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1. Мета опанування дисципліни: дати базове уявлення про основні моделі
політичного розвитку країносновних гравців на міжнародній арені з
обов’язковим вивченням стану політичної системи конкретної країни, як
стійкої форми людських відносин, за посередництвом якої приймаються і
проводяться в життя авторитетно-владні рішення у конкретному суспільстві.
2. Завдання:
- оволодіння студентами систематизованими, цілісними знаннями про
політичну сферу суспільства крізь призму аналізу структурних
компонентів політичної системи;
- засвоєння
студентами
теоретично-концептуальних підходів
до
трактування поняття «політична система», дослідження форм і
закономірностей її функціонування;
- з’ясування структури політичної системи, основних її інститутів та
функцій;
- виділення основних компонентів політичної системи, зокрема
дослідження сутності держави як політичної форми організації
суспільства та базового елементу політичної системи;
- формування у студентів вмінь та навичок цілісно аналізувати
суспільнополітичні явища та процеси в Україні.
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
змісту найважливіших категорій теорії політичних систем;
відмінностей у підходах різних мислителів до трактування терміну
«політична система»;
основних моделей політичних систем, запропоновані у світовій політичній
думці; особливості та основні компоненти структури політичної системи та її
функції; про владу як центральний елемент політичної системи, її ознаки,
джерела та типи;
політичного процесу як динамічної характеристики політичної системи та
його різновиди;
місця держави серед компонентів політичної системи суспільства, її ознаки,
функції, структуру;
політичних партій як важливого елементу політичної системи, існування та
розвиток яких свідчить про її демократичність;

особливостей політичної системи України, включаючи систему державного
правління, системи державних та недержавних інститутів (політичних партій,
громадських об‘єднань тощо);
сутності міжнародної системи та її основні суб‘єкти.
застосування знань і розумінь:
характеризувати основні поняття та категорії теорії політичної системи;
аналізувати структуру політичної системи;
з‘ясувати основні напрямки дослідження та схематично зобразити моделі
політичної системи;
виокремлювати динамічну характеристику політичної системи через аналіз
політичного процесу та політичної діяльності;
оцінювати роль держави як основного елемента політичної системи;
визначати місце та роль політичних партій у політичній системі
суспільства; описати, давати оцінку діяльності та функціонування різних
елементів політичної системи України;
самостійно інтерпретувати інформацію про міжнародну систему та її
основних суб‘єктів, орієнтуватися в основних тенденціях та проблемах її
розвитку.
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема № 1. Політична система: суть, структура та функції.
Тема № 2. Типологія політичних систем. Політичні режими.
Тема № 3. Партійні та політично-адміністративні системи світу.
Тема № 4. Інформаційна основа існування політичних систем.
Тема № 5. Політико-правові системи країн світу.
Тема № 6. Політичні системи європейських та американських країн.
Тема № 7. Аналіз політичних і правових систем Сходу.
Тема № 8. Основні напрямки, особливості та проблеми розвитку політичної
системи України.
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