
Випускники 
спеціальності 
«Політологія» 
можуть реалізувати 
себе у таких 
напрямах: 

 

Дослідник 
політики, 
викладач 
політичних наук.  
Фундаментальна 
наукова підготовка в 
сфері політичної науки.  

 

Політичний 
лідер.  

Сфера практичної 
політики є однією з 
найбільш привабливих і 
в той же час складних з 
точки зору професійної 
реалізації випускників.  

За час навчання 
студенти отримують 
необхідні знання для 
практичної політичної 
діяльності в якості 
лідерів, активістів 
молодіжних об'єднань, 
громадських організацій 
та політичних партій.  

Компетенції, 
необхідні політичному 
лідеру, формують такі 
дисципліни, як 
«Політичний 
менеджмент», 
«Політичні еліти та 
лідерство», 
«Партологія», 
«Практична 
політологія», 
«Державне управління 
та місцеве 
самоврядування» тощо. 

 

Політичний 
аналітик, 
консультант.  

Професійний 
політолог – це фахівець 
з управління знаннями, 
необхідними для 
прийняття політичних 
рішень, здатний 
аналізувати суспільно-
політичну інформацію 
та виступати з 
експертними оцінками.  

В якості 
політичного аналітика, 
експерта, радника-
консультанта політолог 
може працювати 

помічником осіб, що 
приймають рішення 
(депутатів, голів органів 
виконавчої влади), 
співробітником 
аналітичних відділів 
органів державної 
влади, політичних 
партій, консалтингових 
агентств, інститутів і 
центрів політичних 
досліджень.  
 Випускники 
працюють в аналітичних 
центрах національного 
та регіонального рівнів, 
зайняті в сфері 
політичного 
консалтингу. 

 

PR-менеджер у 
сфері політики  

(PR – Public 
Relations  – зв'язки з 
громадськістю). 
Спеціаліст-політолог 
набуває вміння 
працювати з різними 
аудиторіями, 
організовувати 
професійну комунікацію 
на основі 
маркетингових 

досліджень та 
стратегій, як у сфері 
політики, так і в інших 
галузях суспільного 
життя. Цьому сприяє в 
цілому фундаментальна 
гуманітарна освіта, а 
також спеціальна 
підготовка в рамках 
вивчення курсів 
«Політичний 
менеджмент», 
«Політичний 
консалтинг», 
«Політичний 
іміджмейкінг», 
«Практична політологія» 
тощо. Випускники 
здійснюють професійну 
діяльність у PR-
агентствах, прес-
службах та відділах по 
зв'язках з 
громадськістю 
політичних і 
комерційних структур, 
працюють прес-
секретарями політичних 
лідерів. 

 

 
 



Державний 
службовець.  

У рамках вивчення 
таких дисциплін, як 
«Державне управління 
та місцеве 
самоврядування», 
«Державна політика», 
«Економічна політика», 
«Соціальна політика», 
«Етнополітологія» та 
інших студенти 
отримують можливість 
підготуватися до 
державної служби, 
роботі в системі влади 
на національному, 
регіональному і 
муніципальному рівнях. 
Студентами вивчаються 
технології прийняття 
політичних рішень.  

Організація 
практики в органах 
державної влади, 
налагоджені контакти з 
ключовими 
міністерствами і 
відомствами формують 
кар'єрну перспективу 
для випускників.  

Випускники-
політологи займають 

відповідні посади в 
органах державної 
влади та місцевого 
самоврядування 
(відділи внутрішньої та 
інформаційної політики, 
комунікацій з 
громадськістю  тощо). 

 

Політичний 
журналіст.  

Випускники-
політологи, що 
поєднують базову 
гуманітарну підготовку 
з навичками 
професійного 
політичного аналізу, 
знаннями особливостей 
динаміки громадської 
думки, мають 
безсумнівні конкурентні 
переваги на ринку 
журналістської праці. 
Вони представлені на 
телевізійних каналах, 
працюють у 
центральних 
друкованих виданнях, у 
сфері інтернет-медіа, 
керують політичними 
відділами газет і 
журналів, працюють 

прес-секретарями та 
керівниками прес-
служб органів 
державного управління, 
політичних організацій і 
окремих політиків. 

 

Політтехнолог, 
менеджер виборчих 
кампаній.  

Вибори являють 
собою найбільш 
суспільно значущий 
політичний процес.  

У рамках виборчої 
кампанії є необхідними 
практично всі навички 
політолога – лідерські, 
експертно-аналітичні, 
комунікативні, 
організаційні.  

Унікальний профіль 
підготовки дозволяє 
доповнити ці навички 
практичним знанням 
правових, 
організаційних, етичних 
аспектів виборчого 
процесу.  

Випускники-
політологи стають 
успішними політичними 
технологами, беруть 

участь в організації 
виборчих і політичних 
кампаній.  

 

GR-менеджер.  
GR  розшифровується як 
Government Relations 
(взаємодія з органами 
державної влади).  

Випускники 
отримують підготовку в 
сфері розробки 
сучасних економічних 
стратегій, соціально-
економічної політики і 
організації 
представництва 
інтересів бізнес-
структур в органах 
державної влади. Вони 
працюють в органах 
влади у сфері розробки 
соціально-економічної 
політики, а також в 
бізнес-структурах в 
якості GR-менеджерів, 
організаторів 
лобістських кампаній. 

 


