
«Політичні системи та режими сучасності» 

 

Викладач – кандидатка історичних наук, доцентка кафедри політичних наук Невинна 

Галина Ярославівна. 

Кількість кредитів – 5 

Семестр – 4 

 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Політичні системи та режими сучасності» призначена для 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» факультету історії, політології 

та міжнародних відносин Рівненського державного гуманітарного університету. 

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Політичні системи та режими 

сучасності» є  є формування знань про суспільство, його структурні елементи, 

політичну систему та її взаємодію з іншими системами, політичні режими та їх 

різновиди. 

Завданнями вивчення дисципліни «Політичні системи та режими сучасності» є: 

 надати студента необхідні знання про сучасні політичні системи та політичні режими, 

їхню еволюцію та методи функціонування; 

 формувати вміння вибирати критерії для аналізу життєдіяльності відповідних 

політичних систем, та критерії для визначення типу політичного режиму; 

 навчити застосовувати на практиці теоретичні положення даного курсу. 

 

Очікувані результати навчання. 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів освітнього ступеня 

бакалавра, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті вищої освіти). 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття здобувачами 

вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних та спеціальних (фахових). 

Інтегральна компетентність передбачає здатність розв’язувати спеціалізовані завдання 

в предметній сфері політології та застосовувати ключові теорії і методи політичних 

досліджень та аналізу політики у експертно-аналітичній, політико-організаційній, 

консультаційній, викладацькій і громадській сфері практичної професійної діяльності, 

що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Синтез та аналіз. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

політичних процесів та явищ. 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК1. Розуміння загальної природи та значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку 

уявлень про політику та її сучасні інтерпретації. 

ФК3. Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким 



апаратом сучасної світової політичної науки. 

ФК5. Застосування ключових політологічних понять, теорій і методів до аналізу 

владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до 

певного історичного або сучасного контексту. 

ФК6. Розуміння базових особливостей реалізації влади у різних політичних системах, 

їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту функціонування 

та взаємодії. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання (РН) 

ПРН1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез. 

ПРН2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної діяльності. 

ПРН3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ПРН6. Вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями. 

ПРН11. Знати на відповідному рівні загальну природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи 

основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації. 

ПРН13. Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

ПРН14. Базові знання щодо ключових принципів функціонування та закономірностей 

розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної 

поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих 

країн та регіонів. 

ПРН15. Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу 

владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до 

певного історичного або сучасного контексту. 

ПРН16. Розуміти базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх 

соціально-економічний, історичний та соціокультурний контекст функціонування та 

взаємодії. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щопонеділка, з 13.30 до 

14.15 та щовівторка з 13.30 до 14.15  (2 академічні години). 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щоп’ятниці, з 10.00 

до 12.00. 

E-mail викладача: halyna.nevynna@rshu.edu.ua 

 
 

 


