
Назва дисципліни  «Політико-правові системи країн Азії та Африки» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин і туристичного бізнесу для студентів-

бакалаврів 4-го курсу навчання за спеціальністю «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.іст.н., доцент Тумаков Олександр Іванович (61022, Харків, 

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

+38 (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: «Міжнародне регіонознавство», 

«Політологія», «Правознавство» 

Опис 

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з особливостями 

формування політичних і правових систем сучасних країн 

Сходу, їхньою цивілізаційною специфікою, впливом Заходу на 

трансформацію цих систем, їх функціонуванням у наші дні.  

 

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення 

навчальної дисципліни студенти (слухачі) мають набути знання 

про формування, еволюцію та функціювання політичних та 

правових систем сучасних країн Азії і Африки, здобути 

навички використання методів компаративного аналізу при 

розгляді політичних і правових систем країн афро-азіатського 

регіону та держав західної цивілізації, вміння прогнозувати 

можливі перспективи політичного розвитку країн, що 

розглядаються. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 10 тем (16 лекцій), які вивчаються протягом 90 

годин, зокрема – 48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 

16 год. (16 год. х 2 гр.) – практичні заняття, 42 – самостійної 

роботи. 

‒ Тема № 1. Політичні та правові системи сучасного світу (2 

лекції)  

‒ Тема № 2. Особливості становлення політичних та правових 

систем у країнах Східної Азії (1 лекція)  

‒ Тема № 3. Формування політико-правової системи Китаю: 

історична ретроспектива та сучасний стан (2 лекції) 

‒ Тема № 4. Японія: еволюція політико правової системи: від 

«революції/реставрації Мейдзі» до наших днів. (2 лекції) 

‒ Тема № 5. Особливості політико-правових систем країн 

Південно-Східної Азії (1 лекція) 

‒ Тема № 6. Формування політико-правової системи Індії: 

історична ретроспектива та сучасний стан (2 лекції) 

‒ Тема № 7. Формування політико-правової системи Ірану: 
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історична ретроспектива та сучасний стан. Досвід 

ісламського розвитку. (2 лекції ) 

‒ Тема № 8. Еволюція політико-правової системи Туреччини: 

від М. Кемаля до Р. Ердогана (2 лекції) 

‒ Тема № 9. Політико-правові системи сучасних арабських 

держав (1 лекція)  

– Тема № 10. Особливості політико-правових систем сучасних 

країн «Чорної» Африки (1 лекція) 

 

Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей на 

семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдань; виконання творчих завдань; контрольної 

роботи, передбаченої навчальним планом. Підсумковий 

контроль – у формі іспиту. 

Мова викладання: українська 

  

 


