
Дисципліни вільного вибору студентів

циклу професійної та практичної підготовки для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти

БЛОК ДИСЦИПЛІН 
«СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ»

Викладання блоку дисциплін забезпечується кафедрою 

політології, соціології і культурології



2021/2022 навчальний рік, 1 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1
Соціологічний аналіз українського 

суспільства
3



СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Мета: вивчення сутності, закономірностей та

перспектив розвитку українського суспільства.

Завдання: формування у студентів певного

рівня соціологічного мислення; здатності

використовувати соціологічні методи дослідження

для вивчення актуальних соціальних проблем

української соціальної реальності; розумітися на

ідентифікації інтересів різних соціальних груп, що

утворюють соціальну структуру сучасного

українського суспільства.



2021/2022 навчальний рік, 2 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Ризикологія 3

2
Тероризм і безпека у 

сучасному світі
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.



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

рівня соціологічного мислення; здатності

адекватно сприймати сучасні соціальні

процеси, розумітися на змісті та логіці

антитерористичної діяльності.



2022/2023 навчальний рік, 3 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1
Соціокультурний розвиток людства: 

сучасний стан та перспективи
5



Мета: соціологічний аналіз соціокультурного розвитку

людства.

Завдання: з’ясування особливостей соціокультурного

підходу як методологічної орієнтації; визначення

основних концепцій соціокультурного розвитку людства;

виявлення особливостей модернізаційних процесів у

сучасному світі, своєрідності культурного та

цивілізаційного розвитку Сходу та Заходу,

соціокультурної амбівалентності інформаційних

технологій; усвідомлення соціокультурної інтерпретації

трансформаційних процесів в сучасній Україні.

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДСТВА: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ



2022/2023 навчальний рік, 3 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1
Політичний менеджмент і

політичний маркетинг
6



ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І 

ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

Мета: вивчення сутності, характеру, закономірностей

та основних функцій політичного менеджменту та

маркетингу.

Завдання: формування у студентів певного рівня

політологічного мислення, здатності адекватно

сприймати сучасні політичні кампанії (зокрема, виборчі

перегони), розумітися на логіці функціонування

політичного ринку; формування розуміння студентами

специфіки функціонування сучасного політичного ринку

в контексті застосування основних технологій виборчої

інженерії та політичного рекламування.


