
Назва дисципліни  «Політичний консалтинг» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 6 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

кандидат політичних наук, доцент кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства Панасенко Г. С. (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; 

тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: 

turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Політологія», «Теорія 

міжнародних відносин», «Міжнародне публічне право», 

«Міжнародні відносини та світова політика», 

«Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних 

відносинах». 

Опис 

Мета дисципліни.  
надати системні знання у сфері політичного 

консультування, сформувати практичні навички для його 

ефективного використання. 

Очікувані результати навчання.  

Знання теоретичних основ, основних форм, етапів і типів 

політичного консалтингу, розуміння способів 

консультування, етапів формування стратегії виборчої 

кампанії, особливостей застосування консалтингових 

методик в практиці реформування українського суспільства 

та держави; вміння використовувати отримані знання у 

професійній діяльності; вироблення нових ідей, розуміння 

явищ і процесів, способів діяльності; моделювати, 

прогнозувати і регулювати політичні процеси, розробляти 

план консультацій, політичних акцій..  
Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 5 (п’ять) тем, які вивчаються протягом 20 

годин аудиторних занять (10 год. – лекції, 10 год. – 

семінарські (практичні) заняття), а також 70 годин 

самостійної роботи. 

Тема 1. Політичний консалтинг: теоретико-методологічні 

засади вивчення (лекцій – 2 год. сем. – 2 год.) 

Тема 2. Окремі види політичного консалтингу в сучасному 

політичному процесі (лекцій – 2 год. сем. – 2 год.) 

Тема 3 Політичний консалтинг як професійна діяльність 

(лекцій – 2 год. сем. – 2 год.) 

Тема 4. Комунікативні аспекти політичного консалтингу 

(лекцій – 2 год. сем. – 2 год.) 

Тема 5. Політичне консультування в системі міжнародних 

відносин (лекцій – 2 год. сем. – 2 год.) 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 



розв’язування ситуативних задач. Підсумковий контроль – 

у формі заліку. 

Мова викладання – українська 

 

 


