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політичні системи світу

Обсяг 4 креди, 120 годин, 

в т.ч. лекцій 30 год., 

семінарські заняття 20 год., 

самостійна робота 70 год.

Період навчання − 1 курс , 2 семестр

Підсумкова форма контролю − екзамен



Предметом вивчення навчальної

дисципліни «Політичні системи світу» є

характерні особливості історичного розвитку

країн англосаксонського типу, Західної Європи,

Південно-Східної Азії, Центрально-Східної Європи

та органів державної влади:

а) глави держави;

б) парламенту;

в) уряду;

г) судової системи;

ґ) регіональних структур влади та

місцевого самоврядування;

д) партійних систем;

е) виборчих систем.



• Метою вивчення навчальної дисципліни 
“Політичні системи світу” є надання 
студенту таких можливостей та переваг: 

-поглиблення знань про суспільство та його 
основні політичні інститути

-вивчення джерел, механізмів формування 
та функціонування політично-правових 
інститутів сучасності

-розвиток і зміна їх типів, форм, елементів 

-формування науково вираженого 
сприйняття теоретичних засад 
політологічної науки

-зміцнення прикладних знань, набуття 
навиків самостійного аналізу різноманітних 
суспільно-політичних явищ



Вивчення дисципліни сприяє формуванню
студентом таких загальних
компетентностей

- здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації

з різних джерел; 

- здатність поглиблення знань 

про суспільство та його основні 

політичні інститути; розуміння 

механізмів формування та 

функціонування політично-

правових інститутів сучасності, 

розвиток і зміна їх типів, форм, 

елементів.



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛІНИ

Навчальний курс складається з 

9 тем:

1. Політичні системи і проблеми їх 
ефективності 

2. Політична система США. 

3. Політична система Великої 
Британії. 



4. Політична система Німеччини. 

5. Політична система Швейцарії. 

6. Політична система Китаю.

7. Політична система Японії.

8. Політична система Польщі. 

9. Політична система України. 



Навчально-методичне, 
інформаційне забезпечення

• Лекційний матеріал

• Робоча програма 
навчальної дисципліни

• Методичні вказівки та 
завдання до семінарських
занять, самостійної 
роботи, тести

• Дистанційний курс



Кадрове забезпечення

Доктор історичних наук, професор Степан Гелей

Кандидат історичних наук, доцент Юрій Михальський

Кандидат філософських наук, доцент Олександра Кендус

Кандидат історичних наук, доцент Василь Клок



Вдалого вибору!


