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Мета і задачі дисципліни
Мета вивчення дисципліни – формування у студентів цілісної системи
знань про соціально-політичну дійсність, норми соціально-політичної
поведінки, соціально-політичні цінності, що має сприяти вихованню
освічених людей, здатних раціонально і критично давати оцінку
соціально-політичним феноменам, робити свідомий соціальнополітичний вибір. Теоретичною і методологічною основою навчальної
дисципліни є фундаментальні доктрини політології, соціології,
конфліктології, права та праці вітчизняних і зарубіжних спеціалістів у
цих галузях.
Завдання вивчення дисципліни – теоретична і практична підготовка
майбутніх фахівців з економічних спеціальностей з питань основних
світоглядних і людино центристських професійно-предметних
компетентностей.
В
Тематика дисципліни
1. Соціально-політичні студії як навчальна дисципліна.
2. Суспільство у соціально-політичному дискурсу.
3. Інститути суспільства.
4. Влада і політика.
5. Особистість і політика.
6. Соціально-політичні процеси.
7. Соціальні відхилення та конфлікти.
8. Громадська думка та соціально-політичні технології.
9. Світова політика.
С
Стиль та методика
Організаційнометодичні форми Лекційні та практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
завдання, екзамен
D
Компетентності
ЗК13. Здатність діяти суспільно відповідально, проявляти громадянську
Загальні
свідомість, відповідати за якість виконаної роботи.
СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах,
Фахові
зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному,
суспільному, культурному та інформаційному.
СК3. Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки,
налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних відносин
різного рівня.
СК7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та
структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу на структуру
й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.
СК10. Розуміння міжнародних інтеграційних процесів та місця в них
України з урахуванням національних інтересів України на міжнародній
арені.

Е

СК14. Здатність до здійснення комунікації, брати участь у ділових
міжрегіональних,
державних
та
міжнародних
відносинах,
обґрунтовувати власну думку щодо ефективних форм реалізації
соціально-економічного розвитку на мега-, макро-, мезо і макрорівнях.
Основні результати навчання
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих
країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях;
механізми міжнародних, суспільних та міжрегіональних комунікацій.
РН5. Досліджувати політичні, соціальні та економічні явища та процеси у
міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й
узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку
світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторовочасових зв’язків.
РН6. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну фахову область на
практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних
ситуацій. Знати та використовувати фахову термінологію, пояснювати
базові концепції міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій.
РН12. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо
на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних
та міжкультурних відмінностей людей, які формують регіональні та
міжнародні студії.
РН14. Ідентифікувати та бути учасником ділових міжнародних
організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну думку щодо
конкретних умов реалізації форм міжнародних відносин на мега-, макро-,
мезо- і мікрорівнях.
РН16. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері
міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та
конфлікту в міжнародних та регіональних системах.
РН19. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних
напрямів розвитку економічної науки. Застосовувати відповідні
економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних
задач.
РН21. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних
відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій,
регіонального розвитку, поважати опонентів і їхню точки зору.
РН23. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних
відносин.
РН24. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим
рівнем автономності. Прагнути професійного зростання, проявляти
толерантність та готовність до інноваційних змін.

