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Некласична політична теорія 

Анотація. Дисципліна «Некласична політична теорія» передбачає опанування основних 

положень, зміст яких відображає сучасні наукові погляди на проблему реконцептуалізації 

класичної політичної теорії. Генеалогічний екскурс в добу помодерного зламу дає 

можливість розглянути культурно-політичні «сліди» постмодерну: релятивізм культури та 

універсалізму прав людини, переосмислення відмінного та спільного в умовах 

транскультурності й доби глобалізації, підваження диктату метанаративів істини, 

раціональності, емансипації людства, історичного прогресу тощо. Визначаються підходи і 

напрямки некласичного осмислення політичного. Вивчається фукольдіанський підхід до 

витлумачення трансформацій влади, який одначасно слугує й методологією аналізу 

сучасних владних тенденцій та політичних трансформацій. Пояснюються трансформації 

«дисциплінарної влади» у біовладу та окреслюються перспективи формування нової 

матриці влади в сучасному світі. Аналізується зв’язок між владою і дискурсом. 

З’ясовуються як цифровий глобальний світ змінює фундаментальні політичні інституції, 

технології і траєкторії політичних процесів та конституює нові політичні практики та ідеї. 
Кількість кредитів: 4 
Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із некласичними підходами у 

тлумаченні політики та влади, що переосмислювали дані феномени в контексті історичних 

і трансісторичних змін. Сформувати методичні навички пізнання соціальної дійсності, що 

дозволять студентам орієнтуватися у сучасних змінах форм та змісту політики і влади, 

критично осмислювати політичні події та процеси й моделювати альтернативні сценарії 

ймовірних змін.  
Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: базові поняття і категорії політичної науки, класичні концепції 

влади і політики, історичні події та процеси, що призвели до комплексних трансформацій 

суспільно-політичного життя людства. 
Студент повинен вміти: оперувати знаннями та інформацією для здійснення 

критичного аналізу як окремих політологічних текстів так і концептуальних підходів до 

осмислення влади і політики в цілому та володіти базовими навичками наукового 

дослідження щодо пошуку, критичного відбору й систематизації інформації як прикладного 

так і теоретичного характеру. 
Основні теми курсу:  
Генеалогія постмодерну: трансформації політичного дискурсу. 
Некласична політична теорія: відхід від класичної моделі влади. 
Критика класичних тлумачень політики та політичного. 
Критика класичних концепцій влади. 
Політика і суспільство в умовах «пост»-постмодерну. 
Мікрофізика влади як аналітика владних  стратегій у світі повсякденності. 
Постдемократія: сучасний стан та майбутнє демократії 
Дисциплінарна влада. 
Біовлада та біополітика. Влада-знання: технології продукування знання. 
Дискурс як інструмент та ефект влади: дискурсивні практики підкорення. 
Гендерна проблематика в некласичній політичній теорії. 
Мова викладання: українська. 



Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОП «Політологія» в обсязі 120 годин, 

зокрема - 40 годин аудиторних занять (20  – лекційних і 20 – семінарських), 80 години 

самостійної роботи 
Форма контролю: іспит 
Викладачка: к.філос.н., доц., кафедри політології, Тукаленко Інна Анатоліївна 
Інформація про викладача: http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/prof_polit_dept/56/23/8 
 
 


