
                        

Національна академія керівних кадрів  

культури і мистецтв 

 

«ПОЛІТИЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ» 
Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський)  

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма: 

Крос-культурний менеджмент 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська/англійська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 

4 

Структура 

дисципліни 

(розподіл за 

видами та 

годинами 

навчання) 

Лекції – 16 годин 

Практичні – 16 годин 

Самостійна робота – 88 годин 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Диференційований залік 

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

1 рік (курс), 2 семестр 

Цілі навчання за 

дисципліною 

- отримати знання про сутність основних форм прояву політичного 

екстремізму в суспільстві; 

- освоїти навички використання методик виявлення та протидії 

політичному екстремізму в різних сферах суспільства, включаючи 

культуру і мистецтво 

- вміти виявляти прояви маніпулювання громадською думкою та 

гібридні впливи на політичні системи. 

Результати 

навчання 

ПР1. Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну 

для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного 

розвитку. 

ПР5. Використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення 

складних задач і проблем соціокультурної діяльності; 

ПР6. Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з 

питань соціокультурної діяльності; 

ПР9. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

досліджень, соціокультурних стратегій і проєктів державною та 

іноземною мовами; 

ПР13. Розуміти комплексну природу, складність, логіку і 

закономірності гібридних загроз. 



ПР14.Виявляти, ідентифікувати, класифікувати гібридні загрози та 

ефективно на них реагувати в міжгалузевій взаємодії. 

ПР15. Створювати сприятливе культурно-мистецьке середовище з 

адаптивними  крос-культурними, соціокультурними практиками та 

дієвою системою реагування на гібридні виклики.    

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Змістовний модуль 1: Теоретико-методологічні засади політичного 

екстремізму 

1. Екстремізм як суспільно-політичне явище та його різновиди. 

2. Політичний екстремізм: визначення та основні риси 

3. Правий політичний екстремізм 

4. Лівий політичний екстремізм 

 

Змістовний модуль 2: Організаційно-правові засади протидії 

політичному екстремізму в середовищі гібридних загроз 

5. Політичне маніпулювання як прояв гібридних загроз.  

6. Нормативно-правовий вимір протидії екстремізму: документи, 

декларації, міжнародні конвенції 

7. Організаційні засади протидії політичному екстремізму: світова 

практика  

8. Протидія політичному екстремізму в Україні: стан та перспективи 

розвитку. 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1.  Оцінювання роботи під час практичних занять – 30 балів / 18 

балів. 

2.  Самостійна робота – 30 балів / 18 балів. 

3.  Диференційований залік – 40 балів / 24 бали. 

 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, FХ 35-

59, F 1-34. 

Якість освітнього 

процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу на 

платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzcxMTMxMDczNDg3  

Література 

Основна:  

 1. Васильчук Є. О. Політичний радикалізм та екстремізм у 

молодіжному середовищі України [Текст] : монографія. Черкаси : 

Палліум, 2014. 512 с. 

2. Гринчак А. А. Протидія расизму, ксенофобії та екстремізму : навч. 

посіб. Харків : Лисенко І. Б., 2018. 246 с. 

3. Данильченко Ю. Б. Тероризм: феномен, детермінація, 

протидія : [монографія]. Харків : Золота миля, 2018. 478 с. 

4. Глосарій з гібридних загроз / упоряд. С. В.Гришко та ін. ; за заг. 

ред. С. В. Гришко. 2021. 113 с. 

5. Золотар О. О. Інформаційна безпека людини: теорія і практика : 

монографія. Київ : АртЕк, 2018. 445 с.  

https://classroom.google.com/u/1/c/MzcxMTMxMDczNDg3


6. Інформаційна безпека : навч. посіб. / за заг. ред. д-ра техн. наук, 

проф. Ю. Я. Бобала та д-ра техн. наук, доц. І. В. Горбатого. Львів : Вид-

во Львів. політехніки, 2019. 573 с. 

7. Петрик В. М., Присяжнюк М. М., Компанцева Л. Ф. та ін. 

Сугестивні технології маніпулятивного впливу: підручник. Київ, 2011. 

248 с. URL: https://mil.univ.kiev.ua/files/29_965691167.pdf 

 8. Почепцов, Г. Г. Від покемонів до гібридних війн: нові 

комунікативні технології XXI століття. Київ : Києво-Могилянська 

академія, 2017. 257 с. 

 9. Світова гібридна війна: український фронт. За ред. Горбуліна В. 

П. Київ : Інститут стратегічних досліджень, 2017. 400 с. 

10. Appelbaum E. Extremism as a strategic tool in conflicts / E. 

Appelbaum // Journal of Economic Behavior & Organization, 2008. № 68. 

P. 352–364. 

11. Bartoli A Addressing extremism [Електронний ресурс] / Andrea 

Bartoli, Peter Coleman. URL: http://www.tc.columbia.edu /icccr/index.asp 

12. Backes U. Meaning and Forms of Political Extremism 

[Електронний ресурс] / U. Backes. URL: 

https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4398  

13. Bilsky, L., & Klagsbrun, R.. The Return of Cultural Genocide?. 

European Journal of International Law, 2018. 29(2), 373-396. 

https://doi.org/10.1093/ejil/chy025  

14. Cristina Ivan, Irena Chiru & Rubén Arcos (2021) A whole of society 

intelligence approach: critical reassessment of the tools and means used to 

counter information warfare in the digital age, Intelligence and National 

Security, 36:4, 495-511, DOI: 10.1080/02684527.2021.1893072  

15. European Commission (2020). Communication on  tackling  online  

disinformation. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/tackling-online-disinformation. 

16. Falk, B.J. (2020) Strategic citizens: Civil society as a battlespace in 

the era of hybrid threats. Hybrid CoE Strategic Analysis No 25. – 8 р.  -  

https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2020/11/SA25_Strategic-

Citizen.pdf 

17. Joint Communication to the European Parliament and the Council 

«Joint Framework on countering hybrid threats the European Union 

response» (2016). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018   

18. Giannopoulos, G., Smith, H.,  Theocharidou, M. (Eds.) (2020).  The 

Landscape of Hybrid Threats: A Conceptual Model Public Version   

https://euhybnet.eu/wp-content/uploads/2021/06/Conceptual-Framework-

Hybrid-Threats-HCoE-JRC.pdf  

19. Schmid Johann (2019).  Hybrid warfare on the Ukrainian battlefield: 

developing theory based on empirical evidence. Journal on Baltic Security, 

URL: https://sciendo.com/article/10.2478/jobs-2019-0001  

20. Simonsen C. Terrorism: the past, the players, and the future. New 

Jersey: Pearson «Prentice Hall», 2004. 446 p. 

21. Wigell Mikael (2019) Hybrid interference as a wedge strategy:  a 

theory of external interference in liberal democracy. International Affairs, 

Volume 95, Issue 2, March 2019, Pages 255–275, 

https://doi.org/10.1093/ia/iiz018  
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Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

WARN хаб – аудиторія 214 корпус 7 

Кафедра 

Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій   

Тел.:(044)280 4554 

Сторінка: https://nakkkim.edu.ua/instituti/instituti-institut-praktichnoji-

kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-

tekhnologij  

Email: artmanager@dakkkim.edu.ua 

Викладач 

Доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій 

Рева Тетяна Сергіївна, кандидат політичних наук, доцент, 

treva@dakkkim.edu.ua 
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