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Назва дисципліни Політичні цінності 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул.  

Університетська 1, 79000 

Факультет та 

кафедра, за якими 

закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 052 «Політологія» 

Викладачі 

дисципліни 

Гарбадин Андрій Стефанович, кандидат політичних наук, доцент, доцент 

кафедри політології ЛНУ ім. І. Франка 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Електронна адреса: andriy.garbadyn@lnu.edu.ua 

Сторінка викладача: https://filos.lnu.edu.ua/employee/harbadyn-a-s  

Місце знаходження: Львів, Львівський національний університет імені Івана 

Франка, вул Університетська 1, ауд. 204 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Щопонеділка, 15.00-17:00 год. (філософський факультет, кафедра теорії та історії 

політичної науки, ауд. 204). 

+ 

У день проведення лекцій/семінарських занять. Також можливі он-лайн консультації 

через засоби віддаленого відео- й аудіозв’язку та емейлінг на електронну адресу 

викладача. 

Сторінка 

дисципліни 
https://filos.lnu.edu.ua/course/politychni-cinnosti 

Інформація про 

дисципліну 

Навчальна дисципліна «Політичні цінності» є курсом внутрішньої спеціалізації 2 

«теорія та історія політичної науки» зі спеціальності 052 «Політологія» для 

освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка викладається 

в І семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою, ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Політичні цінності» присвячена розгляду найсучасніших 

підходів до інтерпретації політичних цінностей. Курс орієнтовано на як на 

класичні, так і найновіші, чинні суспільно-політичні форми тлумачення та 

використання політичних цінностей як у політичній культурі, так і дискурсі 

політичних доктрин. Водночас навчальна дисциипніла спрямована на осягнення і 

універсалістських цінностей сучасного глобалізованого світу та їх відображенню 

традиційним маркерам українського суспільно-політичного процесу і поступу. В 

основній частині дисципліни увагу буде приділено як проблематиці плюралізації 

ціннісних орієнтацій світу, співвідношенню дійсної гетерогенності та спроб 

гомогенності культурного світу постіндустріального суспільства, так і проблемі 

формування політичної культури України в контексті ціннісної самоідентичності 

та пошуку власної позиції у сучасному постіндустріальному суспільстві. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення курсу внутрішньої спеціалізації 2 «теорія та історія 

політичної науки» «Політичні цінності» є ознайомлення студентів із 

специфікою концептуалізації політичних цінностей, їх виразом у політичних 

доктринах, а також процесом трансформації під впливом глобалізаційних 

процесів. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 

Основна література: 

 

https://filos.lnu.edu.ua/course/politychni-cinnosti
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1. Grigsby Ellen. Analyzing Politics: An Introduction to Political Science, Fourth Edition 

// http://www.nicat-mammadli.narod.ru/b1.html/b35.pdf 

2. Heywood Andrew. Political Theory, Third Edition: An Introduction: Andrew 

Heywood // 

http://discuss.forumias.com/uploads/FileUpload/eb/1ad8e33f4e8a2c8b7e1e6811e174ca

.pdf  

3. The Oxford Handbook Of Political Theory // https://www.pdfdrive.net/handbook-

political-theorypdf-e31631153.html 

4. Горбатенко В., Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики / В. 

Горбатенко,  А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: 

методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. 

Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : 

«Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. – С. 106-129.   

5. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, 

Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.  

6. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми; [Т. В. 

Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – 

Львів: Новий Світ-2000, 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с. 

7. Консерватизм: Антологія / Упорядники В. Лісовий, О. Проценко. – Київ: 

Смолоскип, 1998. – 598 с. 

8. Лібералізм: Антологія / Упорядники В. Лісовий, О. Проценко. – Київ: 

Смолоскип, 2002. – 1126 c. 

9. Націоналізм: Антологія / Упорядники В. Лісовий, О. Проценко. – Київ: 

Смолоскип, 2000. – 872 с. 

10. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний 

підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. 

Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 

с. 

 

Додаткова література: 

 

1. Арендт Х. Айхман в Єрусалимі. Розповідь про банальність зла / Л.: Дух і 

Літера, 2021. — 376 с. 

2. Фройд З. Невпокій в культурі. Пер. з німецької Ю. Прохасько. — Київ: 

«Апріорі», 2021. — 120 с. 

3. Гарбадин А. Ідея справедливості у поведінковій економіці Р.Талера / А. 

Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-

політологічні студії. – 2019.  – № 22. – С. 143-149.  

4. Гарбадин А. Критика ідеї лібертаріанського патерналізму / А. Гарбадин // Тези 

звітної наукової конференції філософського факультету / Відп.за випуск Л. 

Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – С. 77-78. 

 

Електронні джерела: 

 

1. http://www.apsanet.org/ 

2. http://www.princeton.edu/jpia// 

3. https://www.psqonline.org/ 

http://www.apsanet.org/
http://www.princeton.edu/jpia/
https://www.psqonline.org/


 

 4 

 

 

Тривалість курсу 1 семестр / 120 годин 

Обсяг курсу 
Загалом 120 годин, зокрема 32 години аудиторних занять. З них: 16 годин лекцій, 

16 годин практичних занять та 88 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

У результаті успішного проходження курсу студент набуде загальні 

компетентності: 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- володіння методами вивчення суспільних феноменів, явищ і процесів; 

та спеціальні (фахові) компетентності: 

- усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської 

діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації; 

- здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для 

інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні; 

- розуміння постмодерного підходу до політики та наукової парадигми, 

сутності, природи, структури, можливостей і викликів глобальної демократії, 

суті, особливостей і еволюції формування політичних цінностей у різних 

типах політичних режимів; 

Програмні результати навчання: 

- застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння природи 

та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації, 

особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їхнього 

соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту; 

- 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; 

- критично розуміти та проектувати експерименти в маркетингу і менеджменті 

політичних кампаній, у тому числі усвідомлюючи еволюцію, сутність, 

теоретичні засади, принципи, різновиди і функції політичного маркетингу та 

менеджменту, специфіку і складові функціонування політичного ринку й 

інформаційно-аналітичної діяльності, алгоритми діагностики інформаційних 

подій і процесів, форми, засоби та процедури електронного урядування, 

прийоми і техніки цифрової держави і загалом ефективного маркетингу й 

менеджменту у політиці; 

- аналізувати політичний процес на підставі постмодерного підходу та засад і 

методології соціального конструктивізму, розуміння сутності і форм 

ідеологічного маніпулювання, оперування різними за евристичними 

цінностями моделями громадянського суспільства, різними політичними 

цінностями й антицінностями в умовах глобалізації, концепціями, 

практиками, засадами і моделями політики мультикультуралізму, 

етнонаціональної політики, управління розмаїттям, конфліктами та 

перспективами розвитку громадянського суспільства в країнах світу; 
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- усвідомлювати сутність, типи, причини та наслідки політичних змін і криз, в 

тому числі на тлі еволюції, організації і доктрин лівих партій, а також 

сутність, особливості, моделі й стратегії, методи та процедури, специфіку і 

наповненість радикалізму, екстремізму і тероризму, техніки та механізми 

протидії їм і антикризового менеджменту у контексті етнічних, 

територіальних, регіональних конфліктів тощо, зокрема антитерористичної 

діяльності держави та ролі і функціональності міжнародних організацій у 

протидії деструктивним явищам в політиці; 

- розрізняти, визначати й різносторонньо оцінювати моделі виборчих кампаній 

і «ціну кандидатів» у них, оптимальний виборчий округ для балотування, 

організовувати та компонувати фандрайзінг, оптимальну модель виборчого 

штабу, відбір претендентів і розподіл повноважень у виборчому штабі, 

паспорт виборчого округу, елементи й матеріали політичної реклами, 

«розкрутку» і «просування» іміджу кандидатів в рамках виборчих технологій. 

 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати:  

1. природу, еволюцію та сутність політичних цінностей, включаючи розвиток 

уявлень про них і в доктринальному, і в суспільному значенні; 

2. широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та аналізу політичних 

цінностей на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні; 

3. постмодерний підхід до політичних цінностей, їх сутності, природи, структури, 

можливостей і викликів глобальної демократії, суті, особливостей і еволюції 

формування політичних цінностей у різних типах політичних режимів; 

 

Вміти:  

1. застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння 

природи та значення політичних цінностей як фундаменту 

функціонування політики загалом; 

2. застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з теорії політичних 

цінностей, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної 

діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та 

проведення досліджень; 

3. усвідомлювати сутність, типи, причини та наслідки політичних змін і 

криз, в тому числі на тлі еволюції і доктриналізації політичних цінностей. 

Ключові слова 
Політичні цінності, теорія, постіндустріальне суспільство, консерватизм, 

лібералізм, націоналізм, популізм, постмодернізм. 

Формат курсу Очний 

Теми Детально див. Додаток «Схему курсу» 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру. 

Форма заліку – підсумковий бал виводиться на підстави роботи протягом 

семестру. 

Пререквізити 

Для вивчення дисципліни «Політичні цінності» студентам краще мати базові 

знання з таких курсів, як «Історія політичних вчень», «Філософія політики», 

«Психологія», «Філософія». Вони будуть допоміжними для сприйняття 

категоріального апарату.  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

Презентації, лекції, колаборативне навчання (групові проекти, спільні  розробки, 

групові розрахункові роботи, навчальні спільноти, тьюторство і т.д.), проектно-

орієнтоване навчання, дискусія, семінари, самостійна робота, аналіз статистичних 
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використовуватися 

під час викладання 

курсу 

баз даних. Навчальні методи: пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий, 

інтерактивний, активізації навчання. Он-лайн навчання (на платформах ZOOM та 

Microsoft Teams). 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребуватиме залучення персонального комп’ютера. Для курсу 

не потрібно спеціалізованого програмного забезпечення (хоча воно може 

використовуватись за бажанням). Тим не менше, потрібне впевнене користування 

загальновживаними програмами й операційними системами. Також для курсу 

бажане володіння мінімальними знаннями іноземних мов (ххоча б 

англійської). Програмне забезпечення для доступу до платформ ZOOM та 

Microsoft Teams. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням: практичні/самостійні тощо – 50% семестрової оцінки 

(максимальна кількість балів – 50); контрольні заміри (модулі) – 50% семестрової 

оцінки (максимальна кількість балів – 50).  

Підсумкова максимальна кількість балів упродовж семестру – 100. 

Письмові та проектні роботи: Очікується, що студенти отримають за 

бажання можливість написати протягом семестру 1 есе .  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їхніми 

оригінальними міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування і втручання в роботу інших студентів 

становлять приклади академічної недоброчесності. Виявлення ознак цього є 

підставою для незарахування роботи студента викладачем. 

Відвідування занять є обов’язковою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції та практичні заняття курсу. Також студенти 

зобов’язані дотримуватися всіх термінів, визначених для виконання усіх видів 

робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до самостійного пошуку оригінальних джерел. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному навчанні, і 

бали за виконання різного роду завдань. При цьому, обов’язково враховуються 

присутність на заняттях й активність студента під час практичного заняття. 

Питання до курсу 

(модулю чи на 

контрольні роботи) 

Орієнтований перелік питань з курсу: 

 

1. Основні підходи до визначення політичних цінностей. 

2. Зміст понять «цінності» та «політичні цінності». 

3. Основні теоретичні підходи до тлумачення та структурування цінностей у 

психології та філософії. 

4. Специфіка політичних цінностей. 

5. Соціальні цінності та норми як основа формування політичних цінностей. 

6. Демократія як цінність у політичній культурі. 

7. Ціннісна концептуалізація свободи та рівності у політичній теорії. 

8. Концепт прав людини у структуруванні політичних цінностей. 

9. А. Бадью про права людини. 

10. С. Жижек про права людини. 

11. Специфіка політичних доктрин: їх еволюція та основні різновиди.  

12. Концептуальне співвідношення понять «доктрина» та «ідеологія».  

13. Базові політичні цінності для основних політичних доктрин. 

14. Ціннісна експлікація політичних ідеологій. 
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15. Політична пропаганда як форма спотворення політичних цінностей.  

16. Взаємозв'язок політичної пропаганди і політичних цінностей. 

17. Специфіка поняття «політична культура», його аксіологічний вимір. 

18. Взаємозалежність політичної культури, політичного режиму та політичних 

цінностей. 

19. Основні підходи до визначення типів політичної культури, їх ціннісна 

орієнтація. 

20. Аксіологія цивілізаційного підходу до політичної культури.    

21. Політичні цінності як фактор осмислення суб’єктами політичного режиму.  

22. Політичний режим як основа ціннісних дихотомій. 

23. Специфіка поняття «постіндустріальне суспільство».  

24. Основні цінності постіндустріального суспільства. 

25. Основні концепції постіндустріального суспільства.  

26. Етапи розвитку постіндустріального суспільства та їх політичні цінності. 

27. Ціннісна орієнтація концептуальних моделей суспільного розвитку. 

28. Ліберальні концепції постіндустріального розвитку. 

29. Процес трансформації політичних цінностей у постіндустріальному 

суспільстві. 

30. Доктринальні варіанти концептуалізації політичних цінностей у 

постіндустріальному суспільстві.  

31. Особливості ціннісного детермінування політичної поведінки суб’єктів 

політичної участі. 

32. Вплив традицій на політичні цінності у постіндустріальному суспільстві, їх 

доктринальна концептуалізація. 

33. Поняття «західної політичної культури».  

34. М. Вебер про протестантську етику та її цінності. 

35. Е. Фромм про типи соціально-політичної поведінки та їх ціннісну 

обумовленість. 

36. Політика більшості та консенсусна демократія: ціннісний вимір. 

37. Природа культурної гегемонії. Інформаційна нерівність та політичний 

гегемонізм.  

38. Ціннісні орієнтації політичного гегемонізму. 

39. Економічні детермінанти у визначенні політичних цінностей.  

40. Духовне виробництво та його вплив на трансформацію змісту політичних 

цінностей. 

41. Місце політичних еліт в системі технологій виробництва політичних 

цінностей консенсусу.  

42. Гуманістичні універсалії у мові та практиці сучасної політики. 

43. Нееквівалентність обміну інформації у сучасному світі.  

44. Аксіологічна сутність інформаційних систем в політиці, їх вплив на пізнання 

та продукування політичних процесів в цілому. 

45. Зміна характеру владних технологій в умовах використання інтернету. 

46. Fake news як нова форма спекуляцій із політичними цінностями. 

47. «Соціальні бульбашки» як сфера маніпуляцій із політичними цінностями. 

48. Механізми протидії пропаганді антигуманних цінностей у політиці. 

 

Опитування Анкету-оцінку для оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 
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Додаток. Схема курсу «Політичні цінності» 

 

Тиж. 

/ год 
Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 
Література / Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год. 
Термін 

виконання 

Тиж 

1-2 
15 

год. 

Тема 1. Політична цінності: їх сутність 

та особливості концептуалізації у 

політичній теорії. 

Основні підходи до визначення 

політичних цінностей: філософський, 

психологічний, ідеологічний, 

культурологічний, etc.Зміст понять 

«цінності» та «політичні цінності», 

особливості їх взаємовиразу та 

взаємовпливу. Коректність ототожнення 

понять «політичні цінності» та 

«цінності». Основні теоретичні підходи 

до тлумачення та структурування 

цінностей у психології та філософії. 

Специфіка автономності предметного 

поля функціонування політичних 

цінностей. 

Лекція, 

семінар, 

дискусія – 4 

год.  
Самостійна 

робота – 11 

год. 

1. Heywood Andrew. Political Theory, Third Edition: An 

Introduction: Andrew Heywood. 

2. The Oxford Handbook Of Political Theory. 

3. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. 

Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. 

Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.  

4. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. 

ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. 

Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 

598 с. 

5. Політична думка XX – початку XXI століть: 

методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 

2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. 

В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий 

Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. 

 

Самостійна 
робота по 

темі 11 год. 
1-2 тиждень 

Тиж 

3-4 
15 

год. 

Тема 2. Цінності і ціннісні орієнтації 

як складові політичної культури. 

Соціальні цінності і норми в концепціях 

Е. Дюркгейма, В.Парето, М. Вебера, etc. 

Їх значення у формуванні політичних 

цінностей. Демократія як цінність 

політичної культури: поняття, види, 

концепції. Ідеал свободи, базові свободи. 

Ідеал рівності (концепція рівності 

можливостей і концепція рівності 

здійсненого). Права людини як базовий 

Лекція, 

семінар, 

дискусія – 4 

год.  
Самостійна 

робота – 11 

год. 

1. Heywood Andrew. Political Theory, Third Edition: An 

Introduction: Andrew Heywood. 

2. The Oxford Handbook Of Political Theory. 

3. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. 

Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. 

Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.  

4. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. 

ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. 

Самостійна 
робота по 

темі 11 год. 
1-2 тиждень 
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концепт у структуруванні політичних 

цінностей. Основні підходи щодо прав і 

свобод: природно-правовий, позитивний, 

постмодерний, їх характеристика. 

Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 

598 с. 

5. Політична думка XX – початку XXI століть: 

методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 

2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. 

В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий 

Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. 

 

 

Тиж 

5-6 
15 

год. 

Тема 3. Концептуалізація політичних 

цінностей у політичних доктринах. 

Специфіка політичних доктрин: їх 

еволюція та основні різновиди. 

Концептуальне співвідношення понять 

«доктрина» та «ідеологія». Базові 

політичні цінності для основних 

політичних доктрин. Політична 

ідеологія: сутність, функції. Проблеми 

абсолютизації ідеологічного складника в 

політичній культурі суспільства та 

трансформації під їх впливом політичних 

цінностей. Політична пропаганда як 

форма спотворення політичних 

цінностей. Принципи, засоби і функції 

політичної пропаганди. Взаємозв'язок 

політичної пропаганди і політичних 

цінностей. 

Семінар, 

семінар, 

дискусія, – 4 

год. 
Самостійна 

робота – 11 

год. 

1. Heywood Andrew. Political Theory, Third Edition: An 

Introduction: Andrew Heywood. 

2. The Oxford Handbook Of Political Theory. 

3. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. 

Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. 

Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.  

4. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. 

ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. 

Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 

598 с. 

5. Політична думка XX – початку XXI століть: 

методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 

2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. 

В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий 

Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. 

 

. 

Самостійна 
робота по 

темі 11 год. 
1-2 тиждень 
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Тиж 

7-8 
15 

год. 

Тема 4. Аксіологічний вимір політичної 

культури. 

Специфіка поняття «політична культура». 

Аксіологія політичної культури. 

Взаємозалежність політичної культури, 

політичного режиму та політичних 

цінностей. Основні підходи до визначення 

типів політичної культури, їх ціннісна 

орієнтація. Політичні цінності як фактор 

осмислення суб’єктами політичного 

режиму. Цілісна, домінуюча, 

дихотомізована, фрагментарна типи 

політичних культур. Політичний режим як 

основа ціннісних дихотомій («ліві-праві», 

«ліберали-консерватори», «демократія-

авторитаризм», etc.). 

Лекція, 

семінар, 

дискусія – 4 

год.  
Самостійна 

робота – 11 

год. 

1. Heywood Andrew. Political Theory, Third Edition: An 

Introduction: Andrew Heywood. 

2. The Oxford Handbook Of Political Theory. 

3. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. 

Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. 

Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.  

4. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. 

ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. 

Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 

598 с. 

5. Політична думка XX – початку XXI століть: 

методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 

2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. 

В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий 

Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. 

 

 

Самостійна 
робота по 

темі 11 год. 
2-3 тиждень 

   

Тиж 

9-10 
15 

год. 

Тема 5. Ціннісні основи 

постіндустріального суспільства: 

політологічний аспект. 

Специфіка поняття «постіндустріальне 

суспільство». Основні цінності 

постіндустріального суспільства. 

Основні етапи розвитку 

постіндустріального суспільства 

(доіндустріальний, індустріальний, 

постіндустріальний) та їх політичні 

цінності. Ціннісна орієнтація 

концептуальних моделей суспільного 

розвитку. 

Лекція, 

семінар, 

дискусія – 4 

год.  
Самостійна 

робота – 11 

год. 

1. Heywood Andrew. Political Theory, Third Edition: An 

Introduction: Andrew Heywood. 

2. The Oxford Handbook Of Political Theory. 

3. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. 

Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. 

Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.  

4. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. 

ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. 

Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 

598 с. 

5. Політична думка XX – початку XXI століть: 

Самостійна 
робота по 

темі 11 год. 
1-2 тиждень 
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методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 

2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. 

В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий 

Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. 

 

Тиж 

11-12 
15 

год. 

Тема 6. Трансформація політичних 

цінностей у постіндустріальному 

суспільстві. 

Процес трансформації політичних 

цінностей у постіндустріальному 

суспільстві. Взаємовплив соціальної 

структури суспільства та політичних 

цінностей. Доктринальні варіанти 

концептуалізації політичних цінностей у 

постіндустріальному суспільстві. 

Особливості ціннісного детермінування 

політичної поведінки суб’єктів 

політичної участі. Вплив традицій на 

політичні цінності у 

постіндустріальному суспільстві, їх 

доктринальна концептуалізація. Поняття 

«західної політичної культури», її 

історичні корені, традиції, характерні 

риси і домінанти. Політика більшості та 

консенсусна демократія: ціннісний 

вимір. 

Лекція, 

семінар, 

дискусія – 4 

год.  
Самостійна 

робота – 11 

год. 

1. Heywood Andrew. Political Theory, Third Edition: An 

Introduction: Andrew Heywood. 

2. The Oxford Handbook Of Political Theory. 

3. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. 

Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. 

Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.  

4. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. 

ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. 

Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 

598 с. 

5. Політична думка XX – початку XXI століть: 

методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 

2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. 

В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий 

Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. 

 

Самостійна 
робота по 

темі 11 год. 
1-2 тиждень 

  
 

Тиж 

13-14 
15 

год. 

Тема 7. Ціннісні та соціокультурні 

суперечності сучасного суспільства.  

Природа культурної гегемонії. 

Інформаційна нерівність та політичний 

гегемонізм. Ціннісні орієнтації 

політичного гегемонізму. Економічні 

детермінанти у визначенні політичних 

цінностей, їх позитивні та негативні 

риси. Політичні теорії економічного 

детермінізму.  Місце політичних еліт в 

Лекція, 

семінар, 

дискусія – 4 

год.  
Самостійна 

робота – 11 

год. 

1. Heywood Andrew. Political Theory, Third Edition: An 

Introduction: Andrew Heywood. 

2. The Oxford Handbook Of Political Theory. 

3. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. 

Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. 

Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.  

4. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. 

Самостійна 
робота по 

темі 11 год. 
1-2 тиждень 
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системі технологій виробництва 

політичних цінностей консенсусу. 

Гуманістичні універсалії у мові та 

практиці сучасної політики. 

 

 

ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. 

Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 

598 с. 

5. Політична думка XX – початку XXI століть: 

методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 

2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. 

В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий 

Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. 

 

  

Тиж 

15-16 
15 

год. 

Тема 8. Інформаційно-політичні 

технології та їх вплив на політичні 

цінності. 

Сучасні відносини в світі як вияв 

нееквівалентного обміну інформації. 

Суперечності між темпами накопичення 

інформації та можливостями соціально-

прикладного її використання, вплив цих 

процесів на політику.  Зміна характеру 

владних технологій в умовах 

використання інтернету. Fake news як 

нова форма спекуляцій із політичними 

цінностями. «Соціальні бульбашки» як 

сфера маніпуляцій із політичними 

цінностями. Механізми протидії 

пропаганді антигуманних цінностей у 

політиці. 

Лекція, 

семінар, 

дискусія – 4 

год.  
Самостійна 

робота – 11 

год. 

1. Heywood Andrew. Political Theory, Third Edition: An 

Introduction: Andrew Heywood. 

2. The Oxford Handbook Of Political Theory. 

3. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. 

Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. 

Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.  

4. Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. 

ред. Н. М. Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. 

Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 

598 с. 

5. Політична думка XX – початку XXI століть: 

методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 

2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. 

В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий 

Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. 

 

Самостійна 
робота по 

темі 11 год. 
1-2 тиждень 

Разом    120  

 


