
Назва дисципліни  «Політичні системи світу» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 1 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

кандидат політичних наук, доцент кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства Панасенко Г. С. (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; 

тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: 

turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Історія України». 

Опис 

Мета дисципліни.  
Вивчення здобувачами вищої освіти політичних систем 

сучасного світу, процесів модернізації у різних регіонах 

планети, суперечностей розвитку та динаміки 

трансформації різних країн світу. 

Очікувані результати навчання.  

Застосовування отриманих знань для вирішення 

практичних завдань, пов'язаних із здійсненням професійної 

діяльності. Формування вмінь компаративного дослідження 

політичних процесів і систем; розуміння глобальних і 

регіональних тенденцій світового розвитку. Знання 

ключовиих проблем політичних систем країн світу. 

Проявляти повагу до індивідуального і культурного 

різноманіття. Оцінювати події міжнародного життя, 

процеси в сфері міжнародної співробітництва, стан 

взаємодії та конфлікту. Діяти у відповідності з принципами 

соціальної відповідальності та громадянської свідомості. 

Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в 

професійній туристичній сфері. Арґументовано 

відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних 

завдань.  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 14 (чотирнадцять) тем, які вивчаються 

протягом 48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 

год. – практичні заняття), а також 72 самостійної роботи.  

Тема 1. Політична система: суть, структура та функції. 

Сучасні теорії політичних систем (лекцій – 2 год., сем. – 1 

год.). 

 Тема 2. Типологія політичних систем.  

Поняття політичного режиму як складової політичної 

системи (лекцій – 2 год., сем. – 1 год.).  

Тема 3. Інформаційна основа існування політичних систем 

(лекцій – 2 год., сем. – 1 год.). 

Тема 4. Політичні рішення: суть, технології (лекцій – 2 год., 

сем. – 1 год.). 

Тема 5. Політичні зміни як фактор суспільного розвитку. 



Політичні конфлікти(лекцій – 2 год., сем. – 1 год.) 

Тема 6. Політична свідомість та політична культура(лекцій 

– 2 год., сем. – 1 год.) 

Тема 7. Політичні ідеології в країнах світу. Політична еліта 

і політичне лідерство(лекцій – 2 год., сем. – 1 год.) 

Тема 8. Європейські й американські політичні системи 

(лекцій – 4 год., сем. – 2 год.) 

Тема 9. Особливості політичних систем країн 

Євросоюзу(лекцій – 2 год., сем. – 1 год.) 

Тема 10. Політичні системи країн Сходу (лекцій – 4 год., 

сем. – 2 год.) 

Тема 11. Формування й еволюція політичних систем країн 

Тропічної й Південної Африки (лекцій – 2 год., сем. – 1 год.) 

Тема 12. Політичні системи республік Латинської 

Америки(лекцій – 2 год., сем. – 1 год.) 

Тема 13. Основні напрямки, особливості та проблеми 

розвитку політичної системи України. Сучасний стан 

політичної системи України(лекцій – 2 год., сем. – 1 год.) 

Тема 14. Зовнішня політика держави і міжнародні 

відносини. Міжнародна політика (лекцій – 2 год., сем. – 1 

год.) 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдань; виконання творчих завдань; розв’язання 

ситуативних задач. Підсумковий контроль – у формі 

екзаменаційної роботи. 

Мова викладання – українська 

 


