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Сучасна політична наука в США 

 
Анотація. Дисципліна «Сучасна політична наука в США» належить до переліку дисциплін вільного 
вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на 
ознайомлення аспірантів з актуальними концептуальними та методологічними підходами сучасної 
політичної науки в США. Аналізуються становлення та розвиток політичної науки в США, методологія 
сучасної політичної науки в США, особливості сучасної академічної політології, а також такі актуальні 
напрями політологічних досліджень, як тероризм та міжнародна безпека, імміграція як політичний 
процес, національно-політична ідентичність, проблеми і парадокси американської демократії, 
інформаційні технології та політика, політичні аспекти урбаністики. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Малкіна Ганна Миколаївна, д.політ.н., доцент, доцент кафедри політичних наук. 
Мета навчальної дисципліни: ознайомити аспірантів з основними концептуальними та 
методологічними підходами сучасної політичної науки в США, ознайомити аспірантів з основними 
змінами в політичному дискурсі США у ХХІ ст., плюралізацією його змісту як в тематичному, так і в 
методологічному плані, ознайомити аспірантів з особливостями становлення політичної науки в США, 
актуальними проблемами сучасної політичної науки в США та стимулювати роботу аспірантів з 
актуальними англомовними джерелами. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: особливості становлення та розвитку політології як науки в США; основні 
теоретико-методологічні напрями політологічних досліджень в США., актуальні проблеми 
американської політичної науки, зокрема концептуальні підходи до дослідження тероризму, імміграції 
як політичного процесу, національно-політичної ідентичності, проблем та парадоксів американської 
демократії, політики після цифрової революції, політичних аспектів урбаністики. 
Аспірант повинен вміти: критично оцінювати різноманітні теоретичні підходи та концепції, що існують 
політичній науці США; орієнтуватись в основних методах та процедурах дослідження політичних явищ 
та процесів, які існують в американській політології  та застосовувати їх до аналізу актуальних питань 
теорії та практики політики; вести самостійний пошук наукової інформації щодо актуальних проблем 
політики. 
Змістові модулі:  

Модуль 1. Сучасна політологія в США як наука і навчальна дисципліна. 
Модуль 2. Актуальні проблеми сучасної політичної науки в США. 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.01 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 
 
 


