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Пояснювальна записка
Розвиток політології в XX ст. є логічним продовженням попередніх курсів, присвячених аналізу політичної думки від стародавніх
часів і до кінця XIX ст. Розвиток політичної думки характеризується тривалістю і наступністю, коли неможливо зробити хронологічну градацію, тому практично кожна політична доктрина або теорія
пов’язана численними логічними, змістовними та іншими зв’язками
зі своїми теоретичними попередниками. Внаслідок цього виокремлення в самостійний курс зарубіжної політології XX ст. є досить
умовним і тому ми постійно будемо повертатися до історичних джерел. Водночас зазначений курс має цілий ряд особливостей.
По-перше, наприкінці минулого сторіччя спочатку в Колумбійському університеті (США), а потім і в більшості розвинених країн
того часу остаточно оформлюється політична наука як самостійна
наукова і навчальна дисципліна. Тобто власне з цього моменту вона
починає розвиватися не лише в контексті загальних суспільних концепцій або конструкцій того чи іншого автора, можливо, і видатного,
а вже як відокремленого від інших суспільних дисциплін самостійного наукового предмета. Одночасно відбувається і виокремлення в
самостійну наукову галузь “Історії політичної думки”. В результаті
маємо можливість простежити внутрішню логіку розвитку політології як під впливом вимог політичної практики, так і під впливом
внутрішніх детермінант.
По-друге, визначальною особливістю в розвитку політичної думки
XX ст. є її доктринальний характер, коли певний напрям розвивали
вже не окремі мислителі, а групи науковців, які спиралися на спільні
методологічні засади або користувалися подібними методиками вивчення політичного життя. Доктринальний характер політичної думки знаходимо ще в середині XIX ст., але остаточно він оформлюється
лише в XX ст.
По-третє, остаточне оформлення масового типу політичних партій наприкінці минулого сторіччя суттєво вплинуло на розвиток
політичних доктрин у XX ст. І це пов’язано зі значимістю для політичної партії феномену ідеології. Політичні партії виступають одними з найголовніших суб’єктів політичного життя, тому вони активно
залучають теоретичні конструкції, присвячені усвідомленню політичних процесів і явищ політичного життя для обґрунтування власних політичних дій або своєї майбутньої діяльності. Гостре партійне
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протистояння як всередині окремих країн, так і на міжнародній арені,
призвело до значної ідеологізації основних політичних доктрин. Безумовно, не всі політичні доктрини набули характеру політичних
ідеологій, але всі вони більшою або меншою мірою використовуються різноманітними політичними силами різних країн світу й понині.
Метою вивчення курсу “Сучасна зарубіжна політологія” є засвоєння студентом закономірностей розвитку зарубіжної політичної
думки в ХХ ст.
За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
• об’єкт, предмет та методи курсу “Сучасна зарубіжна політологія”, володіти її понятійно-категоріальним апаратом; основні
етапи розвитку зарубіжної політичної думки в ХХ ст.; світові
політологічні школи, концепції та напрями; політичні феномени
та цінності; основні політичні партії, громадські організації та
рухи; суть та функції держави в політичній системі суспільства
в ХХ ст.;
вміти:
• чітко розуміти внутрішню логіку розвитку політології як під
впливом вимог політичної практики, так і під впливом внутрішніх та зовнішніх детермінант;
• об’єктивно та критично оцінювати оформлення масового типу
політичних партій наприкінці минулого сторіччя суттєво вплинуло на розвиток політичних доктрин у XX ст.;
• розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки та функції на
сучасному етапі в зарубіжних країнах;
• орієнтуватися у проблемах поділу влад, формах державного устрою і формах державного управління;
• давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних
партій та лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів.
Зміст дисципліни складається з двох органічно пов’язаних між собою модулів. У першому модулі розглядається розвиток політичної
науки у XX ст.; окреслюються чотири етапи розвитку, їх особливості,
висвітлюються основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології. Другий модуль присвячений основним
політичним доктринам сучасності, їх порівняльному аналізу.
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Тематичний план
дисципліни
“Сучасна зарубіжна політологія”
№
пор.

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль І. Розвиток політичної науки у XX ст.

1

Розвиток політичної науки у першій половині XX ст.

2

Розвиток політичної науки у другій половині XX ст.

3

Основні національні школи й проблемні підходи сучасної
західної політології

4

Модернізація політичного процесу: світовий досвід
і Україна

5

Проблеми політичної модернізації в контексті глобалізації.
Футурологічні підходи до опанування майбутнього
Змістовий модуль ІІ. Основні політичні доктрини
сучасності

6

Політична доктрина лібералізму та неолібералізму

7

Політична доктрина консерватизму та неоконсерватизму

8

Політична доктрина соціалізму

9

Політична доктрина комунізму

10

Політична доктрина фашизму та націонал-соціалізму

Разом годин: 108
Зміст
дисципліни
“Сучасна зарубіжна політологія”
Змістовий модуль І.	Розвиток політичної науки у XX ст.
Виокремлення у другій половині XIX ст. з історії філософії самостійної політикознавчої дисципліни — “Історії політичної думки”.
Чотири етапи в розвитку політичної науки в XX ст. Особливості “біхевіоризму” в політичній науці. Вивчення проблематики політичного процесу. Аналіз структури суспільства та функцій основних його
5

структурних елементів. Сприйняття політики як цілісної системи.
Особливість постбіхевіоризму, його основні характеристики.
Американська і європейська політологія: спільні риси і відмінності
методологічних підходів. Дискусії щодо предметного поля політичної науки. Активізація досліджень проблем демократії і демократизації сучасного політичного розвитку. Людина і політика в теоретичних
підходах. Ідеологія “відкритого суспільства”.
Модернізація політичного процесу. Основні етапи становлення і
розвитку теорії модернізації. Постмодерн і політика. Основні ознаки
формування інформаційного суспільства.
Проблеми політичної модернізації в контексті глобалізації. Футурологічні підходи до опанування майбутнього в історії людської
цивілізації. Політичні проблеми глобального розвитку в теоретичних
конструкціях сучасної західної політології. Осмислення розвитку
Заходу і незахідних цивілізацій. Характерні ознаки кризи західної
цивілізації. Політичне прогнозування як напрям футурології.
Змістовий модуль ІІ.	Основні політичні доктрини сучасності
Основні етапи розвитку доктрини лібералізму в XX ст. Консервативний лібералізм або неолібералізм. Сутність терміна “лібертаризм”.
Різноманітність підходів щодо класифікації консерватизму. Трансформації консерватизму в неоконсерватизм. Елітарна теорія демократії як неоконсервативна альтернатива комунізму.
Визначення основних засад соціалізму. Основні різновиди соціалізму у XX ст. Кризові явища в розвитку соціал-демократії, пошук
нових горизонтів розвитку в третьому тисячолітті.
Еволюція доктрини комунізму в XX ст. Концепція “єврокомунізму” і фактори її виникнення. Стан комуністичних партій світу після
краху “світової соціалістичної системи”.
Сутність терміна “фашизм”. Загальна характеристика фашистського руху. Місце фашизму в сукупності традиційних диктатур та авторитарних суспільств.
Форми самостійної роботи
З метою активізації процесу самостійної роботи студентів передбачається проводити наступні заходи:
1. Підготовка до семінарських занять.
2. Написання есе та анотацій на теми курсу.
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3. Формулювання базових та актуальних питань з окремих тем
курсу.
4. Написання рефератів з актуальних проблем курсу.
5. Виокремлення проблемних питань.
6. Аналіз міждисциплінарних зв’язків тем курсу з іншими навчальними дисциплінами.
Система поточного та підсумкового контролю
Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом перевірки конспектів лекцій, перевірки контрольних робіт та перевірки
виконання завдань для самостійної роботи.
Підсумковий контроль передбачає проведення заліку в кінці семестру відповідно до визначених тем та питань навчальної програми
дисципліни.
Плани семінарських занять
Змістовий модуль І.	Розвиток політичної науки у XX ст.
Тема 1.	Розвиток політичної науки у світовому контексті
впродовж ХХ ст.
1. Основні етапи розвитку політичної науки ХХ ст.
2. Зародження “біхевіоризму”, його особливості в політичній науці.
3. Структурний функціоналізм.
4. Постбіхевіоризм, його особливість та основні характеристики.
Література [1–7; 9–15; 17; 19; 20; 22–26; 31; 33; 36–40; 42; 43; 45;
47; 53; 55; 56; 59; 61–65; 67]
Тема 2.	Сучасні підходи національних західних шкіл
до проблем політології
1. Американська політологічна традиція ХХ ст.
2. Європейська школа політичної науки.
3. Загальні течії та відмінності американської та європейської
політичних шкіл.
4. Дослідження проблем демократії і демократизації сучасного
політичного розвитку (Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон, З. Бжезінський).
Література [2; 5; 12; 21; 22; 36; 38; 40; 41; 44; 45; 51; 54;
58; 62; 63; 65–69]
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Змістовий модуль ІІ.	Основні політичні доктрини сучасності
Тема 3.	Ідейно-політичні доктрини лібералізму
та консерватизму
1. Основні концептуальні характеристики доктрини лібералізму.
2. Основні напрями неолібералізму.
3. Особливості поміркованого та радикального лібертаризму.
4. Різноманітність підходів щодо класифікації консерватизму.
5. Причини й умови трансформації консерватизму в неоконсерватизм. Основні цінності неоконсерватизму.
Література [6; 8; 11–13; 16; 18; 21; 22; 33; 34–36;
47; 62; 68; 69]
Тема 4.	Ліві та лівоцентристські ідеологічні доктрини
1. Визначення основних засад соціалізму.
2. Характеристика провідних соціал-демократичних партій світу:
Швеції, Німеччини, Сполученого Королівства, Іспанії.
3. Пошук нових горизонтів розвитку соціалізму в третьому тисячолітті.
4. Зіставлення теорії і практики побудови соціалізму в СРСР.
5. Концепція “єврокомунізму” і фактори її виникнення.
Література [6; 8; 9; 11–15; 16–18; 20–22; 25; 28; 32–36;
39; 45; 47; 62; 67–71]
Тема 5. Фашизм та інші екстремістські політико-ідеологічні
доктрини
1. Фашизм як різновид правового екстремізму. Сутність терміна
“фашизм”.
2. Характеристика методів діяльності фашизму. Місце фашизму в
сукупності традиційних диктатур та авторитарних суспільств.
3. Течії лівого екстремізму: анархізм та троцькізм.
4. Три основні напрями анархізму.
Література [19; 20; 24; 27; 32; 44; 72]
Колоквіуми на теми:
Заняття 1. “Модернізація політичного процесу: світовий досвід і
Україна”.
Заняття 2. “Проблеми політичної модернізації країн Близького
Сходу та Центральної Азії в контексті глобалізації”.
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Завдання для підготовки семінарських занять
Змістовий модуль І.	Розвиток політичної науки у XX ст.
Тема 1.	Розвиток політичної науки у світовому контексті
впродовж ХХ ст.
1. Написання есе на теми:
• Сутність поняття “політичний процес”;
• Охарактеризуйте системний підхід при визначенні політичної
системи суспільства.
2. Виокремлення проблемних питань та завдань.
• Що входить до структури політичної системи?
• Визначте основні етапи розвитку сучасної зарубіжної політології.
• Вкажіть загальні особливості правового підходу розвитку
політології.
• Охарактеризуйте сутність традиційного етапу політологічної науки.
• Вкажіть особливості “біхевіоралістичної” революції в політичній науці.
3. Написання рефератів з актуальних проблем теми.
• Біхевіоризм як основний метод політичних досліджень американської політології XX ст.
• Європейська політологія другої половини XX ст.: тенденції, теоретичні проблеми, перспективи розвитку.
• Соціальні цінності та ідеї соціального захисту населення в дослідженнях сучасних західних політологів.
Тема 2.	Сучасні підходи національних західних шкіл
до проблем політології
1. Аналіз міждисциплінарних зв’язків курсу з іншими навчальними дисциплінами на тему: “Політична система”.
2. Написання анотацій до теми:
– глобалістика;
– тенденція;
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– світовий політичний розвиток;
– модернізація;
– постмодернізація.
3. Виокремлення проблемних питань та завдань.
• Спробуйте критично переосмислити концепцію “кінця історії”
Френсіса Фукуями.
• Назвіть основні причини домінування в політичній науці першої половини XX ст. досліджень американських вчених.
• У чому полягає проблема пріоритету прав людини й громадянина як основи свободи? Проаналізуйте відповідні положення
Конституції України.
• Які проблеми досліджує сучасна західна політологія? Чому
політологія як наука та навчальна дисципліна не розвивалася в
колишньому СРСР?
4. Написання рефератів з актуальних проблем теми.
• Гуманізація суспільства та її основні характеристики.
• Доповідь А. Кінга і Б. Шнайдера Римському клубові “Перша
глобальна революція”.
• Основні відмінності американської та європейської політології.
Змістовий модуль ІІ.	Основні політичні доктрини сучасності
Тема 3.	Ідейно-політичні доктрини лібералізму
та консерватизму
1. Формулювання базових понять з теми.
• Поняття “лібералізм”.
• Особливості поміркованого та радикального лібертаризму.
• Класифікації консерватизму.
• Цінності неоконсерватизму.
2. Виокремлення проблемних питань.
• Що нового з’явилося в ідеологічній політиці світу з появою неоконсерватизму та неолібералізму?
• Які чинники впливають на формування певної ідеології в межах
конкретної країни?
3. Написання рефератів з актуальних проблем теми.
• Сучасний лібералізм: традиції та новації.
• Особливості розвитку неоконсерватизму в сучасному світі.
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Тема 4.	Ліві та лівоцентристські ідеологічні доктрини
1. Формулювання актуальних питань з теми.
• Які ознаки притаманні сучасному процесу демократизації?
• Які політичні зміни зумовлюються процесом демократизації
суспільства?
2. Виокремлення проблемних питань.
• У чому полягає специфіка ідеологічної ситуації в посткомуністичних країнах?
• Чому комунізм претендував на статус науки? Чим наука відрізняється від ідеології?
• Поясніть трансформації ідеологічних доктрин у разі їх перетворення на партійні або державні.
3. Написання рефератів з актуальних проблем теми.
• Демократичне поєднання політики і моралі.
• Перспективи неофашизму у постсоціалістичних країнах.
• Сучасна європейська соціал-демократія.
Тема 5. Фашизм та інші екстремістські політико-ідеологічні
доктрини
1. Написання анотацій до теми:
• фашизм;
• тоталітаризм;
• екстремістський політичний рух.
2. Виокремлення проблемних питань та завдань.
• Сучасне ставлення людства до ідеології національної винятковості.
• Причини появи екстремістських ідеологій.
3. Написання рефератів з актуальних проблем теми.
• Різноманітні варіанти відтворення елементів ідеології фашизму.
• Витоки фашистської доктрини.
• Неофашизм як політична течія.
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Завдання для самостійної роботи студентів
Змістовий модуль І.	Розвиток політичної науки у XX ст.
Веберівська традиція в розвитку політичної науки. Ключові положення — ототожнення поняття політичної влади і державної влади.
Чиказька школа. Чарльз Мєрріем як засновник у 20-х роках “школи”
наукових розробок при Чиказькому університеті, про значення конкретних емпіричних і міждисциплінарних досліджень.
Вплив праць Артура Бентлі на перехід до вивчення проблематики політичного процесу. Внесок Девіда Трумена. Політичні проблеми
глобального розвитку в теоретичних конструкціях сучасної західної
політології.
Змістовий модуль ІІ.	Основні політичні доктрини сучасності
Підходи щодо класифікації консерватизму: аристократичний,
прагматичний, ситуаційний, натуральний, політичний, реформістський, реакційний, формальний, матеріальний, романтичний, патерналістський, ліберальний, індивідуалістичний та особливість характеристик кожного напряму.
Погляди на роль державного регулювання суспільного життя, місце і роль держави, її співвідношення з громадянським суспільством,
ринковою економікою, соціальною сферою життя суспільства.
Наголос на розвиткові особистості. Ісая Берлін про “позитивну” і
“негативну” свободу. Проблема рівності та братерства, солідарності.
Політичні наслідки зміни стратегічних і тактичних завдань соціалдемократії.
Теми контрольних робіт
і методичні вказівки до їх виконання
студентами заочної форми навчання
Виконання студентами контрольної роботи відповідно до навчального плану курсу “Сучасна зарубіжна політологія” сприятиме
оволодінню ними теоретичними знаннями та прикладними вміннями, засвідчить їх засвоєння та у майбутньому сприятиме впровадженню теоретичних положень у практичну діяльність.
Метою контрольної роботи є забезпечення самостійного вивчення,
поглиблення та засвоєння знань із дисципліни “Сучасна зарубіжна
політологія”, ознайомлення з методами та зарубіжним досвідом ство12

рення політичних прогнозів, з’ясування особливостей та напрямів
державного управління, що в підсумку сприятиме формуванню у
студентів навичок оперувати знаннями з організаційних форм діяльності щодо підготовки та проведення системного політичного аналізу, обґрунтовувати створені прогнози на майбутнє.
У контрольній роботі з дисципліни “Сучасна зарубіжна політологія” студенти повинні розгорнуто ґрунтовно розкрити обрану тему.
При виконанні контрольних робіт доцільно користуватися літературою до навчального курсу “Сучасна зарубіжна політологія”, список
якої додається.
Завдання на виконання контрольних робіт студентами отримують
у викладача, здати виконані роботи повинні у термін, встановлений
графіком. До здачі заліку студенти допускаються тільки після співбесіди по суті питань, що висвітлені у контрольній роботі, та після її
зарахування викладачем.
Виконання контрольної роботи базується на вивченні теоретичних засад зарубіжної політології, законодавчого поля України щодо
організації та функціонування адміністративної системи країни, зарубіжного досвіду, спеціальної літератури, включаючи періодичні
видання, з теми контрольної роботи. При цьому студент повинен
провести цілеспрямований відбір спеціальної наукової літератури та
необхідних нормативних документів у бібліотеці МАУП, а також у
ЦНБ ім. В. І. Вернадського і у Парламентській бібліотеці.
Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу
формату А4 відповідно до вимог ДОСТУ. На титульній сторінці необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові студента, курс, групу та
спеціальність, а також домашню адресу та контактний телефон.
Робота має бути надрукована. Після розкриття суті питань
обов’язково повинен бути перелік використаної літератури в алфавітному порядку відповідно до існуючих вимог написання таких
списків.
Посилання на першоджерела необхідно подавати у тексті контрольної роботи у квадратних дужках. Так, посилання [7, с. 44–45]
свідчить, що 7 — це порядковий номер джерела, позначеного у списку
літератури, а 44–45 — сторінки із вказаного джерела. Обсяг контрольної роботи не має перевищувати 15 сторінок, набраних 14 шрифтом
через 1,5 інтервала. При цьому слід мати на увазі, що основною вимогою до контрольної роботи є розкриття суті питань, а не кількість
сторінок.
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Наприкінці роботи студент обов’язково повинен поставити підпис
та дату закінчення виконання контрольної роботи.
Теми контрольних робіт
1. Джерела і становлення сучасної зарубіжної політології.
2. Ідеї М. Вебера та їх вплив на сучасну зарубіжну політологію.
3. Біхевіоризм і формування методологічних основ прикладної
політології.
4. Дослідження політичних процесів (А. Бентлі, Д. Трумен).
5. Формування теорії політичних систем (Д. Істон, Г. Алмонд,
С. Верба, Дж. Пауелл).
6. Основні етапи становлення і розвитку теорії модернізації.
7. Американська і європейська політологія: спільні риси й відмінності.
8. Основні проблеми демократизації (С. Хантінгтон, Ф. Фукуяма,
З. Бжезінський).
9. Утвердження соціального лібералізму (Дж. Кейнс).
10. Основні доктрини консерватизму.
11. Неоконсерватизм як політична ідеологія.
12. Кризові явища в розвитку соціал-демократії та намагання їхнього подолання.
13. Еволюція доктрини комунізму у XX ст.
14. Концепція “єврокомунізму” і фактори її виникнення (С. Каррільо, Е. Берлінгуер).
15. Б. Муссоліні і А. Гітлер: теоретичне обґрунтування диктатури
фашизму.
16. Концепції влади в сучасній зарубіжній політології.
17. Становлення порівняльної політології.
18. Ідеологія “відкритого суспільства” (К. Поппер, Дж. Сорос).
19. Футурологічні ідеї Е. Тоффлера.
20. Постматеріальні цінності (Е. Фромм).
21. Політична доктрина соціалізму.
22. Концепції демократичного розвитку в західній політології.
23. Теорії прийняття політичних рішень.
24. Характерні ознаки кризи західної цивілізації.
25. Постмодерн і політика (Ж.-Ф. Ліотар, З. Бауман. Ж. Дерріда,
П. Козловськи).
26. Осмислення розвитку Заходу і незахідних цивілізацій.
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27. Синергетика як принцип і метод політичних досліджень (І. Пригожин, С. Хакен, І. Стенгерс).
28. Теорія постіндустріального суспільства (Д. Белл).
29. Теорії політичної еліти.
30. Політична культура в концепціях західної політології.
Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Джерела і становлення сучасної зарубіжної політології.
Основні етапи розвитку політичної науки за Д. Істоном.
Особливості правового підходу до розвитку політичної науки.
Традиційний етап у розвитку політичної науки (І. Бейджохт,
В. Вільсон).
Біхевіоризм і постбіхевіоризм.
Ідеї М. Вебера та їх вплив на сучасну зарубіжну політологію.
Наукові підходи Чиказької школи (Ч. Меріам, Г. Лассуелл).
Біхевіоральна революція у політичній науці.
Біхевіоризм і формування методологічних основ прикладної
політології.
Аналіз політичних інститутів (Г. Файнер, К. Фрідріх).
Дослідження політичних процесів (А. Бентлі, Д. Трумен).
Структурний функціоналізм (Е. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс).
Формування теорії політичних систем (Д. Істон, Г. Алмонд,
С. Верба, Дж. Пауелл).
Діяльність Інституту соціальних досліджень при Мічиганському
університеті (США).
Формування і розвиток емпіричної політичної теорії.
Основні етапи становлення і розвитку теорії модернізації.
Обґрунтування концепції модернізації (Е. Гідденс, Р. Інглегарт).
Теорія раціонального вибору.
Американська і європейська політологія: спільні риси й відмінності.
Основні проблеми демократизації (С. Хантінгтон, Ф. Фукуяма,
З. Бжезінський).
Проблеми глобального розвитку в теоретичних конструкціях сучасної західної політології.
Розвиток доктрини лібералізму у XX ст.
Утвердження соціального лібералізму (Дж. Кейнс).
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24. Основні характеристики лібералізму.
25. Доктрина держави “загального добробуту” (Г. Мурдал, Дж. Гелбрейт).
26. Дослідження проблем справедливості в політичній науці
(Ф. Хайек, Дж. Ролз, П. Рікер).
27. Підходи до класифікації консерватизму.
28. Політичні концепції авторитаризму.
29. Неоконсерватизм як політична ідеологія.
30. Концепція консервативної революції у працях Ю. Еволи.
31. Рух “нових правих” (А. де Беноіст).
32. Основні доктрини консерватизму.
33. Неоконсерватизм як політична ідеологія.
34. Спадщина марксизму й основні різновиди соціалізму XX ст.
35. Критика більшовизму в працях Е. Бернштейна, К. Каутського.
36. Ідейна основа формування соціал-демократичного руху,
37. Декларація “Мета та завдання демократичного соціалізму” про
розмежування соціалізму і комунізму.
38. І. Берлін про “позитивну” і “негативну” свободу.
39. Політичні наслідки зміни стратегічних і тактичних завдань соціал-демократії.
40. Характеристика провідних соціал-демократичних партій світу.
41. Кризові явища в розвитку соціал-демократії та намагання їхнього подолання.
42. Еволюція доктрини комунізму у XX ст.
43. Особливості вчення В. Леніна про пролетарську революцію і побудову соціалізму.
44. Зіставлення теорії і практики побудови соціалізму в СРСР.
45. Л. Троцький як політичний теоретик і практик.
46. Китайська модель політичної доктрини комунізму (Мао Цзедун).
47. Значення Франкфуртської школи в популяризації ідей марксизму (М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Е. Фромм).
48. Концепція “єврокомунізму” і фактори її виникнення (Е. Берлінгуер).
49. Криза комуністичного руху і розпад світової соціалістичної системи.
50. Причини виникнення і сутність фашизму.
51. Б. Муссоліні і А. Гітлер: теоретичне обґрунтування диктатури
фашизму.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

А. Розенберг і його “Міф двадцятого століття”.
Вчення К. Шміта про тотальну державу.
Е. Юнгер і його концепція “тотальної мобілізації”.
Р. Арон про етапи розвитку політико-соціологічної думки.
Концепції влади в сучасній зарубіжній політології.
Становлення порівняльної політології.
Теорія політичних партій (М. Дюверже, Дж. Сарторі).
Критика тоталітаризму (К. Фрідріх, X. Арендт, Ж. Желєв,
М. Джилас).
Концепція і практика модернізації Китаю (Ден Сяопін).
Загальна декларація прав людини.
Людина і політика в теоретичних підходах (З. Фрейд, Г. Маркузе, Е. Фромм).
Ідейні витоки теорії екологічного руху.
Ідеологія “відкритого суспільства” (К. Поппер, Дж. Сорос).
Футурологічні ідеї Е. Тоффлера.
Футурологія як напрям розвитку сучасної західної політології.
Постматеріальні цінності (Е. Фромм).
Політична доктрина соціалізму.
Концепції демократичного розвитку в західній політології.
Ідея “зіткнення цивілізацій” С. Хантінгтона.
Європейський консорціум політичних досліджень.
Теорії прийняття політичних рішень.
Політичне прогнозування: основні підходи.
Постмодерн і політика (Ж.-Ф. Ліотар, З. Бауман. Ж. Дерріда,
П. Козловськи).
Осмислення розвитку Заходу і незахідних цивілізацій.
Синергетика як принцип і метод політичних досліджень (І. Пригожин, С. Хакен, І. Стенгерс).
Характерні ознаки кризи західної цивілізації (О. Шпенглср,
А. Тойнбі, П. Сорокін).
Фемінізм і гендерний рух на Заході.
Теорія постіндустріального суспільства (Д. Белл).
Основні ознаки формування інформаційного суспільства.
Концепції перехідного суспільно-політичного розвитку.
Теорія соціальної держави.
Еволюція теорії правової держави у XX ст.
Розвиток теорії державного управління.
Основи теорії і практики конституціоналізму.
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Основні характеристики політичної поведінки.
Формування і практичне втілення ідеї соціального партнерства.
Теорії політичної еліти.
Розвиток методології політичної науки.
Політична культура в концепціях західної політології.
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