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Що вивчатимеш?



Які набудеш  компетенції?
1. 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. 
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. 
3. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та 
інновацій в сфері політології. 
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. 
5. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт відповідно до встановлених вимог. 
6. Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, світової політики 
та політики окремих країн та регіонів. 
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. 
8. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері політології та з дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з 
урахуванням методологічних, економічних, соціальних, правових та етичних аспектів. 
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. 
10. Брати продуктивну участь у науковому співробітництві як на національному, так і міжнародному рівнях.



Де працюватимеш?

• Набуті компетентності можуть бути застосовані в 
експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-
організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-
політичній діяльності. Робочі місця в науково-дослідних, 
освітніх закладах (молодший науковий співробітник, 
викладач закладу вищої освіти), органах державної влади, 
політичних організаціях (експерт із суспільно-політичних 
питань).


