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ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ КАТАЛОГУ 

Каталог елективних дисциплін Маріупольського державного університету спеціальності 

052 Політологія третього (освітньо-наукового) рівня 

 є систематизованим переліком елективних дисциплін циклу професійної 

підготовки, які кафедри МДУ пропонують для  освітньо-наукових програм 

підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за 

спеціальністю 052 Політологія; 

 є свідченням спроможності кафедр МДУ оперативно задовольнити освітні потреби 

здобувачів ступеня доктора філософії для створення індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання за обраними спеціальностями; 

Змістовні модулі дисциплін, форми навчання, методи активізації пізнавальної 

активності здобувача ступеня доктора філософії під час проведення аудиторних занять і 

організації СРС спрямовані на формування базових компетентностей  у здобувачів вищої 

освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.  

Каталог складено з урахуванням діючих освітньо-наукових програм підготовки 

докторів філософії з спеціальності. 

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 електронне 

навчально-методичне забезпечення аудиторної та самостійної роботи здобувачів ступеня 

доктора філософії. 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.   

  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики 

 

*Назва дисципліни: Політичний консалтинг. 

Опис змісту дисципліни: Причини виникнення і задачі політичного консультування. 

Політична культура і політичний консалтинг. Основні форми типи і види політичного 

консалтингу. Ефективність процесу політичного консалтингу. Стадії політичного 

консалтингу. Маркетинг і менеджмент у політичному консультуванні. ПР – технології в 

політиці. Іміджмейкінг в політиці і політичне консультування. Особливості політичного 

консалтингу в процесі розробки державної політики. Соціолого-психологічні аспекти 

роботи аналітика-експерта. 

Змістовні модулі: 

1. Політичний консалтинг як професійна діяльність. 

2. Технології політичного консалтингу. 

3. Іміджмейкінг в політиці і політичне консультування. 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Рекомендований семестр: ІІІ 

 

**Назва дисципліни: Актуальні проблеми політичної науки. 

Опис змісту дисципліни: Розвиток політичної науки: світові практики та національні 

перспективи. Проблема предмета, методу сучасної політичної науки як наукова проблема. 

Проблема демократії і демократизації політичного життя як актуальна проблема сучасної 

політичної науки. Проблема політичної влади у концептуальному вимірі сьогодення. 

Проблема політичної свідомості і політичної культури як наукова проблема. Проблема 

політичної модернізації, трансформації політичного життя в зарубіжної та вітчизняної 

політичної науці. Сучасні дослідження актуальних проблем глобального світу ХХІ ст., його 

трансформації і безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин у контексті світових 

політичних процесів. Актуальні проблеми регіонального розвитку як наукова проблема. 

Політичний менеджмент та маркетинг в українській політичній науці. 

Змістовні модулі: 

1. Політична наука: стан та перспективи. концептуальні засади плітичної думки. 

2. Основні проблеми політології. 
 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Рекомендований семестр: ІІІ  

 

***Назва дисципліни: Аналіз та прогнозування політичних процесів. 

Опис змісту дисципліни: Політична аналітика як наука та прикладна дисципліна. Процес 

політичного аналізу та його етапи. Основні методологічні підходи та методи політичного 

аналізу. Сфери застосування політичного аналізу. Аналіз політичної ситуації. Окремі види 
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політичного аналізу та їх специфіка. Сутність і понятійна основа політичного 

прогнозування. Принципи і основні методи політичного прогнозування. Етапи здійснення 

прогнозів у сфері політики. Формування прикладних аналітичних навиків і організація 

оптимальної системи аналітичної роботи. 

Змістовні модулі: 

1. Теоретико-методологічні підходи до аналізу та прогнозування політичних процесів. 

2. Інструментно-прикладний рівень аналізу політичних процесів. 

3. Прогнозування політичних процесів. 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Рекомендований семестр: ІІІ. 

 

***Назва дисципліни: Специфіка політичних конфліктів в сучасному світі. 

Опис змісту дисципліни: Політична конфліктологія як галузь наукового знання. Розвиток 

конфліктологічного знання про політичний конфлікт. Теорія політичного конфлікту. 

Особливості управління політичним конфліктом. Переговори як засіб попередження та 

вирішення політичних конфліктів. Посередництво в політичному конфлікті. Політичний 

екстремізм та тероризм. Війна та революція як форми політичного конфлікту. Конфлікти 

політичних інтересів та політичних культур. Етнополітичні та етноконфесійні конфлікти. 

Міжнародні політичні конфлікті: поняття, види та особливості. 

Змістовні модулі: 

1. Загальна теорія конфлікту. 

2. Політичний конфлікт як соціальний феномен. 

3. Управління політичним конфліктом. 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Рекомендований семестр: ІІІ.  

 

***Назва дисципліни: Порівняльна політологія. 

Опис змісту дисципліни: Виникнення сучасного політичного аналізу. Біхевіоризм. 

Виникнення та сучасний стан порівняльної політології. Базові поняття політичного аналізу. 

Кроснаціональне порівняння. Кростемпоральне порівняння. Національна держава. 

Проблема класифікацій політичних режимів. Авторитарні режими. Моделі демократії. 

Виконавча влада: президентська та парламентська системи. Парламент та його структура. 

Сутність та типи політичної культури. Політичні субкультури та культура еліт; їхній прояв 

(політична участь). Порівняння політичної культури. Класифікація зацікавлених груп. 

Канали та джерела впливу. Неокорпоратизм. Зацікавлені групи в політичному житті 

суспільства. Політичні партій та партійні системи в порівняльній політології. Електоральна 

поведінка і виборчі системи. Невиборні джерела влади.  

Змістовні модулі: 

1. Методологічні аспекти та теоретичні основи порівняльної політології. 

2. Порівняльний аналіз політичних систем та політичних режимів. 

3. Об’єкти порівняльних досліджень. 
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Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Рекомендований семестр: ІІ. 

 

***Назва дисципліни: Проектний менеджмент. 

Опис змісту дисципліни: Розробка проекту заявки для отримання гранту від донорської 

організації. Розвиток навичок з управління проектами (каскадне управління проектами, 

аджайл та скрам). Опанування навичками з управління змістом, ризиками, бюджетом, 

командою, зацікавленими сторонами проекту. 

Змістовні модулі: 

1. Теоретичні основи вивчення  проектного менеджменту. 

2. Основи організаційного розвитку та фандрейзингу у громадсько-політичному секторі. 

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Політологія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

Рекомендований семестр: ІІ. 


