Назва дисципліни
Внутрішньополітичний розвиток країн Світу
Перший (освітньо-професійний) рівень
Рівень вищої освіти
Міжнародні відносин, суспільні комунікації та регіональні стадії
Назва спеціальності
Соціально-економічний розвиток регіону та суспільні комунікації
Назва спеціалізації
денна/заочна
Форма навчання
Кафедра, що забезпечує Правознавства
4
8
Бабіна В.О.
Курс
Семестр
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А
Мета і задачі дисципліни
Метою вивчення курсу є глибоке
усвідомлення студентами
особливостей розвитку політичних систем у державах світу, їх
політичний інститутів, сутності політичних процесів, що відбуваються в
країнах світу.
Задачи – визначати особливості політичних систем країн світу,
аналізувати особливості політичних режимів у сучасному світі, виявляти
специфіку органів законодавчої та виконавчої влади, партійних систем,
формування громадянського суспільства в різних державах світу,
визначати сутність політичних ідеологій та політичної культури в
країнах світу.
В
Тематика дисципліни
1. Політичні системи країн світу.
2. Політичні інститути в країнах світу.
3. Політичні ідеології, культура та процеси.
4. Сучасні політичні відносини в країнах світу.
С
Стиль та методика навчання
Організаційнометодичні форми Лекційні та практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, залік
D
Компетентності
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага
Загальні
різноманітності та багатокультурності. Здатність мотивувати людей,
розробляти ефективну систему організації праці.
ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Уміння
критичного розуміння чинників, які чинять позитивний та негативний
вплив на спілкування та співпрацю з представниками інших бізнескультур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з різних галузей
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та
мультикультурності, толерантності та поваги до них.
СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах,
Спеціальні
зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному,
(фахові,
суспільному, культурному та інформаційному.
предметні)
СК3. Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки,
налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних відносин
різного рівня.
СК12. Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей
та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав.
Е
Основні результати навчання
РН2. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих
країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях;
механізми міжнародних, суспільних та міжрегіональних комунікацій.
РН3. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації,
використання різних джерела інформації про міжнародні та
зовнішньополітичні події та процеси. Демонструвати абстрактне
мислення, систематизувати й упорядковувати отриману інформацію.

РН5. Досліджувати політичні, соціальні та економічні явища та процеси
у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й
узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку
світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та
просторово-часових зв’язків.
РН10. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення
проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.
РН16. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері
міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та
конфлікту в міжнародних та регіональних системах.
РН23. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних
відносин.

