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 Силабус навчальної дисципліни 

СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ  

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору студента (блок 2) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Студенти отримають базові знання щодо порівняльного аналізу сучасних  політичних 

систем різних країн світу, про основні концептуальні підходи до розуміння явища 

політичні системи, про визначення  специфіки і особливості політичної системи в 

українському  суспільстві. Також будуть розглядатися теоретичні перспективи і 

напрями у вивченні політичної  системи. Студенти навчаться формувати порівняльний 

аналіз сучасних політичних систем різних країн світу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на введення студентів у галузь знань, об’єктом якої є зв’язки між 

політичними  інститутами та процесами, які створюють структуру інститутів політики 

як  соціального явища, тобто створюють політичну систему. Допомогти майбутнім 

фахівцям у різних сферах суспільної діяльності оволодіти систематизованими  

науковими знаннями про політику, самостійно аналізувати політичні явища та  

процеси, визначати своє місце в цих процесах.   

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студенти зможуть визначати і аналізувати основні концептуальні підходи до розуміння 

явища політичні системи, з'ясовувати сутність, особливості , форми і механізми 

політичної системи,  визначати специфіку політичної системи в українському  

суспільстві, розглядати теоретичні перспективи і напрями у вивченні політичної  

системи. А також навчаться формувати порівняльний аналіз сучасних політичних 

систем різних країн світу, зможуть формувати та підтримувати ефективну взаємодію з 

громадськістю, державними і недержавними інституціями, бізнесом на засадах 

соціальної відповідальності та етичних норм використовуючи інформаційні і 

комунікативні технології та технології управління конфліктами.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють грамотно здійснювати соціальні взаємодії, вміння 
викликати прихильність до співробітництва й розв’язання конфліктів, здатність 
управляти різнобічною комунікацією на засадах правових та етичних норм, а також 
здатність здійснювати адміністрування процесу набору, відбору, просування та 

стимулювання персоналу публічної організації. 

 (співзвучно з компетентностями в робочій програмі навчальної дисципліни). 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Місце системного аналізу політики в науці. Предмет, структура 

та основні поняття теорії політичних систем. Аналіз сучасних теорій політичних 

систем. Сутність, структура та функції політичної системи. Типологія політичних 

систем. Становлення політичних систем Західної Європи. Сучасний стан і характерні 

особливості політичних систем країн  Західної Європи.  Становлення та сучасний 

стан політичної системи США. Становлення та сучасний стан політичної системи Росії.  

Становлення політичної системи України.  Сучасний стан політичної системи України. 

Модернізація та трансформація політичної системи України.  

 Види занять:  лекції, семінарські  



Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити «Правознавство», «Філософія», «Публічна служба», «Державне регулювання 

економіки та економічна політика». 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Герасимчук Т. Ф., Киридон А. М., Троян С. С. Загальна теорія політики:  Навчальний 

посібник. / Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М.,Троян С.С. — К.: Видавничий 

дім «Кондор» , 2017. - 226 с 

2. Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н. М. 

Хома]; за ред.. д-ра філос.. наук, проф. В. П. Мельника. ЛНУ імені Івана  Франка, 2014. 

406 с.  

3. www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України ім. Вернадського 

4. www.librari.ukma.kiev.ua – сайт наукової бібліотеки НаУКМА 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Контрольна робота та РГР, іспит 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 

 

Викладач(і) ПІБ: КОВАЛЬЧУК ВЕРОНІКА ГЕННАДІЇВНА 

Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор з держ.управління 

Профайл викладача: 

Тел.: (057)788-46-24 

E-mail: k601@khai.edu 

Робоче місце:406 ім 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

 

Розробник, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 
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