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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про феномен ідеології, 
ознайомити студентів-політологів з основними політичними ідеологіями 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. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
 1.Знати сутність, концепції походження, та основні підходи до тлумачення феномену 

політичної ідеології, структуру, функції та основні принципи побудови ідеологій основні 

форми  сучасних політичних ідеологій та їх вплив на політичну теорію та практику. 

 2. Вміти на основі знань про політичну ідеологію аналізувати зміст та основні 
політичні цінності суб’єктів політичного процесу, орієнтуватися в ідейно-політичному 
спектрі конкретних країн.  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та 
явищ; використання іншомовних фахових політичних інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна “Політичні ідеології” є 

складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” 

зі спеціальності “Політологія”. Викладання дисципліни спирається на знання студентів з 

базового нормативного курсу “Загальна теорія політики”, «Історія політичних вчень», та 

«Партологія».     Викладається у другому семестрі I курсу магістратури  в обсязі 68 годин (2 

кредита ECTS), у тому числі: лекції – 34 год., самостійна робота – 34 год. Навчальна 

дисципліна знайомить студентів з закономірностями виникнення та функціонування 

політичних ідеологій. В курсі визначаються предмет, основні методи дослідження та основні 

функці політичних ідеологій, визначаються основні підходи до розуміння феномену 

ідеологій, їх походження та місце в суспільній свівдомості, в політиці загалом, аналізуються 

сруктура, складові та принципи ідеологій, визначаються основні цінності та 

характеризуються основні форми політичних ідеологій та їх роль в сучасних політичних 

процесах. 

4. Завдання дисципліни(навчальні цілі) – оволодіння студентами понятійно-
категоріальним апаратом науки, розкрити 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. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 
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 Знати:    

1

1.1 
категоріальний апарат та 

методологічні засади дослідження 

політичних ідеологій 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

залік 5 

1

1.2 
визначення та інтерпретації 

основних понять  сучасних 

політичних теорій крізь призму 

існуючих соціально-політичних 

доктрин 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

залік  

5 

1

1.3 
орієнтуватись в основних методах 

та процедурах дослідження 

політичних цінностей, ідей, 

концепцій та теорій, пов’язаних з 

існуючими політичними 

ідеологіями 

Лекція, 

самостійна робота 

Реферат, 

контрольна 

робота, залік 

5 

1

1.4 
Визначення різноманітних 

теоретичних підходів та концепцій, 

які склалися в світовій політичній 

науці, щодо суті та ролі політичних 

ідеологій 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

реферат, 

контрольна 

робота, залік  

6 

1

1.5 
Роль і перспективи політичних 

ідеологій в специфічних умовах 

соціально-політичного розвитку 

України початку ХХ1 століття; 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат, залік  

5 

 Вміти:    

2

2.1 
застосовувати понятійно-
категоріальний апарат 
політології в науковому аналізі 
політичних ідеологій 
 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат 

10 

2

2.2 
аналізувати політичні політичні 
ідеології що функціонують в 
конкретних зарубіжних країнах, 
робити відповідні висновки та 
узагальнення 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат 

15 

2

2.3 
показати зв'язок змісту політичних 

ідеологій з соціально-класовими, 

соціально-груповими інтересами і 

потребами 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат, текст 

рекомендацій 

15 

1

2.4 
розкрити значення політичних 

ідеологій (і їх боротьби) для 

функціонування та розвитку 

сучасного світового та українського 

соціального буття 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат, текст 

рекомендацій 

 

 Комунікація:    

3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої політологічної 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

реферат 

3 
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літератури, в підготовці до 
семінарських занять та написанні 
самостійних робіт 

3

3.2 
презентувати результати 
проведених політологічних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

дискусія, 

реферат 

3 

2

3.3 
вести полеміку з питань 
політичних ідеологій  та 
програмних настанов політичних 
партій на основі володіння 
понятійно-категоріальним 
апаратом  науки  

Семінари Дискусія 3 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу щодо 
змісту політичних ідеологій, 
вільно володіти методами 
обробки, аналізу та синтезу 
наукової інформації 

Самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія, 

реферат 

2 

4

4.2 
самостійно вирішувати 
комплексні завдання, пов’язані із 
верифікацією результатів 
існуючих оприлюднених 
досліджень, та порівнювати їх із 
результатами проведених 
власних досліджень  

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

дискусія 

5 

4

4.3 
нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених досліджень та 
обстоювати власну наукову 
позицію 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

дискусія, 

екзамен  

4 

  

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

                                Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1

 1.1 

1

 1.2 

2

 2.1 

4

 4.1 

4

 4.2 

  +    

   +   

   +   
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7.Схема формування оцінки. 

  Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки (результати навчання 1.1–1.3); оцінювання практичної 

підготовки (результати навчання 2.1-2.3); оцінювання комунікації (результати 

навчання 3.1-3.3); оцінювання автономності та відповідальності  (результати навчання 

4.1-4.3). Загальна оцінка складає до 100 балів, що розподіляються на 80 і 20 балів 

відповідно між результатами  семестрового і підсумкового (на заліку) оцінювання.  

7.1. Форми оцінювання знань студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Реферат (до 5 балів): Р.Н. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4,2, 4,3 

        2. Контрольна робота (до 20 балів): Р.Н.1.3, 2,3, 3.2 

      Вибір і комбінування форм оцінювання знань студентів та нарахування відповідної 
кількості балів здійснюються залежно від конкретних навчальних ситуацій. 

- підсумкове оцінювання: письмова контрольна робота в обсязі навчальної програми. 

- умови допуску до підсумкового заліку: студент допускається до складення заліку за 

умови отримання ним за результатами семестрового оцінювання щонайменше 48 

балів. 

7.2. Організація оцінювання: оцінювання здійснюється за національною шкалою 

з переведенням у бали за стобальною шкалою: “зараховано”(60 і більше балів); “не 

зараховано” (менше 60 балів). Підсумкове оцінювання у формі контрольної роботи (до 

20 балів) оцінюється наступним чином: 

20 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

          10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але не вистачає аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності;     

     5 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 

глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, у відповіді є суттєві 

неточності. 

Остаточна кількість балів є сумою балів, отриманих за результатами семестрового 

оцінювання і безпосередньо на заліку. 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 

 

Зараховано 60-100 балів 

Не зараховано     0-59 балів 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 

 

№ 
п/п 

Номер і назва теми 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн

аробота 

Змістовний модуль 1. 

1 Тема 1.  Поняття політичної ідеології 2 1 18 

2 Тема 2. Ідеологія і наука 

 

2 1 8 

3 

Тема 3.  Політична ідеологія та суспільні 

інтереси соціально-класових і соціально-

групових спільнот 

 

2 1 8 

4 
Тема 4. Основні ідеологічні течії в сучасному 

світі   
2 1 12 

Змістовний модуль 2 

     

7 
Тема 7.  Лібералізм та його еволюція у ХХ 

столітті  
 

4 2 8 

8 Тема 8. Соціалізм: Сутність, витоки,еволюція 4 1 8 

9 Тема 9.  Консерватизм: історія і сучасність 2 1 8 

10 
Тема 10.  Націоналізм та його різновиди 
 

2 1 8 

11 
Тема 11. Доктрина фашизму в контексті 

світової соціальної та ідеологічної боротьби  
 

2 1 8 

12 
Тема 12.  Політико-ідеологічний спектр 

України: історія та сучасність   
 

4 1 8 

 Контрольна робота   1  

 ВСЬОГО 26 12 82 
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1. Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 

2. Лекцій  -  26 год. 

3. Семінари – 12 год. 

4. Самостійна робота –82 год. 

Рекомендована література: 
 

1. Абрамов М.А.  Догмы и поиск. -М., 1994. 

2. Айхлер Вилли. Этический реализм и социальная демократия. -М., 1996. 

3. Андерсен К. Тоталитаризм: концепт или идеология // Полис. 1993. -№3.  

4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. -М., 1993. 

5. Бебик В.М. Політологія: теорія, методологія, практика. -К., 1997.  

6. Бердяев Н.А.  Истоки и смысл русского коммунизма. -М., 1990. 

7. Бентам И.  Введение в основания нравственности  и законодательства.       -М.,1998. 

8. Бѐрлин И.  Философия свободы. Европа. -М.,2001. 

9. Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм?// Антология мировой политической 

мысли, т.2. Отв. ред. Алексеева Т.А. -М., 1997. 

10. Богданов А.А. Вопросы социализма. Работы разных лет. -М., 1990. 

11. Бухарин Н.И. Социализм и его культура. В кн. Тюремные рукописи. Кн.1. -М., 1998. 

12. Был ли у России выбор? (Н.И. Бухарин и В.М. Чернов в социально-философских 

дискуссиях 20-х годов). Отв. ред. Богданов Б.В. -М., 1996.   

13. Бузгалин А.В., Калганов А.И.  Трагедия социализма. -М., 1992. 

14. Буртин Ю.Г. Ахиллесова пята марксизма. // Октябрь. 1989, -№11. 

15. Бухарин Н.И.  Избранные произведения. -М., 1990. 

16. Валентинов Н.В.  Наследники Ленина. -М., 1991. 
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