
 



 

 



АНОТАЦІЯ 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Політичний розвиток та модернізація» 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії спеціальності 052 

Політологія. Визначена актуальність та доцільність навчального курсу. Зміна стратегічних орієнтирів 

розвитку держави й суспільства на сучасному етапі обумовлює зростання ролі та відповідальності 

політичної влади за наслідки реформ, що проводяться. Сьогодні в Україні відбувається складний процес 

трансформації системи державного управління, створення нових управлінських структур, які ще далекі від 

стану стабільного функціонування і не відповідають реальним потребам часу щодо ефективної співпраці 
державного управління та політичної влади. За цих умов актуальним завданням є розвиток і модернізація 

прогресивного шляху відродження країни за рахунок попереднього й наполегливого проведення в життя 

довгострокового стратегічного планування і управління розвитком держави і суспільства, що потребує 

прийняття та впровадження виважених політичних рішень. При цьому необхідним є використання кращих 

практик планування і управління, що спирається на ефективні методи й технології, на всебічне й повне 

використання інтелектуального потенціалу суспільства, на систему загальнонаціонального консенсусу і 

партнерства у світовому і вітчизняному досвіді. Вся програма логічно структурована. Вказана  мета та 

завдання навчальної дисципліни. У програмі зазначені програмні результати навчання та наводиться перелік 

загальнопредметних і фахових компетентностей. Вказаний перелік літературних джерел. 

Ключові слова : політичний розвиток, політична модернізація, політичний процес, політичні 

рішення, політичні процеси,  виборчі процеси, Е-демократія, вибори. 

 
                                                                    ANNOTATION 

The program of study of the normative educational discipline "" Political development and modernization " 

" is made according to the educational and scientific program of preparation of doctors of philosophy of a specialty 

052 Political science. The relevance and expediency of the training course are determined. Changing the strategic 

guidelines for the development of the state and society at the present stage leads to an increase in the role and 

responsibility of political power for the consequences of ongoing reforms. Today in Ukraine there is a complex 

process of transformation of public administration, the creation of new governance structures that are still far from 

stable and do not meet the real needs of the time for effective cooperation between government and political power. 
Under these conditions, the urgent task is to develop and modernize the progressive path of the 

country's revival through prior and persistent implementation of long-term strategic planning and 

management of the state and society, which requires the adoption and implementation of sound 

political decisions. It is necessary to use the best practices of planning and management, based 

on effective methods and technologies, the full and full use of the intellectual potential of 

society, the system of national consensus and partnership in world and domestic experience.  The 

whole program is logically structured. The purpose and tasks of the discipline are indicated. The 

program indicates the program learning outcomes and provides a list of general subject and 

professional competencies. The list of literary sources is specified. 

 

Key words: political development, political modernization, political process, political decisions, 

political processes, electoral processes, E-democracy, elections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

            



ВСТУП 

Програма вивчення варіативної  навчальної дисципліни «Політичний розвиток і 

модернізація» складена відповідно до освітньо-наукової програми «Політологія» 

підготовки докторів філософії спеціальності 052 Політологія. План дисципліни складає 6 

кредитів (180 годин). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: політичний розвиток і модернізація 

довгострокового стратегічного планування і управління розвитком держави і суспільства 

Міждисциплінарні зв’язки: психологія, соціологія, право, філософія, філологія, 

економіка, етика, «Політологія», «Соціальна політологія», «Загальна теорія політики», 

«Історія політичних вчень», «Практична політологія та політичні технологіі», «Технології 

політичної експертизи», «Соціально-політичні та краєзнавчі студії»., «Політичний аналіз 

та прогнозування». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета: поглиблення знань сутнісних характеристик політичний розвиток і 

модернізація довгострокового стратегічного планування і управління розвитком держави і 

суспільства, обумовленої умовами сучасних глобалізаційних, національних та 

регіональних викликів, соціальних ризиків на макро - і мікрорівні, забезпеченням 

організації і управління політичною  сферою. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

-науковий аналіз   сучасних процесів політичного розвитку і модернізації 

довгострокового стратегічного планування і управління розвитком держави і суспільства;                

-ознайомлення  аспірантів із основними  характеристиками сучасного політичного 

розвитку і модернізації стратегічного планування і управління розвитком держави і 

суспільства 

 -ознайомлення аспірантів з дослідженнями політичного розвитку і модернізаціі у 

науковій літературі та  особливостями трансформаційних процесів у політиці  в Україні та  

у сучасному світі; 

-сприяння креативному пізнанню аспірантами власної ролі  у процесі політичного 

розвитку і модернізація довгострокового стратегічного планування і управління 

розвитком держави і суспільства та входженні у професійне середовище;  

-забезпечення  аспірантів методами дослідження процесів політичного розвитку і 

модернізації управління розвитком держави і суспільства та методами впливу на її 

ефективне здійснення; 

-формування у аспірантів  готовності до застосування на практиці аналізу 

ефективності реформування політичної сфери в Україні, активної громадянської участі у  

політичному розвитку і модернізації  сфери демократизації політики  

Програмні результати навчання:  
ПРН-1. Опанувати універсальними навичками дослідника, зокрема застосування сучасних 

інформаційних технологій, розробки, організації та управління науковими проектами 

та/або науковими дослідженнями, презентації їх результатів у професійному середовищі 

через сучасні форми наукової комунікації (академічні наукові публікації, семінари, 

конференції), в засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та  

ПРН-3. Мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний кругозір, який 

включає розвинене критичне мислення, професійну етику та академічну доброчесність, 

повагу різноманітності та мультикультурності.  

ПРН-4. Комплексно розуміти природу та значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації.  



ПРН-5. Знати на поглибленому рівні нормативну та позитивну політичну теорію, 

політичний аналіз, порівняльну та прикладну політологію та володіти категорійно- 

понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.  

ПРН-6. Комплексно розуміти принципи функціонування та закономірності розвитку 

влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.  

ПРН-7. Комплексно застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і 

методів до аналізу владно - політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту.  

ПРН-8. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних політичних системах 

та використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи аналізу політики на 

місцевому, національному та міжнародному рівнях.  

ПРН-9. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, 

технологій та інструментарію аналізу.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспірант оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК-2. Здатність фахово спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово у процесі наукової комунікації та досліджень.  

ЗК-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК-4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК-7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  

ЗК-10. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК-11.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

   

ІІ. Фахові:  

1. ФК- 1. Комплексне розуміння природи та значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації. як специфічного виду людської діяльності та 

особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації.  

ФК-2. Поглиблене знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології та володіння категорійно-та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.  



ФК-3.Комплексне розуміння принципів функціонування та закономірностей розвитку 

влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.  

ФК-4. Комплексне застосування широкого спектру політологічних понять, теорій і 

методів до аналізу владно - політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту.  

ФК-5. Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних політичних системах 

та застосування широкого спектру політологічних теорій, концептів і методів для аналізу 

політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.  

ФК-6. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, 

технологій та інструментарію аналізу.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

Кредит 1. Політичний розвиток: форми, напрямки, умови 

Тема 1. Політичний розвиток - відображення об’єктивних змін у політичному житті та 

його характеристика.  

 Тема 2. Політична стабільність (лат. stabіlіs – сталість, незмінність).  

Тема 3 Політична криза. 

 Кредит 2. Концепція сталого розвитку як  парадигма розвитку суспільства 

 Тема 4. Теоретичні засади  сталого розвитку як нової парадигми розвитку людства 

 Тема 5 Концепції сталого розвитку 

  Тема 6. Кластерний підхід до сталого розвитку.. 

  Кредит 3. Поняття політичної модернізації, її етичний вимір 

  Тема 7. Теорія модернізації.  

  Тема 8 Сфери прояву процесу політичної модернізації.  

   Кредит 4. Морально-етична складова політичної модернізації 

   Тема 9. Політична модернізація як напрям прогресивних змін.  

   Тема 10. Політична модернізація як модель соціальних трансформацій,  

    що відбувалися на Заході з XVII до XIX ст .  

    Тема 11. Політична модернізація як модель засобу еволюції відсталих країн, що           

переходять від «периферійного» до «магістрального» типу суспільства.  

     Кредит 5. Модернізаційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи 



     Тема 12. Концепції політичної модернізації України.  

     Тема 13. Українська неомодерністська модель модернізації. 
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