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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЛІТИЧНА ТРАНЗИТОЛОГІЯ» 

 

Спеціальність: 052 Політологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Розвиток сучасних транзитологічних концепцій, еволюція 

теоретико-методологічних підходів політичної науки  до вивчення 

процесів демократизації, демократичні політичні трансформації в 

перехідних суспільствах, їх зв’зок з глобалізацією. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на вивчення найбільш важливих напрямів 

розвитку політичних транзитологічних теорій, а також особливостей 

політичних трансформацій та процесу демократизації у сучасних  

перехідних суспільствах. 

 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- знання основних понять та змісту сучасних 

транзитологічних теорій, методології вивчення зміни 

режимів шляхом їхньої типологізації   

-  отримання навичок осмислення сучасних суспільно-

політичних процесів з позицій  теоретико- методологічних 

підходів сучасних транзитологічних теорій    

-  розуміння теоретичних підходів щодо дослідження 

політичного транзиту сучасних перехідних суспільств, 
прогнозування перспектив їх розвитку з урахуванням 

особливостей перебігу процесів в умовах глобалізації   

 

 

 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- здатність використання понять транзитологічних теорій в 

аналізі  політичної реальності, пов’заних з процесом 

демократичного транзиту  

- здатність аналізувати сучасні політичні трансформаційні 

процеси в різних країнах за допомогою аналітично-

концептуальних схем транзитологічних теорій   

- вміння критично ставитися до наявних транзитологічних 

концепцій, аналізувати особливості розвитку сучасних 

гібридних політичних режимів, пояснювати варіативність 

сучасних транзитів, які обумовлені взаємозв’язком 

структурних чинників.  

- вміння вести дискусію щодо моделей політичного розвитку 

сучасних трансформаційних політичних систем.  

 
Навчальна логістика Зміст дисципліни: Політичні зміни та політичний розвиток. 

Політичний розвиток та політичні режими.  Становлення та 

розвиток транзитології як напряму політичної науки. Взаємозв’зок 

теорій модернізації та транзитологічних концепцій. Теорії переходу 

від авторитаризму до демократії Д.Растоу, Г.О’Доннела, 

Ф.Шміттера, Л.Уатхейда, С.Хантингтона, Х.Лінца, А.Степана, 

А.Пшеворські, Л.Даймонда. Моделі і фази демократизації 

авторитарних режимів. Хвилі демократизації в сучасному світі. 

Порівняльна транзитологія. Внутрішні і зовнішні (міжнародні) 

фактори демократизації. Структурні та процедурні фактори 

демократизації. Політичні актори у перехідному процесі. 

Демократична консолідація і стабільність. “Демократія з 

прикметниками” та нові автократії. Глобалізація і проблеми 

транснаціональної демократії. Специфіка політичних трансформацій 

у країнах Центральної та Південно - Східної Европи. Особливості 

соціально-політичних перетворень у пострадянських країнах. 

Політичний транзит в сучасній Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані протягом  першого, другого, 

третього курсів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання сучасних транзитологічних політичних теорій можуть бути 

використані у подальшому поглибленому вивченні фахових 

політологічних дисциплін, подальшому професійному 

самовдосконаленні в області експерта з проблем демократичного 

транзиту, перехідних суспільств та працевлаштуванні. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Бойко А. Утвердження демократії: орієнтація на духовну 

культуру молоді // Вища освіта України: теоретичний та 

науково - методичний часопис. – К., 2009. - №3. – С. 83-89. 

2. Воронов І.О. Демократичний транзит: політико-владні 

трансформації. – К.: Генеза. 2006. – 232 с. 

3. Воронов І.О. Демократичний транзит: людський вимір 

політики. – К.: Генеза. 2006. - 328 с. 

4. Годлевська В.Ю. Перехід від авторитаризму до 



 

 

 

демократичного суспільства в Іспанії (1960-1982 роки): 

монографія / МОН України  //. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – Т.3. 

– 160 с.  

5. Макарчук І.В. Демократизаційні проблеми суспільств 

перехідного періоду (на прикладі України) // Наковий вісник: 

зб. наук.ст. / НАУ  Ареф'єва О.В., ред. – К., 2011. – С. 76-82. 

6. Павлишенко М. Демократизація власності – основа 

демократизації суспільства // Економіка України. – К., 2006. - 

№9.- С. 12-25. 

7. Перегуда Є.В. Про чинники авторитарних тенденцій еволюції 

пострадянських режимів // Державо і право: Зб. наук. пр. – К., 

2010. - №5. – С. 673-679. 

8. Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти? Украина в 

контексте трансформации систем в СНГ и Балтии, 

Центральной и Восточной Европы: монография / 

Национальная академия наук Украины. – К.: Наукова думка, 

2001. – 303 с. 

9. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки, - 2006. 

Моногафія / Власюк О.С., ред.  Національний інститут 

стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2006. – 576 с. 

10. Федорчак Т.П. Політична трансформація Чеської республіки: 

внутрішні та зовнішні виміри: монографія / МОН України: 

Івано-Франківський національний технічний ун. – т нафти і 

газу . – Івано-Франківськ, 2012- 544 с. 

 

Репозитарій НАУ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ЛЯСОТА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат політичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11809 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail: liudmyla.liasota@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11809


 

 

Лінк на дисципліну  

Google Classroom:  3yaapvg 

 


