
Повна назва: Політична історія світу 

Статус: Нормативна. 

Мета: Формування наукових уявлень про основні проблеми політичної історії, які 

пов'язані з формуванням і розвитком світової цивілізації. Політична історія світу — це 

самостійна історична дисципліна, що вивчає закономірності розвитку політичного життя 

суспільства, характер, структуру та зміни у політичних системах, діяльність державних 

інститутів, політичних партій і громадських організацій, політичних діячів. До головних 

завдань дисципліни «Політична історія світу» слід віднести формування уявлення про 

основні політичні процеси в ході історичного розвитку суспільств від епохи стародавнього 

світу до початку XXI століття. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Політична історія світу» (9,5 кредитів ECTS, 285 год.) розроблений за модульно-

рейтинговою системою та включає в себе лекції (68 год.), групові заняття (68 год.), 

самостійну роботу (149 год.), систему контролю та обліку знань. Викладається в 1-у, 2-у та  

3-у триместрах. Передбачає написання і захист рефератів, тестування і підсумкової 

контрольної роботи за модулями й складання іспитів. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Частина І. Політична історія політичних центрів світу 

Розділ 1. Політична історія Стародавнього Сходу та Античного світу  

Розділ 2. Політичний розвиток Європи у період Середньовіччя 

Розділ 3. Історія середньовічного Сходу (V –  XVII ст.) 

Розділ 4. Політичний розвиток світу у період Нового часу 

Розділ 5. Політично-соціальний розвиток світу наприкінці XIX початку XX ст. 

Розділ 6. Політичний розвиток світу (1914 - 1945 pp.) 

Розділ 7. Післявоєнний устрій світу: протиборство двох світових систем 

Розділ 8. Політичний розвиток світу на порозі XXI ст. 

Частина ІІ. Політична історія українських земель 

Розділ 1. Політична історія українських земель у ІХ-ХVІІІ ст. 

Розділ 2. Українські землі у ХІХ-ХХІ ст. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 основні теоретичні напрями політичної історії світу та України; 

 історію становлення і розвитку дисципліни; 

 особливості національних шкіл і наукових напрямів політичної історії світу; 

 основні проблеми політичної історії, пов'язані з формуванням і розвитком світової 

цивілізації; 

 головні етапи розвитку політичної історії України з найдавніших часів до сьогодення. 

 методологію і методи політичної історії світу. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 аналізувати й інтерпретувати різні політичні процеси минулого і сучасності; 

 послідовно викладати матеріал без логічно несумісних тверджень;  

 здійснювати пошук і систематизацію матеріалу з проблеми, оперувати отриманими 

знаннями; 

 аналізувати і проводити наукову критику джерел, теорій, концепцій; 

 виокремлювати та ідентифікувати політологічні події в історичній ретроспективі. 

 

Викладач: Іванов Микола Семенович – доктор політичних наук, професор. 


