
Повна назва: Політичні режими і політичні системи сучасності.  

Статус: Вибіркова. 

Мета: Оволодіння студентами знаннями щодо природи політичної системи та 

динаміки її функціонування – політичного режиму – в сучасному світі. Спираючись на 

отримані студентами в курсі загальної теорії політики знання визначальних підходів до 

розуміння та аналізу політичних режимів і політичних систем, здійснюється подальше 

поглиблення у політичну теорію на цьому напрямі, знайомство майбутніх фахівців з 

різноманіттям конкретних втілень теоретичних моделей у сучасній суспільній практиці 

різних країн. Разом із тим поглиблений історичний аналіз дозволяє класифікувати усю 

багатоманітність політичних режимів і політичних систем за окремими групами-видами. Усе 

це, разом з доданням країнознавчого аспекту, дозволяє здійснювати подальше підвищення 

рівня професійної підготовки студентів-політологів за фахом. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Політичні режими і політичні системи сучасності» (7 кредитів ECTS, 210 год.) 

включає в себе лекції (42 год.), групові заняття (56 год.), самостійну роботу (112 год.), 

систему контролю та обліку знань. Викладається в 10-у та 11-у триместрах. Передбачає 

написання самостійних робіт, рефератів, контрольних робіт по змістовним частинам, 

складання заліку та іспиту. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Частина 1. Теоретичні основи курсу 

Базові засади теорії політичних систем. 

Політичний режим як характеристика функціонально-динамічного стану політичної системи. 

Типологія політичних систем та режимів. 

 Частина 2. Демократія, авторитаризм та тоталітаризм  

Демократія як тип політичної системи та режиму. 

Авторитарні політичні системи та режими. 

Тоталітаризм. 

Характеристика політичних систем, типологізованих за характером та спрямованістю 

політичного процесу. 

Частина 3. Політичні системи та режими країн Європи. 

Політична система та політичний режим України. 

Політичні системи Польщі, Росії та країн Прибалтики. 

Політичні системи країн Західної Європи. 

Частина 4. Політичні системи країн англосаксонського типу та неєвропейських країн. 

Політичні системи країн англосаксонського типу. 

Політичні системи та режими провідних азіатських країн. 

Політичні системи та режими країн мусульманських країн. 

Політичні системи та режими країн Африки. 

Політичні системи та режими країн Латинської Америки. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 зміст теорії політичних систем та політичних режимів; 

 сучасні підходи до типологізації політичних систем та політичних режимів; 

 зразки практичного втілення теоретичних варіантів, їх властивості; 

 особливості функціонування та розвитку політичного режиму та політичної 

системи України; 

 сутність перетворень та еволюційних процесів, які відбуваються в межах 

сучасних політичних систем. 



Студенти зобов’язані вміти: 

 комплексно аналізувати політичні системи країн світу на основі глибокого 

вивчення творів вчених-політологів; 

 брати участь у ролі експертів у політичних дискусіях та конференціях на 

кшталт «круглого столу»; 

 системно аналізувати політичні процеси та розвиток політичної системи в 

нашій країні; 

 чітко орієнтуватися в змісті та тенденціях функціонування та еволюції 

політичних систем та режимів країн світу. 

 

Викладач: Курілло Вадим Євгенович – кандидат історичних наук, доцент.  
 


