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ДИСЦИПЛІНА «НЕКЛАСИЧНІ ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ» 
 
Анотація. Дисципліна «Некласичні політичні ідеології» належить до переліку дисциплін 
вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та 
спрямована на формування ефективного викладача вищої школи, здатного до передачі знань 
та розуміння особистості студента, а також здатного налагоджувати міжособистісні стосунки 
та розуміти явища, які їх супроводжують. Навчальна дисципліна знайомить аспірантів з 
особливостями некласичних політичних ідеологій, їх ролі та функцій в сучасному політичному 
процесі, систематизує знання про основні теоретико-методологічні напрями дослідження 
сучасної політики та ідеології, а також знайомить та систематизує знання аспірантів про 
актуальні проблеми політико-ідеологічного дискурсу. В курсі “Некласичні політичні ідеології” 
розкривається зміст основних некласичних політичних ідеологій сучасного світу та України, з 
їх культурно-історичним та ідейним корінням, їх зв'язок з соціально-політичною практикою, з 
інтересами і потребами соціальних спільнот, виявляється внутрішня логіка побудови 
політичних ідеологій, мотиви і рушійні сили їх еволюції, механізм і характер їх взаємодії в 
соціально-політичному просторі. Виявляється зв'язок теоретичних побудов з програмами 
партій та громадських рухів, політичних інститутів і організацій. Визначається  категоріальний 
апарат та методологічні засади дослідження некласичних політичних ідеологій, визначення та 
інтерпретації основних понять сучасних політичних теорій крізь призму існуючих соціально-
політичних доктрин; різноманітних теоретичних підходів та концепцій, які склалися в світовій 
політичній науці, щодо суті та ролі політичних ідеологій, основні методи та процедури 
дослідження політичних цінностей, ідей, концепцій та теорій, пов’язаних з існуючими 
політичними ідеологіями. 
Мета навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Некласичні 
політичні ідеології» є ознайомлення аспірантів з основними концептуальними та 
методологічними підходами сучасної політичної науки до дослідження некласичних 
політичних ідеологій та з актуальними проблемами сучасного ідеологічного дискурсу та 
теоретичними підходами до його аналізу. 
Попередні вимоги: 

1. Мати систематизовані знання та уявлення про категоріальний та методологічний 
апарат політології, політику, владу, політичну систему, політичні режими, політичні ідеології, 
політичну культуру, тощо. 

2. Вміти орієнтуватись в актуальній інформації про політичні явища та процеси, володіти 
знаннями про класичні політологічні теорії та політичні ідеології, концепції (теорія демократії, 
теорія еліт та лідерства, теорія політичної системи, концепції політичної культури, міжнародні 
відносини). 

3. Володіти сформованими навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та явищ. 
Змістовні модулі:  

Модуль 1. Сутність та особливості некласичних політичних ідеологій, Методологічні 
засади дослідження некласичних політичних ідеологій, Релігійний фундаменталізм, Екологізм, 
Глобалізм. 

Модуль 2. Фемінізм, Нетотальні ідеології, Конструктивна ідеологія.  
Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: другий рік навчання, ВБ 2.2. 
Кількість кредитів: 4  
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 годин 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 
консультації), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Федорченко Володимир Миколайович, кандидат політичних наук, доцент, доцент 
кафедри політичних наук. 
Інформація про викладача:  


