
Дисципліни вільного вибору студентів

циклу професійної та практичної підготовки для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти

БЛОК ДИСЦИПЛІН 
«ПОЛІТОЛОГІЯ»

Викладання блоку дисциплін забезпечується кафедрою 

політології, соціології і культурології



2022/2023 навчальний рік, 3 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Політичні режими 5



ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

 Мета: ознайомлення студентів із сутністю

політичних режимів, їх основними характеристиками,

принципами функціонування в різних країнах світу.

 Завдання: оволодіння студентами категоріально-

понятійним апаратом, пов’язаним із політичними

режимами; формування вмінь щодо застосування

отриманих знань для аналізу сучасних політичних

режимів та навичок порівняльного аналізу різних

типів політичних режимів у сучасному світі.



2022/2023 навчальний рік, 4 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Політичні системи країн світу 6

2 Політична ризикологія 6



ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ

Мета: оволодіння студентами базовими засадами

теорії політичних систем; визначення особливостей та

підґрунтя функціонування політичної системи

окремих країн світу.

Завдання: ознайомлення із основними теоріями

політичних систем, особливостями функціонування

політичних систем країн світу; формування у студентів

умінь та навичок порівняльного аналізу політичних

систем країн світу, виокремлення проблемних ліній

щодо підвищення рівня ефективності функціонування

політичної системи за певних обставин.



ПОЛІТИЧНА РИЗИКОЛОГІЯ

Мета: засвоєння понятійно-категоріального апарату

політичної ризикології, опанування ризикологічної

проблематики, що визначена у концепціях

«суспільства ризику».

Завдання: розкриття теоретичних засад ризикології

як наукової дисципліни, дослідження особливостей

сучасних суспільно-політичних ризиків, розгляд

сучасних соціально-політичних парадигм та моделей

ризику для формування умінь та навичок щодо

використання теоретичних знань в практиці соціально-

політичного дослідження ризиків, впровадження

методів соціально-політичного аналізу до оцінки

суспільних ризиків та загроз.



2023/2024 навчальний рік, 5 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1
Інклюзивне суспільство: 

політологічний вимір
5



ІНКЛЮЗИВНЕ СУСПІЛЬСТВО: 

ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Мета: формування у студентів системних знань з

актуальних питань соціально-політичного аналізу

модернізації суспільства на демократичних засадах.

Завдання: визначення тематичного поля політології

та онтології демократизації; визначення та аналіз

основних вимірів становлення інклюзивного

суспільства, а також основних форм і функцій

процесів інклюзії та ексклюзії в контексті глобалізації

і усвідомлення місця України у глобалізаційних

процесах.



2023/2024 навчальний рік, 6 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1
Публічне управління в умовах 

суспільних змін
6

2
Соціальні нерівності у сучасному

світі
6



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ 

СУСПІЛЬНИХ ЗМІН

Мета: формування знань щодо сутності публічного

управління та його основних характеристик в умовах

суспільних змін.

Завдання: набуття теоретичних знань з питань

публічного управління; застосування умінь та навичок

щодо використання законів, принципів і механізмів

публічного управління у практичній діяльності;

розвиток вмінь та навичок щодо формування,

моніторингу та контролю управлінських рішень.



СОЦІАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ У 

СУЧАСНОМУ СВІТІ

Мета: усвідомити природу, зміст та форми прояву

соціальних нерівностей за умов розвитку світу, що

глобалізується

Завдання: ознайомити з провідними варіантами

теоретичного обгрунтування природи та умов

існування соціальних нерівностей у сучасному світі;

розкрити особливості прояву соціальних

нерівностей за умов трансформації сучасного світу;

показати напрями мінімізації та механізми

управління розвитком соціальних нерівностей у різних

соціокультурних та соціально- політичних контекстах



2024/2025 навчальний рік, 7 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Історія та основи євроінтеграції 5



ІСТОРІЯ ТА ОСНОВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Мета: ознайомлення студентів із питаннями

європейської інтеграції в історичному, теоретичному і

практичному спектрах аналізу.

Завдання: розкриття сутності базових

характеристик євроінтеграції в історичному,

теоретичному і практичному спектрах аналізу для

формування у студентів вмінь та навичок у

дослідженні питань функціонування Європейського

Союзу, аналізу особливостей сучасного етапу

європейської інтеграції.



2024/2025 навчальний рік, 8 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Тероризм і політика 6

2 Національна безпека 6



ТЕРОРИЗМ І ПОЛІТИКА

Мета: формування у студентів комплексного

розуміння причин і загроз міжнародного тероризму, а

також систематизованих знань про теорії, практики та

способи протидії тероризму в системі сучасних

міжнародних відносинах у контексті розробки та

здійснення ефективної національної та міжнародної

політики.

Завдання: формування систематизованих знань про

теорії, практики та способи протидії тероризму в

системі сучасних міжнародних відносинах у контексті

розробки та здійснення ефективної національної та

міжнародної політики.



НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Мета: ознайомлення студентів із теоретичним та

прикладним вимірами національної безпеки.

Завдання: розкриття сутності національної безпеки,

її концептуальних засад, умов забезпечення

національної безпеки й суверенітету держави, зокрема

України; формування умінь та навичок дослідження

закономірностей становлення, розвитку і

функціонування системи національної безпеки тієї чи

іншої країни; здійснення порівняльного аналізу

української концепції національної безпеки з

аналогічними політико-правовими засадами інших

держав світу.


