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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ І ПОЛІТИЧНА 

ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» 

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) 

Досвід модернізації та трансформації українського суспільства, 

приклади проектів модернізації різних країн світу та можливості їх 

впровадження в Україні. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Дисципліна спрямована на опанування студентами теорії та практики 

створення цінностей, що є запорукою успішних модернізаційних та 

трансформаційних проектів, зокрема, завдяки цінностям-медіаторам. 

Чому можна 

навчитися  

(результати навчання) 

В результаті навчання студент буде знати: 

- ключові принципи успішної модернізації; 

- цінності-медіатори, які можуть допомогти трансформувати 

поширені пострадянські цінності у цінності, властиві успішним 

модернізаційним проектам; 

- оцінку патерналістських очікувань з точки зору ефективності для 

модернізації; 

- трудові ціннісні орієнтації, що пов'язані з необхідністю формування 

нового типу особистості, орієнтованої на індивідуалізм, пріоритет 

приватного інтересу, власні зусилля та амбіції щодо професійного 

розвитку; 

- принципові вади освіти в контексті потреб модернізації. 



 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Студент набуде: 

 здатності досліджувати сутність, зміст, основні категорії, 

поняття політичної науки;  

 здатності досліджувати предметне поле політичної науки, 

ґенезу предмета політичної науки в частині вивчення 

політичної модернізації та політичної трансформації 

українського суспільства; 

 здатності розкривати особливості еволюції вітчизняної 

політичної думки стосовно розкриття вивчення політичної 

модернізації та політичної трансформації українського 

суспільства, 

 здатності виділяти етапи, особливості виникнення та 

розвитку політичного знання задля вивчення політичної 

модернізації та політичної трансформації українського 

суспільства; 

 здатності досліджувати ідеї, концепції, доктрини, теорії 

політичної науки задля вивчення політичної модернізації 

та політичної трансформації українського суспільства; 

 здатності проводити порівняльний аналіз доктрин, 

концепцій, теорії політики, створених задля вивчення 

політичної модернізації та політичної трансформації 

українського суспільства; 

 здатності до вивчення політичних змін, реформ, 

трансформацій, модернізації як форми поєднання теорії і 

практики; 

 здатності використовувати раціональні методи пошуку, 

відбору та обробки інформації; аналізувати та 

класифікувати джерела. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
1. Підходи до розуміння модернізації та її складових. 

2. Модернізаційні проекти країн світу та можливості їх впровадження 

в Україні. 

3. Безальтернативність інноваційно-модернізаційної моделі розвитку 

України. 

4. Ціннісні засади і бар'єри модернізації в Україні. 

5. Виробничий сектор та ціннісні орієнтири. 

6. Неефективність патерналістських очікувань населення як ресурсу 

модернізації. 

7. Трудові ціннісні орієнтації, мотиваційний спектр праці, готовність 

населення до підприємництва. 

8. Соціальний капітал як ресурс модернізації. 

9.. Модернізаційний потенціал української системи освіти. 

 

Види занять: лекції, семінари. 

Методи навчання: навчальна дискусія, активні семінари, ділові ігри, 

тренінги, дистанційні консультації. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 



 

 

Пререквізити Загальні та фахові знання, у тому числі здобуті за допомогою 

самоосвіти. 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час проходження 

практики та написання дипломної роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и 

демократия. Последовательность человеческого развития / 

Рональд Инглхарт, Кристиан Вельцель. ― М. : Новое 

издательство, 2011. ― 464 с. 

2. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія : [навч. посібник] / 

Ф. М. Кирилюк. ― К.: Центр навчальної літератури, 2009. ― 

564 с. 

3. Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, 

Л. Я. Угрин, Н. М. Хома]; за ред. д-ра філос.. наук, проф. В. П. 

Мельника. ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 406 с.  

4. Політична система сучасної України: особливості 

становлення, тенденції розвитку. К., 2002. . 

5. Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. В. П. 

Горбатенко. 2-ге вид., доп. і перероб. К.: Генеза, 2004. 736 с. 

6. Романюк О. І. Від тоталітаризму до демократії та 

національної державності: системний аналіз 

посткомуністичних трансформацій: монографія. – Харків : 

ХДАК, 2011. – 376 с. 

7. Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному 

соціумі України : кол. моногр. / [Балакірєва О.М., Геєць В.М., 

Сіденко В.Р. та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та 

прогнозув. НАН України". – К., 2014. – 340 с. : табл., рис. 

Репозитарій НАУ: 
1. Михайлич, О. В. Ідеологія як критерій класифікації 

політичних партій. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20072. 

2. Хомерікі О.А. Стратегічна місія освіти: модернізація 

траєкторії магістрального розвитку // Вітчизняна та зарубіжна 

наука на початку другої декади ХХІ століття: міжнар. наук. 

конф., 2 березня 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – Ч. І. – С. 33-35. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19255. 

3. Литовченко І.В. Трансформація інститутів соціалізації в 

сучасному українському суспільстві // Мультиверсум. 

Філософський альманах. – К., 2013. – Вип. 10 (128). – С. 105-

116. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19732. 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор. 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік, тестування. 

Кафедра Соціології та політології 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20072
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19255
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19732


 

 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) 

 НІКОЛАЄНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
Посада: доцент 

Науковий ступінь: канд. соц. наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12101  

Тел.:  09669108655  

E-mail: nikolaenkovl@ukr.net 

Робоче місце: к. 707, корпус 8 НАУ 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу Google Classroom: molsqlh 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12101

