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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Професійна підготовка студентів, які навчаються за напрямом 
“Міжнародні відносини”, спеціальністю “Країнознавство”, перед-
бачає вивчення в ІV семестрі навчальної дисципліни “Внутрішньо-
політичний розвиток країн світу”. Метою вивчення курсу є глибоке 
усвідомлення студентами особливостей розвитку політичних систем 
у державах світу, їх політичних інститутів, сутності політичних про-
цесів, що відбуваються в країнах світу.

Зміст курсу охоплює широке коло питань: політична сфера сус-
пільного життя, політичне життя; політичні системи, їх типи і поши-
рення у світі; політична влада та політичні режими в країнах світу; 
політичні еліти і політичне лідерство в країнах світу; основні форми 
держав, форми правління, органи законодавчої та виконавчої влади в 
країнах світу, форми державного устрою в сучасному світі; політичні 
партії, партійні системи, виборчі системи в країнах світу; громадські 
організації, громадянське суспільство в країнах світу; політичні ідео-
логії та їх поширення в сучасному світі; політична культура, її види 
та поширення у світі; політичні процеси в країнах світу; політичні 
відносини, діяльність та комунікації в країнах світу. При вивченні те-
оретичних питань курсу особлива увага приділяється тим чи іншим 
аспектам внутрішньополітичного розвитку України.

Внаслідок засвоєння навчального курсу студенти повинні вміти: 
визначати особливості політичних систем країн світу; аналізувати 
особливості політичних режимів у сучасному світі; виявляти спе-
цифіку органів законодавчої та виконавчої влади, партійних систем, 
формування громадянського суспільства в різних державах світу; 
визначати сутність політичних ідеологій та політичної культури в 
країнах світу; аналізувати характер політичних процесів, відносин, 
діяльності та комунікацій у різних державах світу, у тому числі в Ук-
раїні.

У процесі вивчення навчальної дисципліни “Внутрішньополі-
тичний розвиток країн світу” велике значення має ефективна само-
стійна робота студентів. Необхідна постійна систематична робота з 
різноманітними джерелами інформації: підручниками, навчальними 
посібниками, енциклопедіями, словниками, науковими монографія-
ми та статтями, науково-популярною літературою тощо.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ  РОЗВИТОК  
КРАЇН  СВІТУ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

змістовий модуль і. Політичні системи країн світу
1

2
3

Політична сфера суспільного життя. Політичні  
системи країн світу
Політична влада та політичні режими в країнах світу
Політичні еліти і політичне лідерство в країнах світу
змістовий модуль іі. Політичні інститути в країнах світу

4
5
6

Держава. Вищі органи влади в державах світу
Політичні партії, партійні та виборчі системи в країнах світу
Громадянське суспільство в країнах світу
змістовий модуль ііі. Політичні ідеології, культура,  
процеси, відносини та комунікації в країнах світу

7
8
9

10

Політичні ідеології в країнах світу
Політична культура в країнах світу
Політичні процеси в країнах світу
Політичні відносини, діяльність та комунікації в країнах світу

Разом годин: 108

ЗМІСТ  
дисципліни  

“ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ  РОЗВИТОК  
КРАЇН  СВІТУ”

змістовий модуль і. Політичні системи країн світу
Тема 1. Політична сфера суспільного життя.  

Політичні системи країн світу
Політична сфера суспільного життя.
Поняття про політичну систему. Виникнення і розвиток теорії 

політичних систем: теорії політичних систем Д. Істона, Г. Алмонда, 
К. Дойча та ін.

Фактори, що впливають на політичні системи. Взаємодія політич-
ної системи з її довкіллям.
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Структура політичної системи. Компоненти політичної системи. 
Вертикальна та горизонтальна структура політичної системи. Основ-
ні підсистеми політичної системи. Основні функції політичної сис-
теми.

Тенденції розвитку й функціонування політичних систем у краї-
нах світу.

Типології політичних систем: основні підходи. Основні типи полі-
тичних систем у країнах світу.

Література [1; 2; 4; 8; 9; 11; 15; 23; 28; 39; 51; 60]

Тема 2. Політична влада та політичні режими в країнах  
світу

Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Основ-
ні концепції політичної влади.

Природа політичної влади. Основні джерела політичної влади. 
Суб’єкти влади. Об’єкти влади. Основні функції політичної влади.

Основні ресурси політичної влади. Легітимність політичної вла-
ди. Основні типи легітимності влади.

Реальна політична влада в країнах світу. Неформальна влада в 
країнах світу. Економічна влада в країнах світу.

Політичний режим як спосіб організації та функціонування вла-
ди.

Типології політичних режимів: різні підходи.
Поняття про демократичний політичний режим. Типології де-

мократії. Інституціональні моделі демократії. Сучасні типи демокра-
тичних режимів. Безпосередня, представницька, корпоративна, плю-
ралістична демократія в країнах світу.

Авторитаризм: змагальна олігархія, авторитарно-бюрократичні, 
традиційні режими та ін. Авторитарні політичні режими в сучасному 
світі.

Тоталітаризм. Основні види тоталітаризму. Тоталітарні політичні 
режими в країнах світу.

Демократизація політичних режимів у країнах світу: провідні тен-
денції.

Політична влада та політичний режим в Україні.
Література [1; 2; 5–9; 11; 13; 15; 23; 34; 40; 59]
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Тема 3. Політичні еліти і політичне лідерство в країнах світу
Керівні групи суспільства, їх типи. Функції керівних груп.
Поняття про політичну еліту. Виникнення, трансформація та по-

повнення політичних еліт. Функції політичних еліт у країнах світу.
Обґрунтування необхідності існування еліт: основні підходи.
Елітарна модель: основні напрями (різновиди), провідні концеп-

ції. Теорія плюралізму еліти: основні підходи. Моделі майбутнього 
державного управління: основні підходи. Обґрунтування необхід-
ності існування еліт: основні підходи.

Відкриті й закриті еліти в країнах світу. Правляча еліта; складові 
елементи.

Політичні еліти в країнах Заходу. Політичні еліти в постсоціаліс-
тичних країнах. Політичні еліти в країнах Сходу. Традиційні еліти в 
країнах світу.

Політичне лідерство. Концепції політичного лідерства. Критерії 
класифікації лідерства. Функції політичних лідерів. Формування 
політичних лідерів у країнах світу. Типи політичного лідерства в краї-
нах світу.

Особливості формування політичної еліти в Україні. Політичне 
лідерство в Україні.

Література [1; 2; 3; 8; 11; 13; 15; 22; 34; 40; 59]

змістовий модуль іі. Політичні інститути в країнах світу
Тема 4. Держава. Вищі органи влади в державах світу
Розвиток державності, історичні форми держави.
Форми держав, їх складові. Типізації держав світу.
Державний режим, його типи у країнах світу.
Форма правління. Інститут глави держави. Монархічна форма 

правління. Способи здобуття влади. Характерні ознаки основних ти-
пів монархій, їх поширення у світі.

Республіканська форма правління. Типи республік у світі. Інсти-
тут президентства, різновиди президентського правління в державах 
світу.

Парламентаризм. Типізація парламентів: основні підходи. Типи 
(моделі) парламентів у країнах світу. Структура парламентів у дер-
жавах світу. Бікамералізм. Функції й організація роботи парламентів 
у державах світу. 
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Виконавча влада. Уряд у системі органів державної влади; способи 
формування. Компетенція уряду, його функції. Способи формування, 
повноваження й структурні особливості урядів у країнах світу.

Форми державного устрою. Унітарні держави. Прості унітарні дер-
жави у світі. Складні унітарні держави. Автономії. Політичні авто-
номії в країнах світу; основні різновиди. Адміністративні автономії. 
Національно-територіальні автономії в державах світу; основні різ-
новиди.

Державне адміністративне управління, його функції. Місцеве са-
моуправління, його функції. Місцеве управління та самоврядування 
у країнах світу; провідні тенденції розвитку. 

Інститут президентства в Україні. Законодавча та виконавча вла-
да в Україні. Державний устрій України. Місцеве управління та само-
врядування в Україні.

Література [1; 2; 4–9; 11; 13; 15; 23; 34; 40; 45; 54; 59]

Тема 5. Політичні партії, партійні та виборчі системи  
в країнах світу

Поняття про політичну партію. Генезис політичних партій. Функ-
ції політичних партій.

Типізації політичних партій: основні підходи. Поширення у світі 
основних типів політичних партій.

Модель сучасної партії. Структура політичної партії. Організація 
діяльності політичної партії. Діяльність політичних партій у країнах 
світу.

Поняття про партійну систему. Основні історичні моделі форму-
вання партійних систем. Головні типи партійних систем. Поширення 
партійних систем у державах світу. 

Політичне представництво в країнах світу.
Політичні вибори. Виборчі системи. Мажоритарна виборча систе-

ма, її види. Пропорційна виборча система, її види. Змішана виборча 
система. Виборчі системи в країнах світу.

Референдуми, плебісцити.
Політичні партії в Україні. Розвиток партійної системи в Україні. 

Виборча система в Україні.
Література [1–6; 8; 9; 11; 15; 34; 40; 45; 59]
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Тема 6. Громадянське суспільство в країнах світу
Поняття про громадянське суспільство. Головні ознаки грома-

дянського суспільства. Взаємозв’язок між державою й громадянсь-
ким суспільством. Громадянське суспільство в правовій державі.

Роль політичних партій у формуванні та функціонуванні грома-
дянського суспільства.

Суспільні організації та рухи, їх роль у суспільстві, вплив на полі-
тичне життя. Неурядові суспільні організації, їх виникнення, розви-
ток, основні типи. Професійні, молодіжні, жіночі, релігійні та інші 
організації в країнах світу.

Суспільно-політичні рухи: виникнення, розвиток, основні типи, 
поширення у країнах світу. 

Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.
Література [1–3; 8; 15; 18; 34; 40; 42; 45; 59]

змістовий модуль ііі.  Політичні ідеології, культура, процеси, 
відносини та комунікації в країнах світу

Тема 7. Політичні ідеології в країнах світу
Поняття про політичну ідеологію. Походження політичних ідео-

логій. Основні функції політичної ідеології.
Політичні ідеології в сучасному світі. Ідеологічний і політичний 

плюралізм сучасності. Типології сучасних політичних ідеологій.
Лібералізм і неолібералізм у країнах світу.
Консерватизм і неоконсерватизм у країнах світу.
Соціалізм і соціал-демократія в країнах світу.
Фашизм і неофашизм у сучасному світі.
Ультраліві ідеології (комунізм, маоїзм та ін.) у сучасному світі.
Традиціоналізм, націоналізм у країнах світу.
Сучасні “постмодерні” ідеології.
Поширення політичних ідеологій в Україні.

Література [1–3; 8; 18; 34; 40; 42; 45; 59]

Тема 8. Політична культура в країнах світу
Політична культура як складова політичної системи. Сутність 

політичної культури. Структурні елементи політичної культури. 
Політичні цінності й норми. Політична психологія як форма політич-
ної свідомості. Способи політичної поведінки.
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Основні типології політичної культури. Функції політичної куль-
тури. Політичні субкультури. Політичні культури і субкультури в 
країнах світу.

Демократична політична культура, її ознаки.
Політична соціалізація. Процес політичної соціалізації. Моделі та 

типи політичної соціалізації в країнах світу.
Особливості формування і розвитку політичної культури в Ук-

раїні.
Література [1–3; 8; 12; 22; 34; 40; 42; 45; 59]

Тема 9. Політичні процеси в країнах світу
Поняття про політичний процес. Структура політичного процесу.
Типізація політичних процесів у країнах світу.
Поняття про політичні зміни. Співвідношення понять “зміна” і 

“розвиток”.
Прогресивний та регресивний розвиток. Критерії прогресивності 

розвитку. Моделі прогресу. Критерії регресивності розвитку.
Системні та несистемні кризи, їх типи. Політичні зміни як резуль-

тат системних криз політичного процесу. Реформації. Безкризові та 
кризові реформи. Основні види реформ у країнах світу.

Революції, їх типи, фази та наслідки.
Способи трансформації політичних систем та інститутів.
“Природні” та форсовані різновиди модернізації. Основні шляхи 

модернізації. Зв’язок між демократизацією й модернізацією. Націо-
нальні та цивілізаційні особливості модернізацій. Експорт модерні-
зацій.

Неполітичні аспекти модернізації. Аспекти й ознаки політичної 
модернізації.

Моделі політичної модернізації в країнах світу.
Особливості політичних процесів та модернізації в Україні.

Література [1–3; 8; 10; 12; 22; 24; 25; 40; 42; 45; 48; 59]

Тема 10.  Політичні відносини, діяльність та комунікації  
в країнах світу

Поняття про політичні відносини. Суспільні суперечності, сус-
пільні конфлікти. Політичні відносини в країнах світу.

Поняття про політичну діяльність. Види політичної діяльності в 
країнах світу. Особливості політичної діяльності в Україні.
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Поняття про політичну комунікацію. Основні засоби політичної 
комунікації. Політична інформація.

Основні принципи політичної комунікації.
Провідні функції політичної комунікації.
Види засобів масової комунікації. Інформаційні конфлікти в краї-

нах світу.
Горизонтальна та вертикальна політична комунікація.
Політичне маніпулювання. Основні засоби політичного маніпу-

лювання в країнах світу.
Політичні відносини та політична діяльність в Україні. Особли-

вості розвитку політичних комунікацій в Україні. Проблеми політич-
ного маніпулювання в Україні.

Література [1–3; 8; 22; 23; 34; 40; 41; 42; 45; 59]

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Політична сфера суспільного життя. Політичне життя суспіль-
ства.

2. Тенденції розвитку політичного життя в країнах світу в кінці 
ХХ — на початку ХХІ ст.

3. Поняття про політичну систему. Теорії політичних систем Д. Іс-
тона, Г. Алмонда, К. Дойча.

4. Структура політичної системи. Основні підсистеми політичної 
системи.

5. Основні функції політичної системи.
6. Типології політичних систем: основні підходи. Основні типи 

політичних систем у країнах світу.
7. Влада як провідний чинник політичної системи. Основні кон-

цепції політичної влади.
8. Основні ресурси політичної влади. Легітимність політичної 

влади; основні типи легітимності влади.
9. Політична влада в країнах світу.

10. Політичний режим. Типології політичних режимів: різні підхо-
ди.

11. Поняття про демократичний політичний режим. Сучасні різно-
види демократичних режимів у країнах світу.

12. Авторитаризм. Авторитарні політичні режими в країнах світу.
13. Тоталітаризм. Тоталітарні політичні режими в сучасному світі.
14. Політична влада та політичний режим в Україні.
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15. Керівні групи суспільства, їх типи. Функції керівних груп (цен-
трів).

16. Політична еліта. Сучасні концепції політичних еліт.
17. Функції політичних еліт у країнах світу.
18. Типи політичних еліт у країнах світу.
19. Обґрунтування необхідності існування еліт. Поповнення еліт у 

країнах світу.
20. Політичне лідерство. Концепції політичного лідерства.
21. Формування політичних лідерів у країнах світу. Типи політич-

ного лідерства в країнах світу.
22. Особливості формування політичної еліти в Україні. Політич-

не лідерство в Україні.
23. Форми держав, їх складові. Типізації держав світу.
24. Монархічна форма правління. Успадкування влади в монархіях 

світу.
25. Типи монархій у сучасному світі.
26. Повноваження глави держави, його відносини з владними інс-

титутами в монархіях світу.
27. Республіканська форма правління. Типи республік у світі.
28. Інститут президентства, різновиди президентського правління 

в державах світу.
29. Повноваження глави держави, його відносини з владними інс-

титутами в республіках світу.
30. Парламентаризм. Типи (моделі) парламентів у країнах світу.
31. Структура парламентів; організація їх роботи в державах світу.
32. Повноваження парламентів у країнах світу; законодавчий про-

цес.
33. Виконавча влада. Уряд у системі органів державної влади; спо-

соби формування урядів у країнах світу.
34. Компетенція урядів, їх функції в країнах світу.
35. Нормотворча діяльність урядів у країнах світу.
36. Форми державного устрою. Унітарні держави. Прості унітарні 

держави у світі.
37. Складні унітарні держави. Автономії в країнах світу.
38. Федеративний устрій. Типи федерацій у світі.
39. Місцеві органи влади в країнах світу.
40. Місцеве управління та самоврядування у країнах світу; провід-

ні тенденції розвитку.
41. Законодавча влада в Україні.
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42. Виконавча влада в Україні.
43. Поняття про політичну партію. Генезис політичних партій. 

Функції політичних партій.
44. Типізації політичних партій: основні підходи. Поширення у 

світі основних типів політичних партій.
45. Структура політичної партії. Організація діяльності політичної 

партії. Діяльність політичних партій у країнах світу.
46. Поняття про партійну систему. Головні типи партійних систем. 

Поширення партійних систем у державах світу.
47. Політичні вибори. Типи виборчих систем.
48. Мажоритарна виборча система, її різновиди в країнах світу.
49. Пропорційна виборча система, її різновиди в країнах світу.
50. Змішана виборча система, її різновиди в країнах світу.
51. Референдуми, плебісцити, їх проведення в державах світу.
52. Політичні партії в Україні. Розвиток партійної системи в Ук-

раїні.
53. Виборча система в Україні.
54. Поняття про громадянське суспільство. Головні ознаки грома-

дянського суспільства.
55. Взаємозв’язок між державою й громадянським суспільством. 

Громадянське суспільство в правовій державі.
56. Суспільні організації та рухи, їх роль у суспільстві, вплив на 

політичне життя.
57. Неурядові суспільні організації в країнах світу.
58. Суспільно-політичні рухи: виникнення, розвиток, основні типи, 

поширення у країнах світу. 
59. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.
60. Політична ідеологія. Основні функції політичних ідеологій.
61. Лібералізм і неолібералізм у країнах світу.
62. Консерватизм і неоконсерватизм у країнах світу.
63. Соціалізм і соціал-демократія в країнах світу.
64. Ультраправі та ультраліві ідеології в сучасному світі.
65. Традиціоналізм, націоналізм у країнах світу.
66. Поширення політичних ідеологій в Україні.
67. Політична культура. Функції політичної культури.
68. Основні типи політичних культур у країнах світу.
69. Структурні елементи політичної культури. Політичні субкуль-

тури в країнах світу.
70. Демократична політична культура в країнах світу.
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71. Політична психологія. Способи політичної поведінки.
72. Політична соціалізація. Типи політичної соціалізації в країнах 

світу.
73. Особливості формування і розвитку політичної культури в Ук-

раїні.
74. Політичний процес. Структура політичного процесу.
75. Типізація політичних процесів у країнах світу.
76. Прогресивний та регресивний розвиток, їх критерії.
77. Реформації. Основні види реформ у країнах світу.
78. Революції, їх типи, фази та наслідки.
79. Способи трансформації політичних систем та інститутів у краї-

нах світу.
80. Основні шляхи модернізації. Моделі політичної модернізації в 

країнах світу.
81. Аспекти й ознаки політичної модернізації. Неполітичні аспекти 

модернізації.
82. Особливості політичних процесів та модернізації в Україні.
83. Політичні відносини. Політичні відносини в країнах світу.
84. Поняття про політичну діяльність. Види політичної діяльності 

в країнах світу.
85. Особливості політичної діяльності в Україні.
86. Політична комунікація. Основні засоби політичної комунікації
87. Провідні принципи та функції політичної комунікації.
88. Види засобів масової комунікації. Розвиток засобів масової ко-

мунікації в країнах світу.
89. Політичне маніпулювання. Основні засоби політичного мані-

пулювання в країнах світу.
90. Особливості розвитку політичних комунікацій в Україні. Про-

блеми політичного маніпулювання в Україні.
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