
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
23.00.03 – політична культура та ідеологія

I. Формула спеціальності:
Дослідження теоретичних і практичних проблем, пов'язаних із виникненням, 
розвитком і  функціонуванням  політичної  культури,  утвердження  політичних 
ідеологій,  трансформації  людської  свідомості  в  різноманітних  ідеальних 
формах і практично-політичних зразках.

II. Основні напрями досліджень:
– Теоретичні дослідження природи, характеру, функцій, окремих елементів 

політичної  культури  та  типів  політичної  ідеології  в  контексті 
загальнолюдських ціннісних орієнтацій і специфічних проявів національних 
особливостей.

– Аналіз  статичних  і  динамічних  характеристик  політичної  культури  й 
ідеології  в  умовах  колективного  й  індивідуального  людського  буття, 
співвіднесення  комунітарних  і  індивідуально-особистісних  форм 
життєдіяльності суспільства.

– З'ясування основних законів, закономірностей, принципів, функціональних 
характеристик  розвитку  політичної  культури  та  практично-політичного 
відображення в суспільній практиці наслідків ідеологічного сприйняття та 
світорозуміння окремої людини та масового суспільства.

– Зіставлення  та  з'ясування  характеру  основних  ідеологічних  систем 
сучасності. Співвідношення політичних ідеологій із політичними реаліями, 
правлячими режимами та політичними системами різних країн.

– Виявлення  ментально-психологічних  засад  національного  розвитку, 
особливостей суспільної пам'яті як чинника розвитку політичної свідомості 
та культури; дослідження загальнонаукових і культурно-специфічних основ 
політичного життя.

– Аналіз трансформаційних процесів культурно-політичного й ідеологічного 
розвитку  на  міжнародному  та  внутрішньополітичному  рівні  існування 
держави, а також в умовах державотворчих зрушень.

– Розвиток громадянської свідомості  та культури у процесі демократизації 
суспільства, утвердження постматеріальних цінностей.

– Формування  нових  зразків  політичної  культури  у  процесі  соціалізації 
особистості,  спрямованої  на  збереження  цілісності  ментальних 
характеристик і примноження сукупного досвіду демократичного співжиття.

– Аналіз  ідеології  соціальних  реформ  у  контексті  стабілізації  соціально-
політичного розвитку суспільства.

– Визначення  впливу  соціального  середовища  на  розвиток  політичної 
свідомості, з'ясування її рівнів, функцій і багатоманітності.

– Політичні цінності, орієнтації, ідеали, національна ідея як чинник розвитку 
політичної свідомості та культури.

– Інформаційна  влада  та  її  вплив на формування  політичної  культури  та 
політичну  поведінку  людей;  засоби  масової  комунікації  як  чинник 
демократичного розвитку; функції, тенденції розвитку мас-медіа в умовах 
демократії.

– Аналіз механізмів формування та функціонування політичних субкультур у 
полікультурному суспільстві.



– Виявлення  транзитивних  особливостей  політичної  культури  в  умовах 
демократизації та глобалізації суспільства. Міжкультурне співробітництво 
як  чинник  зовнішньої  та  внутрішньої  політики;  проблеми  формування 
демократичної політичної культури.

– Дослідження нових соціальних рухів і напрямів (комунітаризму, фемінізму, 
антиглобалізму  та  ін.),  що  сприяють  утвердженню  в  сучасному  світі 
децентралізації, рівноправності, компромісу, консенсусу.

– Аналіз  маніпулятивних  складових  політичних  технологій  у  контексті 
політичної культури та свідомості. Політичні міфи.

– Дослідження формування іміджу суб'єктів політичної діяльності в просторі 
політичної культури та свідомості. Дослідження політичної культури еліт.

– Політична  етика,  політична  духовність,  політична  відповідальність, 
політична  коректність  і  толерантність  як  прояви  політичної  культури  та 
свідомості.

– Дослідження електоральної культури виборчих процесів.

– хендерні проблеми в контексті політичної культури та свідомості.

– Проблеми формування громадської думки в умовах легітимації політичної 
влади.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
політичні науки.


