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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

 

Пререквізити 
 «Загальна теорія політики», «Історія та теорія демократії», «Політична глобалістика», «Порівняльна 
політологія» 

Постреквізити  

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми 

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК) Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції 

- знання предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК01) 

- здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

Навички використання програмних засобів, робота в комп’ютерних 

мережах (ЗК05); 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні (ЗК06); 
 

- здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки (СК01); 

- здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної 

політичної думки (СК02); 

- здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування (СК 05); 
 

Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН) 

 

- розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності (РН01); 

- вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування (РН12). 



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Анотація 

Курс «Політичні системи та режими сучасності» призначений для здобувачів спеціальності 052 «Політологія». Спираючись на отримані студентами під час 

вивчення загальної теорії політики знання визначальних підходів до розуміння та аналізу політичних режимів і політичних систем, здійснюється подальше 

поглиблення у політичну теорію у цьому напрямі, знайомлячи майбутніх фахівців з різноманіттям конкретних втілень теоретичних моделей у суспільній практиці. 

Предметом дисципліни є науковий аналіз політичних режимів і політичних систем сучасності, конкретних прикладів їх організації та функціонування, проблеми 

поширення демократичних зразків політичного життя. Окрема увага приділяється науковому розгляду політичної системи і режиму України. 

 

Мета 

Мета дисципліни полягає у тому, щоб ввести студентів у галузь знань, об’єктом якої є зв’язки між політичними інститутами та процесами, які створюють 

структуру інститутів політики як соціального явища, тобто створюють політичну систему. Оволодіння студентами знаннями щодо природи політичної системи та 

динаміки її функціонування – політичного режиму – в сучасному світі. Допомогти майбутнім фахівцям у різних сферах суспільної діяльності оволодіти 

систематизованими науковими знаннями про політику, самостійно аналізувати політичні явища та процеси, визначати своє місце в цих процесах. 

 

Формат 
Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий контроль – 

екзамен (очний, дистанційний формат) 

АКАДЕМІЧНА 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань: поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

Порушенням академічної доброчесності здобувачами вважається: академічний плагіат, академічне шахрайство, фальсифікація результатів досліджень, посилань 

у власних публікаціях, будь-яких інших даних, у тому числі статистичних, що стосуються освітнього процесу та наукових досліджень; надання завідомо 

неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; використання без відповідного дозволу зовнішніх 

джерел інформації під час оцінювання результатів навчання; хабарництво; конфлікт інтересів; подарунок. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:  повторне проходження оцінювання 

(контрольна робота, екзамен, залік тощо);  повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;  позбавлення академічної стипендії; 

відрахування із закладу освіти. 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ з/п Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма) 

Усього 
в т.ч. 

Л П (С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1 Політичні системи і режими сучасності 

1 Предмет, структура та основні поняття теорії політичних систем 14 2 2  10 

2 Місце системного аналізу політики в науці 14 2 2  10 

3 Аналіз сучасних теорій політичних систем 20 4 4  12 

4 Сутність, структура та функції політичної системи 14 2 2  10 

5 Типологія політичних систем 20 4 4  12 

6 Політичний режим як характеристика функціонально-динамічного 

стану політичної системи 
20 4 4  12 

7 Сучасний стан і характерні особливості політичних систем країн 

Західної Європи та США 
20 4 4  12 

8 Становлення та сучасний стан політичної системи України 18 2 4  12 

9 Модульна контрольна робота 10 2   8 

Усього годин 150 26 26  98 

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Ноутбук HP Laptop 15 (ЦП DualCore AMD, відеоадаптер AMD Radeon(TM) R4 Graphics, ОЗП 4 ГБ DDR4-2666), браузер Edge 44.18362.449.0, мультимедійний проектор Epson 

H429B - 1 од., презентер Samsung SDP-6500DXA - 1 од. 

ПК 10 од., веб-версії Microsoft Office 365 (безкоштовна), Aris Express (безкоштовна), Ramus Educational (безкоштовна). Браузер Opera 66.0.3515.103. 
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1. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна. К., 2000. 

2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навч. посібн. К.: Знання, 2006. 668 с. 

3. Герасимчук Т. Ф., Киридон А. М., Троян С. С. Загальна теорія політики: Навчальний посібник. 

К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. 226 с. 

4. Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. навч. 

закл.]. К.: Центр учбової літератури, 2009. 840 с. 

5. Кармазіна М., Бевз Т., Ротар Н. Регіональні політичні режими в Україні : підстави формування, 

специфіка функціонування, особливості трансформації. – К., 2018. 

6. Латигіна Н. Демократія : реалії versus утопії. – К., 2008. 

7. Литвин В. Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу : навч. 

посібник / В. С. Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 503–553. 

8. Політична система сучасного суспільства : навчальний посібник / В. В. Мадіссон, Т. І. 

Кадлубович, Д. С.Черняк, Н. В. Пархоменко. – К., 2015. 

9. Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н. М. Хома]; за ред.. д-

ра філос.. наук, проф. В. П. Мельника. ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 406 с. 

10. Романюк А. С. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституціний 

вимір: автореферат дисерт. на здобуття наук. ступеню доктора політичних наук. Л., 2008. 

11. Фісун О. Типологія політичних систем: основні підходи. Політичний менеджемент. 2005. №5. 

С.39–50. 

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

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

14. The price of politics: Bob Woodward. 2013. 89 р. 
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1. Горбань О. М., Бахрушин В. Є. Основи теорії систем і 

системного аналізу : навч. посібник. Запоріжжя : ГУ 

ЗІДМУ, 2004. 204 с. URL: 

https://www.twirpx.com/file/203240 

2. Місце системного аналізу серед інших наук. Теорія 

систем і системного аналізу : веб-сайт. URL: 

https://studopedia.com.ua/1_21141_mistse-sistemnogo- 

analizu-sered-inshih-nauk.html 

3. Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія 

політичної науки) : навч. посіб. К. : Либідь, 2005. 576 c. 

URL: http://www.info-library.com.ua/books-book- 134.html 

 

СИСТЕМА ОЦІНКИ 

№ Назва і стислий зміст контрольного заходу 

  

Рейтингова оцінка Тиждень 

min max 

1 Аудиторна робота здобувача оцінюється на основі його відповідей на заняттях, активності у роботі протягом семестру. Поточний 

контроль – усне опитування в ході лекцій та практичних заняттях,  оцінювання правильності вирішення тестових, практичних та 

ситуаційних завдань на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Здобувач здатний продемонструвати критичне 

осмислення лекційного та поза лекційного матеріалу, брати кваліфіковану участь у дискусії з наведенням аргументації. 

30 50 1-10 

https://studopedia.com.ua/1_21141_mistse-sistemnogo-analizu-sered-inshih-nauk.html
https://studopedia.com.ua/1_21141_mistse-sistemnogo-analizu-sered-inshih-nauk.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-%20134.html


2 Індивідуальне завдання 

Підготовка презентації за обраною темою і виступ з доповіддю на семінарських заняттях, тез доповідей, реферат, презентації, 

виступ з доповіддю на конференції 

10 20 1-10 

4 Модульна контрольна робота (Здобувач виконує теоретичне завдання, що відповідають програмним результатам навчання за 

темами змістового модуля ) 

15 30 10 

Оцінка поточної успішності за 100-бальною шкалою (коефіцієнт вагомості=0,5) 55 100 11 

Підсумковий контроль.  (коефіцієнт вагомості=0,5) 

(Письмовий залік у разі підвищення рейтингового балу) 

55 100 11 

Загальний рейтинг = 0,5*оцінка поточної успішності+0,5*оцінка підсумкового контролю 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

Рівень компетентності 

для екзамену 

для заліку  

90–100 А відмінно   

 

 

зараховано 

Високий. Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. 

Власні пропозиції здобувача в оцінкздобувачах і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати 

знання, які він отримав при вивчені інших дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому 

вивчені питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

81– 89 В 

добре  

Достатній. Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в 

них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

75 – 80 С 
Достатній Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про 

можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення. 

65 – 74 D 
задовільно  

Середній. Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни 

55–64 Е  Середній. Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни 

30–54 FX 

незадовільно 

з повторним 

складанням 

незараховано 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

Низький. Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни 

0 – 29 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

незараховано 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Незадовільний. Здобувач не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання 

дисципліни 

 
 



Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


