
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ» 
 

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини » Освітній рівень Перший (бакалаврський) 

Освітньо-професійні програми «Міжнародні відносини та 

регіональні студії» 
Тип дисципліни обов’язкова 

 

Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять 

Лекцій Семінарських занять Семінарських занять Самостійна підготовка 

4 120 32 - 16 72 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Для вивчення дисципліни здобувач має 

володіти знаннями та навичками з: 

«Політологія», «Вступ до спеціальності» 

Онлайн курси, які можуть бути корисними для 
попереднього вивчення та в процесі набуття 
компетентностей за неформальною освітою 

Prometheus https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/Lobby101/2015_T2/about 

Prometheus https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/GOV101/2015_T2/about 

 

Мета курсу: вивчення здобувачами вищої освіти особливостей політичного розвитку та політичних систем сучасного світу, процесів модернізації у 
різних регіонах планети, суперечностей розвитку та динаміки трансформації різних країн світу; основи типології політичних систем 

Компетентності, в тому числі відповідно до освітньо-професійної програми 

Soft- skills / Загальні 
компетентності (ЗК) 

Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово.  

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.  

ЗК 17– здатність працювати як автономно, так і у 

команді;  
ЗК 18 – здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації, зокрема в міжнародному контексті.  

 

СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, 

динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або 

регіональних студій.  

СК2. Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема 
політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному.  

СК9. Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, 
особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для 

розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем.  

СК13. Здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та 

транснаціональні відносини. Передбачені робочою групою:  

СК15. Здатність оцінювати особливості та традиції політичної поведінки країн світу в 

контексті об’єктивних потреб і можливостей розвитку міжнародних стосунків.  

СК16. Здатність аналізувати внутрішні та зовнішні чинники розвитку регіональних 
спільнот (геополітичних, географічних, економічних, цивілізаційних та інших, регіональні 

угрупування, країни та регіони як суб’єкти міжнародних відносин та глобальної конкуренції. 

 СК17. Здатність здійснювати компаративний аналіз певного регіону (групи країн), враховуючи 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/Lobby101/2015_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/GOV101/2015_T2/about


історичний, культурний, економічний, політичний розвиток. 

Результати навчання (програмні результати навчання – ПРН) 

РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та 

світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин.  
РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення державних, недержавних акторів 

у світовій політиці.  

РН08. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та 10 інших держав, 

регіональних систем, міжнародних комунікацій.  
РН 23. Розуміти події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

РН 26. – розуміння процесів модернізації в країнах Азії та Африки;  
РН 27. – знання актуальних проблем міжнародних відносин в Латинській Америці;  

РН 28. – розуміння зовнішньої політики США та країн ЦентральноСхідної та Південно-Східної Європи.  

 
 



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
Тема Вид заняття Розподіл 

балів 
Форми та методи навчання (форми робіт, за які здобувач 

отримує бали) 

 

Тема 1. Політичний розвиток: поняття та критерії. 

Політична система: суть, структура та функції. 

Етапи становлення теорії політичного розвитку.  
Лекція  - 

Лекція-візуалізація (Power Point) 

Тема 2. Теоретичні підходи до аналізу політичних 

систем Типологія політичних систем. Поняття 

політичного режиму як складової політичної системи 

Лекція - Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське   заняття 1 6 
Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 
виступів студентів із заздалегідь визначених питань.  

Тема 3. Політична модернізація: її закономірності, 

критерії та типи. Інформаційна основа існування 
політичних систем  

Лекція  - 

Лекція-візуалізація (Power Point) 

Тема 4. Політична діяльність як рушійна сила 

політичного процесу. Політичне рішення та стадії 

його підготовки 

Лекція - Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське   заняття 2 6 
Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 

виступів студентів із заздалегідь визначених питань. 

Тема 5. Політичний розвиток: стабільність і 
конфлікти. Політичні зміни як фактор суспільного 

розвитку. Політичні конфлікти  

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point) 

Семінарське заняття 3 7 
Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 
виступів студентів із заздалегідь визначених питань і творче 

завдання 

Тема 6. Політична свідомість та політична культура Лекція - Лекція-дискусія 

Тема 7. Політична еліта і політичне лідерство. 
Політичні ідеології в країнах світу.  

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), тренінгові завдання 

Семінарське заняття 4 10 
Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 

виступів студентів із заздалегідь визначених питань. 

Тема 8. Європейські й американські політичні 

системи. Особливості політичних систем країн 
Євросоюзу 

Лекція - 

Лекція-візуалізація (Power Point) 

 
Семінарське заняття 5 7 

Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 

виступів студентів із заздалегідь визначених питань. 

Тема 9. Особливості політичних систем і 

політичного розвитку країн Сходу  

Лекція  - Лекція-дискусія (Power Point) 

Семінарське заняття 6 7 
Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 

виступів студентів із заздалегідь визначених питань. 

Тема 10. Формування й еволюція політичного 
розвитку та політичних систем країн Тропічної й 

Південної Африки  

Лекція  - 
Лекція-візуалізація (Power Point), тренінгові завдання 

Тема 11. Політичні системи республік Латинської 

Америки 
Лекція  - 

Лекція-візуалізація (Power Point), тренінгові завдання 

 
Семінарське заняття 7 7 

Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 

виступів студентів із заздалегідь визначених питань. 

Тема 12. Політичний розвиток України і духовне 

життя суспільства. Основні напрямки, особливості та 
Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), тренінгові завдання 

Семінарське заняття 8 10 Поточний контроль у формі усного/письмового опитування та 



проблеми розвитку політичної системи України. 

Сучасний стан політичної системи України  

виступів студентів із заздалегідь визначених питань і творче 

завдання 

Підсумковий контроль знань (наукове дослідження, його підготовка, 

презентація) 

40 

Вміст екзаменаційного білета й оцінювання відповідей на 

екзамені: 
Теоретичне питання 1 – 10 балів  

Теоретичне питання 2 – 10 балів  

Тести – 20 балів (10 тестових завдань х 2 бали) 
 

Додаткові бали в рамках неформальної освіти 3/

ви

д 
ро

бо

ти 

Публічні виступи під час круглих столів, дебатів, конференцій, 

написання постів в соціальних мережах (за тематикою курсу) 

тощо. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ (дистанційний курс) – https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5757 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Закон України "Про Кабінет Міністрів України" [Текст] : 

станом на 10 трав. 2018 р. офіц. вид. - Харків : Право, 2018. 46, 

[1] с. 
2. Конституція України [Текст]: станом на 22 січ. 2018 р.: 

відповідає офіц. тексту. Харків : Право, 2018. 70, [2] с. 

3. "Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та 

перспективи розвитку", всеукраїнська науково-практична 
конференція (2018 ; Херсон). Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції "Законодавство України: 

недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку", 
9-10 лютого 2018 р. [Текст] / Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т, 

Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, Півден. регіон. наук. 

центр Нац. акад. прав. наук України ; [редкол.: О. С. Саінчин 
та ін.]. Херсон : Гельветика, 2018. 123 с. 

4. Баранівський В. Ф. Політологія [Текст] : підручник / В. Ф. 

Баранівський ; Нац. акад. упр. Київ : НАУ, 2016. 235 с. 

5. Герасимчук Т. Ф., Киридон А. М., Троян С. С. Загальна теорія 
політики: Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Кондор», 

2017. 226 с.  

6. Донцов Д. Дух нашої давнини. К.: Просвіта, 2016. 264 с. 
7. Донцов Д. Ідеологія. Націоналізм. Незримі скрижалі Кобзаря. 

Маса і провід. Дух отари і дух провідництва. К.: Фоліо, 2017. 

576 с.  
8. Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу: 

сутність, складові та пріоритетні напрями в Україні 

[Електронний ресурс] / Т. С. Ігнатенко // Бізнес Інформ. 2018. 

№ 4. С. 214-221. 
9. Короткий оксфордський політичний словник. К.: Вид-во 

Соломії Павличко Основи», 2005. 789 с.  

10. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і 
доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. 

Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та 

ін.]. Львів : «Новий Світ-2000», 2016. Т. 1. 516 с. 

1. Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. В. П. Горбатенко. 2-ге вид. 

К.: Генеза, 2004. 736 с  

2. Політологія. Лекційний курс та практикум / навч. посібн. / За ред. . В. Гончарук. 
Тернопіль: Астон, 2009. 376 с.  

3. Політологія:історія та методологія. За заг. редакцією проф. Ф.М. Кирилюка. К., 

2000. 632.  

4. Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective / Kevin T. Leicht and J. 
Craig Jenkins eds. New York: Springer, 2010. 668 p. 

5. Political Theories for Students / Matthew Miskelly and Jane Noce eds. Detroit, New 

York, San Diego, San Francisco, Boston, New Heaven Conn., Waterville, Maine, 
London, Munich: Gale Group, Thompson Learning, 2002.  429 p.  

6. Tansey, Stephen D. Politics: the Basics / Stephen D. Tansey and Nigel Jackson (4th 

ed).  London, New York: Routledge, 2008. 280 p. 
 



11. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і 

доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. 

Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та 

ін.]. Львів : «Новий Світ-2000», 2017. Т. 2. 535 с. 
12. Політична думка ХХ – початку ХХІ століть: методологічний і 

докринальний підходи: підручник: у 2-х т. /за заг. Ред. Н. М. 

Хоми; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та 
ін.]. Львів: «Новий світ – 2000», 2016. Т. 1. 516 с.  

13. Політичні системи світу: методичні рекомендації до 

семінарських занять, самостійної роботи, виконання 
індивідуальних завдань для студентів спеціальності 242 

«Туризм» (освітня програма «Міжнародний туристичний 

бізнес») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти/ 

укл. Г. С. Панасенко. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. 
34 с.  

14. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. 

П. Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2-ге вид., 
перероб. і допов. Харків : Право, 2018. 460 с. 

15. Політологія: сучасні терміни і поняття / Короткий навчальний 

словник-довідник / Уклад. В. М. Піча. – Львів: Новий світ. 

2015. 516 с.  
16. Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна 

робота. Вид. п’яте. Тернопіль: Астон, 2015. 304 с.  

17. Томахів В. Я. Політологія: навч. посіб. 3-тє вид., доповн. 
Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 224 с. 

18. Томахів В.Я. Політологічні аспекти державного управління. 

Навчальний посібник. Тернопіль, ТНЕУ, 2015. 220 с.  
19. Томахів В.Я. Трансформація політичного режиму в незалежній 

Україні: загальні тенденції, особливості дефініцій / В. Томахів 

// Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2014. Вип. 

19(1). С. 336‒342.  
20. America's Political System the most brutal in the world : Hillary 

Clinton. 2014. 206 p. 

21. Easton D. The Political System: An Inquiry into the State of 
Political Science. New York, 1953. 38 р.. 

22. Harrison, Lisa. Politics: the Key Concepts / Lisa Harrison, Adrian 

Little, Edward Lock. London, New York: Routledge, 2015. 206 p.  
23. Minogue, Kenneth. Politics: A Very Short Intorduction. Oxford: 

Oxford University Press, 1995, 2000. 118 p.  

24. Organski, A.F.K. World Politics (2nd ed.). New York: Alfred A. 

Knopf, 1968. 525 p. 
25.  Social and Political Philosophy: Readings from Plato to Gandhi / 

John Somerville and Ronald E. Santoni eds. New York: Anchor 



Books, 1963.  369 p.  

26. The American Political System: Ken Kollman. 2013. 230 р.  

27. The price of politics: Bob Woodward. 2013. 89 р.  
 

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
 Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. Перескладання істипу відбувається за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 
 Самостійна робота включає в себе: підготовку індивідуального проєкту та / або проєкту в команді до п’яти осіб,, а також підготовку виборчої кампанії. 
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації. 
 Здобувачі вищої освіти мають слідувати принципам академічної доброчесності. У разі виявлення факту плагіату у виконаних роботах здобувач отримує за 

завдання 0 балів. У разі використання заборонених джерел на екзамені здобувач вищої освіти на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує 
загальну нульову оцінку (0). 

 Курс передбачає роботу за командами. 
 Передбачено перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Відповідно до Порядку визнання результатiв навчання, отриманих у 

неформальнiй ocвіті, в Xарківському нацiональному унiверситетi iмені В.Н. Каразiна (введеного в дію наказом 0202-1/233 від 02 липня 2020). 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Методи  Критерії оцінювання Система 

оцінювання, бали 

Робота над індивідуальними 

завданнями 

виступи здобувачів вищої освіти із заздалегідь визначених питань. За виступ на семінарському занятті студент 

може отримати від 1 (доповнення, уточнення після відповіді або виступу іншого студента) до 6 (розгорнутий 

аналіз питання із залученням даних наукових статей, монографій, статистичних даних, схем, тощо) балів.  

1-6 

Написання реферату або 
підготовка презентації за 

темою 

реферат (презентація) повністю відповідає вимогам щодо його змісту, обсягу та оформлення (наявність 
обґрунтованого змістом плану роботи, посилання по тексту, номери сторінок, список літератури тощо). 

 

6 

реферат (презентація) частково відповідає вимогам щодо його змісту, обсягу та оформлення (наявність 

обґрунтованого змістом плану роботи, посилання по тексту, номери сторінок, список літератури тощо). 
 

4 

реферат (презентація) мінімально, на задовільному рівні відповідає вимогам щодо його змісту, обсягу та 

оформлення (наявність обґрунтованого змістом плану роботи, посилання по тексту, номери сторінок, список 
літератури тощо). 

 

2 

Робота над проєктними 

завданнями, командними 
роботами  тощо 

виставляється здобувачу вищої освіти, який досяг цілей завдання, виконав ефективно роль ділової гри тощо, 

продемонстрував здатність застосовувати знання на практиці, обґрунтовувати власну думку 

7 

виставляється здобувачу вищої освіти, який частково досяг цілей завдання, виконав роль ділової гри тощо, 

продемонстрував здатність застосовувати знання на практиці, обґрунтовувати власну думку, проте припускався 

певних помилок 

4 

виставляється здобувачу вищої освіти, який мінімально досяг цілей завдання,  лише частково виконав роль ділової гри 
тощо, не продемонстрував знання на практиці, не зміг обґрунтувати власну думку 

2 

Організація та проведення 

виборчої кампанії 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній та письмовій презентації проєкту продемонстрував всебічні, 

систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, вміє грамотно інтерпретувати одержані результати; 

10 



продемонстрував фахової знання, передбачені на рівні творчого використання 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній та письмовій презентації проєкту продемонстрував повне 
знання програмного матеріалу, передбачене на рівні аналогічного відтворення, але припустився окремих несуттєвих 

помилок 

6 

виставляється здобувачу вищої освіти, який при усній або письмовій презентації проєкту продемонстрував мінімальні 
знання основного програмного матеріалу, проте в обсязі, задовільному для подальшого навчання і роботи 

3 

Самостійна робота 

1.  Тема 1. Політичний розвиток: поняття та критерії. Політична система: суть, структура та функції. Етапи 

становлення теорії політичного розвитку.  
– опишіть політику та економіку: взаємозв’язок та взаємозалежність;  
– проаналізуйте основні політико-ідеологічні доктрини сучасності (комуністичні, соціал-демократичні, 

консервативні, ліберальні, фашистські), їх характеристика; 

– розкрийте суть теоцентричного сприйняття політики епохи Середньовіччя;  
– проаналізуйте спільні та відмінні риси в концепціях ідеальної держави Платона та Аристотеля;  

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

5 

2.  – Тема 2. Теоретичні підходи до аналізу політичних систем. Типологія політичних систем. Поняття 

політичного режиму як складової політичної системи 

– опрацювання лекційного матеріалу;  
– підготовка до семінарських занять; 

– опрацювання питань програми, які не викладалися на лекціях або викладалися частково (за списком 

літератури, рекомендованим в робочій навчальній програмі дисципліни);  
– підготовка до виконання поточних самостійних робіт; 

– підготовка до складання підсумкового контролю з дисципліни (іспиту); 

– зробіть порівняльний аналіз політичних концепцій Платона та Арістотеля; опишіть політичні концепції 

Нового часу. Д. Локк, Т. Гоббс, Ш. Монтеск’є; 
– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

5 

3.  – Тема 3. Політична модернізація: її закономірності, критерії та типи. Інформаційна основа існування 

політичних систем 
– здійсніть аналіз ефективності роботи соціологічних досліджень з важливих політичних питань у формі 

опису фактичного поточного стану інформаційного простору; 

– розкрити роль комунікацій у процесі гуманізації міжнародних відносин (на 5-6-ти прикладах проблем 

біженців, подолання негативних наслідків бідності тощо);   
– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

5 

4.  Тема 4. Політична діяльність як рушійна сила політичного процесу. Політичне рішення та стадії його 

підготовки  
– з’ясуйте, у чому відмінність політичної влади від державної?  

– з’ясуйте, чи можливе існування суспільства без політичної влади?  

– здійснити аналіз політичної проблеми (за вибором), яка постала перед керівництвом органу державної 

влади, сформулюйте основні рекомендації щодо її подолання та спрогнозуйте основні сценарії розвитку 
ситуації на найближчий місяць; 

– дослідити особливості формування сучасних політичних партій. 

5 



– опишіть громадські організації та рухи, їх роль і місце у політичній системи суспільства;  

– розкрийте принципи виборчого права та організації демократичних виборів; 

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

5.  Тема 5. Політичний розвиток: стабільність і конфлікти. Політичні зміни як фактор суспільного розвитку. 
Політичні конфлікти 

– здійснити аналіз сучасного політичного конфлікту (за вибором здобувача вищої освіти), визначити його 

складові, шляхи розвитку та мінімізації;  
– охарактеризуйте підхід стоїків до розуміння політичного розвитку;  

– здійснить аналіз політичного конфлікту, до якого, на Вашу думку, привернута увага громадськості, 

визначте його складові, шляхи розвитку та мінімізації; 

– охарактеризуйте особливості врегулювання міжнародних конфліктів;  
– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 
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6.  Тема 6. Політична свідомість та політична культура 

– опишіть сутність, місце та роль політичної свідомості у владних відносинах?  
– здійсніть аналіз проблеми формування громадянського суспільства, акцентуючи увагу на громадянській 

відповідальності особи, утвердження у масовій свідомості ідей політичного плюралізму, свободи і 

толерантності;  

– дослідити особливості формування сучасних політичних партій. 
– опишіть громадські організації та рухи, їх роль і місце у політичній системи суспільства;  

– розкрийте принципи виборчого права та організації демократичних виборів; 

– скласти перелік чинників, які забезпечують політичну культуру у міжнародних відносинах; 
– скласти кодекс професійної етики міжнародного коментатора; експерта з міжнародних відносин; 

консультанта з питань міжнародних відносин тощо; 

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

5 

7.  Тема 7. Політична еліта і політичне лідерство. Політичні ідеології в країнах світу. 
– дослідити особливості формування сучасних політичних партій; 

– опишіть громадські організації та рухи, їх роль і місце у політичній системи суспільства;  

– розкрийте принципи виборчого права та організації демократичних виборів;  
– доведіть необхідність розподілу влади;  

– порівняйте особливості кадрових і масових партій;  

– поміркуйте, яка роль та функції виборів у житті суспільства?  

– охарактеризуйте основні стадії виборчого процесу;  
– порівняйте такі світові ідеології як лібералізм, консерватизм, соціалізм, націоналізм, комунізм, фашизм;  

– охарактеризуйте ліберальні та автономно-федералістичні ідеї М. Драгоманова; 

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

5 

8.  Тема 8. Європейські й американські політичні системи. Особливості політичних систем країн Євросоюзу  

– здійсніть аналіз ефективності реалізації соціальних програм, найбільш важливих, на Вашу думку, та 

визначте пріоритетні проблеми, які слід розв‘язувати в соціальній сфері країни (за вибором);  

– здійсніть аналіз важливих проблем, що існують між державними органами виконавчої влади 
сформулюйте основні шляхи вирішення неузгодженостей щодо їх подолання;  

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 
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9.  Тема 9. Особливості політичних систем і політичного розвитку країн Сходу 

– виділіть особливості конфуціанського вчення стосовно суспільного розвитку; 
– у чому, на вашу думку, причина актуальності конфуціанського вчення в сучасну епоху?  

– здійсніть аналіз ефективності реалізації соціальних програм, найбільш важливих, на Вашу думку, та 

визначте пріоритетні проблеми, які слід розв‘язувати в соціальній сфері країни (за вибором);  
– здійсніть аналіз важливих проблем, що існують між державними органами виконавчої влади 

сформулюйте основні шляхи вирішення неузгодженостей щодо їх подолання;  

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

6 

10.  Тема 10. Формування й еволюція політичного розвитку та політичних систем країн Тропічної й Південної 
Африки 

– здійсніть аналіз ефективності реалізації соціальних програм, найбільш важливих, на Вашу думку, та 

визначте пріоритетні проблеми, які слід розв‘язувати в соціальній сфері країни (за вибором);  
– здійсніть аналіз важливих проблем, що існують між державними органами виконавчої влади 

сформулюйте основні шляхи вирішення неузгодженостей щодо їх подолання;  

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

5 

11.  Тема 11. Політичні системи республік Латинської Америки 
– здійсніть аналіз ефективності реалізації соціальних програм, найбільш важливих, на Вашу думку, та 

визначте пріоритетні проблеми, які слід розв‘язувати в соціальній сфері країни (за вибором);  

– здійсніть аналіз важливих проблем, що існують між державними органами виконавчої влади 
сформулюйте основні шляхи вирішення неузгодженостей щодо їх подолання;  

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

5 

12.  Тема 12. Політичний розвиток України і духовне життя суспільства. Основні напрямки, особливості та 

проблеми розвитку політичної системи України. Сучасний стан політичної системи України 
– здійсніть аналіз сукупностей реакцій основних суб‘єктів української політики, які беруть участь у 

суспільно-політичних процесах і конкурують чи співпрацюють між собою у форматі політичної 

системи; 
– розкрийте основні рекомендації щодо розширення і впровадження моніторингу в Україні у вирішенні 

соціально-політичних проблем державного управління; 

– спрогнозуйте основні сценарії розвитку політичної ситуації відносин проурядових і опозиційних партій 

Верховної Ради щодо внесення змін до конституції з метою розширення повноважень Президента 
України; 

– здійснити аналіз проблеми виборів до органів місцевого самоврядування 31 жовтня 2020 року, яка 

постала перед керівництвом органу місцевого самоуправління, сформулюйте основні рекомендації щодо 
її подолання та спрогнозуйте основні сценарії розвитку ситуації; 

– порівняйте політичні погляди основних представників української політичної думки кінця ХІХ – першої 

половини ХХ століть (В. Липинський, С. Томашівський, В. Кучабський, І. Франко, С. Дністрянський, В. 
Старосольський, В. Винниченко, М. Хвильовий, М. Міхновський, Д. Донцов); 

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 
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