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Т Е М И
КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ 3 КУРСУ
з «Сучасної зарубіжної політології»
_____________________________________________________________

Професор Попков В.В.
1. К. Ясперс про світові війни як духовну катастрофу ХХ століття.
2. Є. Валерстайн про динаміку становлення, та саморуйнування
капіталістичної світ-системи.
3. Е. Тоффлер про зміну цивілізаційних хвиль і трансформацію політичної
влади.
4. Ф. Фукуяма про «кінець історії» і «пост-людське майбутнє».
5. З. Бжезинський про основні тренди світоустрою початку ХХ1 століття.
6. К. Поппер: теоретичне обґрунтування концепції “відкритого суспільства”.
Професор Мілова М.І.
1. Американська політична думка про сучасний світ та його
перспективи:соціологічні та політичні аспекти (І. Валлерстайн, Г. Дерлугʼян,
З.Бжезинський, Г.Кісінджер, Н.Хомски та ін.).
2. Зарубіжна політологія про сучасну Європута її геополітичні перспективи
(М.Геффернен, Й.Голслах, І.Крастев, М.Леонард та ін.).
3. Політична ідентичність: теоретичні витоки та еволюція концептуальних
засад в сучасній зарубіжній політичній науці.
4. Міжнародна міграція як виклик безпеці: особистісний, національний
5. та глобальний виміри (зарубіжний політичний дискурс).
6. Пандемія COVID – 19 як виклик: соціальній та політичний аспекти в
аналізі зарубіжного експертного середовища.
7. Прогнозування Ф.Фукуями та сучасний світ: аналіз концепцій.
Доцент Грозіцька Т.Ю.
1. Парламентська та президентська форми правління державою: аналіз
західної політології.
2. Методологічні підходи щодо вивчення політичної системи в
сучасній політичній науці.
3. Елітарна теорія демократії.
4. Партисипаторна теорія демократії.

5. Плюралістична теорія демократії.
Доцент Степанова Н.Є.
1. Зарубіжна політична транзитологія: критичний аналіз наукового
потенціалу.
2. Демократизації не-західних суспільств у світлі концепції множинних
модернів.
3. Сутність «неліберальних» демократій та їх типи у роботі Ф. Закарії.
4. Ключові ідеї нового інституціоналізму та їх застосування у зарубіжній
політичній науці.
Доцент Хорошилов О.Ю.
1. Модернізм
як
напрям сучасної зарубіжної етнополітології
в
інтерпретації сутності нації та шляхів націогенезу.
2. Сучасна зарубіжна політологія про етичні функції політичних інститутів.
3. Концепція плюралізму еліт у сучасній зарубіжній політології:
теоретичніпідвалини, критика.
Доцент Шабанов М.О.
1. Становлення компаративного підходу у дослідженні політичних режимів:
сутнісні аспекти.
2. Специфіка відображення теорії макдональдизованого суспільства (Дж.
Рітцер) на технологічних процесах у політиці.
3. Феномен патримоніалізму та сучасні неопатримоніальні практики:
відкриті питання зарубіжної політології.
4. Радянський тоталітаризм у західному аналітичному дискурсі:
ретроспектива та актуальні питання.
5. Політична меритократія та “китайська модель” у концепції та
експертному погляді Д. Белла.
6. Воєнно - політичні концепції у американській та європейській традиції:
принципи та ключові аспекти наукового синтезу.
7. Політика ненасильницької зміни влади та революційних дій у концепції
Джина Шарпа.
8. Концептуальні погляди на авторитарну особистість, практики та режим у
поглядах представників Франкфуртської школи.
9. Системна парадигма у західній політологічній традиції: сутність та
сучасні тенденції.
10. Проблематика середнього класу у розвитку соціально - політичних
процесів: західна аналітична традиція.

Ст. викладач Хрустінський О.В.
1. Класичні суспільно-політичні доктрини в діяльності політичних партій:
теорія та практичний вимір.
2. Політичні партії та рухи Західної Європи у вимірі політологічної
аналітики.
3. Проблемні аспекти зарубіжної партології: традиції та інновації поглядів.
4. Співвідношення електоральної та партійної систем у концепції М.
Дюверже.
Викладач Дідук В.М.
1. Римський клуб та його роль у розвитку футурологічних досліджень.
2. Новий порядок денний для ХХ1 століття в інтерпретації Ю. Харарі.
3. Особливості проекту трансформації HomoSapiensу HomoDeus (за творами
Ю.Харарі).
Викладач Дяченко О.В.
1. Зміни практик публічної комунікації в США в період виборів (2020 р.)
2. Інформаційне протистояння РФ і США.
3. Соціальні мережеві технології і революційний процес в арабських
країнах.

