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Силабус навчальної дисципліни 

«СУЧАСНІ ЗАХІДНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ » 

 

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) 

Сучасні тенденції розвитку західних нормативних та емпіричних 

політичних теорій, їх зв’язок з ідеологією. Еволюція теоретико-

методологічних підходів західної політичної науки  до вивчення 

політичних явищ та процесів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на вивчення найбільш важливих напрямів 

розвитку політичних західних теорій  XX – поч. XXI ст. Знайомство 

з основними школами та течіями, теоретико-методологічними 

підходами, які існують у сучасній західній політичній науці. 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- знання системних та структурних характеристик політичної 

теорії та її функції; 

- знання важливіших факторів формування, розвитку та 

еволюції політичної теорії; 

- розуміння основних понять і теоретико-методологічних 

підходів, які існують у сучасній західній політичній науці;   

- знання основних проблем сучасних теорій політики; 

- володіння знаннями про розвиток та теоретико-

методологічну еволюцію сучасних західних політичних 

теорій;   

-  отримання навичок осмислення сучасних суспільно-

політичних процесів з позицій  теоретико- методологічних 

позицій сучасних західних політичних теорій.   
 

 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- здатність використання знань політичних теорій в аналізі  

політичній реальності; 

- здатність аналізувати сучасні політичні процеси за 

допомогою аналітично-концептуальних схем сучасної 

західної політології;  

- вміння критично ставитися до наявних концепцій політики, 

відстоювати свою думку у дискусії стосовно тих чи інших 

політичних проблем.  

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття політичної теорії та її системні 

характеристики. Особливости нормативних та емпіричних 

теорій. Політична теорія сучасного реформистського 

лібералізму. Деонтологічний лібералізм Дж.Роулза. 

 ібертаризм та комунітаризм.  ібертаріанська політична 

філософія  .  айєка. Консервативні політичні теорії (Е. Берк, 

К. Шмит). Неомарксизм ( .Альтюсер, А.Грамші, 

Н.Пуланзас). Теорії еліт: класичні ( В.Парето, Г. Моска, Р. 

Міхельс). Політичний елітизм (Й.Шумпетер,  осе - Ортега і 

Гассет, М.Джилас, Р.Мілз). Позитивізм та біхевіористські 

концепції політики (Г. ассвел). Природа людини і політична 

теорія (Е. ром. Г.Маркузе). Інституціоналізм. Раціоналізм в 

политике. Системний аналіз у політиці (Д.Істон. Г.Алмонд). 

Теорія раціонального вибору, торія ігор. Конфліктологія 

( .Козер, Р.Дарендорф, К.Боулдінг). Теорія комунікативної 

дії Ю.  абермаса. Політичні дослідження тоталітаризму 

( .Арендт, Р.Арон). Політичні теорії демократії. 

Структуралізм  (Клод  еви-Стросс) та постструктуралізм. 

Постструктуралістська політична теорія М.  уко. Модернізм 

та постмодернізм (Е.Гіденс, Ж.Бодріяр). 

 

 

Постмарксизм Е.  аклау и Ш. Муфф. Комунікативні концепції 

політики ( .Арендт, К.Дойч, Н. уман, Ю  абермас). 

Концепции политики М.Вебера, К.Шмитта, Р.Дарендорфа, 

Т.Парсонса. Бихевиористские концепции политики(Г. ассу лл). 

Коммуникативн е концепции политики( .Арендт, К.Дойч, 

Н. уман, Ю. абермас). Марксистская концепция политики. 

Конфликтн е концепции политики (Т.Адорно,К.Шмитт). Концепция 

турбулентного происхождения политики (Д.Розенау).  

 

 

 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані протягом  першого курсу на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання сучасних західних політичних теорій можуть бути 

використані у подальшому поглибленому вивченні фахових 

політологічних дисциплін, формуванні громадянської культури, 

подальшому професійному самовдосконаленні та працевлаштуванні. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Антоненко В.Г., Бабкін В.Д., Бабкіна О.Б., Бебик В.М. 

Політологія: підручник / МОН; Бабкіна О.В., Горбатенко 

В.П., ред . – 3 – е вид., перероб. доп. – Київ: Академія, 2010. – 

568 с. 

2. Бебик В.М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: 

підручник / МОН України. – К.: Каравелла, 2012. – 496 с. 

3. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: навчальний поісбник / 

МОН України – 8-е вид., перероб., доп. – К.: Центр учбової 

літератури, 2013. - 348 с. 



 

 

 

4. Герасимчук Т.  ., Киридон А. М., Троян С.С.Загальна теорія 

політики: навчальний посібник / МОН України, Рівненський 

державний гуманітарний університет. – Київ: Кондор, 2017. – 

226 с.  

5. Дей М.О., Ткач О.І. Політологія у схемах, таблицях та 

визначеннях: навчальний посібник / МОН України: 

Національна академія наук України, Київський ун. - т права. – 

К.:  іра, 2017. – 172 с. 

6. Тупчієнко  .С. Політологія: підручник / МОН України, 

Національний авіаційний ун. –т. – К.: НАУ, 2010. – 267 с. 

 

 

Репозитарій НАУ: 
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9B%D1%8F%D

1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4

%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0

%D0%B 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет  інгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ЛЯСОТА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат політичних наук 

Вчене звання: доцент 

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 

Лінк на дисципліну Google Classroom: fizx6ag 

 

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

