандидатів» у них, 
оптимальний виборчий округ для балотування, організовувати та компонувати фандрайзінг, оптимальну модель 

виборчого штабу, відбір претендентів і розподіл повноважень у виборчому штабі, паспорт виборчого округу, 

елементи й матеріали політичної реклами, «розкрутку» і «просування» іміджу кандидатів в рамках виборчих 

технологій. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Залучення на конкурсній основі науково-педагогічних працівників, які за кваліфікацією 

відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають потрібний стаж 

науково-педагогічної роботи та підтверджений науковий ступінь і вчене звання. З метою 

підвищення кваліфікації науково-педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію 

програми, раз у п’ять років проходять підвищення кваліфікації в Україні та/або за  

кордоном, щороку виступають на науково-методологічних семінарах. 

Поточний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес 

за спеціальністю 052 Політологія: професорів – 4, доцентів – 11, в тому числі, доцентів, 

докторів наук – 1, асистентів (кандидатів політичних наук) – 5. Можлива участь в 

освітньому процесі закордонних фахівців та інших залучених фахівців. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі: 

- вул. Університетська, 1 – 23 453,00 кв. м.; 

- вул. Січових Стрільців, 14 – 4 395,30 кв. м.; 

- вул. Січових Стрільців, 16 – 1 981,20 кв. м.; 

- вул. Січових Стрільців, 19 – 2 635,60 кв. м.; 

- вул. П. Дорошенка, 41 – 7 763,70 кв. м.; 

- вул. П. Дорошенка, 33 – 1 211,50 кв. м; 

- вул. Коперника, 3 – 4 728,30 кв. м. 

2. Забезпечення належного стану аудиторного фонду (дев'ять аудиторій за адресою 

вул. Університетська, 1; десять аудиторій за адресою вул. Коперника, 3; десять аудиторій 

за адресою вул. Дорошенка, 41; чотири аудиторії за адресою вул. Грушевського, 4) 

із підключенням до мережі Wi-Fi. Частина аудиторій обладнана мультимедійними 

проекторами. Крім того, в освітньому процесі використовуються портативні проектори 

і фліп-чарти. 

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів/класів зі стаціонарними ПК 

з підключенням до мережі Інтернет: 

- комп’ютерний клас № 1б; 49 кв. м.; 

- комп’ютерний клас № 1в; 32,5 кв. м. 

4. Інформація про соціально-побутову інфраструктуру: гуртожитки для студентів; 

їдальні, буфети та кафе; медичні пункти; актові зали; спортивні зали; плавальні 

басейни; студентський клуб; бази відпочинку. 

5. У рамках змішаного і дистанційного навчання викладачами та студентами базово 

застосовується програмне забезпечення, встановлене на особисті стаціонарні ПК і 

мобільні пристрої, зокрема: «Microsoft Office 365»; «Zoom»; «Google Meet»; «Microsoft 

Teams»; «Google Hangouts»; «Moodle. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є Наукова бібліотека 

ЛНУ ім. Івана Франка і бібліотека філософського факультету. Крім того, є доступ до 

джерел Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, наукових видань, які індексуються в рамках 

деяких наукометричних баз даних. В освітньому процесі можуть використовуватись 

матеріали та дані Центру політичних досліджень при Львівському національному 

університеті імені Івана Франка, а його аналітики сприятимуть набуттю практичного і 

громадського досвіду. Важливо, що інформаційне забезпечення освітньої програми 

підтримується ІТ-службами й фахівцями університету і факультету. Відтак додатковими 

джерелами інформаційного забезпечення є дані, які поміщені на веб-сайті університету 

і його підрозділів. Зокрема, існує можливість опанування електронних курсів навчання 

дистанційно (на платформі «Moodle», он-лайн лекторію університету, вебінарів), а також 

розвитку додаткових компетенцій практичного застосування знань теоретичного характеру 

(в рамках роботи Відділу кар’єрного розвитку і співпраці з бізнесом). Окремо інформаційне 

забезпечення висвітлено на web-сторінках викладачів, зокрема у розділі «Публікації».  



Наявними є навчальний контент, робочі програми (силабуси) навчальних дисциплін, 

плани практичних (семінарських) занять, завдання для практичних робіт, завдання для 

самостійної роботи студентів здобувачів другого (магістерського) рівня освіти. Окрім 

того, підготовленими і впровадженими в освітній процес є питання, задачі, завдання 

(кейси), методичні рекомендації тощо для поточного і підсумкового контролю, завдання 

для комплексної контрольної роботи. Передбаченим є використання інформаційних 

технологій під час виконання завдань для самостійної роботи. Наявним є Положення 

про роботу атестаційної (екзаменаційної) комісії. Освітня програма забезпечена програмами 

для проходження практик. Підготовленими є вибіркові навчальні дисципліни, вимоги 

до курсів, система оцінювання, з якими можна ознайомитись через документацію, 

яка, в тому числі, розміщена на сайті факультету. Використовується система виявлення 

текстових збігів та запозичень у кваліфікаційних роботах здобувачів освіти. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Національна кредитна мобільність забезпечується завдяки співпраці між кафедрами 

політології й теорії та історії політичної науки Львівського національного університету 

імені Івана Франка і такими закладами вищої освіти України, як: Київський національний 

університет імені Т.Г. Шевченка, м. Київ; Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна, м. Харків; Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника, м. Івано-Франківськ; Національний університет «Львівська політехніка», 

м. Львів; ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород; Національний 

університет «Острозька академія», м. Острог; Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича, м. Чернівці. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Учасники освітнього процесу мають широкий спектр можливостей для навчання та 

стажування за кордоном, передусім у рамках різних програм обміну і стипендій. Вони 

базово забезпечуються програмами обміну «Erasmus+», «Fulbright», «Mevlana» і т.д. Повний 

перелік можна отримати у Відділі міжнародних зв’язків Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Крім того, на магістратуру поширюється дія «Положення 

про визнання і перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності 

Львівського національного університету імені Івана Франка» (2019), а також «Порядок 

визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів 

навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті» (2020). 

Перелік найвідоміших університетів, включених до програм міжнародної кредитної 

мобільності, із якими співпрацює Львівський національний університет імені Івана 

Франка: Monash University (Австралія), University of Liège (Бельгія), Veliko Tarnovo 

University St.Cyril and Methodius, St. Clement of Ohrid University of Sofia, University of 

Plovdiv “Paisii Hilendarski” (Болгарія), University of Alberta та University of Manitoba 

(Канада), University of Zagreb (Хорватія), University of Ostrava, Palacký University of 

Olomouc і Tomas Bata University in Zlín (Чехія), University of Aarhus (Данія), University 

of Angers та University of Maine (Франція), Chemnitz University of Technology, Carl von 

Ossietzky University of Oldenburg, Ilmenau University of Technology, University of Würzburg, 

DAAD, Humboldt University of Berlin, University of Potsdam та University of Bayreuth 

(ФРН), Aristotle University of Thessaloniki та National and Kapodistrian University of 

Athens (Греція), Debrecen University і Ariel University (Угорщина), University of Macerata, 

Roma Tre University, University of Milan, Tuscia University in Viterbo та University of 

L'Aquila (Італія), Šiauliai University, Mykolas Romeris University та Vilnius University 

(Литва), Alecu Russo State University of Bălţi та Moldova State University (Молдова), 

Jagiellonian University, Jan Kochanowski University in Kielce, The University of Silesia 

in Katowice, University of Wrocław, University of Warsaw, Opole University, Maria 

Grzegorzewska Academy of Special Education, Adam Mickiewicz University in Poznań, 

University of Zielona Góra, University of Lodz, The University of Warmia and Mazury in 

Olsztyn, Maria Curie-Sklodowska University, University of Gdansk та The Jacobs University 

(Польща), University of Coimbra та University of Porto (Португалія), Babeș-Bolyai University 

(Cluj) та Ștefan cel Mare University of Suceava (Румунія), Comenius University і Pavol 

Jozef Šafárik University in Košice (Словаччина), University of Ljubljana (Словенія),  

University of the Basque Country, University of Valencia, University of Seville і University 

of Cádiz (Іспанія), Mälardalen University (Швеція), Istanbul University, Sakarya University, 

Ağrı İbrahim Çeçen University і Ordu University (Туреччина), University of Michigan, 

The University of Alabama, University of Wisconsin-Madison, The University of Kansas, 

Western Michigan University, Webster University і University of South Carolina (США). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Є можливість навчання іноземних здобувачів вищої освіти. Для належних умов для 

навчання іноземців в Університеті функціонує Центр міжнародної освіти (Інституту 

післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Університету), фахівці якого 

забезпечують вивчення української мови. 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти, практики, кваліфікаційна робота 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

Нормативні навчальні дисципліни 

ЗК1.1.01 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 Залік 

ЗК1.1.02 Психологія та педагогіка вищої школи 3 Залік 

ПП1.2.01 Ліві політичні партії: доктринальна та організаційна еволюція 4 Екзамен 

ПП1.2.02 Порівняльний аналіз політичних інститутів країн ЦЄ 4 Екзамен 

ПП1.2.03 Методологія політичних досліджень 3 Екзамен 

ПП1.2.04 Технологія виборчої кампанії 4 Екзамен 

ПП1.2.05 Методика викладання політології у вищій школі 3 Залік 

ПП1.2.06 Педагогічна (асистентська) практика 6 Диф. залік 

ПП1.2.07 Виробнича (переддипломна) практика 3 Залік 

ПП1.2.08 Кваліфікаційна (магістерська) робота 6 Захист маг. роб. 

Дисципліни внутрішньої спеціалізації 1 «Політичний маркетинг і менеджмент» 

ПП1.2.1.01 Політична реклама 5 Залік 

ПП1.2.1.02 Політичний маркетинг і менеджмент 4 Залік 

ПП1.2.1.03 
Маркетинг і менеджмент політичних кампаній 

(експериментальна політологія) 
4 Екзамен 

ПП1.2.1.04 Моделі громадянського суспільства 4 Екзамен 

ПП1.2.1.05 Магістерський семінар 3 Залік 

ПП1.2.1.06 Менеджмент партійної діяльності 4 Екзамен 

ПП1.2.1.07 Курсова робота 3 Захист курс. роб. 

Дисципліни внутрішньої спеціалізації 2 «Міжнародні політичні процеси» 

ПП1.2.2.01 Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної Європи 5 Залік 

ПП1.2.2.02 Електронне врядування та цифрова держава 4 Залік 

ПП1.2.2.03 Міжнародні організації 4 Екзамен 

ПП1.2.2.04 Проблеми ідентичності в умовах глобалізації 4 Екзамен 

ПП1.2.2.05 Магістерський семінар 3 Залік 

ПП1.2.2.06 Політичний менеджмент та транскордонні процеси 4 Екзамен 

ПП1.2.2.07 Курсова робота 3 Захист курс. роб. 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66 

Вибіркові навчальні дисципліни 

ЗК2.1.1.01 Дисципліна вільного вибору 3 Залік 

ПП2.1.1.01 
Механізми і техніки протидії радикалізму, екстремізму та 

тероризму 4 Залік 

ПП2.1.2.02 Політичні аспекти мультикультуралізму 

ПП2.1.1.03 
Інформаційно-аналітична діяльність в державних і 

недержавних структурах 4 Залік 

ПП2.1.2.04 Сучасні теорії політичних змін та розвитку 

ПП2.1.1.05 Субнаціональні політичні режими 
5 Залік 

ПП2.1.2.06 Політична антропологія 

ПП2.1.1.07 
Етнонаціональна політика й управління етнокультурним 

розмаїттям 4 Залік 

ПП2.1.2.08 Соціальний конструктивізм у політиці 

ПП2.1.1.09 Менеджмент національних і міжнародних проектів 
4 Залік 

ПП2.1.2.10 Глобальна демократія 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 24 

Загальний обсяг освітньої програми 90 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти, практики, кваліфікаційна робота 
Кількість кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1-й семестр 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 Залік 

Психологія та педагогіка вищої школи 3 Залік 

Ліві політичні партії: доктринальна та організаційна 

еволюція 
4 Екзамен 

Порівняльний аналіз політичних інститутів країн ЦЄ 4 Екзамен 

Методологія політичних досліджень 3 Екзамен 

Технологія виборчої кампанії 4 Екзамен 

Політична реклама (внутрішня спеціалізація 1) 

5 Залік Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної 

Європи (внутрішня спеціалізація 2) 

Політичний маркетинг і менеджмент (внутрішня 

спеціалізація 1) 
4 Залік 

Електронне врядування та цифрова держава (внутрішня 

спеціалізація 2) 

2-й семестр 

Методика викладання політології у вищій школі 3 Залік 

Дисципліна вільного вибору 3 Залік 

Маркетинг і менеджмент політичних кампаній 

(експериментальна політологія) (внутрішня 

спеціалізація 1) 
4 Екзамен 

Міжнародні організації (внутрішня спеціалізація 2) 

Моделі громадянського суспільства (внутрішня 

спеціалізація 1) 
4 Екзамен 

Проблеми ідентичності в умовах глобалізації 

(внутрішня спеціалізація 2) 

Курсова робота (внутрішня спеціалізація 1 або 2 ) 3 Захист курс. роб. 

Механізми і техніки протидії радикалізму, екстремізму 

та тероризму 4 Залік 

Політичні аспекти мультикультуралізму 

Інформаційно-аналітична діяльність в державних і 

недержавних структурах 4 Залік 

Сучасні теорії політичних змін та розвитку 

Субнаціональні політичні режими 
5 Залік 

Політична антропологія 

3-й семестр 

Магістерський семінар (внутрішня спеціалізація 1 або 2) 3 Залік 

Менеджмент партійної діяльності (внутрішня 

спеціалізація 1) 
4 Екзамен 

Політичний менеджмент та транскордонні процеси 

(внутрішня спеціалізація 2) 

Етнонаціональна політика й управління 

етнокультурним розмаїттям 4 Залік 

Соціальний конструктивізм у політиці 

Менеджмент національних і міжнародних проектів 
4 Залік 

Глобальна демократія 

Педагогічна (асистентська) практика 6 Диф. залік 

Виробнича (переддипломна) практика 3 Залік 

Кваліфікаційна (магістерська) робота 6 Захист маг. роб. 



Структурно-логічна схема ОП (продовження) 

 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів відбувається у формі відкритого і публічного захисту 

кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

та її публічного захисту 

Кваліфікаційна (магістерська) робота повинна передбачати самостійне розв'язання 

складної задачі або проблеми у політичній сфері на основі фахових досліджень 

та/або здійснення інновацій і супроводжується проведенням авторської роботи 

дослідницького типу, застосуванням релевантних методів і методик тощо.  

Робота, очікувано, повинна містити практичні рекомендації. Публічний захист 

роботи повинна супроводжувати мультимедійна презентація її результатів. У 

кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації 

та фабрикації. Для цього у рамках забезпечення академічної доброчесності в 

університеті призначають відповідальних осіб, які забезпечують технічну  

перевірку робіт. Окрім того, електронні варіанти кваліфікаційних робіт  

обов’язково передаються на зберігання у Наукову бібліотеку університету, а 

також розміщуються на відповідних веб-сторінках.  

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 

4.1. Загальні компетентності (ЗК) 

 

Для нормативних компонент освітньої програми 
 

Компоненти 

ОП 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01 ЗК02 ЗК03 ЗК04 ЗК05 ЗК06 ЗК07 ЗК08 ЗК09 ЗК10 

ЗК1.1.01 + + + + +   +   

ЗК1.1.02 + + +  + + +    

ПП1.2.01 + +  +   +  + + 

ПП1.2.02  +  + +    + + 

ПП1.2.03  + + + + +   + + 

ПП1.2.04   + + + + +  + + 

ПП1.2.05 +    +  +  + + 

ПП1.2.06 +    +  +  + + 

ПП1.2.07 + + + + + + +  + + 

ПП1.2.08  + + + + + + + + + 

ПП1.2.1.01   + + + + +  + + 

ПП1.2.1.02  + + + + + +  + + 

ПП1.2.1.03  + + + + + + + +  

ПП1.2.1.04  +  + +  +   + 

ПП1.2.1.05  +  + + +    + 

ПП1.2.1.06 + + + +  + +  + + 

ПП1.2.1.07  + + + + + +  + + 

ПП1.2.2.01  +  + + + +    

ПП1.2.2.02   + +  +  + +  

ПП1.2.2.03  + + +  +  + + + 

ПП1.2.2.04 + +  + +     + 

ПП1.2.2.05  +  + + +    + 

ПП1.2.2.06   + + +  +    

ПП1.2.2.07  + + + + + +  + + 

 



Для вибіркових компонент освітньої програми 

 

Компоненти 

ОП 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01 ЗК02 ЗК03 ЗК04 ЗК05 ЗК06 ЗК07 ЗК08 ЗК09 ЗК10 

ЗК2.1.1.01  +  +  +    + 

ПП2.1.1.01    +  + +  +  

ПП2.1.2.02  +  + + + +   + 

ПП2.1.1.03    + + + +  +  

ПП2.1.2.04 + +  +  +   + + 

ПП2.1.1.05  +  +  + +   + 

ПП2.1.2.06 +    + +    + 

ПП2.1.1.07   + +  + +  +  

ПП2.1.2.08  +   + +    + 

ПП2.1.1.09   + + + + + + +  

ПП2.1.2.10 + + +  + +    + 

 

4.2. Спеціальні компетентності (СК) 

 

Для нормативних компонент освітньої програми 

 

Компоненти 

ОП 

Спеціальні компетентності (СК) 

СК01 СК02 СК03 СК04 СК05 СК06 СК07 СК08 СК09 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 

ЗК1.1.01  +             

ЗК1.1.02  +             

ПП1.2.01 +  +         +   

ПП1.2.02 +  + + +    +      

ПП1.2.03 + +  + + +    +     

ПП1.2.04 +     + + +       

ПП1.2.05  + + +           

ПП1.2.06  + + +           

ПП1.2.07      + +        

ПП1.2.08 +     +         

ПП1.2.1.01 +      + +       

ПП1.2.1.02 +  + + + + + + +   +  + 

ПП1.2.1.03 +  + + +   +       

ПП1.2.1.04 +  +  +     +    + 

ПП1.2.1.05  +    +         

ПП1.2.1.06        +   + + +  

ПП1.2.1.07 +              

ПП1.2.2.01 +  +  +     +     

ПП1.2.2.02    +   +      +  

ПП1.2.2.03   +  + + + + +   + +  

ПП1.2.2.04 +  +       + +   + 

ПП1.2.2.05  +    +         

ПП1.2.2.06      + + + +      

ПП1.2.2.07 +              



Для вибіркових компонент освітньої програми 
 

Компоненти 

ОП 

Спеціальні компетентності (СК) 

СК01 СК02 СК03 СК04 СК05 СК06 СК07 СК08 СК09 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 

ЗК2.1.1.01 +   + + +    +     

ПП2.1.1.01   + +   +     +   

ПП2.1.2.02 +   +  +        + 

ПП2.1.1.03   +  + + + +     +  

ПП2.1.2.04        +   +    

ПП2.1.1.05    +  + +   +     

ПП2.1.2.06 +    +     +     

ПП2.1.1.07 +  + +  +        + 

ПП2.1.2.08 +   + + +     +    

ПП2.1.1.09       + +       

ПП2.1.2.10  +  + +     +     

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньої програми 
 

Для нормативних компонент освітньої програми 
 

Компоненти 

ОП 

Програмні результати (ПР) 

ПР01 ПР02 ПР03 ПР04 ПР05 ПР06 ПР07 ПР08 ПР09 ПР10 ПР11 ПР12 ПР13 

ЗК1.1.01   +           

ЗК1.1.02       +       

ПП1.2.01 +     +      +  

ПП1.2.02 +          +   

ПП1.2.03 + +   + +  + +     

ПП1.2.04    +   +      + 

ПП1.2.05       +  +     

ПП1.2.06       +       

ПП1.2.07 +   + +         

ПП1.2.08 + + +           

ПП1.2.1.01             + 

ПП1.2.1.02 +   + +   + + +  +  

ПП1.2.1.03 +       + + +  +  

ПП1.2.1.04 + +    + +   +    

ПП1.2.1.05 + + +           

ПП1.2.1.06  +  +  + +  +   +  

ПП1.2.1.07 +             

ПП1.2.2.01 + +    +  +  +    

ПП1.2.2.02      +   +     

ПП1.2.2.03 + +     +    + +  

ПП1.2.2.04 +     + +  + +  +  

ПП1.2.2.05 + + +           

ПП1.2.2.06    +       +   

ПП1.2.2.07 +             



Для вибіркових компонент освітньої програми 

 

Компоненти 

ОП 

Програмні результати (ПР) 

ПР01 ПР02 ПР03 ПР04 ПР05 ПР06 ПР07 ПР08 ПР09 ПР10 ПР11 ПР12 ПР13 

ЗК2.1.1.01 + +        +    

ПП2.1.1.01    + +  +     +  

ПП2.1.2.02 + +    + +   +    

ПП2.1.1.03 +   + +   + +    + 

ПП2.1.2.04 + +    +  +    +  

ПП2.1.1.05    +  +    +    

ПП2.1.2.06 + +  +   +       

ПП2.1.1.07 +   +      +    

ПП2.1.2.08 + +        +   + 

ПП2.1.1.09        +   +   

ПП2.1.2.10 + +      + + +    
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