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Анотація

У посібнику розглядаються у стислому вигляді всі основні питання, що
виносяться на іспит із соціально-політичних студій: об’єкт і предмет
соціально-політичних студій, суспільство у соціально-політичному дискурсі,
його інститути й організації, феномен влади і політики, особистість у
соціально-політичному світі, соціально-політичні процеси і технології,
соціальні відхилення та конфлікти, світова політика тощо.

Для студентів закладів вищої освіти України, де вивчаються
«Соціально-політичні студії».
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