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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Політична футурологія» 

Код: Ф22 

Галузь: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Тип: Нормативна 

Кількість встановлених кредитів: 5 

Курс: 3-й 

Семестр вивчення: 6-й 

Рівень вищої освіти: бакалавр 

Рік навчання: 3-й 

Кількість годин: 150 

Викладач: 

- Галь Богдан Олександрович, доцент кафедри історії та політичної теорії, 

кандидат історичних наук, доцент,https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/gal.php. 

 

Результати навчання. Знати методи та засоби ефективного 

функціонування інститутів політичної системи та громадянського суспільства, 

аналізувати регіональні та історичні особливості перебігу політичних процесів, 

аналізувати тенденції розвитку сучасних демократій та автократій, 

прогнозувати політичні процеси на основі закономірностей розвитку 

економічних інститутів. 

 

Форми організації занять. 

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – семінарські заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – залікова робота, захист семінарських робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування навичок прогнозування змін у 

суспільній, економічній та культурній системах, що мають політичний вимір. 

 

 

  

https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/gal.php
https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/gal.php
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Календарно-тематичний план 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни 

«Політична футурологія» 
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 Лекції    

1 Поняття, теорія та історія політичної 

футурології 

2 22 40 

2 Демографія майбутнього 2 

3 Праця: піднесення креативного класу 2 

4 Споживання креативного класу 2 

5 Дозвілля креативного класу 2 

6 Урбанізація майбутнього 2 

7 Економічна нерівність 2 

8 Людинозаміщення 2 

9 Контрольні заходи 2 

 Семінарські заняття    

1 Поняття, теорія та історія політичної 

футурології 

2 20 38 

2 Демографія майбутнього 2 

3 Праця: піднесення креативного класу 2 

4 Споживання креативного класу 2 

5 Дозвілля креативного класу 2 

6 Урбанізація майбутнього 2 

7 Економічна нерівність 2 

8 Людинозаміщення 2 

9 Контрольні заходи 2 
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 Лекції    

1 Smart city 2 20 36 

2 Трансформація політики 2 

3 Трансформація влади 2 

4 Криза неоліберальної держави 2 

5 Діджиталізація управління 2 

6 Мілітарна економіка 2 

7 «Нові війни» 2 

8 Контрольні заходи 2 

 Семінарські заняття    

1 Smart city 2 20 36 
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2 Трансформація політики 2 

3 Трансформація влади 2 

4 Криза неоліберальної держави 2 

5 Діджиталізація управління 2 

6 Мілітарна економіка 2 

7 «Нові війни» 2 

8 Контрольні заходи 2 

 Разом 68 82 150 

Лекції 34 42 76 

Семінарські заняття 34 40 74 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, 

мультимедійна презентація). 

Семінарські заняття – навчання на базі кафедри історії та політичної 

теорії (виконання семінарських робіт, їх захист). 

Самостійна робота (індивідуальна контрольна робота – 

особистісноорієнтована з елементами дистанційної). 

 

Результати вивчення дисципліни. Очікувані результати освоєння 

дисципліни зводяться до наступних навичок і умінь: 

• знати методи та засоби ефективного функціонування інститутів 

політичної системи та громадянського суспільства; 

• аналізувати регіональні та історичні особливості перебігу 

політичних процесів; 

• аналізувати тенденції розвитку сучасних демократій та автократій; 

• прогнозувати політичні процеси на основі закономірностей 

розвитку економічних інститутів. 

 

Література для вивчення дисципліни 

1. Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну. ‒ М.: Прогресс-

Традиция, 2000. 

2. Бриньолфсон, Э., Макафи, Э. Вторая эра машин. ‒ М.: Издательство 

ACT, 2017. 

3. Гринфилд, А. Радикальные технологии: устройство повседневной жизни. 

‒ М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 

4. Калдор, М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную 

эпоху. ‒ М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. 

5. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. ‒ 

М.: ГУ ВШЭ, 2000. 

6. Крауч, К. Постдемократия. ‒ М.: Изд. дом Гос. ун-та ‒ Высшей школы 

экономики, 2010. 

7. Куманьков, А.Д. Война в XXI веке. ‒ М.: Изд. домГос. ун-та ‒ Высшей 

школы экономики, 2019. 
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8. Наим, М. Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от 

церкви до государства. Почему управлять сегодня нужно иначе. - М.: АСТ, 

2016. 

9. Сакс, Дж. Д. Конец бедности. Экономические возможности нашого 

времени. ‒ М.: Изд. Института Гайдара, 2011. 

10. Таунсенд, Э. Умные города: большие данные, гражданские хакеры и 

поискиновой утопии. ‒ М.: Изд-во Института Гайдара, 2019. 

11. Флорида, Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. ‒ 

М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2007. 

12. Флорида, Р. Кто твой город? Креативная экономика и выбор места 

жительства. ‒ М.: StrelkaPress, 2014. 

13. Форд, М. Роботы наступают: Развитие технологий и будущее без работы. 

‒ М.: Альпина нон-фикшн, 2016. 

14. Шапиро, Р. Прогноз на будущее. ‒ М.: ООО Издательство «АСТ 

Москва», 2009. 

 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

 

Форми оцінювання: 

• поточний контроль – письмова контрольна робота та усне 

опитування; 

• оцінювання виконання та захисту семінарських робіт; 

• підсумковий контроль – екзаменаційна робота у письмовій формі. 
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Питання до іспиту 

Приклади питань до іспиту: 

1. Демографія майбутнього. 

2. Постіндустрільне місто. 

3. Праця майбутнього. 

4. Дозвілля майбутнього. 

5. Нерівність в умовах прозорості. 

6. Роботизація виробництва і людинозаміщення. 

7. Smart city. 

8. Програмована інфраструктура довіри (блокчейн технології в 

політиці та економіці) 

9. Бунт проти істеблішменту. 

10. Запит на участь замість делегування. 

11. Електронна демократія. 

12. Запит на справедливість замість порядку. 

13. Bigdata у політичних процесах. 

14. Діджиталізація державного управління. 

15. Загальне зниження насильства. 

16. Гібридизація воєн. 

 


