




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – систематизація знань, отриманих на попередніх курсах, 

ознайомлення студентів з особливостями інституціоналізації політичної науки та її 
сучасним станом в європейських країнах та США, основними теоретико-методологічними 
підходами сучасної зарубіжної політології, а також з актуальними проблемами сучасної 
зарубіжної політології та теоретичними підходами до їх вирішення. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
1. Мати систематизовані знання та уявлення про категоріальний та методологічний 

апарат політології, політику, владу, політичну систему, політичні режими, мати 
систематизовані знання з дисциплін «історія зарубіжних політичних вчень», «загальна 
теорія політики», «геополітика» тощо. 

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

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

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Сучасна зарубіжна політологія» 

належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у I семестрі магістратури. 
Навчальна дисципліна знайомить студентів з особливостями сучасної зарубіжної 
політології як науки та навчальної дисципліни (сучасний стан в країнах Європи та США), 
систематизує знання про основні теоретико-методологічні напрями сучасної зарубіжної 
політології, а також знайомить та систематизує знання студентів про актуальні проблеми 
сучасної зарубіжної політології. 

4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення студентів з основними змінами в 
політичному дискурсі ХХ-ХХІ ст., плюралізацією його змісту як в тематичному, так і в 
методологічному плані; ознайомлення студентів з особливостями інституціоналізації 
політичної науки в межах різних національних політологічних шкіл; ознайомлення 
студентів з актуальними проблемами сучасної зарубіжної політології та виокремлення 
основних напрямів політологічних досліджень в ХХІ столітті. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 
компетентностей: 

загальні: 
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК3. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  
ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
фахові: 
ФК5. Спроможність комплексно використовувати  нормативу та емпіричну політичну 

теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного аналізу. 
ФК8. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати політологічні 

дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості. 
5. Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 

4. автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і технології) 
викладання і 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 



Код Результат навчання навчання дисциплін
и 

 Знати:    

1.1 

особливості інституціоналізації 
політичної науки в європейських 
країнах та США 

Лекція, 
семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

10 

1.2 

методологічні особливості 
політичної науки в межах різних 
національних політологічних шкіл, 

зокрема біхевіоралізм, 
постбіхевіоралізм, теорії 
раціонального т суспільного вибору, 
неоінституціналізм 

Лекція, 
семінар, контрольна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

10 

1.3 

Актуальні проблеми європейської 
політичної науки, зокрема криза 
політичної відповідальності, криза 
легітимності політичної влади в ЄС, 
проблема європейської 
ідентичності, розбудова 
європейської партійної системи, 
розбудова європейської соціальної 
держави  

Лекція, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

5 

1.4 

основні актуальні проблеми 
сучасної зарубіжної політології, 
проблемні комплекси та тенденції 
розвитку сучасних політичних 
процесів та явищ 

Лекція, 
семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

5 

1.5 

сучасні дослідження в межах теорії 
демократії, методологічні підходи 
до дослідження процесів 
демократизації, демократичного 
транзиту та консолідації демократії 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

5 

1.6 

сучасні дослідження присвячені 
сучасній теорії демократії, 
електронній демократії, а також 
популізму 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

5 

 Вміти:    

2.1 

критично оцінювати різноманітні 
теоретичні підходи та концепції, що 
існують у сучасній політичній науці  
 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
есе, рецензія 

10 

2.2 

орієнтуватись в сучасних методах та 
процедурах дослідження політичних 
явищ та процесів та застосовувати 
їх до аналізу актуальних питань 
теорії та практики політичної науки 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
есе, рецензія 

10 

 Комунікація:    

3.1 

Читати та критично аналізувати 

новітню політологічну літературу, 

втому числі іноземними мовами, в 
підготовці до семінарських занять 
та написанні самостійних робіт 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
есе, рецензія 

5 



(рецензій) 

3.2 

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

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
есе, рецензія 

5 

3.3 

вести полеміку з питань сучасної 
поличної науки та політичних 
відносин в зарубіжних країнах; 
на основі володіння понятійно-

категоріальним апаратом сучасної 
політичної науки, грамотно 
формулювати проблемно-

орієнтовані запитання до 
доповідачів 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 
есе, рецензія 

5 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 

вести самостійний пошук наукової 
інформації щодо тих або інших 
аспектів політики та обґрунтовувати 
особисту точку зору, спираючись на 
засвоєні теорії та концепції сучасної 
зарубіжної політології 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусія, есе, 
рецензія 

5 

4.2 

відповідально та сумлінно 
ставитись до підготовки доповідей 
для семінарських занять, 
опрацьовувати рекомендовану 
кількість навчальної та наукової 
літератури 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусія, есе, 
рецензія 

10 

4.3 

нести відповідальність за 
достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 
проведеного політологічного 
аналізу та обстоювати власну 
наукову позицію 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусія, іспит  

10 

  
 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

ПРН2. Застосовувати спеціалізовані концептуальні 
знання з політології, що включають сучасні 
наукові здобутки у сфері професійної діяльності 
або галузі знань і є основою для оригінального 
мислення та проведення досліджень, критичне 
осмислення проблем у галузі та на межі галузей 
знань. 

+ + + + +  + +  + + + 

ПРН4. Приймати ефективні рішення з питань 



політики, політичних наук і дотичних проблем, у 
тому числі у складних і непередбачуваних умовах; 
прогнозувати розвиток політичних процесів; 
визначати фактори, що впливають на них і на 
досягнення поставлених цілей; аналізувати і 
порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та 
імовірні наслідки політичних рішень. 

+ + + + + + + 

ПРН7. Здійснювати управління складною 
діяльністю у сфері політики, політології та у 
ширших контекстах, розробляти плани і заходи з 
їх реалізації, забезпечувати якість освіти, 
оцінювати ефективність і результативність 
діяльності. 

+ + + + 

 

+ 

ПРН9. Конструювати дизайн, планувати і 
виконувати наукові дослідження з використанням 
якісних і кількісних методів та спеціалізованого 
інструментарію політичної науки, у тому числі 
формулювати і перевіряти гіпотези, 
інтерпретувати дані, обґрунтовувати висновки.   

+ + + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки. 

  7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1-1.6), що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної 
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація – 3.1-3.3); (автономність 
та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки. 
 

Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 

1.3,1.4, 1.5,  2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 – 26-35 балів; 
2. Самостійна робота (рецензія, есе): Р.Н. 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 – 5-15 балів. 
3. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 – 5-10 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 
засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із 
балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 
семінарах) та за самостійну роботу (есе).  

 

Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 
семінар в письмовій формі. 
 

 Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
 Іспит у тестовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.3 - 24/40 балів 



Екзаменаційне оцінювання відбувається у тестовій формі. Тест складається з 40 питань. За 
кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. Оцінка за іспит визначається шляхом простого 
підрахунку кількості правильних відповідей. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 36 балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 
семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 
екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку 
«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 
семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної 
роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
  
 При простому розрахунку отримуємо: 
  

 Семестрова кількість 
балів 

ПКР (підсумкова контрольна 
робота) / залік 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40  100 
 
7.2. Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
в дискусіях 

До теми 9 протягом семестру, 
згідно з графіком навчальних 
занять. У разі відсутності студента 
на занятті теми необхідно 
відпрацювати в письмовому вигляді 

Min – 5 Max – 15 

Самостійна робота До теми 1-12: Підготовка есе на 
тему дисципліни (за вибором 
студента) та/або рецензії на 
прочитану книгу зарубіжного 
політолога 

Min – 50 Max – 75 

Контрольна робота До тем 1-6 Min – 5 Max – 10 

Підсумкова оцінка 
з дисципліни 

 
60 100 

 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

5 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; 

4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 
неточності; 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 
неточності; 



2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді. 
            Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 
теми; 

2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота (есе/рецензія): 
 15-12 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 
додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 
проведеного дослідження; 

11-10 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 
презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 
достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 

9-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

3. Контрольна робота: 
10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

8-6 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  

5-4 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

3-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

4. Оцінювання виконання тестових завдань на іспиті: 
60-50 балів - студент правильно відповів на 90-100% питань тесту  

49-40 балів - студент правильно відповів не менше, ніж на 80% питань тесту 

39-24 балів - студент правильно відповів не менше, ніж на 70% питань тесту 

23-0 балів - студент відповів менше, ніж 60% питань тесту 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 
 

Відмінно / Excellent  90-100 

Добре / Good  75-89 



Задовільно / Satisfactory  60-74 

Незадовільно / Fail   0-59 

 
8. Структура навчальної дисципліни. 

Структура курсу: у курсі передбачено 3 змістових частини. Заняття проводяться у 
формі лекцій та семінарів. Завершується дисципліна іспитом.  

Перша частина курсу присвячена з’ясуванню особливостей інституціоналізації 
політичної науки в зарубіжних країнах та виокремленню та систематизації основних 
напрямів політологічних досліджень на п’яти етапах її розвитку, починаючи з кінця ХІХ 
століття до початку ХХІ століття. 

Друга частина курсу присвячена з’ясуванню особливостей політології як науки та 
академічної дисципліни в європейських країнах (європейських національних 
політологічних школах), а також аналізу основних напрямів політологічних досліджень 
європейських політологів. 

Третя частина курсу присвячена з’ясуванню особливостей політичної науки в 
США, аналізу теоретико-методологічних засад актуальних політологічних досліджень та 
систематизації актуальних досліджень американської політології. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п/п Номер і назва теми 

Кількість годин 
Лекції Семінари  Самостійна 

робота 
Частина 1 «Сучасна зарубіжна політологія як наука та навчальна дисципліна» 

1 
Тема 1. Особливості інституціоналізації зарубіжної політології 2  5 

2 
Тема 2. Етапи розвитку політичної науки в ХХ-ХХІ століттях 

  10 

Частина 2 «Політична наука в Європейському Союзі» 

3 
Тема 3. Сучасна європейська академічна політологія: особливості національних шкіл 2  10 

4 
Тема 4.  Проблеми політико-правової легітимації Європейського Союзу 

  15 

5 

Тема 5. Європейська соціальна держава як об’єкт дослідження європейських політологів 

  15 

6 
Тема 6. Європартії та євроскептицизм як феномен сучасної європейської політики   15 

7 Контрольна робота    

Частина 3 «Політична наука в США» 

8 
Тема 7. Етапи становлення та розвитку політичної науки в США 

2  10 

9 
Тема 8. Теоретико-методологічні напрями американського постбіхевіоралізму  2 15 

10 
Тема 9.  Теорія демократії в політичній науці США   15 

11 Тема 10. Концепції цифрової та електронної   10 



демократії  в політичній науці США 
12 

Тема 11. Популізм як об’єкт дослідження американських політологів   10 

13 
Тема 12. Політика і влада після цифрової революції   12 

 ВСЬОГО 6 2 142 Загальний обсяг 150 год., в тому числі: Лекцій  -  6 год. Семінари – 2 год. Самостійна робота – 142 год. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 
1. Единбурзький погляд на історію демократії від давніх часів до майбутніх 

можливостей / за ред. Б.Айзехена та С.Стоквелла. – Харків: Фоліо, 2017. – 639с. 
2. Теорія політики: підручник / Денисенко В.М., БліхарВ.С., Требін Н. П., та ін. – Л.: 

Ліга-Прес, 2015. – 668 с. 
3. Democratization / Christian W. Haerpfer, Patrick Bernhagen, Christian Welzel, 

and Ronald F. Inglehart (editors), 2-d edition, Oxford University Press, 2018. 
4. The Oxford Handbook of Political Science / Robert Gudin (editor), Oxford University 

press, 2009. 
5. The Oxford Handbook of Political Methodology / Janet M. Steffensmeier (editor), Hanry 

M. Brady (editor), David Cillier (editor), Oxford University press, 2008. 
6. The Oxford Handbook of American Elections and Political Behaviour / Jan E. Leighley 

(editor), Oxford University press, 2010. 
7. The Political System in the Europian Union, third edition / Simon Hix, Bjorn Hoyland, 

Red Globe Press, 2011. 
8. The Politics of the European Union / Herman Lelieveldt, Sebastiaan Princen, Cambridge 

University Press, 2011. 
9. The State of Political Science in Western Europe / Hans-Dieter Klingemann (editor), 

Velgar Barbara Budrich, 2009. 
 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
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відіграє ЄС? // http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/06826.pdf 

2. Габермас Ю. Легітимація. Проблеми легітимації в сучасній державі. До 
реконструкції історичного матеріалізму // Філософія освіти. – 2016. - №1(18). – С.6-

35. 
3. Закарія Ф. 10 уроків світу після пандемії / перекл.з англ. Анна Марховська та Орина 

Ємельянова. – К.: Наш формат, 2021. – 262 с. 
4. Малкіна Г.М. Багатоманітний популізм: виклики політиці ХХІ століття // Virtus: 

Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A.Zhurba – April No.43, 2020. – 317p., pp.243-251. 
5. Малкіна Г.М. Проблеми та перспективи розвитку Європейського Союзу 

(політологічний аналіз) // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. 
– Вип. 157 (№ 6-9). Ч. 3. Політичні науки. – 124 с. – С.63-68. 

6. Malkina G., Burduh M. Populism in the United States: How Democracy Overcomes the 
Challenge // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник науковихпраць. 
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Випуск 151. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, 2022. – с.4-9. 

7. Наїм М. Занепад влади: від владник кабінетів до полів битви й церков, а потім і до 
держави, або чому сьогодні бути при владі означає зовсім інше, ніж колись / пер. з 
англ. О. Демянчук. – Київ: Форс Україна, 2017. – 448 с. 

8. Снайдер Т. Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка / перекл.з англ. Г.Герасим. 
– Львів: Човен, 2020. – 397 с. 

9. Фукуяма Ф. «Ідентичність. Потреба в гідності й політика скривдженості» / Київ: 
Наш формат, 2020. – 250 с. 

10. Шведа Ю. Європейська партійна система та її вплив на національні партійні 
системи // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Том ХІІ. – 

с.145-154 // http://arr.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/861/1/Pol_Studies_Vol12.p 

11. Шляхтун П.П., Малкіна Г.М. Декоративна демократія // Суспільно-політичні 
процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних 
наук». Київ. Видавництво Політія, 2019. Випуск 2(12)-2019. 370 с. – С.173-199. 

12. Шляхтун П., Малкіна Г. Інституціональні виміри демократії // Вісник Київського 
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