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Каталог елективних дисциплін циклу професійної підготовки кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики (для освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Політологія» - вступників 2020 року): інфор. 

Видання. Укл. К.В. Балабанов, Н.П. Пашина, О.Л. Гільченко, А.В. Трофименко, 

М.А. Свєтлакова: за наук. ред. О.Л. Гільченко. – Маріуполь, 2020. – 8 с. 

 

 

Рекомендовано кафедрою міжнародних відносин та зовнішньої політики (протокол №4 від 

20 жовтня 2020 року) 

 

 

В інформаційному виданні подано анотований перелік 18 елективних дисциплін, 

які пропонуються кафедрою для включення в освітньо-професійні програми підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Політологія» - вступників 2020 року, на 

першому рівні вищої освіти. 

Призначено для розробників програм, керівників факультетів, кафедр, які 

забезпечують право здобувачів вищої освіти на вибір індивідуальної траєкторії навчання 

шляхом вивчення елективних дисциплін. 

 

 

 

Розробники програм елективних дисциплін циклу професійної підготовки 

К.В. Балабанов, 

Н.П. Пашина, 

О.Л. Гільченко, 

А.В. Трофименко, 

М.А. Свєтлакова. 
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ЗМІСТ 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

 Основи геополітики та геостратегії; 

 Політика та право; 

 Історія міжнародних відносин; 

 Міжнародні відносини та світова політика; 

 Політичний аналіз та прогнозування; 

 Менеджмент виборчого процесу; 

 Друга іноземна мова; 

 Менеджмент партійної діяльності; 

 Зовнішня політика та дипломатія України; 

 Теорія політичних інститутів; 

 Інформаційні війни; 

 Політична квантифікація; 

 Політична реклама та зв’язки з громадськістю; 

 Сучасні інформаційні системи та технології; 

 Публічна політика; 

 Громадське суспільство; 

 Теорія та практика лобіювання. 

 Політичні процеси і гендер; 
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ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ КАТАЛОГУ 

 

Каталог елективних дисциплін кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики: 

• є систематизованим переліком елективних дисциплін, які кафедра пропонує для  

освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 

МДУ на першому рівні вищої освіти; 

• є свідченням спроможності кафедри оперативно задовольнити освітні потреби 

здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за 

обраними спеціальностями; 

•  Змістовні модулі дисциплін, форми навчання, методи активізації пізнавальної 

активності студентів під час проведення аудиторних занять і організації СРС спрямовані 

на формування базових компетенцій (компетентностей) у здобувачів вищої освіти на 

певному рівні.  

• Окремі дисципліни мають професійне спрямування для певної цільової групи 

здобувачів вищої освіти 

 

У процесі роботи з каталогом звертаємо увагу на позначки, які дають уявлення про рівень 

навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін: 

* Авторський курс: підготовлено навчальний посібник, навчально-методичний посібник 

або наукові публікації за темами; змістовні модулі пройшли експертизу і апробацію у 

наукових виданнях і на фахових зібраннях. Підготовлено мультимедійні лекції з окремих 

тем.     

** Проведено змістовну експертизу програми з дисципліни; підготовлено навчально-

методичне забезпечення аудиторної та самостійної роботи студентів. Підготовлено 

мультимедійні лекції.     

*** Дисципліна буде викладатися уперше; розробляється програма і навчально-методичне 

забезпечення з урахуванням вітчизняних і зарубіжних навчально-методичних видань, а 

також авторських напрацювань. Окремі теми курсу базуються на наукових публікаціях 

авторів.    
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ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(18 навчальних дисциплін) 

 

 

**Назва дисципліни: Основи геополітики та геостратегії 

Опис змісту дисципліни: Вступна лекція. Західна геополітична думка і половини ХХ ст. 

Геополітичні ідеї в Німеччині в і половині ХХ ст. Російська класична геополітична думка. 

Євразійці. Геополітичні концепції американських та західноєвропейських дослідників в 

другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. Сучасна російська геополітична думка. 

Українська геополітика ХІХ — ХХ ст. 

Рекомендований семестр: VII 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

*Назва дисципліни: Політика та право 

Опис змісту дисципліни: Теоретико-методологічне визначення політичних  та правових 

засад. Місце-політико-правового феномену в суспільному житті. Історія формування 

політики в контексті правової парадигми. Правові основи в політичній системі 

суспільства.  

Рекомендований семестр: VIІ 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

**Назва дисципліни Історія міжнародних відносин 

Опис змісту дисципліни: Міждержавні відносини в давнину. Міждержавні відносини в добу 

Середньовіччя. Вестфальська система міжнародних відносин. Віденська система міжнародних 

відносин. Міжнародні відносини в період Першої світової війни. Версальська та Вашингтонська 

система міжнародних відносин. Міжнародні відносини в період Другої світової війни. 

Формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин. Міжнародні відносини у 

50-70-х рр. ХХ ст. Міжнародні відносини у 80-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Сучасна система 

міжнародних відносин. Учасники міжнародних відносин, їхні інтереси. Види та форми 

міжнародних відносин. 

Рекомендований семестр: VІ 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

**Назва дисципліни Міжнародні відносини та світова політика 

Опис змісту дисципліни: Зародження Біполярного світу і епоха конфронтації (1945 – 1955 

рр.). Початок «Холодної війни» (1947 – 1955 рр.). Період мирного співіснування в світовій 

політиці (1955 – 1962 рр.). Світ в епоху Розрядки (1962 – 1973 рр.). Світ нестабільності 

(1973 – 1985 рр.). Кінець Біполярного світу і пошук нового світового порядку (1985 – 

2010 рр.) 

Рекомендований семестр: VІ 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

***Назва дисципліни: Політичний аналіз та прогнозування  

Опис змісту дисципліни: Місце, роль і засоби прогнозування суспільно-політичного 

розвитку. Понятійна основа прогностики. Принципи, методи і основні етапи політичного 

прогнозування. Прогнозування у соціально-політичній сфері. Прогнозування при 

прийнятті, втіленні та передбаченні наслідків політичних рішень. Україна у 

цивілізаційному просторі XXI століття. Прогнозування розвитку держав перехідного типу. 
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Футурологічні проекти розвитку людства. Постмодерн і трансформація ціннісної основи 

людського буття. 

Рекомендований семестр: VІІІ 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 
***Назва дисципліни: Менеджмент виборчого процесу  

Опис змісту дисципліни: Виборчі системи: зарубіжний та вітчизняний досвід. Політична 

реклама. Менеджмент виборчої кампанії. Особливості виборчих кампаній в Україні. 

Маніпуляція суспільною свідомістю. Електоральна поведінка. Західний досвід виборчих 

технологій. 

Рекомендований семестр: VІІІ 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

**Назва дисципліни Друга іноземна мова 

Опис змісту дисципліни: Житло. Одяг та мода. Життя молоді. Відпустка та подорож. 

Державний устрій. 

Культура країни 

Рекомендований семестр: V, VІ, VІІ, VІІІ  

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

***Назва дисципліни: Менеджмент партійної діяльності 

Опис змісту дисципліни: Теоретичні аспекти партології. Політичні партії та рухи в 

Україні, Росії й на Заході. Теоретичні проблеми політичного лідерства. Іміджелогія 

політичного лідерства. Менеджмент правлячої команди. 

Рекомендований семестр: VI 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

**Назва дисципліни: Зовнішня політика та дипломатія України  

Опис змісту дисципліни: Структура курсу. Загальна характеристика проблематики курсу. 

Дипломатія як інститут та інструмент зовнішньої політики держави. Види сучасної 

дипломатії. Державні органи зовнішніх зносин. Розробка, прийняття та реалізація рішень з 

питань зовнішньої політики. МЗС України. Законодавча та нормативна база. Структура. 

Дипломатична служба. Дипломати і політичне керівництво. Представницькі інститути. 

Рекомендований семестр: V 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

**Назва дисципліни Теорія політичних інститутів 

Опис змісту дисципліни: Поняття політичних інститутів і політичних процесів: основні 

теоретичні підходи до вивчення й аналізу. Держава – центральний інститут політичної системи. 

Інститут Президентства. Інститути представництва та погодження інтересів. Групи інтересів і 

стратегії лобізму в сучасних умовах. Групи тиску і суспільні стосунки. ЗМІ: проблеми і 

перспективи взаємодії з політичними інститутами.  
Рекомендований семестр: V 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 
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**Назва дисципліни: Інформаційні війни  

Опис змісту дисципліни: Визначення, мета та завдання інформаційної війни. 

Інформаційно-психологічна операція та інформаційне протистояння в ведені 

інформаційної війни. Типи та особливості інформаційної зброї. Сутність та основні засоби 

в введені інформаційної пропаганди. Холодна війна як модель інформаційної війни. 

Державна інформаційна політика України. Ведення інформаційних війн в політиці, бізнесі 

та виборчому процесі. Особливості сучасної американської доктрини інформаційної 

війни. Інформаційна політика Російської Федерації. Ведення інформаційної війни на 

Балканському півострові. Рівні маніпулятивних технологій. Чутки та переконання як 

засоби ведення інформаційної війни. 

Рекомендований семестр: VIІ 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

***Назва дисципліни: Політична квантифікація 

Опис змісту дисципліни: Сутність політичної квантифікації. Вісі координат соціального 

простору. Координатні площини політичного простору. Двовимірний аналіз. Вимір 

якісних ознак політичного простору.  

Рекомендований семестр: VІІ 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 
 

***Назва дисципліни: Політична реклама та зв’язки з громадськістю 

Опис змісту дисципліни: Поняття політичної реклами. Політична реклама як форма 

політичної комунікації. Історія становлення та сучасний стан політичної реклами. Правові 

засади політичної реклами в Україні. Концептуальні засади створення політичного іміджу. 

Психологія політичної реклами. Типологія і жанри політичної реклами. Стратегія та 

тактика політичної реклами. Політична реклама як засіб впливу на електоральну 

поведінку. Маркетингові дослідження у політичній рекламі. Контактні форми комунікації 

в політичній рекламі. Медіа-планування і медіа-менеджмент 

Рекомендований семестр: VІ 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

**Назва дисципліни: Сучасні інформаційні системи та технології 

Опис змісту дисципліни: Інформаційні системи: класифікація та архітектура. Типи 

інформаційних систем. Інформаційні структури. Напрямки розвитку інформаційних 

технологій. Прикладні інформаційні системи. Загальні поняття про безпеку ІС 

(організаційні, технічні та програмні заходи). Технології вводу та розпізнавання текстової 

інформації. Документальні інформаційні системи в середовищі редактора Word. 

Підтримання інформаційних систем у середовищі Excel. Персональні інформаційні 

системи. Інформаційні системи з використанням мережних технологій. Інформаційні 

системи та технології Internet  

Рекомендований семестр: VI 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

***Назва дисципліни. Публічна політика 

Опис змісту дисципліни: Структурні елементи публічної політики. Публічна діяльність як 

основний компонент публічної політики. Політико-правові основи участі громадян у 

публічному управлінні як основа публічної політики. Демократія та публічна політика. 

Рекомендований семестр: ІV 
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Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

***Назва дисципліни: Громадське суспільство  

Опис змісту дисципліни: Громадянське суспільство: сутність та функції. Моделі 

громадянських суспільств. Основні підходи до розуміння громадянського суспільства. 

Відносини і взаємовплив громадянського суспільства і держави. Вплив процесів 

трансформації на форму громадянських суспільств. Публічна сфера як сфера громадської 

відкритості. Громадські організації та їх вплив на функціонування громадянського 

суспільства. Відображення принципів громадянського суспільства в інтелектуальній 

спадщині українських мислителів. Теорія громадянського суспільства в світовій 

політичній думці. Громадянська культура і роль громадянина ЗМІ, їх роль і функції у 

суспільстві. Втілення принципів громадянського суспільства у сфері Інтернет. Вплив 

громадянського суспільства на політичні процеси у сучасній Україні. Розвиток 

громадянського суспільства в незалежній Україні. Нація та громадянське суспільство.  

Рекомендований семестр: ІV 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

***Назва дисципліни: Теорія та практика лобіювання 

Опис змісту дисципліни: Понятійно-категоріальний апарат лобіювання. Правові та етичні 

аспекти лобіювання. Методи лобіювання. Правові основи лобіювання в сучасній Україні. 

Прямі та непрямі прийоми лобіювання. Технологія лобіювання у владних структурах. 

Рекомендований семестр: VІІІ 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія». 

 

 

***Назва дисципліни: Політичні процеси і гендер  

Опис змісту дисципліни: Теоретико-методологічні засади дослідження ґендерних відносин 

і процесу їх регулювання. Стан ґендерних відносин у сфері політики у світі і в Україні. 

Ґендерна політика в Україні: успіхи та прорахунки. Ґендерні партійні квоти в Україні та 

міжнародний досвід. Особливості просування жінок у політику в Україні. Успішні моделі 

впровадження політики ґендерної рівності: на прикладі інтеграції жінок до політики у 

США. 

Рекомендований семестр: VIIІ 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


