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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Політичний розвиток та 
політичні системи світу» розроблена на основі «Методичних вказівок до 
розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 
дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . 

Дана навчальна дисципліна є дисципліною освітньо-професійної 
програми підготовки фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр» зі спеціалізації 
«Міжнародна інформація». 

Метою викладання дисципліни є аналіз і розкриття  політичних 
концепцій та доктрин різних періодів становлення та розвитку науки про 
політику, її категорій та методів, а також – тенденцій і  закономірностей 
формування та розвитку політичних інститутів і процесів.   

Завданнями з вивчення навчальної дисципліни є: формування 
аналітичного політичного мислення;оволодіння методами наукового аналізу 
політичних інститутів і процесів; оволодіння аналітичними і прогностичними 
вміннями, можливостями зваженої оцінки динаміки світових та вітчизняних 
політичних явищ. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 
Знати: 

- основні засади функціонування  політичних явищ  як складових 
політичного процесу як складної багаторівневої системи; 

- основні принципи формування та розвитку політичної системи. її 
структури; 

- основні тенденції та закони розвитку вітчизняного та світового 
політичного процесу; 

- шляхи вирішення суспільних проблем політичного характеру  
Вміти:   

            - орієнтуватись у широкому колі політичних проблем на різних рівнях 
розвитку суспільства; 
 - уміти прогнозувати  показники, які характеризують  основні параметри 
політичного життя    країни та міжнародної спільноти; 
 - аналізувати та передбачати результати та наслідки виборчих кампаній; 
 - будувати соціально-політичні моделі; 
 - використовувати наукові методи для пояснення закономірностей  та 
тенденцій розвитку  сучасних політичних процесів. 

відносин.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:  
- навчального модуля №1 «Політика і влада»  
-       навчального модуля №2 «Політичний процес та суб’єкти 

політичного», кожен із яких є логічно завершеною, відносно самостійною, 
цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає 
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проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.  
Навчальна дисципліна «Політичний розвиток та політичні системи 

світу», ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як: «Країнознавство»,  
«Теорія міжнародних відносин», «Основи міжнародно-політичних 
досліджень» та інших. 

 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.1. Модуль №1 «Політика і влада» 
Тема  2.1.1. Політика як соціальне явище  
Формування поняття та різних іпостасей політики. Сучасні уявлення про 

політику. Політична наука як окрема галузь знання. Предмет і завдання 
політичної науки. Структура і функції політичної науки. 

Тема 2.1.2.  Теорія політики та методи її дослідження. 
 
Сучасні уявлення про політику. Структура політики. Функції політики. 

Властивості політики. Історія політичної думки. Становлення теорії політики.  
Предметна сфера і науковий апарат теорії політики. Методи дослідження 
політичних явищ та процесів. Методологія теорії політики. 

 
Тема 2.1.3 Політична влада та її суб’єкти.  
Поняття політичної влади. Основні теоретичні підходи до вивчення 

природи й сутності влади. Структура політичної влади. Мотиви 
підпорядкування та ресурси влади. Принципи організації та функціонування 
політичної влади. Поняття політичної еліти. Класичні та сучасні елітаристські 
концепції. Типологія політичних еліт. Рекрутування політичних еліт. Поняття 
та ознаки політичного лідерства. Типи політичних лідерів та їхні функції. 

Тема 2.1.4 Теорії влади. 
Основні теоретичні підходи щодо визначення сутності влади. 

Комунікативний підхід у дослідженні політичної влади: зміга парадигм 
інформаційного суспільства. Соціокультурний підхід у вивченні природи 
політичної влади: основні парадигми. 

Тема 2.1.5. Політична система та її моделі. 
Поняття, структура і функції політичної системи. Системний підхід при 

аналізі політичних явищ. Основні принципи функціонування політичної 
системи. Типологія політичних систем. Основні типи політичних систем 
держав світу. Політична система сучасної України: особливості формування і 
функціонування.  
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Тема 2.1.6. Теорія політичної системи. 
Загальні підходи і основні положення теорії систем. Класична теорія 

політичних систем. Соціально-кібернетична модель політичної системи 
Д.Істона. Структурно-функціональна концепція політичної системи 
Г.Алмонда. Інформаційно-комунікативна модель політичної системи. К. 
Дойча. Культурологічний підхід до дослідження політичної системи. 

Тема 2.1.7. Держава в політичній системі суспільства. 
Основні теорії походження держави. Поняття та основні ознаки 

держави. Типологія держав. Функції держави. Держава як форма політичної 
організації суспільства. Форма державного правління. Форма державного 
устрою.  

2.2. Модуль №2 «Політичний процес та суб’єкти політичного 
процесу».   

Тема 2.2.1. Політичні процеси. 
Поняття, структура та види політичних процесів. Підходи до вивчення 

політичного процесу. Політичні зміни. Зміст і структура політичного процесу. 
Етапи політичного процесу. Аналіз політичних процесів. Типологія 
політичних процесів. Демократизація. Політичний конфлікт: сутність, 
структура і типологія. Поняття політичної кризи. Моделі кризового розвитку 
політичних конфліктів. Способи вирішення політичного конфлікту. 

Тема 2.2.2. Демократичний транзит. 
Історія демократії. Інтегралістські концепції демократії. Ліберальна 

демократія. Партисипітарна демократія. Елітарна демократія. Консоціальна 
демократія. Поліархія. Електронна демократія. Делегативна демократія. Хвилі 
демократії. Причини відпливів хвиль демократії. Етапи перетворень і еволюції 
перехідних суспільств. Консолідація демократії. 

2.2.3. Політичні партії та групи інтересів.  
Зародження теорії партій і партійних систем. Сучасний стан теорії 

партій. Поняття, ознаки та основні етапи формування політичних партій. 
Способи та причини творення політичних партій. Функції політичних партій. 
Інституціоналізація партій. Класифікація партій.. Поняття та основні функції 
груп інтересів. Типологія груп інтересів. Групи тиску. Форми лоббізму в 
сучасному світі. 

Тема 2.2.4. Теорії партій і партійних систем. 
Зародження теорії партій і партійних систем. Сучасний стан теорії 

партій. Теорія партійних змін. Партійна система: суть, зміст. Типологія 
партійних систем. Однопартійна система та її характеристики. Двопартійна 
система як модель політичної конкуренції. Багатопартійна система та її 
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популярність в країнах Західної Європи. Партійні системи у сучасному світі. 
Функції партійної системи. Умови формування партіом. Структура партійних 
систем. Поняття центру партійної системи поляризованості партіом та їхня 
класифікація. Співвідношення виборчих та партійних систем Дж. Сарторі про 
типологію партійних систем. Партійна система сучасної України: особливості 
формування, розвитку та функціонування. 

2.2.5. Політичний режим. 
Уявлення про політичний режим в Стародавньому світі. Визначення 

політичного режиму. Елементи і ознаки політичного режиму. Типологія 
політичного режиму: вузьке трактування. Типології політичного режиму 
(Голосова-Блонделя, Д.Хелда, Х.Лінца, Г.Алмонда і Г.Пауелла, Ч.Ендрейна, 
А.Лейпхарда). Гібридні режими. 

2.2.6. Громадянське суспільство. 
Визначення громадянського суспільства. Теорія громадянського 

суспільства Г. Гегеля. Сучасні концепції громадянського суспільства. 
Демократія і громадянське суспільства. Громадянськість. Права і свободи. 
Правова держава. Соціальна держава. Функції громадянського суспільства. 

2.2.7. Політична свідомість і політична культура. 
Поняття політичної культури, її роль у суспільстві. Структура політичної 

культури. Політичний досвід. Політична свідомість. Поняття та види політичної 
участі. Природа абсентеїзму. 

Основні підходи до класифікації політичних культур. Поняття політичної 
субкультури, її основні типи. Тенденції розвитку культури, її зв'язок з 
політичними процесами. 

Поняття політичної ідеології. Структура, функції, рівні політичної 
ідеології. Виникнення та еволюція ідеологій. Основні типи сучасних ідеологій, 
тенденції їх розвитку. 

 
Тема 2.2.8. Політичні вибори. 
Політичні вибори як ознака, атрибут і умова демократії. Функції 

виборів. Вибори як спосіб формування органів влади й управління. Процедура 
голосування як механізм вирішення політичних конфліктів. Результат виборів. 
Референдум: передумови та причини скликання референдуму. Політичні 
вибори в Україні: особливості організації та проведення. Виборча система та її 
характеристика. Виборчий процес та виборче право. Виборча система, основні 
типи виборчих систем. Пропорційна виборча система. Мажоритарна виборча 
система. Змішана виборча система. Переваги та недоліки  різних виборчих 
систем. Структура виборчої процедури. Виборча кампанія та її структура. 
Особливості виборчої системи в Україні. 
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Тема 2.2.9. Напрями і школи дослідження світової політики. 
Ідеалізм і реалізм. Неореалізм і глобалізм. Модернізм і традиціоналізм. 

Марксизм і неомарксизм. Новітні міжнародно-політичні концепції. Вітчизняні 
підходи до вивчення світової політики. 

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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