
Дисципліни вільного вибору студентів

циклу професійної та практичної підготовки для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти

БЛОК ДИСЦИПЛІН 
«НОВІ ПОЛІТОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ»

Викладання блоку дисциплін забезпечується кафедрою 

політології, соціології і культурології



2021/2022 навчальний рік, 1 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1
Глобалізація: зміст та основні

тенденції
3



Мета: усвідомлення аналізу історичних передумов

розвитку глобалізаційних процесів, особливостей

сучасності, перспектив та сценаріїв розвитку

глобалізаційних процесів.

Завдання: з’ясування історичних передумов

глобалізаційних процесів та їхнього впливу на

розгортання глобалізації; визначення особливостей

глобалізації у ХХІ столітті (політичні виклики,

технологічні виклики, зростання нерівності, екологічні

виклики), виявлення особливостей регіональної

динаміки глобалізації.

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ



2021/2022 навчальний рік, 2 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Ризикологія 3

2
Українські регіональні студії

3



РИЗИКОЛОГІЯ

Мета: усвідомлення та опанування ризикологічною

проблематикою, визначеною у соціально-політичних

концепціях «суспільства ризику» та інших теоретичних

побудовах соцієтального рівня.

Завдання: формування умінь та навичок застосування

цілісного аналізу ризиків для побудови якісно нової

системи оцінки ризикованості інтеграційних процесів

суспільства, оволодіння інструментарієм визначення

підвищеного ризику в процесі формування та розвитку

конкретних інтегрованих структур, осмислення механізмів

мінімізації ризиків та оцінювання їх ефективності за

сучасних умов розвитку суспільства та системи

міжнародних відносин.



УКРАЇНСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ

Мета: формування у студентів знань про особливості

регіональної структури українського суспільства, різних

сфер його життєдіяльності, пояснення логіки соціальних

змін і дослідження факторів, що їх обумовлюють, за

допомогою звернення до теоретичних та прикладних

надбань сучасної системи соціально-гуманітарного знання.

Завдання: формування у студентів певного наукового

рівня усвідомлення розвитку сучасного світу; здатності

використовувати соціологічні методи дослідження для

вивчення актуальних соціальних та політичних проблем

української соціальної реальності; розумітися на

особливостях регіонального розвитку українського

суспільства.



2022/2023 навчальний рік, 3 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Політична іміджелогія 5

2
Тероризм та безпека у сучасному

світі
6



ПОЛІТИЧНА ІМІДЖЕЛОГІЯ

Мета: оволодіння знаннями щодо законів

іміджмейкерської роботи за умов розвитку

сучасного суспільства, зокрема, українського.

Завдання: формування у студентів знань та

навичок ефективного використання технологій

і методів іміджмейкерства за умов сталого

розвитку суспільства та у ситуації його

нестабільного функціонування.



ТЕРОРИЗМ ТА БЕЗПЕКА У 

СУЧАСНОМУ СВІТІ

Мета: вивчення сутності тероризму, різних

його типів, причин виникнення і можливостей

та засобів протидії за умов розвитку сучасного

світу.

Завдання: формування у студентів певного

наукового рівня усвідомлення розвитку

сучасного світу; здатності адекватно сприймати

сучасні соціальні процеси, розумітися на змісті

та логіці антитерористичної діяльності.


