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Некласичні політичні ідеології 
 
Анотація. Дисципліна «ННееккллаассииччнніі  ппооллііттииччнніі  ііддееооллооггііїї» належить до переліку дисциплін вільного 
вибору аспіранта. Вона забезпечує отримання знань аспірантів про  сутність та зміст теоретичних 
доктрин під кутом зору виражених в них інтересів соціальних груп, верств, класів; зв'язок теоретичних 
побудов з програмами партій та громадських рухів, політичних інститутів і організацій, зіставлення 
ідеологічних проектів з результатами соціально-практичної діяльності - що є основою еволюції 
ідеологічних доктрин. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач розробники: кандидат політичних наук, доцент Федорченко В.М. 
Мета. Дати сучасні знання про основні некласичні політичні ідеології сучасного світу та України, з їх 
культурно-історичним та ідейним корінням, розкрити їх зв'язок з соціально-політичною практикою, з 
інтересами і потребами соціальних спільнот, виявити внутрішню логіку побудови політичних ідеологій, 
мотиви і рушійні сили їх еволюції, механізм і характер їх взаємодії в соціально-політичному просторі. 
Попередні вимоги: аспіранти повинні: 

знати : 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, вміння 
орієнтуватись в основних методах та процедурах дослідження політичних цінностей, ідей, 
концепцій та теорій, пов’язаних з існуючими політичними ідеологіями, вести самостійний пошук 
наукової інформації. 
вміти :-визначити специфіку класичних та некласичних політичних ідеологій; їх місце в системі 
«політичної свідомості»; дати студентам уявлення про зміст сучасних некласичних політичних 
ідеологій, їх становлення та історичний розвиток, специфіку їх прояву в різних регіонах і країнах 
сучасного світу; охарактеризувати специфіку політико-ідеологічного «ландшафту» сучасної 
України, розкрити роль і перспективи некласичних політичних ідеологій в специфічних умовах 
соціально-політичного розвитку України початку ХХ1 століття; розкрити значення некласичних 
політичних ідеологій для функціонування та розвитку сучасного світового та українського 
соціального буття.  

Змістові модулі:  
1.Радикалістські політичні ідеології 
2.Нерадикалістські політичні ідеології 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.02 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. 
 


