Кафедра політології

Політичні режими сучасності
Назва вибіркової дисципліни
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аудиторні години – 30 (лекції – 14, семінарські – 16)
Лектор: доц., к.п.н. Литвин Віталій Сергійович (ел. адреса: lytvyn.vitaliy@gmail.com)
Результати навчання:
знати:
 логіку розвитку політичних режимів у ХХ-ХХІ ст.;
 понятійно-категоріальний апарат для дослідження політичних режимів;
 сутність якісних і кількісних вимірів політичних режимів, які властиві політичним системам сучасності;
 суть різних різновидів демократичних, автократичних і гібридних політичних режимів сучасності;
 еволюцію та сучасний стан розвитку політичних режимів у різних частинах і країнах світу
вміти:
 усвідомлювати сутність та еволюцію порівняльного методу досліджень політичних режимів;
 розуміти етапи становлення політичних режимів сучасності;
 користуватись методами якісного та кількісного аналізу політичних режимів;
 володіти інструментарієм аналізу політичних режимів;
 здійснювати порівняння режимів у сучасних політичних системах;
 доказово та комплексно підходити щодо розуміння сучасного політичного процесу на основі
аналізу політичних режимів.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета: ознайомити студентів з основами та принципами функціонування сучасних політичних режимів, із
особливостями застосування якісних та кількісних вимірів та методів у порівняльному аналізі політичних
режимів, виробити у студентів уявлення про ефективність та якість політичних режимів у політичних
системах сучасності.
Завдання: Проаналізувати еволюцію політичних режимів у ХХ-ХХІ ст, з’ясувати суть та особливості різних
політичних режимів сучасності, зокрема їхніх демократичних та автократичних різновидів. Методологічно курс
сягає теорії раціонального вибору, але він включає в себе й інші теоретико-методологічні перспективи.
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Л. Прошла ли “третья волна” демократизации? // Полис, 1999. – № 1. – С. 10–25.; Данилюк Н. Основні підходи до
трактування поняття “політичний режим” // Освіта Регіону : Політологія. Психологія. Комунікації, 2009. – № 3. – С.
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К. : Смолоскип, 2005. – С. 176–206.; Литвин В. Концепти “дефектної” та “вбудованої” демократії : дефініція та
генералізація // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. –
2012. – № 6 (62). – С. 68–90.; Фисун А. Постсоветские неопатримониальные режимы : генезис, особенности,
типология // Отечественные записки, 2007. – Т. 39. – № 6. – С. 8–28.; Хейл Г. Президентский режим, революция и
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