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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ПОЛІТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ» 

 

Спеціальність: 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

Предметом вивчення є основні етапи становлення та розвитку 

політичного консалтингу; поняття, функції, методи, типи та  його форми, 

а також місце і роль політичного консалтингу в системі прийняття 

політичних рішень у сфері міжнародних відносин 

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

Метою викладання дисципліни є аналіз і розкриття змісту поняття 

політичний консалтинг, методики його здійснення, застосування 

різноманітних гуманітарних дисциплін, пов’язаних з політичним 

консалтингом. Акцент при цьому робиться на провідних напрямах 

застосування політичного консалтингу та його відмінностях, порівняно з 

виборчими технологіями. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення даної дисципліни можна навчитися аналізувати 

вітчизняний і зарубіжний досвід з політичного консалтингу у 

внутрішньополітичному процесі і міжнародних відносинах; 

застосовувати методики створення і підтримки іміджу політичного 

лідера, партії та інших політичних структур; використовувати технології 

політичного консультування у сфері ухвалення політичних рішень, 

планування політичної діяльності, включаючи виборчі кампанії, 

політичне спілкування, підтримку політичних зв’язків і відносин. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення даної дисципліни формуються наступні 

компетентності 

- спроможність вибудовувати комунікації  

- з’являються навички стратегічного планування 

- формуються основи   постійного аналізу ситуації та методологія 

її корекції 

- напрацьовуються технології соціальної комунікації 

- розвивається критичне мислення. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Змістове наповнення дисципліни включає наступні 

теми: політичний консалтинг та його визначення, функції політичного 

консалтингу, спеціальні технології політичного консалтингу, політичні 

технології, передумови їх появи та розвитку, політична система, 

політична організація суспільства. 

Види занять: лекції та практичні заняття 

Методи навчання: на лекціях використовується лекція зі зверненням до 

тематики семінарських занять, на семінарських заняттях – моделювання 

поширених ситуацій у сфері політичного консалтингу з подальшим 
представлення отриманих навичок у вигляді індивідуальних та групових 

презентацій. 

Форми навчання: індивідуальна та групова робота 

Пререквізити «Теорія масової комунікації», «Спічрайтинг», «Історія міжнародних 

відносин» 

Пореквізити «Виборчі технології», «Зв'язки з громадськістю у міжнародних 

відносинах», «Кризові комунікації» 



Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

7 корпус. Під час викладання дисципліни використовуються навчально-

методичні посібники, відеоматеріали, тести, розроблені на кафедрі.  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік  

Кафедра Міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 

Факультет Міжнародних відносин 

Викладач(і) МАГДА ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: 0504447799 

E-mail: rozumaha@gmail.com  

Робоче місце:7.201 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  
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