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Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-

модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які 

повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 

«Політична історія світу», необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Актуальність курсу. Після розпаду Радянського Союзу, українська 

наука та кадри в сфері міжнародних відносин, зокрема, постали перед 

проблемою наукового переосмислення надбань як і наукових так і 

загальносуспільних . Справа в тім, що Радянський Союз робив чималий тиск на 

науку і відповідно чимала кількість знань про політичну історію зарубіжних 

країн передавалися крізь призму соціалізму та комунізму.  

Політична історія, суспільно-політичний процеси йшли незалежно від 

трактування комуністичної доктрини. Соціально-політичні процеси, що 

відбуваються у світі, зумовили глибокі зрушення в людській свідомості, 

викликали природну потребу людини пізнати їхню сутність, осмислити минуле 

й сучасне, об’єктивно оцінити всю складність розв’язуваних людством 

проблем. Відповіді на складні, хвилюючі проблеми сьогодення сучасне 

покоління може віднайти в політичній історії. З огляду на це її пізнання, 

засвоєння її уроків набувають су- спільної значущості. Тому курс політичної 

історії у вищих навчальних закладах посідає провідне місце у всій гуманітарній 

освіті студентів, продовжує їх історичну підготовку на вищому рівні. 

Вивчаючи політичну історію, студенти мають усвідомити, яке значення 

вона відіграє у житті кожної людини. Знання історії розширює рамки знань про 

суспільство, умови й шляхи його розвитку, світогляд людини, збагачує загальну 

освіченість й ерудицію. Пізнаючи історію, людина долучається до культури 

свого народу, світової культури. Вивчення політичної історії дає змогу 

з’ясувати, які і чиї інтереси відображає політика тих чи інших партій, 

суспільних груп, громадських і політичних формувань і рухів, їх лідерів. 

Мета формування наукових уявлень про основні проблеми політичної 

історії, які пов'язані з формуванням і розвитком світової цивілізації. Політична 



історія світу — це самостійна історична дисципліна, що вивчає закономірності 

розвитку політичного життя суспільства, характер, структуру та зміни у 

політичних системах, діяльність державних інститутів, політичних партій і 

громадських організацій, політичних діячів..  

Завдання навчальної дисципліни «Політична історія сучасного світу» 

полягає у набутті студентами систематизованих теоретичних знань про основні 

тенденції розвитку політичної історії світу, а також особливості їх прояву в 

різних країнах світу.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

  основний понятійно-категоріальний апарат з політичної історії 

сучасного світу; 

  наукову періодизацію і характеристику основних етапів політичної 

історії сучасного світу 

  основні тенденції розвитку політичної історії світу у конкретний 

історичний період; 

  особливості прояву світових тенденцій розвитку політичної історії 

на внутрішньодержавному рівні конкретних країн; 

  місце і роль в політичній історії країн світу політичних партій, 

рухів та їх лідерів; 

  вплив загальносвітових і європейських тенденцій розвитку 

політичної складової суспільного життя на розвиток національної політичної 

системи України. 

вміти: 

  оперувати основними поняттями та категоріями, які 

характеризують політичний розвиток країн світу; 

  аналізувати практичну діяльність політичних партій, рухів та їх 

лідерів в конкретних країнах світу у різні історичні періоди розвитку; 

  виокремлювати основні тенденції еволюції політичного устрою 

країн світу у конкретний історичний період розвитку; 

  аналізувати основні тенденції розвитку філософсько-політичної 

доктрини у сучасному світі; 



  опрацьовувати і використовувати довідкову інформацію і 

комунікативні засоби обробки спеціальної інформації задля оцінки політичної 

ситуації в окремих країнах і регіонах світу; 

  використовувати фундаментальні теоретичні знання з політичної 

історії сучасного світу у якості чинника протидії професійній деформації і 

активізації форм юридичного мислення. 

 


