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Пояснювальна  заПиска

Вивчення дисципліни “Політичне прогнозування” у процесі здо-
буття вищої освіти соціально-гуманітарного профілю є безсумнівно 
необхідним. Людство завжди прагнуло якомога більше знати про своє 
майбутнє. Його зацікавленість прогнозами має сильні життєві моти-
ви. Реалізації цих прагнень покликана сприяти наука прогностика, 
що включає політичне прогнозування як один з основних напрямів. 
Політичне прогнозування охоплює методологію, теорію і практику 
дослідження динаміки та перспектив розвитку різноманітних про-
цесів і явищ суспільного життя. Від рівня політичного прогнозування 
залежить ефективність планування та управління. Політичне керів-
ництво вбачає у науково обґрунтованих прогнозах одну з гарантій 
передбачуваного розвитку конкретних подій і суспільно-політичних 
процесів загалом.

Метою вивчення курсу “Політичне прогнозування” є засвоєння сту-
дентом основ методології, теорії і практики дослідження динаміки та 
перспектив розвитку різноманітних процесів і явищ суспільного життя.

завдання: 
За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: 
– об’єкт, предмет та методи курсу “Політичне прогнозування”; ос-

новні етапи розвитку новітніх методології та теорії суспільних від-
носин; наукові обґрунтування прогностичних передбачень відносно 
розвитку політичних подій; сучасні системи цінностей та орієнтирів, 
понять та критеріїв, парадигм і концепцій; суть та функції державно-
го управління в політичній системі суспільства.

вміти:
• володіти понятійно-категоріальним апаратом курсу “Політичне 

прогнозування”;
• використовувати теоретико-методологічний інструментарій 

прогнозування при складанні прогнозів відносно подальшого 
розвитку політичних явищ та подій;

• давати раціонально-критичну оцінку існуючим моделям держа-
вотворення при обґрунтуванні прогнозів розвитку конкретних 
подій і суспільно-політичних процесів загалом;

• чітко розуміти місце і роль державно-управлінських рішень у 
системі державного управління відповідно до стратегії і такти-
ки державного прогнозування;
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• орієнтуватися в основних суспільно-політичних тенденціях 
розвитку людської цивілізації постмодерну, які складають кар-
тину доступного для огляду майбутнього.

змістові модулі. 
Зміст дисципліни складається із трьох органічно пов’язаних між 

собою модулів. У першому модулі розглядається місце, роль і засоби 
прогнозування суспільно-політичного розвитку. У другому – висвіт-
люються стратегія і тактика внутрішньополітичного прогнозування. 
Третій модуль присвячений цивілізаційним аспектам глобального 
прогнозування майбутнього.

Міжпредметні зв’язки. 
Прогностика розглядається як напрям, основу якого складають 

спроби оцінити майбутні соціальні події. Сучасне прогнозування ос-
таточно викристалізувалося в окремий науковий напрям на рубежі 
1950–1960-х років. Технологічне прогнозування послугувало осно-
вою для конструювання міждисциплінарної “науки про майбутнє”, 
яка утвердилась під назвою “футурологія”. Особливу роль наукові 
передбачення відіграють у політиці, яка пронизує собою всі сфери 
суспільного життя. Саме тому надзвичайно важливу роль відіграє пе-
редбачення майбутніх наслідків політичних рішень, що є основним 
для політичного прогнозування.

ТемаТичний  План  
дисципліни  

“ПоліТичне  Прогнозування”

№ 
пор.

Назва змістового моду-
ля і теми

Кількість годин, з них:

лекції 
(Л)

семі-
нарські 
заняття

(СЗ)

практич-
ні, лабо-
раторні 
заняття

(ПЗ, ЛЗ)

індиві-
дуальна 
консуль-
тативна 
робота
(ІКР)

само-
стійна 
робота 

сту-
дентів 
(СРС)

форма 
контро-

лю

1 2 � 4 5 6 7 8

змістовий модуль і. 
Місце, роль і засоби  
прогнозування сус-
пільно-політичного 
розвитку
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1 2 � 4 5 6 7 8
1 Політичне прогнозу-

вання та його роль в 
управлінні соціально-
політичними процесами

2

2 Основні категорії полі-
тичного прогнозування

2 ПК

� Теоретичні категорії та 
сутність політичного 
прогнозування

2 У 2

4 Методологія і основні 
етапи політичного про-
гнозування

2

5 Моделювання соціаль-
но-політичних процесів

2 ПК

6 Методологія прогнозу-
вання та моделювання 
політичних процесів

2 Т 2

змістовий модуль іі. 
стратегія і тактика 
внутрішньополітичного 
прогнозування

7 Державно-управлінські 
рішення як об’єкт полі-
тичного прогнозування

2

8 Механізм прийняття 
державно-управлінсь-
ких рішень

2 ПК

9 Основні стадії прийнят-
тя державно-управлінсь-
ких рішень

2 У 2

10 Стратегічне державне 
прогнозування

2

11 Тактика внутрішньополі-
тичного прогнозування

2
ПК

12 Розроблення і забез-
печення ефективності 
державно-управлінсь-
ких рішень

2 КР 2

змістовий модуль ііі. 
цивілізаційні аспекти 
глобального прогнозу-
вання майбутнього

1� Футурологічні про-
екти цивілізаційного 
розвитку

2
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1 2 � 4 5 6 7 8

14 Глобальне прогнозуван-
ня тенденцій світового 
політичного розвитку

2 У 2

15 Новітні суспільно-
політичні тенденції 
загальноцивілізаційного 
поступу 

2

16 Постмодерн і суспільно-
політичні трансформації

2УТ 2

17 Цивілізаційні аспекти 
глобального прогнозу-
вання майбутнього

2 (К) 4

18 Основні принципи 
культурно-політичного 
розвитку постсучасного 
суспільства

2 (З) 2

Разом годин: 54 22 14 18

Форми контролю: усне опитування — У
контрольні роботи — КР
перевірка конспектів — ПК
перевірка завдань для самостійної роботи — СР
тестування — Т
колоквіум — К
інші _ ______________________

змісТ  
дисципліни  

“ПоліТичне  Прогнозування”

змістовий модуль і. Місце, роль і засоби прогнозування  
суспільно-політичного розвитку

Поняття “прогноз” і ”політичне прогнозування”. Основні характе-
ристики політичного прогнозування, його теоретико-пізнавальна та 
управлінська спрямованість. Внутрішньополітичне і зовнішньополі-
тичне прогнозування. Типологізація прогнозів: оперативний, корот-
костроковий, середньостроковий, довгостроковий і віддалений. Ос-
новні стадії прогнозування.

Основні принципи прогнозування. Синергетика як універсальний 
принцип забезпечення достовірності прогнозу. Методи політичного 
прогнозування. Роль методів колективної експертної оцінки і “моз-
кової атаки”. Основні етапи розробки прогнозів.
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Оптимальний підхід та оптимальні моделі у вивченні соціаль-
но-політичних процесів. Типи моделей соціальних явищ і процесів. 
Штучний інтелект та “івент-аналіз”. Державні рішення як об’єкт 
політичного прогнозування. 

змістовий модуль іі.  стратегія і тактика  
внутрішньополітичного прогнозування

Моделювання механізму прийняття державних рішень. Прогно-
зування як засіб оптимізації основних напрямів соціально-політич-
ного розвитку.

Політичні рішення: специфіка прийняття, практичного втілен-
ня та передбачення їх наслідків. Критерії і механізм забезпечення 
ефективності державного управління. Реалізація стратегії і тактики 
державно-політичного розвитку. Державно-політична стратегія со-
ціальних перетворень. Прогнозування процесів суспільних модер-
нізацій. Стратегічні завдання демократичного розвитку держави й 
суспільства в Україні.

змістовий модуль ііі.  цивілізаційні аспекти глобального  
прогнозування майбутнього 

Еволюція футуроорієнтованих підходів до опанування майбут-
нього в історії людської цивілізації. Концепції постіндустріального 
суспільства О. Тоффлера і Д. Белла. Концепція інформаційного сус-
пільства Дж. Нейсбіта. Ідея “кінця історії” Ф. Фукуями. Концепція 
“нового світового порядку” Г. Кіссінджера. Концепція “зіткнення 
цивілізацій” С. Хантінгтона.

Процес децентралізації та його значення для світового розвитку. 
Гуманізація суспільства та її основні характеристики. Роль освіти для 
майбутнього світового розвитку. Ознаки сучасного етапу демократи-
зації суспільства. Процес інформатизації і формування інформацій-
ного суспільства. Політико-антропологічні ознаки процесу індивіду-
алізації.

Поняття “постмодерн” і “постмодернізація”. Ситуація і полі-
тичні ознаки постмодерну. Діалектика співвідношення дихотомій 
“модерн — постмодерн” і “модернізація — постмодернізація”. Гуманіс-
тична альтернатива для України майбутнього. Гуманізація взаємовід-
носин суспільства й особистості. Перспективи утвердження грома-
дянського суспільства в Україні.
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Форми  самосТійної  робоТи

З метою активізації процесу самостійної роботи студентів перед-
бачається проводити наступні заходи:

1. Підготовка до семінарських занять.
2. Написання есе та анотацій на теми курсу.
�. 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 нав-

чальними дисциплінами.

сисТема  ПоТочного  Та  Підсумкового  конТролю

Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом пере-
вірки конспектів лекцій, перевірки контрольних робіт та перевірки 
виконання завдань для самостійної роботи.

Підсумковий контроль являє собою проведення заліку в кінці се-
местру відповідно до визначених тем та питань навчальної програми 
дисципліни.

Плани  семінарських  заняТь

змістовий модуль і. Місце, роль і засоби прогнозування сус-
пільно-політичного розвитку

Тема 1. Теоретичні категорії та сутність політичного  
прогнозування

План

1. Аналіз графічних моделей політичної системи.
2. Визначення механізму дії політичної системи.
�. Типологізація політичних прогнозів.
4. Основні поняття політичного прогнозування.

Література [1; 1�–16; 22; 25; �0; �1; �4; �7; 61; 65; 66; 71]

Тема 2. методологія прогнозування та моделювання  
політичних процесів

План

1. Поняття принципів та методів політичного прогнозування.
2. Сутність, етапи та завдання моделювання. 
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�. Аналіз нових графічних моделей об’єктів, що досліджуватимуть 
студенти.

Література [1; 1�–16; 21; 22; 25; �0; �1; �7; 48; 50; 61; 67; 71]

змістовий модуль іі.  стратегія і тактика внутрішньополітично-
го прогнозування

Тема 3. основні стадії прийняття державно-управлінських 
рішень

План

1. Державно-управлінські рішення як об’єкт політичного прогно-
зування.

2. Типи моделей соціальних явищ.
�. Стадії прийняття державно-управлінських рішень.

Література [1; 2; 1�; 15; 16; 21; 25; 28; �0; �1; ��; �7; �8; 47; 5�; 57; 
58; 61; 67; 71]

Тема 4. розроблення і забезпечення ефективності  
державно-управлінських рішень

План

1. Сутність і механізм прийняття державно-управлінських рі-
шень.

2. Моделювання механізму прийняття державних рішень.
�. Ефективність державно-управлінських рішень.

Література [1; �; 4; 8–10; 1�; 15; 16; 2�; 29; �0; �1; ��; �7–�9; 
42–44; 51; 52; 56; 61; 6�; 64; 69; 70]

змістовий модуль ііі.  цивілізаційні аспекти глобального  
прогнозування майбутнього 

Тема 5. глобальне прогнозування тенденцій світового  
політичного розвитку

План

1. Футурологічні проекти подальшого розвитку людства: від Тоф-
флера до Амосова.

2. Роль освіти для майбутнього світового розвитку.
�. Україна в цивілізаційному просторі ХХІ ст.: перспективи гу-

манізації держави і гармонізації суспільства.
Література [1; 5–7; 11; 16; 17; 20; 24; 26; �0–�2; �4; �5; 40; 45; 46; 

54; 55; 71; 72]
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Тема 6. Постмодерн і суспільно-політичні трансформації
План

1. Новітні суспільно-політичні тенденції загальноцивілізаційного 
поступу. 

2. Політичні ознаки епохи Постмодерну.
�. Діалектика співвідношення “модернізація” — “постмодерніза-

ція”.
4. Постмодерн і трансформація ціннісної основи людського буття.

Література [1; 16; 18; 19; 2�; 27; �0; �1; 41; 49; 59; 60; 62; 68]

Тема 7. основні принципи культурно-політичного розвитку 
постсучасного суспільства

План

1. Гуманізація суспільства та її основні характеристики.
2. Ознаки сучасного процесу демократизації.
�. Постматеріальні ціннісні орієнтації.
4. Плюралізм як основа майбутнього людського співіснування.

Література [1; 2; 4; 12; 16; 27; �0; �1; �2; �6; 67]

завдання  для  самосТійної  робоТи  сТуденТів

змістовий модуль і. Місце, роль і засоби прогнозування  
суспільно-політичного розвитку

Тема 1. Теоретичні категорії та сутність політичного  
прогнозування

1. написання есе на теми: 
– Відмінність між поняттями “політологія” та “політика”.
– Особливості діяльності політолога та політика.

2. виокремлення проблемних питань та завдань:
a) Проаналізуйте головні відмінності між внутрішньополітичним 

і зовнішньополітичним прогнозуванням.
б) Назвіть найпоширеніші типології політичних прогнозів.
в) Порівняйте між собою типи пошукового і нормативного про-

гнозів.
г) У чому полягає значення синергетики як універсального при-

нципу забезпечення достовірності прогнозу?
д) Якими є визначальні напрями у діяльності Римського клубу?
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3. написання рефератів з актуальних проблем теми:
1. Науковий інструментарій політичного прогнозування.
2. Теоретико-пізнавальна й управлінська спрямованість політич-

ного прогнозування.
�. Футурологія політики як науковий напрям.

Тема 2. методологія прогнозування та моделювання  
політичних процесів

1. аналіз міждисциплінарних зв’язків курсу з іншими навчаль-
ними дисциплінами на тему: “Політична система”.

2. виокремлення проблемних питань та завдань.
а) Поясніть механізм застосування методу “мозкової атаки”.
б) Вкажіть особливості факторного і кластерного аналізу у дослід-

женні міжнародних відносин.

3. написання рефератів з актуальних проблем теми.
1. Результати і критерії ефективності політичного прогнозуван-

ня. 
2. Об’єктивні підстави та умови політичного прогнозування. 

змістовий модуль іі.  стратегія і тактика  
внутрішньополітичного прогнозування

Тема 3. основні стадії прийняття державно-управлінських 
рішень

1. Формулювання базових понять по темі:
1. Дайте визначення поняттю “державне рішення”.
2. Перелічіть три основні види державно-управлінських рішень.
�. Вкажіть основні етапи раціональної технології прийняття рі-

шень.
4. Зазначте характерні відмінності між державним і політичним 

рішенням.

2. виокремлення проблемних питань та завдань
a) Назвіть і поясніть головні риси державно-управлінських рі-

шень. У чому полягає їх відмінність від інших типів рішень?
б) Схарактеризуйте основні стадії процесу прийняття державно-

управлінських рішень.
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3. написання рефератів з актуальних проблем теми.
1. Сутність державно-управлінських рішень.
2. Зв’язок державно-управлінських рішень з політичним прогно-

зуванням. 
�. Порівняння типів і характеру державотворчих процесів. 

Тема 4. розроблення і забезпечення ефективності  
державно-управлінських рішень

1.  Формулювання актуальних питань по темі:
1. Взаємозв’язок між державно-управлінськими рішенням і полі-

тичним прогнозуванням.
2. Підвищення ефективності державно-управлінських рішень як 

необхідна умова переходу до альтернативної цивілізації.
�. Застосування системного аналізу в процесі прийняття держав-

но-управлінських рішень.

2. виокремлення проблемних питань:
a) За наявності яких характеристик державно-управлінські рі-

шення можна вважати оптимальними та ефективними?
б) Від чого залежить ефективність державно-управлінських рішень?
в) Чому перехід до альтернативної цивілізації залежить від ефек-

тивних державно-управлінських рішень? 
г) Що ви розумієте під поняттям “державне будівництво”?

3. написання рефератів з актуальних проблем теми:
1. Стратегічний кількісний аналіз процесів соціально-економіч-

ного розвитку держави.
2. Зв’язок державно-управлінських рішень з політичним прогно-

зуванням. 
�. Порівняння типів і характеру державотворчих процесів. 

змістовий модуль ііі.  цивілізаційні аспекти глобального  
прогнозування майбутнього 

Тема 5. глобальне прогнозування тенденцій світового  
політичного розвитку

1. написання анотацій до теми:
– глобалістика;
– тенденція;
– світовий політичний розвиток.
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2. виокремлення проблемних питань та завдань:
а) Спробуйте критично переосмислити концепцію “кінця історії” 

Френсіса Фукуями.
б) У чому полягає роль освіти для майбутнього світового розвитку?

3. написання рефератів з актуальних проблем теми:
1. Гуманізація суспільства та її основні характеристики.
2. Доповідь А. Кінга і Б. Шнайдера Римському клубові “Перша 

глобальна революція”. 
�. Глобальні моделі взаємовідносин держав.

Тема 6. Постмодерн і суспільно-політичні трансформації
1. Формулювання базових понять теми: 
– модернізація;
– постмодернізація;
– постсучасне суспільство;
– вестернізація.

2. виокремлення проблемних питань та завдань:
a) Визначте політичні ознаки епохи Постмодерну.
б) Схарактеризуйте діалектику співвідношення дихотомії “модер-

нізація” — “постмодернізація”.

3. написання рефератів з актуальних проблем теми:
1. Основні принципи культурно-політичного розвитку постсучас-

ного суспільства. 
2. Домінування і заперечення “вестернізації” в ситуації постмо-

дерну.

Тема 7. основні принципи культурно-політичного розвитку 
постсучасного суспільства

1. Формулювання актуальних питань по темі.
1. Плюралізм як основа майбутнього людського співіснування.
2. Постматеріальні ціннісні орієнтації.
�. Основні принципи культурно-політичного розвитку постсучас-

ного суспільства.

2. виокремлення проблемних питань:
а) Які ознаки притаманні сучасному процесу демократизації?
б) Які політичні зміни обумовлюються процесом демократизації 

суспільства?



14

3. написання рефератів з актуальних проблем теми:
1. Напрями подолання постноменклатурного синдрому і різно-

манітних проявів бюрократизму.
2. Демократичне поєднання політики і моралі. 
�. Гуманістична альтернатива для України майбутнього. 
4. Фемінізм і жіночий рух. 
5. Взаємозв’язок політики, культури і екології.

ПиТання  для  самоконТролю

1. Поняття “прогноз” і “політичне прогнозування”.
2. Основні ознаки політичного прогнозування.
�. Об’єктивні підстави та умови політичного прогнозування.
4. Методи політичного прогнозування.
5. Роль методів колективної експертної оцінки і “мозкової атаки”.
6. Результати і критерії ефективності політичного прогнозування.
7. Оптимальний підхід та оптимальні моделі у вивченні соціаль-

но-політичних процесів.
8. Моделювання механізму прийняття державних рішень.
9. Державно-політична стратегія соціальних перетворень.

10. Стратегічний кількісний аналіз процесів соціально-економіч-
ного розвитку держави.

11. Еволюція футуро-орієнтованих підходів до опанування май-
бутнього в історії людської цивілізації.

12. Особливості зміни матеріальних і духовних основ розвитку су-
часної цивілізації.

1�. Доповідь Римському клубові “Перша глобальна революція” 
А. Кінга і Б. Шнайдера.

14. Гуманізація суспільства та її основні характеристики.
15. Ознаки сучасного етапу демократизації суспільства.
16. Політико-антропологічні ознаки процесу індивідуалізації.
17. Діалектика співвідношення дихотомій “модерн – постмодерн” і 

“модернізація – постмодернізація”.
18. Домінування і заперечення “вестернізації” в ситуації постмо-

дерну.
19. Факторний і кластерний аналіз у дослідженні міжнародних від-

носин.
20. Глобальні моделі взаємовідносин держав.
21. Нові соціальні рухи, орієнтовані на розвиток культури.
22. Взаємозв’язок політики, культури й екології.
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2�. Основні принципи культурно-політичного розвитку постсучас-
ного суспільства.

24. Напрями подолання постноменклатурного синдрому й різно-
манітних проявів бюрократизму

меТодичні  вказівки  до  виконання конТрольних 
робіТ сТуденТами  заочної  Форми  навчання

Виконання студентами контрольної роботи відповідно до навчаль-
ного плану курсу “Політичне прогнозування” сприятиме оволодінню 
ними теоретичними знаннями та прикладними вміннями, засвідчить 
їх засвоєння та у майбутньому сприятиме впровадженню теоретич-
них положень у практичну діяльність.

Метою контрольної роботи є забезпечення самостійного вивчення, 
поглиблення та засвоєння знань з дисципліни “Політичне прогнозу-
вання”, ознайомлення з методами та зарубіжним досвідом створення 
політичних прогнозів, з’ясування особливостей та напрямів держав-
ного управління, що в підсумку сприятиме здобуттю студентами на-
вичок оперувати знаннями з організаційних форм діяльності із підго-
товки та проведення системного політичного аналізу, обґрунтовувати 
створені прогнози на майбутнє.

У контрольній роботі з дисципліни “Політичне прогнозування” 
студенти повинні розгорнуто ґрунтовно розкрити обрану тему. При 
виконанні контрольних робіт доцільно користуватися літературою 
до навчального курсу “Політичне прогнозування”, список якої до-
дається.

Завдання на виконання контрольних робіт студенти отримують 
у викладача, здати виконані роботи вони повинні у термін, встанов-
лений графіком. До здачі заліку студенти допускаються тільки після 
співбесіди по суті питань, що висвітлені у контрольній роботі, та піс-
ля її зарахування викладачем.

Виконання контрольної роботи базується на вивченні теоретич-
них засад політичного прогонозування, законодавчого поля України 
щодо організації та функціонування адміністративної системи країни, 
зарубіжного досвіду, спеціальної літератури, включаючи періодич-
ні 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.
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Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу 
формату А4 відповідно до вимог ДОСТУ. На титульній сторінці не-
обхідно вказати прізвище, ім’я та по-батькові студента, курс, групу і 
спеціальність, а також домашню адресу та контактний телефон.

Робота повинна бути надрукована. Після розкриття суті питань 
обов’язково повинен бути перелік використаної літератури в ал-
фавітному порядку відповідно до існуючих вимог написання таких 
списків.

Посилання на першоджерела необхідно подавати по тексту конт-
рольної роботи у квадратних дужках. Так, посилання [7, с. 44–45] свід-
чить, що 7 — це порядковий номер джерела, позначеного у списку лі-
тератури, а 44–45 — сторінки із вказаного джерела. Обсяг контрольної 
роботи не має перевищувати 15 сторінок, набраних шрифтом 14 через 
1,5 інтервала. При цьому слід мати на увазі, що головною вимогою до 
контрольної роботи є розкриття суті питань, а не кількість сторінок.

Наприкінці роботи студент обов’язково повинен поставити підпис 
та дату закінчення виконання контрольної роботи.

Теми  конТрольних  робіТ

1. Теоретико-пізнавальна та управлінська спрямованість політич-
ного прогнозування.

2. Внутрішньополітичне і зовнішньополітичне прогнозування.
�. Основні типи політичних прогнозів.
4. Принципи політичного прогнозування.
5. Синергетика як універсальний принцип забезпечення достовір-

ності прогнозу.
6. Основні етапи розробки прогнозів.
7. Типи моделей соціальних явищ і процесів.
8. Штучний інтелект та “івент-аналіз”.
9. Державні рішення як об’єкт політичного прогнозування.

10. Прогнозування процесів суспільних модернізацій.
11. Порівняння типів і характеру державотворчих процесів.
12. Футурологія політики як науковий напрям.
1�. Концепції постіндустріального суспільства О. Тоффлера і 

Д. Белла.
14. Концепція інформаційного суспільства Джона Нейсбіта.
15. Ідея “кінця історії” Френсіса Фукуями.
16. Процес децентралізації та його значення для майбутнього світо-

вого розвитку.
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17. Роль освіти для майбутнього світового розвитку.
18. Процес інформатизації і формування інформаційного суспільс-

тва.
19. Політичні ознаки епохи постмодерну.
20. Поняття “постмодерн” і “постмодернізація”.
21. Мета і завдання моделювання міжнародних відносин.
22. Концепція “нового світового порядку” Генрі Кіссінджера.
2�. Концепція “зіткнення цивілізацій” Самуеля Хантінгтона.
24. Поняття культури в сучасному вимірі.
25. Криза ідентичності та основні напрями її подолання.
26. Демократичне поєднання політики і моралі.
27. Плюралізм як основа майбутнього людського співжиття.
28. Постматеріальні ціннісні орієнтації.
29. Основні напрями гуманізації взаємовідносин суспільства й осо-

бистості.
�0. Перспективи утвердження громадянського суспільства в Ук-

раїні.
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