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ВСТУП
Навчальна дисципліна «Політичний розвиток та політичні системи країн
світу» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з галузі знань – 0302 міжнародні
відносини, напрямів підготовки - 6.030203 – міжнародні економічні
відносини, 6.030204 – міжнародна інформація, 6.030205 – країнознавство,
6.030206 – міжнародний бізнес.
Дана дисципліна входить у цикл нормативних навчальних дисциплін
спеціальностей - 6.030203 – міжнародні економічні відносини, 6.030204 –
міжнародна інформація, 6.030205 – країнознавство, 6.030206 – міжнародний
бізнес. Викладається в обсязі – 72 год. (2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 18
год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – 38 год. У курсі
передбачено 1 змістовий модуль та 1 підсумкова модульна контрольна робота.
Завершується дисципліна – заліком.
Мета дисципліни – формування у студентів комплексного підходу до
вивчення
закономірностей
і
особливостей
політичного
розвитку,
функціонування партійних систем та політичних режимів країн і регіонів –
Співдружності Незалежних Держав; Європейського Союзу; Східної, ПівденноСхідної й Південної Азії; Близького Сходу; Арабського Заходу; Тропічної й
Південної Африки; Англо-Америки й Латинської Америки; вміння володіти
компаративним методом дослідження політичних процесів і систем; розуміння
глобальних і регіональних тенденцій світового розвитку, а також ознайомлення
студентів із ключовими проблемами політичних систем країн світу.
Завдання – ознайомлення студентів із понятійно-категоріальним апаратом
країнознавчої дисципліни «Політичний розвиток та політичні системи країн
світу», вивчення міжнародно-історичних і політико-правових особливостей
розвитку країн та регіонів пострадянського простору, євроатлантичної
спільноти, Азії, Африки та Латинської Америки, отримання студентами
уявлення про державний устрій і політичні режими країн СНД, Європи, Азії,
Африки й Америки та їхніх регіональних об’єднань;
.
Курс складається з одного змістового модуля.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- понятійно-категоріальний апарат нормативного курсу «Політичний
розвиток та політичні системи країн світу»;
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- особливості політичних систем та політичного розвитку країн світу;
- загальні тенденції впливу політичних систем держав світу на вироблення й
реалізацію їх зовнішньої політики;
- характер впливу партійних систем держав СНД, Європи, Азії, Африки й
Америки на їх зовнішню політику;
- історично-цивілізаційні, геополітичні, суспільно-політичні й правові
особливості розвитку країн та регіонів;
- політичні складові країнознавчих досліджень.
вміти:
- добирати, систематизувати й аналізувати політологічну інформацію;
-

будувати

загальну

схему

порівняльно-політичної

країнознавчої

характеристики;
- орієнтуватися в політичній проблематиці країн світу;
- використовувати методології системного й компаративного підходів в
дослідженнях політичних систем країн регіону;
- формулювати припущення, передбачення та прогнози в розвиткові
політичних процесів та міжнародних відносин в країнах та регіонах світу;
- складати наукову бібліографію з політичної проблематики;
- готувати письмові та усні реферати, а також презентації із запропонованої
проблематики, використовуючи для цього сучасні комп’ютерні технології;
Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних
відносин: нормативна навчальна дисципліна «Політичний розвиток та
політичні системи країн світу» є складовою циклу професійно-практичної
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму
підготовки міжнародна інформація.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Дисципліна «Політичний розвиток та
політичні системи країн світу» тісно пов’язана з такими нормативними
курсами як «Країнознавство», «Основи наукових досліджень», «Історія
політичних вчень», «Історія міжнародних відносин», «Міжнародні організації»,
«Теорія міжнародних відносин».

5

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1: Політичний розвиток та політичні системи країн світу як
навчальна дисципліна в рамках країнознавчих досліджень
Сутність навчальної дисципліни «Політичний розвиток та політичні системи
країн світу» та її зв’язок із фундаментальними проблемами політичного життя.
Теоретичні джерела та концептуальні витоки дисципліни. Структура й основні
методи дослідження дисципліни. Застосування дисципліни «Політичний
розвиток та політичні системи країн світу» в країнознавчих дослідженнях.
Тема 2: Еволюція політичних систем учасників СНД: компаративний
аналіз
Особливості процесу суверенізації й оформлення поділу влади в республіках
колишнього СРСР. Огляд політичної ситуації в країнах регіону після здобуття
незалежності.

Посилення

президентської

влади

-

провідна

тенденція

політичного розвитку країн СНД. Криза парламентаризму на пострадянському
просторі. Проблема політичної стабільності й свободи ЗМІ. Особливості
формування політичних режимів Російської Федерації, України й Казахстану.
Тема 3: Особливості політичних систем країн Євросоюзу
Типології політичних режимів й різновиди сучасних політичних режимів.
Парламентська монархія в державах Скандинавії й Бенілюксу: спільне та
особливе. Виборчий процес і виборча кампанія в Сполученому Королівстві
Великої Британії й Північної Ірландії. «Канцлерська демократія» в ФРН.
«Раціоналізований парламентаризм» П’ятої республіки в Франції. Пропорційна
виборча система в країнах Південної Європи: особливості функціонування.
Вплив фінансово-економічної кризи на політичний розвиток в країнах ЄС.
Тема 4: Політичні системи та політичний розвиток держав Східної й
Південно-Східної Азії
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Сутність і функції політичної ідеології. Стабілізація політичного режиму в
КНР після смерті Мао Цзедуна. Еволюція ідейно-теоретичних і організаційних
засад діяльності Комуністичної партії Китаю. Тоталітарний комуністичний
режим КНДР та його курс на самоізоляцію. Перехід від авторитаризму до
демократії в Республіці Корея. Політичні системи Соціалістичної Республіки
В’єтнам, ЛНДР і Королівства Камбоджа: постбіполярні трансформації.
Опозиційні рухи й проблема реформування політичних систем ідеократичних
країн.
Тема 5: Становлення й розвиток політичних систем країн Південної Азії
Історичні передумови формування політичних систем країн Південної Азії.
Національне питання в Індії й Шрі-Ланці та вдосконалення їхнього
адміністративно-територіального устрою. Еволюція багатопартійності в Індії,
Бангладеш і Шрі-Ланці: від поляризованого плюралізму до двопартійної
системи. Вплив релігії на політичний розвиток Ісламської Республіки Пакистан.
Повалення абсолютистської монархії в Непалі й проголошення федеративної
демократичної республіки. Мальдівська Республіка: від авторитаризму до
демократії.
Тема 6: Політичні системи та тенденції політичного розвитку країн
Близького Сходу
Внутрішні й зовнішні чинники поширення бюрократичних авторитарних
систем. Вплив ісламу на політичний лад і судову систему країн Близького
Сходу. Концепція «велаят-е-факіх» і еволюція іранського теократичного
режиму. Особливості формування політичних систем абсолютних аравійських
монархій. Дуалістична монархія в Йорданії. Парламентська республіка в Лівані
й Іраку. Вплив «Арабської весни» на політичні системи держав Близького
Сходу. Особливості політичної системи Держави Ізраїль.
Тема 7: Формування й еволюція політичних систем країн Тропічної й
Південної Африки
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Суспільно-політична орієнтація нових незалежних держав «на південь від
Сахари». Крах політики «соціалістичної орієнтації» після холодної війни й
труднощі лібералізації країн Тропічної Африки. Уроки політичної модернізації
в капіталістичних державах регіону. Система апартеїду й особливості
демократичного транзиту в Південно-Африканській Республіці. Державний лад
і устрій ПАР за Конституцією 1996 р.: «надпарламентська республіка».
Тема 8: Політичні системи США і Канади: порівняльний аналіз
Основні

етапи

формування

американського

й

канадського

конституціоналізму. Республіканська форма правління на прикладі Сполучених
Штатів Америки. Феномен «роздільного правління». Поділ влади й система
«стримувань та противаг». Особливості системи лобіювання у США.
Становлення Канади від колонії до незалежної держави. Партійна й виборча
система «королівства Співдружності».
Тема 9: Політичні системи республік Латинської Америки: теорія й
практика
«Суперпрезидентська» республіка. Військово-диктаторські режими в країнах
Латинської Америки та їхні політичні наслідки. Утвердження системи
представницької демократії після завершення холодної війни. Формування
багатопартійності. Державний лад і виборче законодавство Бразилії й
Аргентини. Будівництво «соціалізму ХХІ століття» в Болівії, Венесуелі й
Еквадорі: спільне й особливе. Громадянська війна в Колумбії та її вплив на
політичну систему країни.
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