
ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ СВІТУ 
 

Мета курсу – знання політичних інститутів та процесів, які утворюють 
політичну систему. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Політичні системи світу» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Міжнародна та 
європейська безпека», «Глобальні проблеми світового господарства й 
міжнародних економічних відносин», «Європейська інтеграція: політичний і 
правовий аспект», «Міжнародні організації»  тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: розуміння базових особливостей реалізації влади у 
різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та 
соціокультурного контексту функціонування та взаємодії. 

Програмні результати навчання: 
знати: основи політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та 

прикладної політології; базові особливості реалізації влади у різних 
політичних системах, їх соціально-економічний, історичний та 
соціокультурний контекст функціонування та взаємодії 

вміти: розкрити сутність явища політичних систем і еволюцію 
поглядів на його інтерпретацію; визначати і аналізувати основні 
концептуальні підходи до розуміння явища політичні системи; розбиратися у 
сутності, особливостях , формах і механізмах політичних систем; аналізувати 
феномен політичних процесів; визначати специфіку і особливості політичної 
системи України. 

володіти: знаннями історії розвитку і становлення політичних систем 
світу; знаннями про сучасний стан та проблем функціонування політичних 
систем світу та України; термінологічним апаратом, що характеризує стан та 
особливості розвитку політичних систем світу; методами наукового 
трактування явища політичних систем та владних процесів.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Теоретико-методологічні засади дослідження політичних систем 

світу. Місце системного аналізу політики в науці. Виникнення та 
взаємозв’язок понять «системність», «системний підхід», «системний 
аналіз», «система». Цілісність системи та її якості. Системний аналіз 
політики та суспільства. Визначення поняття «політична система 
суспільства» у сучасній політичній літературі. Предмет, структура та основні 
поняття теорії політичних систем. Аналіз сучасних теорій політичних систем. 
Системний аналіз та його роль в становленні теорії політичної системи 
суспільства. Т.Парсонс. Д.Істон. Г.Алмонд.  Сутність, структура та функції 
політичної системи. Класифікація функцій політичних систем за Г. 
Алмондом, Дж. Пауеллом та Ч. Ендрейном. Типологія політичних систем. 

Політичні системи сучасності та України. Становлення політичних 
систем держав Західної Європи. Сучасний стан і характерні особливості 
політичних систем держав Західної Європи. Становлення та сучасний стан 
політичної системи США. Становлення та сучасний стан політичної системи 



Росії. Становленя політичної системи України. Сучасний стан політичної 
системи України. Аналіз сучасного стану та перспективи змін 
взаємовідносин трьох гілок державної влади в Україні. Інститут 
Президенства. Законодавча влада та її особливості. Вибори та виборчий 
процес в Україні. Особливості партійної системи Україні та її вплив на 
реформування політичної системи. Аналіз стану політичної культури 
українського суспільства. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 7 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 210 годин, у т. ч. – 72 години аудиторних занять і 138 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


