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Вступ 
 
1. Метою дисципліни є ознайомлення студентів з проблематикою політичних систем 

в сучасному світі, особливостями та ключовими проблемами їхнього функціонування в 

країнах Європи та Азії, розширення і закріплення знань про різновиди політичних систем, 

.формування у студентів компетентностей, які дозволять їм здійснювати комплексний підхід 

до вивчення закономірностей і особливостей політичного розвитку та  функціонування 

політичних систем світу та  розуміння глобальних і регіональних тенденцій світового 

розвитку. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни 
До початку вивчення цього курсу студенти повинні: 
мати знання: про основи історії та теорії політичної науки, сутність політичної системи 

та основні типи політичних систем, 
вміти: збирати та аналізувати інформацію щодо подій, процесів та явищ політичного 

життя суспільства,  
володіти елементарними навичками використання інформаційних джерел; 

наукового дослідження та управління інформацією; критичного ставлення до соціально-
політичних подій та явищ. 

3. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Особливості політичних систем Європи та Азії» належить до вибіркових 

дисциплін, що викладаються для студентів освітнього рівня «бакалавр» та є джерелом 

отримання знань і навичок, необхідних для професійної діяльності політолога. Навчальна 

дисципліна поглиблено знайомить студентів із проблематикою політичних систем, розширює 

їхні знання про сутність та типи політичних систем, особливості функціонування політичних 

систем в таких регіонах світу як Західна, Центральна та Східна Європа, Південна, Південно-
Східна, Східна та Центральна Азія, Близький Схід та Арабський Захід. В рамках даної 

дисципліни студенти також отримують вміння самостійно здійснювати аналіз поточної 

політичної ситуації в країні, визначати тип політичної системи й давати прогноз її розвитку. 

Цей курс дозволить студентам освоїти прийоми та навички політичного аналізу та 

інтерпретації політичних процесів і явищ у політичних системах різного рівня. 
 
4. Завданнями (навчальними цілями) дисципліни є: 
✓ закріплення студентами знань про сутність та типи сучасних політичних систем, 

основні тенденції сучасної регіональної політики; 
✓ розширення студентами знань про особливості становлення та сучасний стан 

західноєвропейських демократій; 
✓ поглиблення знань про політичні системи та тенденції політичного розвитку країн 

Східної Європи, Балтії та Закавказзя; 
✓ надання знань про особливості становлення і розвиток політичних систем країн 

Центральної, Східної та Південної Азії; 
✓ розширення студентами знань про  специфіку політичного розвитку держав 

Близького Сходу;  
✓ набуття студентами необхідних практичних навичок для аналізу існуючих у 

сучасному світі політичних систем.  Можливо підкоригувати, бо співпадає з 

результатами навчання 
 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК 2.  Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ФК1. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки.  
ФК 3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у 

різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  



ФК 4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної 

теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності.  
ФК 6. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні.  
 

5. Результати навчання. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Методи викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    

1
1.1 

сутність політичної системи, основні 

типи політичних систем та  тенденції 

сучасної регіональної політики 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді,  

есе, 
підсумкова 
контрольна 

робота 

10 

1
1.2 

особливості становлення та 

сучасний стан західноєвропейських 

демократій 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді,  

есе, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1
1.3 

політичні системи та тенденції 

політичного розвитку країн Східної 

Європи, Балтії та Закавказзя 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді,  

есе, 
підсумкова 
контрольна 

робота 

10 

1
1.4 

особливості становлення і розвитку 

політичних систем країн 

Центральної, Східної та Південної 

Азії 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді,  

есе, 
підсумкова 
контрольна 

робота 

5 

1
1.5 

специфіку політичного розвитку 

держав Близького Сходу; 
Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усні доповіді,  

есе, 
підсумкова 
контрольна 

робота 

5 

 Вміти:    
2

2.1 
 
комплексно аналізувати існуючі у 

сучасному світі політичні системи, 

самостійно визначати тип системи 
  

Семінар, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

есе 
10 

2
2.2 

спираючись на знання процесів  

внутрішнього та міжнародного  

політичного життя, здійснювати 

аналіз поточної ситуації в країні і 

Семінар, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

есе 
10 



давати прогноз розвитку політичної 

системи 
1

2.3 
критично оцінювати знання про 

політичні явища та процеси, яке 

представлене в масовій свідомості, 

публікаціях в ЗМІ та в соціальних 

інтернет-мережах  

Семінар, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

есе 
10 

 Комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

літератури з проблематики 

політичних режимів в процесі  

підготовки до семінарських занять та 

написання самостійних робіт 

Семінар, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

есе 
5 

3
3.2 

презентувати результати проведених 

досліджень та здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій 

Семінар, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

есе 
10 

3
3.3 

вести полеміку стосовно актуальних 

політичних проблем внутрішнього 

та міжнародного політичного життя 

Семінар Дискусії 5 

 Автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу, вільно 

володіти методами обробки, аналізу 

та синтезу наукової інформації 

Самостійна 
 робота 

Есе 5 

4
4.2 

нести відповідальність за 

достовірність інформації, яка 

повідомляється під час семінарських 

занять та використовується при 

написанні самостійних робіт 

Семінар, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, есе 
5 

 
 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
 

          Результати навчання       

дисципліни  
Програмні 
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 

1. Розуміти предметну 

область, етичні та правові 

засади професійної 

діяльності 

+ + + + +  + +     

2. Вільно спілкуватися 

державною та однією з 

іноземних мов усно і 

       + +  +  



письмово у професійній 

діяльності 
8. Вміти використовувати 

базовий категорійно-
понятійний та аналітично- 
дослідницький апарат 

сучасної політичної науки 

+     + +    +  

10. Вміти описувати, 

пояснювати й оцінювати 

політичні процеси та явища 

у різних історичних, 

соціальних, культурних та 

ідеологічних контекстах 

+     + + + + +   

11.Застосовувати 

інструментарій нормативної 

емпіричної політичної 

теорії, політичної 

методології, порівняльної та 

прикладної політології, 

міжнародних та глобальних 

студій у фаховій діяльності 

+     + +   + +  

13. Вміти аналізувати 

публічну політику на 

місцевому, національному, 

європейському та 

глобальному рівні. 

 + + + + + +      

 
7. Схема формування оцінки 
7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1-1.5), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  
 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 2.1, 2.2. 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2 – 12 /20 балів 
2. Самостійна робота (написання есе): РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,  2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 

4.2 – 36 /60 балів 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійну роботу (написання есе).  
Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
 

- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент може відпрацювати завдання на семінар 

в усній формі. 
 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі  -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5  – 12 / 20 балів 



Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума 

балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної 

роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 
передбачає додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 
балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в усній 

формі.  
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12  60 
Максимум 80  20  100 

 
7.2. Організація оцінювання 
 

Семестрова робота 

Семестрова кількість 

балів 

Min – 48 

бали 

Max – 80 

балів 

Аудиторна 

робота: усна 

доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 4, 6 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на занятті, 

теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

Min – 12 Max – 20 

Самостійна 

робота 
(есе) 

До теми 1-10: Підготовка есе 

на тему дисципліни (за вибором 

студента)  

Min – 36 Max – 60 

Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-10 

Min – 12 Max – 20 

Підсумкова 

оцінка з дисципліни 
 

60 100 

 
 
Критерії оцінювання: 
 
1. Аудиторна робота: 
На семінарських заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у 

виступах, активність при обговоренні питань, відповіді на питання експрес-контролю тощо. 



Критеріями оцінки при усних відповідях можуть бути: повнота розкриття питання; логіка 

викладення; впевненість та переконливість, культура мови; використання основної та 

додаткової літератури (монографій, навчальних посібників, журналів, інших періодичних 

видань тощо); аналітичність міркування, вміння робити порівняння, висновки. 
 
Критерії оцінювання роботи на семінарі: 

глибоке розкриття питань – 20 -17 балів; 
повна коротка відповідь – 16-12 балів; 
неповна відповідь – 11 -7 балів; 
незадовільна відповідь – 6 -1 бал. 

 
У разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються в усній чи письмовій формі. 
 
2. Самостійна робота  
Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем здійснюється у 

вигляді написання есе. Есе передбачає аналіз політичної системи певної країни Європи чи 

Азії на вибір студента.  
 

Критерії оцінювання есе: 
глибоке розкриття проблеми, відображення власної позиції – 60-50 балів; 
обґрунтоване розкриття проблеми – 49 -30 балів; 
тема розкрита неповно – 29 -20 балів; 
реферат суто компілятивного рівня – 19 - 10 балів; 
розкриті лише окремі аспекти – 9 -1 балів; 
реферат не зарахований – 0 балів. 

 
Критеріями оцінки при виконанні письмових завдань також можуть бути: повнота 

розкриття питання; цілісність, систематичність, логічна послідовність, вміння формулювати 

висновки; акуратність оформлення письмової роботи; підготовка матеріалу за допомогою 

різних технічних засобів (слайдів, схем тощо). 
 
3. Підсумкова контрольна робота 
По завершенні вивчення курсу студент виконує підсумкову контрольну роботу/тест.  

Участь всіх студентів в контрольному заході обов'язкова.  
Контрольна робота оцінюється в діапазоні від 1 до 20 балів. 
 
Критерії оцінювання контрольної роботи: 
глибоке розкриття питань – 20-16 балів; 
повна коротка відповідь – 15-11 балів; 
неповна відповідь – 10-6 балів; 
незадовільна відповідь – 5-1 бали. 
 
 

 
7.3 Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail  0 - 59 

 
 
 
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ Тема Кількість годин 

Лекції Семінари Самост. 

робота 
Частина 1 

1 Політична система як предмет вивчення 
  

6 
2 Становлення та сучасний стан 

західноєвропейських демократій 
0,5 

 
8 

3 Особливості скандинавської демократії 0,5 
 

8 
4 Політичні системи та тенденції політичного 

розвитку країн Східної Європи та Балтії 
0,5 1 8 

5 Політичні системи країн Закавказзя 0,5 
 

8 
6 Загальні тенденції політичного розвитку. країн 

Центральної Азії 
0,5 1 6 

7 Специфіка політичного розвитку держав 

Близького  
0.5 

 
6 

8 Особливості політичних систем країн Східної 

Азії  
0.5 

 
6 

9 Становлення і розвиток політичних систем 

країн Південної та Південно- Східної Азії 
0,5  6 

10 Особливості азіатських демократій    8 
 Самостійна робота (есе)          14 

 Підсумкова контрольна робота  
 

  
 Всього 4 2 84 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій                4 год. 
Семінарів             2 год. 
Самостійна робота 84 год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рекомендована література 

Основна 
Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: навчальний посібник. / С.Д Гелей, 

С.М. Рутар – К. : Центр учбової літератури, 2012. –346 с. 
Головченко В. Політико-правові системи країн Азії: Курс лекцій. - К.: ІМВ, 2005.-210 с. 
Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії: навч.пос. / П. М. Ігнатьєв – Чернівці: Книги - ХХІ, 

2006. – 424  
Кириченко В. М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс: навч. посіб. – К., 2013. 
Країнознавство: підручник / За ред. М.С. Дорошко  – К.: Знання, 2012. – 439 с. 
Лизогуб В. А. Країнознавство: підручник / В. А. Лизогуб. – Харків: Право, 2019. – 384 с. 
Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. 

– К.: 2004. – 560 с. 
Мальська М. П., Антонюк Н. В., Занько Ю. С., Ганич Н. М. Країнознавство: теорія та практика. 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с. 
Масляк П.О. Країнознавство: підручник. - К.: Знання, 2008. - 292 с. 
Политический атлас мира / Страны мира – Режим доступа: 

http://www.hyno.ru/country/index.html 
Політична система сучасного суспільства: навчальний посібник / В. В. Мадіссон, Т. І. 

Кадлубович,  Д. С.Черняк, Н. В. Пархоменко. – К., 2015. 
Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / за заг. ред. В. Багірова, 

М. Сазонова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 576 с. 
Современная сравнительная политология. Хрестоматия. - М., 1997. 
 
Додаткова 
Антонов В.И. Ли Куан Ю – отец «сингапурского чуда» // Вестник Моск. ун-та. Серия 12.  

Политические науки. – 2009. – № 2. – С. 62-76. 
Арабские страны Западной Азии и Северной Африки. Вып. 6. - М., 2007. 
Армия и власть на Ближнем Востоке: От авторитаризма к демократии / Под  ред. В. М. 

Ахмедова. - М., 2002. 
Ахмедов. В. Армия и власть на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху глобализации и 

модернизации. - М., 2006. 
Баранов А., Чинкова Е. Арабские режимы окостенели. Но они – заслон против исламистов // 

Комсомольская правда в Украине. – 2011. – 15 февраля. – С.12. 
Бергстен Ф., Гилл Б., Ларди И., Митчелл Д. Китай. Что следует знать о новой сверхдержаве. - 

М., 2007. 
Бориславська О.М., Заяць І.Я., Різник С.В. Конституційне право зарубіжних держав: 

навч.-метод. посібн. К. : ІнЮре, 2015. – 360 с. 
Бориславська О.М., Різник С.В. Організація державної влади в сучасному світі : 

конституційно-правова енциклопедія. - Львів : ПАІС, 2012.– С.76-79. 
Виноградов А. В. Китайская модель модернизации: Поиски новой идентичности. - М., 2005. 
Головненко B.I. Китай: країнознавчий портрет. - К.: Знання, 2010.-71 с. 
Головченко В.І., Рубель В.А. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець XIX - 

друга третина XX ст.): навч. посіб. - К.: Либідь, 2010. - 520 с. 
Головченко В.. Кравчук О. Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка, Австралія і 

Океанія: Навчальний посібник. - К.: ЗАТ «Нічлава», 2006. -336 с. 
Дахно І.І. Країни світу: енцикл. Довідник / І. І. Дахно – К.: МАПА, 2004. - 608 с. 
Саидов А.Х. Национальные парламенты мира: энцикл. справ. - М.: Во.| Клувер, 2005. - 720 с. 
Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на Востоке: Учеб, пособие 

для студентов вузов. - М: Аспект Пресс, 2007. - 190 с. 
Дербишайр Дж. и Дербишайр Я. Политические системы мира. М., 2004.  
Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навчальний иосібник. -  Чернівці: Книги 

- XXI, 2008. - 308 с. 



Ігнатьєв П.М. Проблема тероризму в Індії: витоки та наслідки // Стратегічна Панорама. - 2007. 
- №3. - С.88 - 95. 

Ігнатьєв П.М. Зміна політичних еліт на території півострова Індостан: виклики для Індії 

//1Іолітологічний вісник. - 2008. - № 37. - С.332 - 343. 
Ігнатьєв П.М. Шрі-Ланка: Країнознавчий портрет. - Чернівці: Книги - XXI століття, 2009. - 288 

с. 
Ігнатьєв II.М. Індія на шляху до лідерства в Південній Азії. - Чернівці: Книги - XXI століття, 

2006. - 503 с. 
Ислам и политика (взаимодействие ислама и политики в странах Ближнего  и Среднего 

Востока, на Кавказе и в Центральной Азии) / Под ред. В. Я.  Белокреницкого, А. 3. 

Егорина. - М., 2001. 
Конституції зарубіжних країн: навчальний посібник / за заг. ред. В.О. Серьогіна. – 

Х.:ФІНН, 2009. 
Ли Куан Ю. Сингапурская история: Из «третьего мира — в первый». - М., 2005. 
Майдан І.Г. Інститути державної влади в Ісламській Республіці Іран (ІРІ) // Науковий вісник 

Дипломатичної академії України. - К., 2001. - Вин.5. - С.334- 343. 
Петренко В. В. Особливості скандинавської моделі демократії  // Гілея: науковий вісник.  - 

2021. – Вип. 166 (№ 11)  –  С. 48 -52. 
Панкевич О.З. Конституційне право закордонних країн: Навч. пос. – Львів : ЛьДУВС, 2012. – 

288с 
Петренко В. Політичний режим сучасної Туреччини: балансування між демократією та 

авторитаризмом // Гілея: науковий вісник.  – 2019. – Вип. 149 (№ 10).  Ч. 3. Політичні 

науки.  –  С. 54 -57. 
Петренко В. В. Трансформація політичного режиму Туреччини за часів правління Р. Т. 

Ердогана  // Гілея: науковий вісник.  - 2021. – Вип. 160 (№ 1- 2).  Ч. 3. Політичні 

науки.  –  С. 66-70.   
Политические системы и политические культуры Востока / Под ред. А. Д. Воскресенского. 2-

е изд. - М., 2007.  
Правовые системы стран мира. Энциклопед. справочник / Отв. ред. А. Я. Сухарев – М.: Норма, 
2007. - с. 973. 
Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник - Режим доступа: 

https://kommentarii.org/strani_mira_eciklopediy/ 
Попов А. П. Политические системы и политические режимы в Китае XX в. - М., 2007. 
Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв. ред. - д.ю.н. 

А.Я.Сухарев. - М.: «Издательство НОРМА», 2001. - 840 с. 
Романюк Анатолій Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: 

інституційний вимір / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 
392с. 

Саидов А.Х. Национальные парламенты мира: энцикл. справочник - М.: Во.| Клувер, 2005. - 
720 с. 

Сугорнов Д. А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР: от Мао  Дзэдуна к Дэн 

Сяопину. - М., 2006. 
Сапронова М. А. Арабский Восток: власть и конституции. М., 2001.  
Сапронова М.А. Политический процесс в арабских странах: учеб, пособие. - М.: МГИМО - 
Университет, 2008. - 320 с. 
Троян С. С. Порівняльні політичні системи сучасності: Навч. посібник — К. : НМЦВО, 2003. 

-  266с. 
Юрківський В.М. Країни світу: Довідник. – 2-е вид. – К.: Либідь, 2001. – 368 с. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток  
до робочої програми навчальної дисципліни 

«Особливості політичних систем Європи та Азії»  
для здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня  

спеціальності 052 «Політологія» 
освітньої програми «Політологія» 

заочної форми навчання 
6 семестр 
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політології 
e-mail vvv-556@ukr.net 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ Тема Кількість годин 

Лекції Семінари Самост. 

робота 
Частина 1 

1 Політична система як предмет вивчення 
  

10 
2 Становлення та сучасний стан 

західноєвропейських демократій 
0,5 

 
8 

3 Особливості скандинавської демократії 0,5 
 

8 
4 Політичні системи та тенденції політичного 

розвитку країн Східної Європи та Балтії 
0,5 2 8 

5 Політичні системи країн Закавказзя 0,5 
 

8 
6 Загальні тенденції політичного розвитку. країн 

Центральної Азії 
0,5 

 
8 

7 Специфіка політичного розвитку держав 

Близького  
0.5 

 
8 

8 Особливості політичних систем країн Східної 

Азії  
0.5 

 
8 

9 Становлення і розвиток політичних систем 

країн Південної та Південно- Східної Азії 
0,5  8 

10 Особливості азіатських демократій    10 
 Підсумкова контрольна робота  

 
  

 Всього 4 2 84 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій                4 год. 
Семінарів             2 год. 
Самостійна робота 84 год. 

 
Організація оцінювання 
 

Семестрова робота Кількість балів 
 Min 48  Max 100  
Аудиторна робота: усна доповідь 

на семінарі, доповнення, участь в 

дискусіях 

12 х 1 = 12 20 х 1 = 20 

Самостійна робота (написання 

есе) 
36 60 

Підсумкова контрольна робота 12 х 1 = 12 20 х 1 = 20 
Підсумкова оцінка з дисципліни 60 100 

 
Завдання на семінари 

 
Семінар 1. Політичні системи та тенденції політичного розвитку країн Східної Європи та 

mailto:vvv-556@ukr.net


Балтії 
1. Політичні системи країн Східної Європи. 
2. Політичні системи країн Балтії. 
 

Література 
До 1 питання: 
Бондунов А.Л. Современная Восточная Европа: границы понятия и геополитическая 

организация // Вестник Московского университета. – Сер. 18. – Социология и 

политология. - 2013. - No1. – С.208-222. 
Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: навчальний посібник. / С.Д Гелей, 

С.М. Рутар – К. : Центр учбової літератури, 2012. –346 с. 
Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навчальний иосібник. -  Чернівці: Книги 

- XXI, 2008. - 308 с. 
Зеленько Г. Державна влада та опозиція в країнах Центрально-Східної Європи: практики 

взаємодії // Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними 

країнами [Монографія] За заг.ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН 

України. – 2016. – 488 с.  
Країнознавство: підручник / За ред. М.С. Дорошко  – К.: Знання, 2012. – 439 с. 
Піляєв І.С. Концепція регіону Центрально-Східної Європи: актуальний погляд //Актуальні 

проблеми міжнародних відносин. – Вип. 116 (Частина 1). - 2013. – С. 34-48. 
Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія 

/ за ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського, – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН 

України», 2017. – 288 с. 
 
До 2 питання: 
Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: навчальний посібник. / С.Д Гелей, 

С.М. Рутар – К. : Центр учбової літератури, 2012. –346 с. 
Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД і Балтії: Навчальний иосібник. -  Чернівці: Книги 

- XXI, 2008. - 308 с. 
Країнознавство: підручник / За ред. М.С. Дорошко  – К.: Знання, 2012. – 439 с. 
 

Самостійна робота 
Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем здійснюється у 

вигляді написання есе.  
Вимоги до виконання есе: проаналізувати  політичну систему країни Європи чи Азії (на 

вибір студента) за певними критеріями.  
Обсяг: 10 -15 сторінок формату А4 (14 шрифт, 1,5 інтервал). 
Оцінювання: есе оцінюється в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Критерії оцінювання есе: 
глибоке розкриття проблеми, відображення власної позиції – 20-17 балів; 
обґрунтоване розкриття проблеми – 16-13 балів; 
тема розкрита неповно – 12-9 балів; 
есе суто компілятивного рівня – 8-6 балів; 
розкриті лише окремі аспекти – 5-1 бали; 
есе не зараховане – 0 балів. 
Критеріями оцінки при виконанні письмових завдань також можуть бути: повнота 

розкриття питання; цілісність, систематичність, логічна послідовність, вміння формулювати 

висновки; акуратність оформлення письмової роботи; підготовка матеріалу за допомогою 

різних технічних засобів (слайдів, схем тощо). 
 

Питання до підсумкової контрольної роботи 
 

1. Політичні системи країн Західної Європи. 
2. Політичні системи Південної Європи 



3.  Політичні системи країн Північної Європи 
4.  Політичні системи країн Східної Європи. 
5.  Політичні системи країн Балтії. 
6.  Політичні системи країн Закавказзя 
7.  Політичні системи та політичні процеси в країнах  Центральної Азії 
8.  Політичні системи арабських країн Близького Сходу. 
9.  Політична  система Ізраїлю. 
10.  Політична система Туреччини. 
11.  Політична систем КНР. 
12. . Політичні системи Японії та Республіки Корея. 
13. . Політична система КНДР. 
14. . Політичні системи країн Південної Азії. 
15. . Політична система Індії. 
16. . Політичні системи країн Південно-Східної Азії.  


