
ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ СВІТУ 
 

 Мета курсу ˗ формування у студентів ґрунтових знань щодо сутності 
політичних систем світу, поняття політичної системи, функцій і цілей політичної 
системи, видами і класифікаціями політичних систем, ознайомлення з різноманіттям 
політичних систем світу, простеження взаємозв’язку між культурними традиціями і 
звичаями народів та відповідними політичними системами, особливостями розвитку 
політичних систем світу на сучасному етапі, прогнозування подальшої 
трансформації політичних систем. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Політичні системи світу» в структурно-
логічній схемі інтегрується з вивченням дисципліни: «Інформаційні системи і 
технології в управлінні МЕВ», «Глобальна макроекономічна політика». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом наступних ОК: 
«Транснаціоналізація світової економіки», «Міжнародний аудит». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: володіти основними дефініціями, термінологією та методами 
вивчення політичних систем, сучасними тенденціями у галузі взаємодії та 
трансформації політичних систем світу, здатність використовувати набуті знання і 
навички з питань політичних систем світу в подальшій професійній діяльності.  

Програмні результати навчання: 
знати: ключові етапи і особливості формування політичних систем світу, основні 
теорії походження влади і держави, ключові теорії політики та політичних процесів, 
особливості формування політичних інститутів, взаємозв’язок і взаємовплив форми 
державного правління та типу політичного режиму, особливості розвитку 
політичних систем у різних регіонах світу, вплив глобалізаційних процесів на 
розвиток політичних систем;  
вміти: аналізувати та застосовувати на практиці знання  
щодо політичних систем світу задля розвитку ефективних процесів 
державотворення, гармонізації внутрішньої та зовнішньої політики держави, 
налагодження міждержавних відносин та захисту національних інтересів; 
володіти: навиками і технікою аналізу політичних процесів та інститутів, органів 
влади та типу політичної культури різних країн світу, навиками визначення 
пріоритетів у формуванні внутрішньої та зовнішньої політики, навичками 
політичного прогнозування тощо.  

Змістовне наповнення навчальної дисципліни:  
Сутність дисципліни полягає у вивченні поняття і ключових характеристик 

політичної системи, цілей, функцій та методів політичної системи, особливостей 
формування і ключових етапів розвитку політичних систем, простеження 
взаємозв’язку між культурними особливостями і традиціями різних народів світу та 
типами політичних систем, притаманних їм. Протягом курсу розглядаються такі 
теми, як вплив понять «політика», «влада», «держава», «етика» на формування 
політичної системи, взаємовплив економічних, соціальних, і географічних факторів 
у формуванні певного типу політичної системи і відповідних органів влади, основні 
теорії походження політики, влади і держави, поняття і особливості формування 
політичних режимів та форм державного правління, особливості організації 
центральних органів влади та органів місцевого самоврядування, взаємозв’язок і 
взаємообумовленість формування політичних систем у різних регіонах світу, 
особливості еволюції політичних систем на сучасному етапі.   



Основні завдання вивчення політичних систем світу полягають у такому:  
опанування знаннями з ключових характеристик політичних систем світу, 
простеження зв’язку між локальним, регіональним і глобальним, простеження 
зв’язку між поняттями культури, етики, народної самобутності та політичної 
системи, визначення місця політичних систем у теорії міжнародних відносин, 
застосування набутих знань і навичок задля гармонізації внутрішньої та зовнішньої 
політики, розробки і впровадження ефективного зовнішньополітичного курсу 
держави та захисту національних інтересів. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у т.ч. – 40 годин аудиторних занять і 65 годин – самостійна та індивідуальна 
робота.  
Форма семестрового контролю: іспит. 


