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Пояснювальна  заПиска

Розвиток політології в XX ст. є логічним продовженням поперед
ніх курсів, присвячених аналізу політичної думки від стародавніх 
часів і до кінця XIX ст. Розвиток політичної думки характеризуєть
ся тривалістю і наступністю, коли неможливо зробити хронологіч
ну градацію, тому практично кожна політична доктрина або теорія 
пов’язана численними логічними, змістовними та іншими зв’язками 
зі своїми теоретичними попередниками. Внаслідок цього виокрем
лення в самосійний курс зарубіжної політології XX ст. є досить 
умовним і тому ми постійно будемо повертатися до історичних дже
рел. Водночас нинішній курс має і свої особливості.

Поперше, наприкінці ХІХ ст. спочатку в Колумбійському уні
верситеті (США), а потім і в більшості розвинених країн остаточно 
оформляється 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 відокремлено
го від інших суспільних дисциплін самостійного наукового предмета. 
Одночасно відбувається і виокремлення “Історії політичної думки” 
в самостійну наукову галузь. У результаті маємо можливість просте
жити внутрішню логіку розвитку політології як під впливом вимог 
політичної практики, так і під впливом внутрішніх детермінант.

Подруге, 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 спіль
ні методологічні засади або користувалися подібними методиками 
вивчення політичного життя. Доктринальний характер політичної 
думки започатковано ще в середині XIX ст., але набув поширення і 
остаточно зміцнився лише в XX ст.

Потретє, остаточне оформлення масового типу політичних партій 
наприкінці ХІХ ст. суттєво вплинуло на розвиток політичних доктрин 
у XX ст. І це пов’язано зі значущістю для політичної партії феноме
ну ідеології. Політичні партії виступають одними з найголовніших 
суб’єктів політичного життя, тому вони активно залучають теоретич
ні конструкції, присвячені усвідомленню політичних процесів і явищ 
політичного життя для обґрунтування власних політичних дій або 
своєї майбутньої діяльності. Гостре партійне протистояння як всере
дині окремих країн, так і на міжнародній арені, призвело до значної 
ідеологізації основних політичних доктрин. Безумовно, не всі полі
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тичні доктрини набули характеру політичних ідеологій, але всі вони 
більшою або меншою мірою використовуються різними політичними 
силами світу й посьогодні.

Метою вивчення курсу “Сучасна зарубіжна політологія” є за
своєння студентом закономірностей розвитку зарубіжної політичної 
думки в ХХ ст.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні
знати: 

• об’єкт, предмет і методи курсу, володіти понятійнокате
горіальним апаратом; основні етапи розвитку зарубіжної полі
тичної думки в ХХ ст.; світові політологічні школи, концепції 
та напрями; політичні феномени і цінності; основні політичні 
партії, громадські організації та рухи; суть і функції держави в 
політичній системі суспільства в ХХ ст.;

уміти:
• чітко розуміти внутрішню логіку розвитку політології як під 

впливом вимог політичної практики, так і під впливом внут
рішніх і зовнішніх детермінант;

• об’єктивно та критично оцінювати оформлення масового типу 
політичних партій наприкінці ХІХ ст., що суттєво вплинуло 
на розвиток політичних доктрин у XX ст.;

• розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політич
ної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки та функції 
на сучасному етапі в зарубіжних країнах; 

• орієнтуватися у проблемах поділу влад, формах державного 
устрою і державного улаштування; 

• давати раціональнокритичну оцінку діям різних політичних 
партій і лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів.

ТемаТичний  План  
дисципліни  

“сучасна  зарубіжна  ПоліТологія”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1
змістовий модуль і. Розвиток політичної науки у XX ст.
Розвиток політичної науки у першій половині XX ст.
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1 2

2
�

4

5

Розвиток політичної науки у другій половині XX ст.
Основні національні школи й проблемні підходи сучасної 
західної політології
Модернізація політичного процесу: світовий досвід 
і Україна
Проблеми політичної модернізації в контексті глобалізації. 
Футурологічні підходи до опанування майбутнього

6
7
8
9

10

змістовий модуль іі. Основні політичні доктрини 
сучасності
Політична доктрина лібералізму та неолібералізму
Політична доктрина консерватизму та неоконсерватизму
Політична доктрина соціалізму
Політична доктрина комунізму
Політична доктрина фашизму та націоналсоціалізму

Разом годин: 108

змісТ  
дисципліни  

“сучасна  зарубіжна  ПоліТологія”

змістовий модуль і. Розвиток політичної науки у XX ст.

Тема 1. розвиток політичної науки у першій  
половиш XX ст.

Виділення в другій половині XIX ст. з історії філософії самостійної 
політикознавчої дисципліни — “Історії політичної думки”.

Девід Істон про чотири етапи в розвитку політичної науки в 
XX ст.: формальний (правовий), традиційний, або добіхевіористич
ний, біхевіористичний і постбіхевіористичний.

Особливість правового підходу в розвитку політичної науки — 
вимоги до описання чинних правових норм, що регламентували 
поділ влад у суспільстві, рівні компетенції окремих політичних 
інститутів і наявність корекції між вимогами норм і політичною 
поведінкою. Значення конструкції “ідеальної моделі” для практич
ного політичного життя.

У. Бейджохт і В. Вільсон як засновники традиційного етапу в 
розвитку політичної науки. Головні об’єкти вивчення: політичні 
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партії, їх вплив на парламент, функціонування різних політичних 
і суспільних груп. Важливість збирання та аналізу інформації, 
звернення до історичних прикладів під час аналізу актуальних на той 
час політичних подій. Значення “інституціоналізму” 20х років. Гер
ман Файнер і Карл Фрідріх.

Веберівська традиція в розвитку політичної науки. Ключові по
ложення — ототожнення понять політичної влади і державної влади; 
характеристика політичного життя як ієрархізованого утворення; 
особливість у сприйнятті політичної активності. М. Вебер “Політика 
як покликання та професія”.

Чиказька школа. Чарльз Меріам — засновник у 20х роках “шко
ли” наукових розробок при Чиказькому університеті — про значення 
конкретних емпіричних і міждисциплінарних досліджень. Гарольд 
Лассуел і застосування системи Меріама до проблем політичної пси
хології.

Зародження “біхевіоризму” в психології та особливості “біхевіо
ризму” в політичній науці. Особливості “біхевіористичної” револю
ції в політичній науці. Фактори, що сприяли активному поширенню 
біхевіоризму на початку 50х років. Акцент на методах вивчення та 
перевірки інформації, чинник деідеологізованої науки.

Література [2; 4; 5; 8; 12; 20; 27; �0; �1; �6; �8; 49; 57; 61]

Тема 2. розвиток політичної науки у другій половині XX ст.
Вплив праць Артура Бентлі на перехід до вивчення проблема

тики політичного процесу, коли базовим предметом політики стали 
первинні групи та організації, що розглядалися посередниками між 
“атомізованою людиною” і “монолітним суспільством”. Внесок Деві
да Трумена.

Структурний функціоналізм: Еміль Дюркгейм, Роберт Мертон і 
Толкот Парсонс. Аналіз структури суспільства та функцій його ос
новних структурних елементів. Сприйняття політики як цілісної 
системи. Девід Істон і визначення політичної системи як феномена 
суспільства. Подальший розвиток системного підходу до усвідом
лення суспільства у працях Габріеля Алмонда, Сіднея Верби і Джо
на Пауелла. Залучення до політичного аналізу країн поза Європою і 
Північною Америкою.

Значення Інституту соціальних досліджень при Мічиганському 
університеті (США) у поширенні досвіду використання емпірич
них методів у політологічних дослідженнях. Міжуніверситетський 
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консорціум політичних і соціальних досліджень (ІСPSR) і розвиток 
емпіричної політичної теорії. Створення 1970 р. Європейського 
консорціуму політичних досліджень (ЕСРR).

Теорія модернізації. Перехід від “традиційного” суспільства до 
“сучасного” як головна характеристика процесу модернізації. Уні
версалізм теорії, значення політичної участі. Розробка теорії в пра
цях Люсьєна Пая, Джозефа Лапаломбари. Рональд Інглегарт про 
конструкцію постмодернізму. Визначення критичних зауважень 
щодо теорії модернізації і стимулювання виникнення альтернативної 
теорії — “залежності”. Проблеми, що виникають при запровадженні 
модернізації в країнах “Півдня”. Зміст реальної “нової залежності”. 
Значення праць Енріко Кардозо для розвитку цієї теорії.

Причини виникнення постбіхевіористичного етапу в розвитку 
політичної думки. Особливість постбіхевіоризму, його головні харак
теристики.

Теорія раціонального вибору. Зміст поняття “актор” і його роль у 
політичному процесі сучасного суспільства. Зведення багатоманіт
ності людської діяльності до спрощених моделей — ігор. Характе
ристики ігор з “нульовою сумою” та з “ненульовою сумою”. Поняття 
“позитивного” і “від’ємного еквілібріумів”. Неоінституціоналізм як 
поєднання старого інституціоналізму і теорії раціонального вибору. 
Трактування політичних інститутів як “зв’язуючих обмежень”, у ме
жах яких відбувається взаємодія політичних суб’єктів. 

Література [2; 4; 5; 8; 12; 20; �0; �1; �6; �8;  
41; 49; 57; 61]

Тема 3. основні національні школи й проблемні підходи 
сучасної західної політології

Американська і європейська політологія: спільні ознаки і відмін
ності методологічних підходів. Дискусії щодо предметного поля полі
тичної науки. Активізація досліджень проблем демократії і демокра
тизації сучасного політичного розвитку (Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон, 
З. Бжезінський). Концепції демократичного розвитку в західній 
політології. Людина і політика в теоретичних підходах (З. Фрейд, 
Г. Маркузе, Е. Фромм). Ідеологія “відкритого суспільства” (К. Поп
пер, Дж. Сорос). 

Література [1; 2; 4; 5; 8; 12; 20; �0; �4; �8; 41;  
4�; 48; 52; 5�; 55]
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Тема 4. модернізація політичного процесу: світовий досвід 
і україна

Основні етапи становлення і розвитку теорії модернізації. Обґрун
тування концепції модернізації (Е. Гідденс, Р. Інглегарт). Теорія раціо
нального вибору. Основні проблеми демократизації (С. Хантінгтон, 
Ф. Фукуяма, З. Бжезінський). Постматеріальні цінності (Е. Фромм). 
Постмодерн і політика (Ж.Ф. Ліотар, З. Бауман. Ж. Дерріда, 
П. Козловськи). Теорія постіндустріального суспільства (Д. Белл). 
Основні ознаки формування інформаційного суспільства. Концепції 
перехідного суспільнополітичного розвитку.

Література [2; 4; 5; 10; 12; 14; 18; 22; 25; �0;  
�2; �4; �6; �8; 41; 46; 56; 58]

Тема 5. Проблеми політичної модернізації в контексті 
глобалізації. Футурологічні підходи до опанування 
майбутнього

Політичні проблеми глобального розвитку в теоретичних конс
трукціях сучасної західної політології. Футурологія як напрям роз
витку сучасної західної політології. Осмислення розвитку Заходу 
і незахідних цивілізацій. Характерні ознаки кризи західної цивілі
зації (О. Шпенглер, А. Тойнбі, П. Сорокін). Футурологічні ідеї 
Е. Тоффлера. Ідея “зіткнення цивілізацій” С. Хантінгтона. Політич
не прогнозування як напрям футурології. Синергетика як принцип 
і метод політичних досліджень (І. Пригожин, С. Хакен, І. Стенгерс). 
Ідейні витоки теорії екологічного руху. Фемінізм і гендерний рух на 
Заході.

Література [2–5; 11; 12; 14; 15; 19; 28; �0;  
�2; �5; �8; 40; 45]

змістовий модуль іі. Основні політичні доктрини сучасності

Тема 6. Політична доктрина лібералізму та неолібералізму
Основні етапи розвитку доктрини лібералізму в XX ст. — 

соціальний і неолібералізм. Виникнення соціального лібералізму 
у 80х роках минулого століття. Джон Кейнс — головний теоретик 
державного інтервенціоналізму як теоретичної умови соціального 
лібералізму. Основні концептуальні характеристики — гарантії 
свободи громадян, свобода від страху та нестатків (злиднів). 
Доктрина “держави загального добробуту” як спроба розв’язання 
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антиномії свободи та рівності без обмеження політичної демокра
тії і без ліквідації приватної власності. Розвиток концепції “держави 
загального добробуту” в працях Гуннара Мюрдаля і Джона Кеннет 
Гелбрейта.

Наступний етап розвитку лібералізму — консервативний лібера
лізм, або неолібералізм. Головна характеристика — обмеження впли
ву держави на господарське життя та посилення гарантій свобод 
індивіда. Основні напрями неолібералізму: ліберальний реалізм, 
австрійська школа, чиказька школа, школа соціального вибору та 
лібертаризм. Ліберальний реалізм Уолтера Ліпмана, значення “Ко
локвіума Ліпмана” 19�8 р. Австрійська школа — Фрідріх Хайек, Люд
віг фон Мізес. Вивчення Ф. Хайеком проблем суспільної справедли
вості та економічної свободи, роль права у забезпеченні можливостей 
розвитку кожного індивідуума. Чиказька школа і Мілтон Фрідман. 
Дихотомна форма координування людської діяльності. Визначення 
ролі вільного ринку в організації суспільного життя. Взаємозв’язок 
економічної, політичної та індивідуальної свобод. Школа соціально
го вибору і Джеймс Буханен. Сутність терміну “лібертаризм”. Зміст 
поняття “мінімальна держава”. Особливості поміркованого та ради
кального лібертаризму. Сутність концепцій Джона Роулза і Роберта 
Нозіка.

Література [2; 4; 5; 8; 12; 18; 21; 22; 29; �0; �8;  
49; 58; 59; 61]

Тема 7. Політична доктрина консерватизму 
та неоконсерватизму

Різноманітність підходів щодо класифікації консерватизму: арис
тократичний, прагматичний, ситуаційний, натуральний, політичний, 
реформістський, реакційний, формальний, матеріальний, романтич
ний, патерналістський, ліберальний, індивідуалістичний, особливість 
характеристик кожного напряму.

Основні концептуальні ідеї щодо людини, традицій, антиегаліта
ризму, суспільства, права, економіки, держави, суспільних змін. Міс
це релігії, власності, родини, народу в доктрині консерватизму. Трак
тування значення прав і конституції, свободи, рівності та демократії.

Ідеологічні постулати неоконсервативної правиці. Політичні кон
цепції авторитаризму, елітаризму та фашизму. Значення консерва
тивного об’єднання “Радикальні праві” і постаті сенатора Джозефа 
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Маккарті. Концепція консервативної революції в працях Юліуса 
Еволи. Рух “нових правих” і його ідеолог Анаін де Беноіст.

Важливість проблеми суспільноекономічних реформ для сучас
них різновидів консерватизму. Особливості європейського та пів
нічноамериканського консерватизму. Відмінності британського та 
німецького консерватизму. Основні різновиди американського кон
серватизму — індивідуалістичного та органічного.

Критика доктрини консерватизму щодо маскування інтересів 
правлячих класів, традиціоналізму, скептицизму, органіцизму.

Неоконсерватизм як політична ідеологія. Причини й умови транс
формації консерватизму в неоконсерватизм. Основні цінності нео
консерватизму. Економічні, політичні, соціальні, духовні принципи 
ідеології та політики неоконсерватизму.

Критика ліберальної і неоліберальної теорії держави “добробуту” 
та “плюралістичної демократії” з позицій неоконсерватизму.

Погляди на роль державного регулювання суспільного життя, міс
це і роль держави, її співвідношення з громадянським суспільством, 
ринковою економікою, соціальною сферою життя суспільства.

Підходи до соціальної справедливості, соціальної рівності, сус
пільства “рівних можливостей” і “рівних результатів”.

Елітарна теорія демократії як неоконсервативна альтернатива ко
мунізму.

Література [2; 4; 5; 8; 12; 21; 22; �0; �1; �8; 42;  
47; 50; 59; 61] 

Тема 8. Політична доктрина соціалізму
Спадок марксизму та основні різновиди соціалізму у XX ст. Едуард 

Бернштейн і Карл Каутський про зв’язок соціалізму і демократії, 
критика ними ленінізму. Діяльність II Інтернаціоналу і Віденського 
Інтернаціоналу щодо формування соціалдемократичного руху.

Розвиток соціалдемократії після Другої світової війни. Створен
ня у 1951 р. Соціалістичного Інтернаціоналу у ФранкфуртінаМай
ні. Декларація “Мета та завдання демократичного соціалізму” про 
розмежування соціалізму і комунізму. Визначення основних засад 
соціалізму: політична демократія, господарська та міжнародна демо
кратія. Етичний соціалізм. Конструкція “ідеального суспільства” і 
значення основних констант християнства. Наголос на розвиткові 
особистості. Ісайя Берлін про “позитивну” і “негативну” свободу. 
Проблема рівності та братерства, солідарності. Політичні наслідки 
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зміни стратегічних і тактичних завдань соціалдемократії. Харак
теристика провідних соціалдемократичних партій світу: Швеції, 
Німеччини, Сполученого Королівства, Іспанії. Постать Віллі Брандта. 
Особливий тип “соціалістичної організації господарювання” — 
ізраїльські кібуці. Кризові явища в розвитку соціалдемократії 
внаслідок краху “соціалістичної системи”, пошук нових горизонтів 
розвитку в третьому тисячолітті.

Література [2; 4; 5; 8; 9; 12; 16; 21; 22; �0; �1; ��;  
�8; �9; 44; 47; 51; 54; 55; 60; 61]

Тема 9. Політична доктрина комунізму
Еволюція доктрини комунізму в XX ст. Особливості ленінського 

вчення про пролетарську революцію та побудову соціалізму. 
Співвідношення особи і держави, проблема пролетарської демократії. 
Підходи щодо розвитку економіки. Ленінська теорія авангардної 
комуністичної партії. Розвиток ленінської теорії Йосипом Сталіним, 
зокрема щодо побудови соціалізму в одній окремо взятій країні. 
Зіставлення теорії і практики побудови соціалізму в СРСР. Значення 
III Комінтерну та Інформбюро в розвитку “ленінської моделі” 
комуністичного суспільства. Лев Троцький як теоретик і практик. 
IV Інтернаціонал.

Китайська модель політичної доктрини комунізму. Постать Мао 
Цзедуна та його роль у виробленні азіатської форми марксизму. 
Маоїстський культ селянства, теорія народної війни, розуміння вла
ди та шляхів розвитку господарки. “Велика пролетарська культурна 
революція”. Бачення перспектив подальшого розвитку соціалізму в 
Китаї за умов “контрольованої демократії” та регламентування прав 
людини. Міжнародний вплив маоїзму.

Розвиток доктрини комунізму після Другої світової війни. 
Концепція “реального соціалізму” і розбудови “соціалістичної спів
дружності”. “Празька весна” 1968 р. М. Горбачов і концепція пере
будови.

Розвиток теорії та практики комунізму в Західній Європі: Роза 
Люксембург, ЖанПоль Сартр, Антоніо Грамші. Значення Франк
фуртської школи у популяризації марксизму та ідей комуніз
му — Макс Хоркхаймер, Герберт Маркузе, Еріх Фромм. Концепція 
“єврокомунізму” і фактори її виникнення. Енріке Берлінгуер. Пи
тання ставлення до ідеї диктатури пролетаріату та до демократії, 
чинники розвитку економіки. Криза розвитку комуністичного руху 
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і стан комуністичних партій світу після краху СРСР і світової со
ціалістичної системи.

Література [2; 4–8; 12; 1�; 21–24; 26; �0; ��; �7;  
�8; 47; 59–61]

Тема 10. Політична доктрина фашизму 
та націонал-соціалізму

Сутність терміну “фашизм”. Причини виникнення фашизму. 
Загальна характеристика фашистського руху в Італії 20–�0х років. 
Основні ідеологічні вимоги: заперечення індивідуалізму, раціона
лізму, лібералізму, засад “буржуазної демократії”, пацифізму. По
зитивне ставлення до елітаризму, націоналізму, расизму. Значен
ня корпоративізму. Характеристика методів діяльності фашизму. 
Постать Беніто Муссоліні. Його вчення про імперію та тоталітар
ний характер фашизму. Джованні Джентіле і його вчення про фа
шизм. Серджіо Панунчіо і “загальна теорія фашистської держави”. 
Особливість фашистських рухів у європейських країнах довоєнного 
періоду. Місце фашизму в сукупності традиційних диктатур та авто
ритарних суспільств.

Співвідношення фашизму і націоналсоціалізму. Політичні і тео
ретичні передумови формування націоналсоціалізму в Німеччині 
20х років. Альфред Розенберг і його “Міф двадцятого століття”. Зна
чення чинників “кров”, “раса” і “народ” у переході від прихованого до 
“дійсного”, “сутнісного існування народу”. Концепція “міфу”. Вчен
ня про “вищу расу” і про державу. Постать Адольфа Гітлера. “Майн 
Кампф” про арійську расу. Політична програма Гітлера. Вчення 
Карла Шміта про тотальну державу та суспільство в межах доктри
ни націоналсоціалізму. Ернст Юнгер і його концепція про “тотальну 
мобілізацію”.

Література [2; 4; 5; 8; 12; 1�; 21–2�; 25; �0; ��; �8;  
�9; 47; 59–61]

Теми  конТрольниХ  робіТ

 1. Джерела і становлення сучасної зарубіжної політології.
 2. Ідеї М. Вебера та їх вплив на сучасну зарубіжну політологію.
 �. Біхевіоризм і формування методологічних основ прикладної 

політології.
 4. Дослідження політичних процесів (А. Бентлі, Д. Трумен).
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 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 ознаки й від

мінності.
 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 соціалдемократії та намагання їх 

подолати.
 1�. Еволюція доктрини комунізму у XX ст.
 14. Концепція “єврокомунізму” і фактори її виникнення (С. Каррі

льо, 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.
 2�. 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.
 27. Синергетика як принцип і метод політичних досліджень 

(І. Пригожин, С. Хакен, І. Стенгерс).
 28. Теорія постіндустріального суспільства (Д. Белл).
 29. Теорії політичної еліти.
 �0. Політична культура в концепціях західної політології.

ПиТання  для  самоконТролю 

 1. Джерела і становлення сучасної зарубіжної політології.
 2. Основні етапи розвитку політичної науки за Д. Істоном.
 �. Особливості правового підходу до розвитку політичної науки.
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 4. Традиційний етап у розвитку політичної науки (І. Бейджохт, 
В. Вільсон).

 5. Біхевіоризм і постбіхевіоризм.
 6. Ідеї М. Вебера та їх вплив на сучасну зарубіжну політологію.
 7. Наукові підходи Чиказької школи (Ч. Меріам, Г. Лассуел).
 8. Біхевіоральна революція у політичній науці.
 9. Біхевіоризм і формування методологічних основ прикладної 

політології.
 10. Аналіз політичних інститутів (Г. Файнер, К. Фрідріх).
 11. Дослідження політичних процесів (А. Бентлі, Д. Трумен).
 12. Структурний функціоналізм (Е. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Пар

сонс).
 1�. Формування теорії політичних систем (Д. Істон, Г. Алмонд, 

С. Верба, Дж. Пауелл).
 14. Діяльність Інституту соціальних досліджень при Мічиганському 

університеті (США).
 15. Формування і розвиток емпіричної політичної теорії.
 16. Основні етапи становлення і розвитку теорії модернізації.
 17. Обґрунтування концепції модернізації (Е. Гідденс, Р. Інглегарт).
 18. Теорія раціонального вибору.
 19. Американська і європейська політологія: спільні ознаки й від

мінності.
 20. Основні проблеми демократизації (С. Хантінгтон. Ф. Фукуяма, 

З. Бжезінський).
 21. Проблеми глобального розвитку в теоретичних конструкціях 

сучасної західної політології.
 22. Розвиток доктрини лібералізму у XX ст.
 2�. Утвердження соціального лібералізму (Дж. Кейнс).
 24. Основні характеристики лібералізму.
 25. Доктрина держави “загального добробуту” (Г. Мурдал, Дж. Гел

брейт).
 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.
 �0. Концепція консервативної революції у працях Ю. Еволи.
 �1. Рух “нових правих” (А. де Беноіст).
 �2. Основні доктрини консерватизму.
 ��. Неоконсерватизм як політична ідеологія.
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 �4. Спадщина марксизму й основні різновиди соціалізму XX ст.
 �5. Критика більшовизму в працях Е. Бернштейна, К. Каутського.
 �6. Ідейна основа формування соціалдемократичного руху.
 �7. Декларація “Мета та завдання демократичного соціалізму” про 

розмежування соціалізму і комунізму.
 �8. І. Берлін про “позитивну” і “негативну” свободу.
 �9. Політичні наслідки зміни стратегічних і тактичних завдань со

ціалдемократії.
 40. Провідні соціалдемократичні партії світу, їх характеристика.
 41. Кризові явища в розвитку соціалдемократії, намагання їх по

долати.
 42. Еволюція доктрини комунізму у XX ст.
 4�. 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 Цзе

дун).
 47. Значення Франкфуртської школи в популяризації ідей марк

сизму (М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Е. Фромм).
 48. Концепція “єврокомунізму” і фактори її виникнення (Е. Берлін

гуер).
 49. Криза комуністичного руху і розпад світової соціалістичної сис

теми.
 50. Причини виникнення і сутність фашизму.
 51. Б. Муссоліні і А. Гітлер: теоретичне обґрунтування диктатури 

фашизму.
 52. А. Розенберг і його “Міф двадцятого століття”.
 5�. Вчення К. Шміта про тотальну державу.
 54. Е. Юнгер і його концепція “тотальної мобілізації”.
 55. Р. Арон про етапи розвитку політикосоціологічної думки.
 56. Концепції влади в сучасній зарубіжній політології.
 57. Становлення порівняльної політології.
 58. Теорія політичних партій (М. Дюверже, Дж. Сарторі).
 59. Критика тоталітаризму (К. Фрідріх, X. Арендт, Ж. Желєв, 

М. Джилас).
 60. Концепція і практика модернізації Китаю (Ден Сяопін).
 61. Загальна декларація прав людини.
 62. Людина і політика в теоретичних підходах (З. Фрейд, Г. Маркузе, 

Е. Фромм).
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 6�. Ідейні витоки теорії екологічного руху. 
 64. Ідеологія “відкритого суспільства” (К. Поппер, Дж. Сорос).
 65. Футурологічні ідеї Е. Тоффлера.
 66. Футурологія як напрям розвитку сучасної західної політології.
 67. Постматеріальні цінності (Е. Фромм).
 68. Політична доктрина соціалізму.
 69. Концепції демократичного розвитку в західній політології.
 70. Ідея “зіткнення цивілізацій” С. Хантінгтона.
 71. Європейський консорціум політичних досліджень.
 72. Теорії прийняття політичних рішень.
 7�. Політичне прогнозування: основні підходи.
 74. Постмодерн і політика (Ж.Ф. Ліотар, З. Бауман. Ж. Дерріда, 

П. Козловськи).
 75. Осмислення розвитку Заходу і незахідних цивілізацій.
 76. Синергетика як принцип і метод політичних досліджень (І. При

гожин, С. Хакен, І. Стенгерс).
 77. Характерні ознаки кризи західної цивілізації (О. Шпенглер, 

А. Тойнбі, П. Сорокін).
 78. Фемінізм і гендерний рух на Заході.
 79. Теорія постіндустріального суспільства (Д. Белл).
 80. Основні ознаки формування інформаційного суспільства.
 81. Концепції перехідного суспільнополітичного розвитку.
 82. Теорія соціальної держави.
 8�. Еволюція теорії правової держави у XX ст.
 84. Розвиток теорії державного управління.
 85. Основи теорії і практики конституціоналізму.
 86. Основні характеристики політичної поведінки.
 87. Формування і практичне втілення ідеї соціального партнерства.
 88. Теорії політичної еліти.
 89. Розвиток методології політичної науки.
 90. Політична культура в концепціях західної політології.
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