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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин – 120 

 

залікових модулів – 2 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

032 Історія та 

археологія 
(код і назва) 

 

 

Спеціалізація: 

Європейські студії 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський) 

За вибором студента 

Рік підготовки: 

3-й -й 

Семестр 

5-й -й 

Лекції 

40 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета сформувати у студентів уявлення про еволюцію, історичні форми та сутність 

основних політичних ідеологій.  

Завдання  
- поглибити знання студентів з політичної, соціальної та інтелектуальної історії країн Азії, 

Америки та Європи; 

- ознайомити студентів із особливостями формування політико-партійної системи 

європейських та американських суспільств в новий та новітній час; 

- охарактеризувати основні політичні ідеології сучасності через призму їх історичного 

розвитку в ХІХ – ХХ ст.ст.; 

- розглянути історію основних суспільних та протестних рухів в новий та новітній час. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) фахових загальних (КФЗ): здатність проводити наукову оцінку інформації, отриману з 

історичних джерел та наукової літератури зі спеціальності (КФЗ.03) 

б) спеціальних фахових (КФС): мати знання про теорію та методологію історичної науки, 

закономірності розвитку світової і вітчизняної історії (КФС.03); Знання основних 

закономірностей та тенденцій суспільного розвитку країн і регіонів Європи (КФС.21); 

володіння знанням та вмінням охарактеризувати суспільні структури як на етапі сталого 

розвитку, так і на етапах трансформації, насамперед у Великій Британії, Російській імперії, 

Франції та інших провідних європейських країнах (КФС.23). 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен  

знати: класифікацію сучасних політичних ідеологій; методики їх виявлення та аналізу; 

історичні форми та еволюцію розвитку політичних систем; сучасний стан та специфіку 

основних політичних ідеологій в світі; їх регіональні різновиди. 

вміти: характеризувати ідеологію політичного діяча чи партії відповідно до його 

діяльності та програми; виявляти позитивні та негативні риси історичних та сучасних 

політичних систем та режимів; надавати критичний аналіз діяльності політичним силам Європи 

та США, спираюсь на характер ідеології, обраний ними; інтегрувати знання з соціальних та 

протестних рухів нового та новітнього часу із аналізом внутрішньополітичних та міжнародних 

процесів Європи та Північної Америки. 

  

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Історичні форми політичних ідеології (ХІХ – першої половини 

ХХ ст.)  

Тема 1. Ідеологія як предмет дослідження суспільних наук. 

Поняття про «ідеологію». Історія терміну. Політичний спектр та політичний компас. 

Діаграма Нолана як засіб виміру політичної ідеології. Теорія підкови. Класифікація ідеологій. 

Характеристика «глобальних» ідеологій. Позитивні та негативні риси основних ідеологій. 

Приватні ідеології та їх значення. Популізм, як криза ідеологій. Соціальні та протестні рухи, їх 

класифікація. Структура соціальних рухів та протестів. Поняття про політичний екстремізм. 

 

Тема 2. Консерватизм та лібералізм в ХІХ – першій половині ХХ ст. 

Визначення консерватизму та його основні теоретичні положення. Етатизм та дирижизм. 

Їх форми. Зародження консерватизму та лібералізму в філософії, економічній думці та політиці 

в XVIII ст. та під час Французької революції. Едмунд Берк та його «Роздуми про Французьку 

революцію». Жозеф де Местр – ідеолог консерватизму. Консервативні сили та політики в 

Європі в ХІХ ст. Консервативна партія Великої Британії в першій половині ХХ ст. та її 

програма. Консервативні сили Європи в міжвоєнний період. Німецький націонал-соціалізм та 

італійський фашизм: критика радикального консерватизму. Профашистські сили та партії в 

міжвоєнний період. 
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«Лібералізм» та «лібертаріанство»: різниця понять. «Індивідуалізм», «антиетатизм», 

«егалітаризм» як філософські та політичні категорії. Класична політична економіка. Політичні 

висновки з робот Адама Сміта. Лессеферизм та його значення. Мальтузіанство та його критика. 

Соціальний дарвінізм ХІХ ст. та його критика. Класичний європейський лібералізм ХІХ ст. 

«Манчестерська школа економіки» та її значення. Джон Кобден. Філософія Джона Стюарта 

Мілля. В. Гладстон та його політика. Французький лібералізм: Алексіс де Токвіль та Франсуа 

Гізо. Перша світова війна та ліберальна ідеологія. Лібералізм Вудро Вільсона та «14 пунктів»: 

реакція Європи та США. Криза лібералізму в першій половині ХХ ст. 

 

Тема 3. Соціалізм як виклик нового часу. 

Соціальні та політичні проблеми в кінці XVIII – на початку ХІХ ст. Протестні рухи нового 

часу. Постановка питання якобінцями щодо соціальної справедливості та її реалізація. Фдеї 

Г. Бабефа як остання апеляція до надбань Французьської революції. Різновиди раннього 

соціалізму. Утопічний соціалізм Р. Оуена, А. Сен-Сімона, Ф. Фур’є. Християнський соціалізм. 

Марксизм в історичних умовах середини ХІХ ст. та далі. Європейська соціал-демократія та її 

історія. Е. Бернштейн та його ревізії. Більшовизм та його критика. Сталінізм та його трагічні 

наслідки. Соціалізм у Великій Британії: феномен ліб-лейбу. Фабіанський клуб та ідеї його 

представників. Лейбористська партія та її значення в міжвоєнний період. Міжнародні рухи та 

організації ХІХ – першої половини ХХ ст., пов’язані із соціалістичною ідеологією. Анархізм: 

історія та розвиток ідей в ХІХ – першій половині ХХ ст. 

 

Тема 4. Приватні ідеології в ХІХ ст. та міжвоєнний період (1918-1939 рр.) 
Значення культурного та політичного націоналізму під час революційних хвиль в Європі: 

кінець XVIII ст., 1830 та 1848 рр. Олімпія Де Гуж та постановка «жіночого питання». Фемінізм 

«першої хвилі». Суфражизм в країнах Європи та США в ХІХ ст. Історія надання виборчих прав 

жінкам в Європі та США в першій половині ХХ ст. Пацифістський рух та антивоєнні акції в 

Європі в 1900-1914 рр. Расова сегрегація в США та постановка питання щодо боротьби проти 

дискредитації. 

 

 

Змістовий модуль 2. Політичні ідеології в другій половині ХХ ст. та на сучасному 

етапі. 

Тема 5. Консерватизм в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Консервативні партії Великої Британії та її програма в другій половині ХХ ст. Голлізм  як 

політичне явище. Характерні риси неоконсервативної революції 1980-90-х рр. «Тетчеризм» та 

його особливості. Консервативні сили сучасної Європи та США. Консервативна складова 

політичної програми республіканської партії США. Євроскептицизм та його вплив на 

євроінтеграцію. Brexit як консервативна модель. Лібертарний консерватизм. Соціальний 

консерватизм. Неоконсерватизм. Палеоконсерватизм. Націоналістичні та ультраправі політичні 

сили Європи в другій половині ХХ ст. та на сучасному етапі. Авторитарні консервативні 

режими в світі. Особливості режиму Піночета. «Чорні полковники» в Греції та їх політика. 

Франкістська Іспанія. Португалія часів Салазара. Герсіамесізм: Гарсіа Меса та його політика. 

Характеристика та особливості правого тероризму. Іспанська фаланга (1977). Традиції 

фалангізму на сучасному етапі. «Таємна збройна організація» (Франція). «Національний 

авангард» (Італія). «Партизани короля Христа» (Іспанія). Націонал-соціалістичне підпілля 

(Німеччина) та його діяльність. Ку-клукс-клан та його акції в другій половині ХХ – на початку 

ХХІ ст. Марш «Об’єднаних правих» в США. Африканерський Рух супротиву. Рух «Сила 

бурів». Об’єднанні сили самооборони Колумбії. Антикомуністичний альянс Аргентини. 

Буддистські радикально-націоналістичні організації Тайланду: «Сільські скаути», «Дев’ята 

сила», «Червоні гаури». Їх роль в політичному житті країни. Методика виявлення «ф-фактору». 

Тема 6. Лібералізм в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 
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Ліберальні партії та політичні сили Європи в другій половині ХХ ст. та на сучасному 

етапі. Лібералізм третього покоління та Міжнародний інститут прав людини в Страсбурзі. 

Посткласичний лібералізм. Френсіс Фукуяма та його «Кінець історії». Глобалізм як ідеологія 

глобалізації. Радикальний лібералізм. «Об’єктивізм» в літературній теорії Айн Ренд. Фрідріх 

фон Хайєк та його ідеї. Товариство «Фон Пелерин». Австрійська економічна школа. Концепція 

відкритого суспільства Карла Поппера. Дилема демократії та парадокс лібералізму: Теорема 

Ерроу та принцип Паретто. Соціальний лібералізм та «Ліберальний маніфест» 1947 р. 

Лібертаріанство: історія та сучасні погляди. Лібертаріанська партія США та її програма. 

Лібертаріанські просвітницькі центри: Інститут Людвіга фон Мізеса та Інститут Катона. 

Геолібертаріанство. Анархо-капіталізм та його специфіка. Агорізм як ідея вільного ринку. 

Дистрибутизм – ідеологія християнської демократії. Лібертаріанство та мережа Internet.  

Тема 7. Соціалізм в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Англійська лейбористська партія історія, політична та соціальна програма (1945-1990 рр.) 

Англійська лейбористська партія на сучасному етапі (новий лейборизм) в 1990-2018 рр. 

«Шведський соціалізм» та його доля. Моделі ринкового соціалізму в Європі. Сучасний стан 

соціал-демократичного руху в Європі. «Франкфуртська школа». Коммунітаризм. Соціалістична 

партія США. «Студенти за демократичне суспільство» (США). «Нові ліві» в 1960-70-х рр. 

«Нові ліві» в СРСР. 

Регіональні моделі соціалізму та їх критика. Азіатський соціалізм ( маоїзм, соціалізм із 

китайською специфікою, В’єтнам, Північна Корея, Камбоджі, ведичний соціалізм). 

Латиноамериканський соціалізм (Куба, геваризм, чавизм, комуністичні повстанські рухи 

Еквадору). Африканський соціалізм (соціалізм уджамаа). Арабський соціалізм («ісламський 

соціалізм», «третя всесвітня теорія» М. Каддаффі, насерізм, баасізм в Іраці та Сирії, діяльність 

Ясіра Арафата). 

Червоний (лівий) тероризм та партизанський рух в другій половині ХХ ст. Фокізм, міська 

герилья та інші методи сучасної партизанської боротьби радикальних угруповань. «Німецька 

осінь» та її наслідки. Фракція красної армії: історія та основні акції (Німеччина). «Рух 2 червня» 

(Німеччина). Тупамарос Західного Берліну. Революційні осередки (ФР ). Революційна 

організація 17 листопада (Греція). Червоні бригади (Італія).  «Пряма дія» (Франція). 

Сімбіоністська армія звільнення (США). «Червона армія Японії» та «Об’єднана Червона армія». 

Комуністичні бойові осередки (Бельгія). Народний фронт визволення Палестини. Сапатистська 

армія національного визволення (Мексика). Сандиністський фронт національного визволення 

(Нікарагуа). Бригада імені Симона Болівара. Тупамарос, чи Рух національного визволення 

(Уругвай). 

 

Тема 8. Суспільні та протестні рухи в роки «холодної війни» та на сучасному етапі. 

Молодіжні рухи. Біт-покоління та його значення для формування соціальної свідомості 

західного світу в другій половині ХХ ст. Молодіжні субкультури в США та Європі в 1940-1950-

х рр. Культурна революція 1960-х рр. Студентські рухи та соціальні конфлікти в Європі та 

США в 1960-1970-ті рр.Хіпі та їх світогляд. Студентський рух в ФРН та Західному Берліні 

(1960-ті рр.) 1968 р.: Причини та наслідки протестів. «Червоний травень» у Франції. «Празька 

весна» в Чехословаччині. «Різанина в Тлателолько» в Мексиці. «Покоління ’68» в Туреччині. 

Протест 1968 р. проти з’їзду Демократичної партії в Чикаго.Молодіжні субкультури 1980-1990-

х рр. Сучасний стан молодіжних субкультур в контексті соціального протесту.  

Фемінізм. «Друга хвиля» та «третя хвиля» фемінізму. Ліберальний фемінізм. Радикальний 

фемінізм. Femen, Rote Zora та інші. Постфемінізм. Антифемінізм. Антиглобалізм. 

Антиглобалізм та альтерглобалізм: різниця понять. АТТАК та її значення у формуванні 

антиглоалістського руху. Бійка в Сієтлі 1999 р. та її наслідки. Фільм «Четверта світова війна» та 

його вплив на антиглобалістську ідеологію. «Чорний блок» та його акції. Антиспоживацтво. 

Пацифізм та антивоєнний рух. Пацифістський рух в 1945-1950-х рр. Протести проти війни 

у В’єтнамі. Міжнародні антивоєнні акції на початку ХХІ ст. «Інтернаціонал супротивників 

війни». Міжнародне бюро миру. Рухи проти расової дискримінації. «Чорні пантери» та їх 
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діяльність.Мартін Лютер Кінг та рух за громадянські права чорношкірих в США. Рух 

чорношкірих США після 1968 р.  Організація «Республіка Нова Африка». Рух індіанців за 

захист своїх прав в ХХ ст. Расові бунти в США 1960-1980-ті рр. Расові бунти в США на 

початку ХХІ ст. Екологічний рух. Гінпіс : історія та основні акції. «Чотири стовпа зеленої 

партії».Екотероризм. Контркультура та її значення. Поняття про контркультуру та її соціальне 

значення.Йіппі. «Прово» та «Кабутери». Помаранчева альтернатива. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усьог

о  

у тому числі 

л п/с Лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Історичні форми політичних ідеології  

(ХІХ – першої половини ХХ ст.) 

Тема 1. Ідеологія як 

предмет дослідження 

суспільних наук 

14 4   10      

Тема 2. Консерватизм 

та лібералізм в ХІХ – 

першій половині ХХ ст. 

18 8   10      

Тема 3. Соціалізм як 

виклик нового часу. 

14 4   10      

Тема 4. Приватні 

ідеології в ХІХ ст. та 

міжвоєнний період 

(1918-1939 рр.) 

14 4   10      

Разом за змістовим 

модулем 1 

60 20   40      

Змістовий модуль 2. Політичні ідеології в другій половині ХХ ст. та на сучасному етапі. 

Тема 5. Консерватизм в 

другій половині ХХ – 

на початку ХХІ ст. 

16 6   10      

Тема 6. Лібералізм в 

другій половині ХХ – 

на початку ХХІ ст. 

16 6   10      

Тема 7. Соціалізм в 

другій половині ХХ – 

на початку ХХІ ст. 

14 4   10      

Тема 8. Суспільні та 

протестні рухи в роки 

«холодної війни» та на 

сучасному етапі. 

14 4   10      

Разом за змістовим 

модулем 2 

60 20   40      

ІНДЗ*           

Усього годин 120 40   80      
* – за наявності 

 

5. Теми семінарських занять 
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Не передбачено навчальною програмою 

 

6. Теми практичних  занять 

Не передбачено навчальною програмою 

 

7. Теми лабораторних  занять 

Не передбачено навчальною програмою 

 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

1 Тема 1. Ідеологія як предмет дослідження суспільних наук [1, 2] 10 

2 Тема 2. Консерватизм та лібералізм в ХІХ – першій половині ХХ ст. 

[1, 2, 3] 

10 

3 Тема 3. Соціалізм як виклик нового часу. [1, 2, 3] 10 

4 Тема 4. Приватні ідеології в ХІХ ст. та міжвоєнний період (1918-

1939 рр.) [1, 2, 3] 

10 

5 Тема 5. Консерватизм в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. [1, 

2, 3] 

10 

6 Тема 6. Лібералізм в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. [1, 2, 3] 10 

7 Тема 7. Соціалізм в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. [1, 2, 3] 10 

8 Тема 8. Суспільні та протестні рухи в роки «холодної війни» та на 

сучасному етапі. [1, 2, 3] 

10 

 Разом  80 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій; 

[2] – вивчення опублікованих джерел та дослідницької літератури поза тематикою практичних 

занять (див. "Додаткова література") 

[3] – участь в наукових студентських гуртках з «Історії міжнародних відносин», «Нової та 

новітньої історії» та підготовка тематичних доповідей на студентські конференції (за 

бажанням) 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Не передбачено навчальною програмою 

 

10. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний метод: полягає в лекційному курсі, як основному методові 

передачі знань  щодо тематики спецкурсу студентам. 

 

Репродуктивний метод. Студент відтворюють знання, отримані на лекціях та в ході 

самостійної роботи, під час обговорення дискусійних проблем на заняттях. 

 

Метод проблемного викладення. вирішення конкретних історичних проблем через роботу з 

історичними джерелами, роботу з науково-дослідницкими працями, аналіз конкретних 

історичних ситуацій, що базується на формулюванні пізнавального завдання, розкритті системи 

доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, демонстрації способу розв'язання поставленого 

завдання. 

 

Евристичний метод. В ході самостійної роботи студент відшукує в навчальній та науковій 

літературі факти з необхідної тематики. 

11. Методи контролю 
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- співбесіда за матеріалом додаткової літератури; 

- усна співбесіда для студентів, які не набрали достатньої кількості балів до задовільної 

оцінки. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Поняття «ідеологія»: історія терміну та його визначення. 

2. Класифікація ідеологій. 

3. Політичний спектр та політичний компас. 

4. Розвиток лібералізму в ХІХ ст. 

5. Розвиток консерватизму в ХІХ ст. 

6. Розвиток соціалізму в ХІХ ст. 

7. Приватні ідеології та суспільні рухи в ХІХ ст. 

8. Лібералізм та консерватизм в міжвоєнний період. 

9. Лейбористська партія Великої Британії в міжвоєнний період. 

10. Авторитарні консервативні режими в другій половині ХХ ст. (на вибір). 

11. Неоконсервативна революція 1980-1990-х рр. та її значення. 

12. Європейський консерватизм на сучасному етапі. Євроскептицизм. 

13. Характеристика та особливості правого тероризму. 

14. Дилема демократії та парадокс лібералізму. 

15. Посткласичний лібералізм та глобалізм на сучасному етапі. 

16. Лібератріанство, його різновиди та напрямки. 

17. Європейський соціалізм на сучасному етапі. 

18. Регіональні різновиди соціалізму (на вибір). 

19. «Лівий тероризм» та його прояви в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.  

20. Молодіжні рухи в другій половині ХХ ст. та на сучасному етапі. 

21. Фемінізм другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: різновиди, форми та втілення. 

22. Антиглобалізм та його форми. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль Модульний 

контроль І 

Модульний 

контроль ІІ 
Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
30 30 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 
Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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14. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма спецкурсу «Історія політичних ідеологій ХІХ – початку ХХІ ст.» 

 

15. Рекомендована література 

Основна 

1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм  / пер. с французского. М., 1993. 

2. Байме К., фон. Дилемма европейской демократии: Синдром усталости демократии и 

возможности ее реформирования / пер. с немецкого // Актуальные проблемы Европы. 

Делимы европейской демократии в начале XXI столетия. М., 2005.  

3. Бек У. Дилемма демократии в эпоху глобализации / пер. с немецкого // Актуальные 

проблемы Европы. Делимы европейской демократии в начале XXI столетия. М., 

2005. С.  24-45. 

4. Валлерстайн И. После либерализма / пер. с английского. М., 2003. 

5. Віпперман В. Європейський фашизм. Порівняльний аналіз. (1922-1982) / пер. з німецької. 

К., 2008. 

6. Джихан Т. Невловимий протест: суперечливе постання політики середнього класу / пер. с 

англійської. https://commons.com.ua/uk/postannya-politiki-serednogo-klasu/ 

7. Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби. К., 2003. 304 с. 

8. Кручинина Н.А. Британские политические традиции: либерализм, консерватизм, 

социализм. Курс лекций. Екатеринбург, 2014. 

9. Либерализм Запада XVII-XX века / под ред. В. В. Согрина. М., 1995. 

10. Мизес Л. фон. Либерализм / пер. с немецкого. М., 2006. 

11. Мизес Л. фон. Социализм. Экономический и социологический анализ / пер. с немецкого. 

М., 1994. 

12. Хайек Ф.А. Дорога к рабству / пер. с немецкого. М., 2012. 

13. Хайек Ф.А. Пагубная самодеятельность: ошибки социализма / пер. с немецкого. М., 1992. 

14. Хайек Ф.А. Судьба либерализма в ХХ веке / пер. с немецкого. М., 2012. 

15. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года / пер. с английского. М., 1998. 

 

Додаткова 

16. Белов М. В., Витальева А. И. Эдмунд Берк – ранний идеолог Британской империи // Диалог 

со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2011. Вып. 34. 

17. Бенуа А., де. Против либерализма. К четвертой политической теории. С-П.б., 2009. 

18. Білоус Т. Чому Гітлер не був лівим: політичний спектр і науковий підхід // Спільне, 4 

березня, 2019. Режим доступу: https://commons.com.ua/uk/politichnij-spektr-i-naukovij-pidhid/ 

19. Боббио Н. Левые и правые / пер. с итальянского // Неприкосновенный запас. 2003. № 5. 

Режим доступа: https://magazines.gorky.media/nz/2003/5/pravye-i-levye.html 

20. Вуд Г. Радикализм американской революции / пер. с английского // Американский 

ежегодник. 1994. 

21. Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности / пер. с английского. М., 2012. 

22. Громыко А.А. Английские лейбористы после выборов 2005 г. // Актуальны проблемы 

Европы. 2006. С. 13-28. 

23. Грудзинский В.В. Великобритания и ее империя в середине XIX века: либерализм и 

проблема модернизации. Челябинск, 2015. 

24. Датт П. Фашизм и социалистическая революция / пер. с английского. М., 1935. 

25. Декер Ф. Популизм как вызов либеральным демократиям / пер. с немецкого // Актуальные 

проблемы Европы. 2004. С. 56-72. 

26. Жирнов О.А. «Новые левые» в Европе (обзор) // Актуальные проблемы Европы. 2012. 

27. Канинская Г.Н. Радикалы и радикализм в послевоенной Франции. Республиканская партия 

радикалов и радикал-социалистов в годы IV и V Республик. М., 1999. 

28. Канфора Л. История одной идеологии / пер. с итальянского. С-П.б., 2012. 

29. Кара-Мурза С. Коммунизм и фашизм: братья или враги? М., 2008. 
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30. Киссинджер Г. Пределы универсализма. О консерватизме Э. Берка / пер. с английского. 

Режим доступа: https://globalaffairs.ru/number/Predely-universalizma-15641 

31. Курлански М. 1968. Год, который потряс мир / пер. с английского. М., 2008. 

32. Орлов Б.С. Социал-демократическая теория: не абстракция, а основа для практической 

деятельности в ХХІ веке. Размышления над работами Томаса Майера // Актуальные 

проблемы Европы. 2006. С. 137-152. 

33. Погорельская С.В. Введение. Методологические проблемы исследования политических 

партий на примере консервативных и либеральных партий стран Евросоюза // Актуальные 

проблемы Европы. 2007. С. 7-19 

34. Политическая культура: теория и национальные модели. М., 1994. 

35. Работяжев Н.В. Лейбористская партия Великобритании на пути к адаптации к 

современному миру // Полития. 2014. № 2 (73). С. 118-140. 

36. Рахшмир П.Ю. Консерватизм и либерализм: метафоры консенсуса // Полис. 2005. № 5. 

37. Робин К. Реакционный дух. Консерватизм от Эдмунда Берка до Сары Пэйлин / пер. с 

английского. М., 2013. 

38. Теория и практика демократии. Избранные тексты / пер. с английского. М., 2006. 

39. Теория политики / под ред. Б.А. Исаева. СПб., 2008. 464 с. 

40. Тырсенко А.В. Фельяны. У истоков французского либерализма. М., 1999. 

41. Фененко А.В. «Национальная идея» французских консерваторов XIX века. Воронеж, 2005. 

42. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004. 

43. Харц Л. Либеральная традиция в Америке / пер. с английского. М., 1993. 

44. Штельтемайер Р. Либеральные партии Европейского Союза. На примере Скандинавии / 

пер. с немецкого //  

45. Эко У. 14 признаков фашизма. Режим доступа: 

https://www.limesinferior.ru/post/86491135848/14-признаков-фашизма-умберто-эко 

46. Юнг К.Г. Психология нацизма // К.Г. Юнг о современных мифах. – М., 1994. 

 
 

16. Електронні інформаційні ресурси 
 
1. https://www.facebook.com/groups/651382121734284 – учбово-методична група з нової 

історії для студентів історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова / розробник 

С.В. Ковальський. 

2. http://worldhistory.onu.edu.ua – сайт кафедри всесвітньої історії факультету історія і 

філософії Одеського Національного університету імені І.І. Мечникова 

 

 


	1.  Опис навчальної дисципліни

