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СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ
Лекція 1. Політична сфера суспільного життя. Політичні системи країн Світу.
1. Поняття про політичну систему. Виникнення і розвиток теорії політичних систем.
2. Структура політичної системи. Компоненти політичної системи.
3. Тенденції розвитку й функціонування політичних систем у країнах Світу.
4. Типології політичних систем: основні підходи. Основні типи політичних систем у
країнах Світу.
Лекція 2. Політична влада та політичні режими в країнах Світу.
1. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Основні концепції
політичної влади.
2. Природа політичної влади. Основні джерела політичної влади. Суб’єкти влади.
Об’єкти влади. Основні функції політичної влади.
3. Політичний режим як спосіб організації та функціонування влади.
4. Демократизація політичних режимів у країнах світу: провідні тенденції.
5. Політична влада та політичний режим в Україні.
Лекція 3. Політичні еліти і політичне лідерство в країнах Світу.
1. Керівні групи суспільства, їх типи. Функції керівних груп.
2. Поняття про політичну еліту. Виникнення, трансформація та поповнення
політичних еліт. Функції політичних еліт у країнах Світу.
3. Політичне лідерство. Концепції політичного лідерства. Критерії класифікації
лідерства. Функції політичних лідерів. Формування політичних лідерів у країнах світу.
Типи політичного лідерства в країнах Світу.
4. Особливості формування політичної еліти в Україні. Політичне лідерство в Україні.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ В КРАЇНАХ СВІТУ
Лекція 4. Держава. Вищі органи влади в державах Світу.
1. Розвиток державності, історичні форми держави.
2. Форми держав, їх складові. Типізації держав Світу.
3. Державний режим, його типи у країнах Світу.
4. Форми державного устрою.
5. Державне адміністративне управління, його функції.
6. Інститут президентства в Україні.
Лекція 5. Політичні партії, партійні та виборчі системи в країнах Світу.
1. Поняття про політичну партію. Типізації політичних партій: основні підходи.
2. Поняття про партійну систему. Основні історичні моделі формування партійних
систем. Поширення партійних систем у державах Світу.
3. Політичне представництво в країнах Світу.
4. Політичні вибори. Виборчі системи в країнах Світу.
5. Політичні партії в Україні. Розвиток партійної системи в Україні. Виборча система в
Україні.
Лекція 6. Громадянське суспільство в країнах Світу.
1. Поняття про громадянське суспільство.

2. Роль політичних партій у формуванні та функціонуванні громадянського суспільства.
3. Суспільні організації та рухи, їх роль у суспільстві, вплив на політичне життя.
4. Суспільно-політичні рухи: виникнення, розвиток, основні типи, поширення у країнах
Світу.
5. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ, КУЛЬТУРА ТА ПРОЦЕСИ
Лекція 7. Політичні ідеології в країнах Світу.
1. Поняття про політичну ідеологію. Основні функції політичної ідеології.
2. Політичні ідеології в сучасному світі. Типології сучасних політичних ідеологій.
3. Поширення політичних ідеологій в Україні.
Лекція 8. Політична культура в країнах світу.
1. Політична культура як складова політичної системи.
2. Основні типології політичної культури. Функції політичної культури. Політичні
культури і субкультури в країнах світу.
3. Демократична політична культура, її ознаки.
4. Політична соціалізація. Процес політичної соціалізації. Моделі та типи
політичної соціалізації в країнах світу.
5. Особливості формування і розвитку політичної культури в Україні.
Лекція 9. Політичні процеси в країнах світу.
1. Поняття про політичний процес. Структура політичного процесу. Типізація
політичних процесів у країнах світу.
2. Поняття про політичні зміни.
3. Системні та несистемні кризи, їх типи.
4. Реформації. Безкризові та кризові реформи. Основні види реформ у країнах світу.
5. Революції, їх типи, фази та наслідки.
6. Способи трансформації політичних систем та інститутів.
7. “Природні” та форсовані різновиди модернізації. Національні та цивілізаційні
особливості модернізацій. Моделі політичної модернізації в країнах світу.
8. Особливості політичних процесів та модернізації в Україні.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ В КРАЇНАХ СВІТУ
Лекція 10. Політичні відносини, діяльність та комунікації в країнах світу.
1. Поняття про політичні відносини. Політичні відносини в країнах світу.
2. Поняття про політичну діяльність. Види політичної діяльності в країнах світу.
3. Особливості політичної діяльності в Україні.
Лекція 11. Політичні комунікації в країнах світу.
1. Поняття про політичну комунікацію. Основні засоби політичної комунікації.
2. Основні принципи політичної комунікації. Провідні функції політичної комунікації.
3. Види засобів масової комунікації. Інформаційні конфлікти в країнах Світу.
4. Політичне маніпулювання. Основні засоби політичного маніпулювання в країнах
Світу.
5. Політичні відносини та політична діяльність в Україні.
Лекція 12. Сучасні політичні практики.
1. Поняття політичних технологій.
2. Політичний маркетинг: поняття, функції і види.
3. Поняття політичного менеджменту.
4. Сутність політичного прогнозування.

