
Конфлікти в публічній політиці 
 
Анотація. Дисципліна «Політичні режими та теорія політичних систем» належить до 

вибіркових дисциплін та викладається для студентів освітнього рівня «бакалавр». Навчальна 

дисципліна поглиблено знайомить студентів із проблематикою політичних режимів та 

сучасних політичних систем, розширює їхні знання про сутність політичного режиму та про 

структуру політичних систем, основні історичні та сучасні класифікації політичних режимів, 

особливості функціонування різновидів політичних режимів в сучасному світі, поглиблює 

знання про ідейні витоки та причини виникнення тоталітаризму, його різновиди та 

відмінності між ними, сутність, слабкі та сильні сторони  авторитаризму, допомагає 

розібратися в значній різноманітності типів авторитарних режимів, в особливостях 

політичного транзиту в різних регіонах сучасного світу, в суперечливій проблематиці такого 

нового феномену як гібридні режими. В рамках даної дисципліни студенти також отримують 

вміння самостійно здійснювати аналіз поточної ситуації в країні, визначати тип політичного 

режиму й давати прогноз його розвитку, орієнтуватися у важливих та складних процесах 

життєдіяльності країн світу та взаємовідносинах соціальної, політичної, економічної, 

культурної систем. 
 
Кількість кредитів: 4. 
 
Мета навчальної дисципліни – з проблематикою політичних режимів та сучасних 

політичних систем, розширення і закріплення знань про різновиди політичних режимів та 

особливості їхнього функціонування в сучасному світі, про структуру політичних систем, її 

функціонування., що дозволить студентам розуміти та орієнтуватися у важливих та складних 

процесах життєдіяльності країн світу та взаємовідносинах соціальної, політичної, 

економічної, культурної систем. 
 
Попередні вимоги: 
 
знати основні поняття політичної науки, основні події та явища політичного життя в світі; 
вміти збирати та опрацьовувати інформацію з теоретичних та практичних питань, 

працювати з науковим та публіцистичним матеріалом, аналізувати та порівнювати цей 

матеріал;   
володіти початковими навичками наукового дослідження, збору інформації, використання 

наукових першоджерел. 
 
Основні теми курсу: 
✓ Політичний режим як предмет вивчення 
✓ Дискурс тоталітаризму 
✓ Тоталітаризм: витоки та сутність 
✓ Різновиди тоталітаризму 
✓ Авторитаризм як політичний режим 
✓ Основні різновиди авторитаризму в сучасному світі 
✓ Особливості політичного транзиту 
✓ Гібридні режими 
✓ Демократія як політичний режим 
✓ Місце системного аналізу політики в науці 
✓ Предмет, структура та основні поняття політичних систем 
✓ Аналіз сучасних теорій політичних систем 
✓ Сутність, структура та функції політичних систем 
✓ Взаємозв’язок та взаємовплив політичної системи. Механізм функціонування 

політичних систем 
✓ Типологія політичних систем 
✓ Особливості тоталітарних політичних систем 



✓ Авторитарні політичні системи в сучасному світі 
✓ Трансформація сучасних політичних систем 
✓ Становлення та сучасний стан демократичних систем Заходу 
✓ Особливості демократичних систем Азії 
✓ Становлення та сучасний стан політичної системи України 
✓ Модернізація та трансформація політичної системи України 

 
Мова викладання: українська. 
 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3 курсі ОНП «Політологія» в обсязі 120 
годин, у тому числі 56 годин лекційних занять та 64 години самостійної роботи. 
 
Форма контролю: залік. 
 
Викладач: к.п.н., доцент кафедри політології Петренко Вікторія Василівна. 
 
Інформація про викладача:  
http://www.polit.univ.kiev.ua/pages.php?lang=ua&page=vykladachi  

http://www.polit.univ.kiev.ua/pages.php?lang=ua&page=vykladachi

