


 

 

 



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. 

 

 

 

 

       

 

 
 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
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2020 2021 

Семестр 
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4 

Лекції 
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аудиторних – 4 
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Ступінь 
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10 

Практичні, семінарські 

 
20 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

 
150 

Вид контролю: залік 

Мова викладання -українська 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.:  30 год.  

33%. аудиторні заняття, 67 % самостійна робота  

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:  

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.  



1. 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. 

 

 3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Політичний розвиток: форми, напрямки, умови 

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

та його характеристика. Дослідження політичного розвитку і модернізації у працях К. 

Маркса, О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, Ф. Тьонніса, М. Вебера, Т. Парсонса.  

Об’єктивний політичний розвиток: еволюційні (поступові зміни) і революційні 

(стрибкоподібних) форми. Напрямки форм - реформація (реформи) і контрреформація, 

революція і контрреволюція. Еволюційні зміни - умови політичної стабільності, 

революційні зміни – кризи конфлікти.  

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

стагнаційна (лат. stagnum – стояча вода) стабільність.  

Тема 3 Політична криза. Три стадії політичної кризи.  Суспільно-політичні конфлікти: 

рівні, масштаби, гострота, сфери виникнення. Політична система: функціональна 



рівновага,  легітимізована стабільність. Політична система сталість інституцій,  динамізм, 

соціальна конфліктність і змагальність процесів. 

 

Кредит 2. Концепція сталого розвитку як  парадигма розвитку суспільства 

Тема 4. Теоретичні засади  сталого розвитку як нової парадигми розвитку 

людства.«Сталий розвиток –розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, але не 

ставить під загрозу спроможність майбутніх поколінь задовольнити свої особисті 

потреби» Теоретичні засади сталого розвитку у працях : Г. Брундтланд, В. Беренса, Г. 

Гардіна, 1968 р.) Ґ. Дейлі, Г. Кларка, Д. Медоуза, Д. Мілля, Н. ДжоржескуРоегена, Л. 

Скутару, К. Хіггінс, а також В. Вернадського, О. Алимова, Б. Данилишина, М. 

Згуровського, М. Кизима, Є. Хлобистова . 

Тема 5 Концепції сталого розвитку. Сильна та слабка моделі сталого розвитку в роботах 

Г. Аткінсона, Д. Пірса, К. Вільямса, Е. Міллінгтона, Р. Тернера та ін. Триєдина концепція 

сталого розвитку розвинуто в роботах Г. Аткінсона, Д. Пірса, К. Вільямса, Е. Міллінгтона, 

Р. Тернера та ін. Концепція слабкої стійкості (weak sustainability). Концепція сильної 

стійкості (strong sustainability). Триєдина концепція сталого розвитку стійкості Г. Дейлі та 

Р. Костанзо. Дж. Елкінгтон  про «концепцію потрійного критерію» (triple bottom line - 

TBL, 3BL), три виміри сталого розвитку (екологічне, економічне, соціальне), діяльність 

компанії при трьох основних елементах корпоративної сталості, так звані «3Р» (people, 

planet, profit) – «люди – планета – прибуток».  

 Тема 6. Кластерний підхід до сталого розвитку. Прихильники кластерного підходу (М. 

Портер, М. Креймер, А. Керролл і ін.) про забезпечення сталого розвитку за допомогою 

створення «кластерів» – географічно концентрованих груп взаємопов'язаних компаній і 

пов'язаних з їх діяльністю організацій. Кластерний підхід - аналіз проблеми сталого 

розвитку на мікро- і мезорівнях і розвиток принципу концепції корпоративної стійкості, 

інструменту формування сталого розвитку на регіональному рівні. Система індикаторів 

сталого розвитку UN CSD Розроблена Комісією зі сталого розвитку ООН (UN CSD) у 

1996 р. Методика оцінки сталого розвитку Інституту прикладного системного аналізу 

НАНУ і МОНУ -  метрика для вимірювання процесів сталого розвитку (МВСР) для 

регіонів України. 

Кредит 3. Поняття політичної модернізації, її етичний вимір 

Тема 7. Теорія модернізації. Науковий дискурс кінця ХХ ст. про існування різноманітних 

визначень процесів модернізації: 

К.Левітрос,Н.Смелзер,П.Вінер,С. Айзеншта,Р. Бендікеса,  Інкелеса, У. Ростоу, Л. Саламон, 

М. Михалъченко, В. Журавський, В. Кремінь, В. Ткаченко, Б.Вітрок. 

Тема 8 Сфери прояву процесу політичної модернізації. Політична модернізація у 

політичній системі - диференціація, уміння адекватно реагувати на різноманітні виклики 

часу. Політична модернізація у сфері політичної культури - активізація процесу 

соціалізації особи, постійного вдосконалення політичних цінностей та норм, формування 

принципово нової, орієнтованої на раціональні зміни еліти. Політична модернізація у 

політичній поведінці - в активізації та вдосконаленні форм залучення громадян 

суспільства до політичного процесу. 



Кредит 4. Морально-етична складова політичної модернізації 

Тема 9. Політична модернізація як напрям прогресивних змін. Політична модернізація 

як динамізація політичної системи, її здатність адекватно реагувати на зміни політичних 

реалій, формування нової модернізаторської політичної еліти; подолання відчуження 

громадян суспільства від політичної влади; забезпечення реальної участі народу у 

політичному житті; посилення впливу інформації; постійне вдосконалення цінностей та 

норм у системі політичної культури. «Політична модернізація» - динаміка оновлення 

різних компонентів політичної системи, структур, інститутів та засобів політичного 

володарювання, політичної участі, культури та норм. Кінцевий результат процесу 

модернізації політичної системи - створення нового, більш раціонального суспільного 

порядку. 

 

Тема 10. Політична модернізація як модель соціальних трансформацій, що 

відбувалися на Заході з XVII до XIX ст . М.Вебер «Протестанська етика і дух 

капіталізму» про індустріальне суспільство –суспільство, що засноване на тривкому і 

безперервному зростанні, на безупинному і очікуваному вдосконаленні. 

  

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

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

постмодернізації Д. Крузе. Р.Інглехарт по сутність модернізації - заміна авторитету релігії 

авторитетом держави,  рух від авторитету держави до авторитету традиції.  

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

 Тема 12. Концепції політичної модернізації України. Становлення „сучасного 

суспільства» у працях  вітчизняних дослідників В. Бебика, П. Гнатенко, М. Іванова, Ф. 

Кирилюка, І. Побочого, М. Польового, М. Примуша, Є. Суліми, О. Токовенко, О. Тупиці, 

В. Цапфа, Г. Щедрової. Наукові праці з дослідження  трансформаційних і модернізаційних 

процесів в політичній сфері В. Горбатенка, В. Журавського, О. Чемшита. В. Горбатенко 

про   три етапи модернізації в розвитку України: ранньомодернізаціиний, імпульсивно-

еклектичний, що тривав з середини XVII до початку XX ст.; псевдомодернізаційний, 

тоталітарно-бюрократичний, хронологічні межі якого збігаються з часом існування СРСР 

(від початку 20-х до кінця 80-х років XX ст.); сучасно - модернізаційний, транзитно-

кризовий, збігається в часі з існуванням України як самостійної держави (від 90-х років XX 

ст.) 

 Кредит 6. Українська неомодерністська модель модернізації. 

Тема 13. Українська неомодерністська модель модернізації. Характерні риси 

української моделі модернізації: модернізація розглядається як комплексний проект, який 

формується на досвіді Заходу, Сходу і постсоціалістичних країн; ця модель не акцентує 

увагу на „унікальності України”, на ізоляціонізмі, а орієнтується на участі в модернізації 

країни зовнішніх інвесторів зі Сходу та Заходу; українська модель модернізації є спробою 

модернізації за ініціативою „верхів”, які діють на блоковій, а не однопартійній основі; в цій 

моделі відчувається технократизм, однолінійність проекту, слабке врахування інтересів 

регіонів; відсутність політико-культурного забезпечення проекту модернізації, щоб 

підготувати населення до позитивів і негативів модернізації в політико-правовій і 

етнокультурній сферах. Основні проблеми політичної модернізації в сучасній Україні та 

умови їх вирішення. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
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Кредит 1. Політичний розвиток: форми, напрямки, умови 

 

1 

 Тема 1. Політичний розвиток - 

відображення об’єктивних змін у 

політичному житті та його 

характеристика.  

5     5  

2 
 Тема 2. Політична стабільність (лат. 

stabіlіs – сталість, незмінність).  
5  

  
 5  

3 Тема 3 Політична криза. 10  
  

 10  

                                                   Усього: 20     20  

Кредит 2. Концепція сталого розвитку як  парадигма розвитку суспільства 

4 

Тема 4. Теоретичні засади  сталого 

розвитку як нової парадигми розвитку 

людства 

12  
 

2  10  

5 Тема 5 Концепції сталого розвитку 12  
 

2  10  

6 

Тема 6. Кластерний підхід до сталого 

розвитку.. 

 

14  2 2  10  

 
 

     
 

 

                                                              Усього 38  2 6  30  

Кредит 3. Поняття політичної модернізації, її етичний вимір 

. 

 

7 Тема 7. Теорія модернізації.  12  
 

2  10  

8 
Тема 8 Сфери прояву процесу 

політичної модернізації.  
14  2 2  10  

Кредит 4. Морально-етична складова політичної модернізації 

9 
Тема 9. Політична модернізація як 

напрям прогресивних змін.  
14  2 2  10  

10 

Тема 10. Політична модернізація як 

модель соціальних трансформацій, що 

відбувалися на Заході з XVII до XIX ст 

.  

12   2  10  

11 

 Тема 11. Політична модернізація як 

модель засобу еволюції відсталих 

країн, що      переходять від 

«периферійного» до «магістрального» 

типу суспільства.  

12   2  10  

Кредит 5. Модернізаційні процеси в 

Україні: сучасний стан і перспективи 

 

       

 12      Тема 12. Концепції політичної     14  2 2  10  



модернізації України.  

   13   Кредит 6. Українська 

неомодерністська модель модернізації. 

Тема 13. Українська неомодерністська 

модель модернізації. 

14  2 2  10  

                                                   Усього: 180  10 20  150  

                                                

 

 

                             5.Теми лекційних занять 

            Денна форма навчання 

№ 

п/п 
Теми навчального курсу 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Політичний розвиток: форми, напрямки, умови 

 

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

політичному житті та його характеристика.  
 

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

3 Тема 3 Політична криза.  

   

Кредит 2. Концепція сталого розвитку як  парадигма розвитку суспільства 

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

людства 
 

5 Тема 5 Концепції сталого розвитку  

6 
Тема 6. Кластерний підхід до сталого розвитку.. 

 
2 

 
 

 

     Кредит 3. Поняття політичної модернізації, її етичний вимір 

 

7 Тема 7. Теорія модернізації.   

8 Тема 8 Сфери прояву процесу політичної модернізації.  2 

   

 
Кредит 4. Морально-етична складова політичної модернізації  

9 Тема 9. Політична модернізація як напрям прогресивних змін.  2 

10 
Тема 10. Політична модернізація як модель соціальних трансформацій, 

що відбувалися на Заході з XVII до XIX ст .  
 

11 

 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 

 

 

12 Тема 12. Концепції політичної модернізації України.  2 

13   Тема 13. Українська неомодерністська модель модернізації. 2 

                                                                                               Усього: 10 

 



 

5. Теми практичних занять 

                      Денна форма навчання 

   

№ 

п/п 

Теми навчального курсу 
Кількість 

годин 

Кредит 1. Політичний розвиток: форми, напрямки, умови 

 

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

політичному житті та його характеристика.  
 

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

3 Тема 3 Політична криза.  

 
 

 

Кредит 2. Концепція сталого розвитку як  парадигма розвитку суспільства 

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

людства 
2 

5 Тема 5 Концепції сталого розвитку 2 

6 
Тема 6. Кластерний підхід до сталого розвитку.. 

 
2 

   

     Кредит 3. Поняття політичної модернізації, її етичний вимір 

 

 7 Тема 7. Теорія модернізації.       2 

8 Тема 8 Сфери прояву процесу політичної модернізації.  2 

 Кредит 4. Морально-етична складова політичної модернізації  

9 Тема 9. Політична модернізація як напрям прогресивних змін.       2 

10 
Тема 10. Політична модернізація як модель соціальних трансформацій, 

що відбувалися на Заході з XVII до XIX ст .  
2 

11 

 Тема 11. Політична модернізація як модель засобу еволюції відсталих 

країн, що      переходять від «периферійного» до «магістрального» типу 

суспільства.  

2 

 

Кредит 5. Модернізаційні процеси в Україні: сучасний стан і 

перспективи 

 

 

12 Тема 12. Концепції політичної модернізації України.  2 

13   Тема 13. Українська неомодерністська модель модернізації. 2 

                                                                                                  Усього: 20 

 

6.Лабораторні робота 

7.Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 
Теми навчального курсу 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Політичний розвиток: форми, напрямки, умови 

 

1  Тема 1. Політичний розвиток - відображення об’єктивних змін у 5 



політичному житті та його характеристика.  

2  Тема 2. Політична стабільність (лат. stabіlіs – сталість, незмінність).  5 

3 Тема 3 Політична криза. 10 

 
 

 

Кредит 2. Концепція сталого розвитку як  парадигма розвитку суспільства 

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

людства 
10 

5 Тема 5 Концепції сталого розвитку 10 

6 
Тема 6. Кластерний підхід до сталого розвитку.. 

 
10 

   

     Кредит 3. Поняття політичної модернізації, її етичний вимір 

 

7 Тема 7. Теорія модернізації.      10 

8 Тема 8 Сфери прояву процесу політичної модернізації.  10 

 Кредит 4. Морально-етична складова політичної модернізації  

9 Тема 9. Політична модернізація як напрям прогресивних змін.      10 

10 
Тема 10. Політична модернізація як модель соціальних трансформацій, 

що відбувалися на Заході з XVII до XIX ст .  
10 

11 

 Тема 11. Політична модернізація як модель засобу еволюції відсталих 

країн, що      переходять від «периферійного» до «магістрального» типу 

суспільства.  

10 

 

Кредит 5. Модернізаційні процеси в Україні: сучасний стан і 

перспективи 

 

 

12 Тема 12. Концепції політичної модернізації України.  10 

13 
 Кредит 6.Українська неомодерністська модель модернізації.  

Тема 13. Українська неомодерністська модель модернізації. 
10 

                                                                                           Усього: 150 

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист науково дослідного дослідження 

ІІ – підготовка творчого проекту («Зміст, форми  і методи модернізації») Підготовка 

та захист науково-дослідної роботи. 

Основне завдання цього виду діяльності – з ясувати рівень знань, умінь, навичок 

викладацької діяльності, готовності до  забезпечення викладання фахових дисциплін 

політології 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) обсяг від 20 до 25 аркушів; 

2) використання не менше ніж 5 джерел інформації (окрім підручників); 

3) наявність посилань на цитування, таблиці, статистичні та соціальні матеріали; 

4) наявність дослідницької складової; 

5) підсумок, висловлювання власної думки. 

 

6. Форми роботи та критерії оцінювання  
Рейтинговий контроль знань аспірантів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 



A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок аспірантів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння аспірантом 

програмового матеріалу кредиту. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Аспіранту  виставляється відмінно  

Аспіранту виставляється дуже добре,  

Аспіранту виставляється добре,  

Аспіранту у виставляється достатньо,  

Аспіранту виставляється задовільно,  

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 5 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують аспіранти за 5 крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,7. Залік оцінюється в 30 б. 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема науково-дослідне дослідження), презентації результатів досліджень, тестові 

завдання, контрольні роботи. 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, підготовка доповідей та виспутів з доповідями на семінарах, 

участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який 

передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6,Т7 Т7,Т

8 

Т

9 

Т 10 Т11,  

Т12 

100 300/100 

30 30 30 30 30 30 

30 

20

20 

20 10 10 

10 
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Офіційний сайт телеканалу СТБ www.vechrniy.kharkov.ua – Офіційний сайт газети 

“Вечірній Харків” www.podrobnosti.ua – Офіційний сайт інтернет-видання “Подробности” 

www.korrespondent.net – Офіційний сайт української мережі новин “Кореспондент” 

www.for-ua.com – Офіційний сайт інтернет-газети “ForUm” www.tribuna.com.ua – 

Офіційний сайт інтернет-газети “Трибуна” www.context-ua.com – Агенство ділової 

інформації “Контекст” www.glavred.info – Незалежне аналітичне агенство “Главред” 

www.pravda.com.ua – сайт “Української правди” Інформаційні агентства www.unian.net – 

Офіційний сайт УНІАН www.interfax.com.ua – Офіційний сайт “Інтерфакс-Україна” 

www.ukranews.com – Офіційний сайт Українських новин www.news.ukrinform.com.ua – 

Офіційний сайт “Укрінформ” www.rian.ru // Офіційний сайт РІА “Новини” 

www.reuters.com // Офіційний сайт “Рейтерс” Освітні ресурси неурядових організацій з 

питань медіаправа та громадської думки http://medialaw.kiev.ua/ 

http://osvita.mediasapiens.ua/ http://pravo-media.at.ua http://imi.org.ua/law 

www.journ.univ.kiev.ua http://www.coe.kiev.ua/ www.globalpr.org www.online-pr.com 

http://www.social-sciences-and-humanities.com/PDF/The-End-of-History-and-the-Last-Man-.pdf
http://www.social-sciences-and-humanities.com/PDF/The-End-of-History-and-the-Last-Man-.pdf
http://www.ji-magazine.lviv.ua/
http://www.international-/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://novodrayrada.mk.ua/detsentralizatsiya/654-metodika-formuvannya-spromozhnikh-teritorialnikh-gromad
https://novodrayrada.mk.ua/detsentralizatsiya/654-metodika-formuvannya-spromozhnikh-teritorialnikh-gromad
https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring


www.pr-dialog.com www.pronline.ru www.propr.com.ua www.reklamaster.kiev.ua 

http://ehronika.com/ http://www.khpg.org/ Примітка. Перелік інформаційихі ресурсів не є 

вичерпним – він містить як посилання на офіційні сайти органів влади в Україні, так і 

сайти міжнародихі інституцйї (Рада Європи, ОБСЄ), вітчизняних та зарубіжихі 

аналітичних центрів, фондів, НДО, які займаються проблематикою політичної, масової 

комунікації, паблік рілейшнз та політичної реклами, медіаправа та ЗМІ в Україні та за 

кордоном. При використанні матеріалів з цих джерел або інших джерел посилання на них 

є для аспірантів обов'язковим. 

 
 

 

http://www.khpg.org/
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