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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальна дисципліна “Політична трансформація в сучасному світі” 
орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі полі-
тології. Мета вивчення дисципліни — опанувати й систематизувати нау-
ково-теоретичні підходи до поняття “трансформа-ція”, досвід забезпе-
чення трансформаційних процесів, а також вив-чити специфіку перехід-
ного періоду в розвитку постсоціалістичних країн. 

Широкий діапазон охоплення політичних знань і особливості навча-
льного предмета дають змогу синтезувати значний масив світових і віт-
чизняних теоретичних і політико-практичних здобутків. Програмою пе-
редбачено вивчення характеристики радикальних структурних й соціо-
культурних змін і переходу до якісно нового стану суспільної організації 
на постсоціалістичному просторі. Соціально-політичні зміни розгляда-
ються на широкому тлі еволюційних процесів, що відбуваються в межах 
західної цивілізації, та нелінійних процесів у незахідних країнах. Визна-
чаються місце, роль і перспективи України в зазначених процесах. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ПОЛІТИЧНА  ТРАНСФОРМАЦІЯ   
В СУЧАСНОМУ СВІТІ” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Поняття і сутність трансформації в умовах сучасного політичного 
розвитку 

2 Трансформація світової макроцивілізаційної системи 
3 Політичні сили та інститути у перехідних суспільствах 
4 Соціально-політичні зміни на пострадянському просторі 
5 Україна в умовах транзитного розвитку 
6 Соціально-політичні тенденції розвитку людства у ХХІ ст. 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ПОЛІТИЧНА  ТРАНСФОРМАЦІЯ   
В СУЧАСНОМУ СВІТІ” 

Тема  1 .  Поняття і сутність трансформації в умовах сучасного 
політичного розвитку 

Характеристика понять “політична трансформація”, “транс-
формаційний період”, “трансформаційний процес”. Особливості і роль 
системної трансформації у соціально-політичному розвитку. Основи те-
орії трансформаційних процесів. Особливості впливу політичної транс-
формації на розвиток суспільства. Напрями регулювання трансформа-
ційних процесів у сучасному світі. Ідеологічні підходи до розуміння по-
літичної трансформації. Основні моделі перехідного розвитку у різних 
країнах світу. 

Література [10; 12; 18; 19; 32; 36; 41; 45; 46; 48; 52; 55; 56] 

Тема  2 .  Трансформація світової макроцивілізаційної системи 

Особливості та переосмислення політичного і соціокультурного до-
свіду ХХ ст. Західна цивілізація в контексті сучасного розвитку людства. 
Вестернізація та її наслідки. Характер трансформаційних процесів у ме-
жах незахідного світу. Геополітичні зміни в сучасному світі. Система 
сучасної планетарної та міжцивілізаційної взаємодії. Перспективи збе-
реження й розвитку національних держав. Колізії демократичного роз-
витку. Контури нової духовності та пошуки людиною свого місця в су-
часному світі. 

Література [2; 10; 11; 18; 21; 28; 29; 37; 38; 45; 46; 48; 50; 55] 

Тема  3 .  Політичні сили та інститути у перехідних суспільст-
вах 

Якісні характеристики політичних сил та інститутів перехідного пе-
ріоду. Об’єктивні труднощі та суб’єктивний характер формування демо-
кратичної політичної системи. Трансформація політичної влади та особ-
ливості її поділу в умовах динамічного розвитку. Тенденції у становлен-
ні партійної системи. Політична еліта і політичні лідери в умовах транс-
формації. Особливості становлення і роль опозиційних сил у перехідних 
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умовах. Особливості переорієнтації бюрократії в суспільствах перехід-
ного типу. 

Література [1; 3; 4; 6; 8; 10; 12–14; 16; 20; 22; 23; 26; 31; 42; 43; 52; 
58; 59] 

Тема  4 .  Соціально-політичні зміни на пострадянському прос-
торі 

Причини і соціальні наслідки розпаду СРСР. Ілюзії, пастки і провали 
ліберальних реформ. Трансформація політичних структур у країнах СНД 
і Балтії. Особливості етнонаціонального розвитку пост-радянських країн. 
Культурно-історична ідентичність на пострадянському просторі. Ейфорія 
щодо форсованих реформ і кризовий синд-ром модернізації. Соціальні та 
ціннісні проблеми пострадянського розвитку. 

Література [2; 3; 7; 8; 12–14; 17; 26; 27; 30–32; 34; 37; 40; 42; 45; 47; 
52; 60] 

Тема  5 .  Україна в умовах транзитного розвитку 

Особливості перехідної державності в Україні. Ідеологія модерніза-
ції, особливості й потреби ідейно-політичного забезпечення рефор-
мування українського суспільства. Проблеми і методи реформування 
економіки України. Соціально-політична ситуація в сучасній Україні. 
Становище і проблеми соціальних груп населення України. Молодь в 
Україні та її роль у соціально-політичному розвитку. 

Література [3–7; 10; 13; 19; 22–25; 32; 34–36; 40–42; 45; 49; 51; 53; 
54; 56] 

Тема  6. Соціально-політичні тенденції розвитку людства  
у ХХІ ст. 

Глобальні геополітичні зміни в сучасному світі. Розвиток нових тех-
нологій та їх вплив на соціальну структуру і політичні механізми сучас-
ного суспільства. Роль інформаційного чинника у розвитку політичних 
процесів. Перехід від епохи модерну до постмодерну та його особливос-
ті. Людина початку ІІІ тисячоліття та її місце в соціально-політичному 
розвитку. Труднощі й парадокси світового політичного розвитку. 

Література [2; 9–12; 18; 20; 21; 25; 28; 29; 38; 39; 46; 47; 50] 
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ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Основні характеристики поняття “політична трансформація”. 
2. Особливості політичного розвитку перехідного суспільства. 
3. Роль інформаційного чинника у розвитку політичних процесів. 
4. Основні підходи до розуміння трансформаційних процесів. 
5. Особливості розвитку бюрократії в пострадянських суспільствах. 
6. Тенденції у становленні партійної системи в Україні. 
7. Кризові явища в умовах перехідного розвитку. 
8. Проблеми національного відродження на пострадянському просто-

рі. 
9. Політична еліта і політичні лідери в умовах трансформації. 

10. Характер сучасної модернізації українського суспільства. 
11. Специфіка трансформаційних процесів у межах західної цивілізації. 
12. Незахідні моделі суспільно-політичних перетворень: загальна хара-

ктеристика. 
13. Особливості соціокультурного розвитку сучасного світу. 
14. Загальнолюдські  цінності та їх вплив на світовий розвиток. 
15. Трансформаційні характеристики державного управління. 
16. Основні напрями подальшого розвитку людської цивілізації. 
17. Проблеми і методи реформування українського суспільства. 
18. Причини і соціальні наслідки розпаду СРСР. 
19. Соціальні і ціннісні проблеми пострадянського розвитку. 
20. Поняття і сучасні прояви вестернізації. 
21. Характерні особливості сучасного процесу демократизації. 
22. Напрями взаємодії політики і економіки в контексті трансформа-

ційного розвитку. 
23. Політична опозиція в суспільствах перехідного типу. 
24. Бюрократія: конструктивна і деструктивна роль у розвитку суспіль-

ства. 
25. Конструктивні та деструктивні чинники посттоталітарного розвит-

ку. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. Особа і політика в перехідний період. 
2. Концепції перехідного періоду і політична трансформація в Україні. 
3. Стратегія і тактика сучасного реформування суспільства. 
4. Поняття і сутність політичних цінностей. 
5. Характерні особливості постматеріальних цінностей. 
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6. Соціокультурні процеси в сучасному розвитку. 
7. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. 
8. Політичне забезпечення сучасного екологічного розвитку. 
9. Соціальні деформації в умовах трансформації політичної системи. 

10. Тенденції у розвитку сучасного конституціоналізму. 
11. Влада і опозиція: проблеми взаємодії і взаємовпливу. 
12. Порівняльна політологія та її роль у вивченні трансформаційних 

процесів. 
13. Процеси централізації й децентралізації в умовах державотворення. 
14. Особливості сучасного етапу демократизації. 
15. Легітимність політичної влади та її аспекти. 
16. Сутність і основні принципи правової політики. 
17. Структура, функції і типи політичних систем. 
18. Поняття і витоки політичного плюралізму. 
19. Основні напрями формування громадянського суспільства. 
20. Політичні процеси та їх характеристика. 
21. Проблеми ефективності політичних рішень. 
22. Виникнення, розвиток і засоби подолання популізму. 
23. Специфіка масової поведінки в політиці. 
24. Політика пільг і привілеїв та її особливості. 
25. Національна політика в сучасній Україні. 
26. Політичні відносини й політична поведінка в умовах перехідного 

розвитку. 
27. Процес глобалізації як вияв глобальної трансформації. 
28. Роль засобів масової інформації в перехідному суспільстві. 
29. Кризові явища в умовах соціальних змін. 
30. Політика і суспільство в епоху постмодерну. 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Характеристика понять “політична трансформація”, “трансфор-
маційний період”, “трансформаційний процес”.  

2. Особливості й роль системної трансформації у соціально-
політичному розвитку. 

3. Основи теорії трансформаційних процесів. 
4. Особливості впливу політичної трансформації на розвиток суспільс-

тва. 
5. Напрями регулювання трансформаційних процесів у сучасному сві-

ті. 
6. Ідеологічні підходи до розуміння політичної трансформації. 
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7. Основні моделі перехідного розвитку у різних країнах світу. 
8. Особливості та переосмислення політичного і соціокультурного до-

свіду ХХ ст. 
9. Західна цивілізація в контексті сучасного розвитку людства.  

10. Вестернізація та її наслідки.  
11. Характер трансформаційних процесів у межах незахідного світу. 
12. Геополітичні зміни в сучасному світі. 
13. Система сучасної планетарної та міжцивілізаційної взаємодії. 
14. Перспективи збереження й розвитку національних держав.  
15. Колізії демократичного розвитку.  
16. Контури нової духовності і пошуки людиною свого місця в сучас-

ному світі. 
17. Якісні характеристики політичних сил та інститутів перехідного пе-

ріоду. 
18. Об’єктивні труднощі та суб’єктивний характер формування демок-

ратичної політичної системи.  
19. Трансформація політичної влади та особливості її поділу в умовах 

динамічного розвитку. 
20. Тенденції у становленні партійної системи. 
21. Політична еліта і політичні лідери в умовах трансформації.  
22. Особливості становлення і роль опозиційних сил у перехідних умо-

вах. 
23. Особливості переорієнтації бюрократії в суспільствах перехідного 

типу. 
24. Причини і соціальні наслідки розпаду СРСР. 
25. Ілюзії, пастки і провали ліберальних реформ.  
26. Трансформація політичних структур у країнах СНД і Балтії.  
27. Особливості етнонаціонального розвитку пострадянських країн. 
28. Культурно-історична ідентичність на пострадянському просторі. 
29. Ейфорія щодо форсованих реформ і кризовий синдром модернізації. 
30. Соціальні і ціннісні проблеми пострадянського розвитку. 
31. Особливості перехідної державності в Україні. 
32. Ідеологія модернізації, особливості і потреби ідейно-політич-ного 

забезпечення реформування українського суспільства.  
33. Проблеми і методи реформування економіки України.  
34. Соціально-політична ситуація в сучасній Україні.  
35. Становище і проблеми соціальних груп населення України.  
36. Молодь в Україні та її роль у соціально-політичному розвитку. 
37. Глобальні геополітичні зміни в сучасному світі. 
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38. Розвиток нових технологій та їх вплив на соціальну структуру і по-
літичні механізми сучасного суспільства. 

39. Роль інформаційного чинника у розвитку політичних процесів. 
40. Перехід від епохи модерну до постмодерну та його особливості. 
41. Людина початку ІІІ тисячоліття та її місце в соціально-політичному 

розвитку. 
42. Труднощі і парадокси світового політичного розвитку. 
43. Особа і політика в перехідний період. 
44. Концепції перехідного періоду і політична трансформація в Україні. 
45. Стратегія і тактика сучасного реформування суспільства. 
46. Поняття і сутність політичних цінностей. 
47. Характерні особливості постматеріальних цінностей. 
48. Соціокультурні процеси в сучасному розвитку. 
49. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. 
50. Політичне забезпечення сучасного екологічного розвитку. 
51. Соціальні деформації в умовах трансформації політичної системи. 
52. Тенденції у розвитку сучасного конституціоналізму. 
53. Влада і опозиція: проблеми взаємодії і взаємовпливу. 
54. Порівняльна політологія та її роль у вивченні трансформаційних 

процесів. 
55. Процеси централізації й децентралізації в умовах державотворення. 
56. Особливості сучасного етапу демократизації. 
57. Легітимність політичної влади та її аспекти. 
58. Сутність і основні принципи правової політики. 
59. Структура, функції і типи політичних систем. 
60. Поняття і витоки політичного плюралізму. 
61. Основні напрями формування громадянського суспільства. 
62. Політичні процеси та їх характеристика. 
63. Проблеми ефективності політичних рішень. 
64. Виникнення, розвиток і засоби подолання популізму. 
65. Специфіка масової поведінки в політиці. 
66. Політика пільг і привілеїв та її особливості. 
67. Національна політика в сучасній Україні. 
68. Політичні відносини й політична поведінка в умовах перехідного 

розвитку. 
69. Процес глобалізації як вияв глобальної трансформації. 
70. Роль засобів масової інформації в перехідному суспільстві. 
71. Кризові явища в умовах соціальних змін. 
72. Політика і суспільство в епоху постмодерну. 
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73. Специфіка і деструктивна роль “уявного конституціоналізму”. 
74. Напрями забезпечення політичної стабілізації у процесі державо-

творення. 
75. Політична просвіта в умовах суспільної трансформації. 
76. Політичні інститути в умовах суспільних перетворень. 
77. Проблеми підвищення ефективності державного управління. 
78. Бездіяльність влади та її соціально-політичні наслідки. 
79. Консенсус і компроміси в політичній діяльності. 
80. Громадська політика та її значення. 
81. Громадянська освіта як чинник становлення громадянського суспі-

льства. 
82. Принципи рівності і справедливості в суспільному розвитку. 
83. Формування демократичної виборчої системи в Україні. 
84. Мультипартійність та її соціальні наслідки. 
85. Адміністративно-командна система і постноменклатурний синдром. 
86. Становлення системи соціального партнерства в Україні. 
87. Розвиток місцевого самоврядування в Україні. 
88. Політична відповідальність та її функції. 
89. Групи інтересів і групи тиску в політиці. 
90. Основні напрями гуманізації суспільно-політичного розвитку. 
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