
Повна назва: Політичні інститути і політичні процеси в Україні 

Статус: Вибіркова. 

Мета: Забезпечення загальнотеоретичної підготовки висококваліфікованих фахівців 

зі спеціальності «Політологія», які володіють основами теоретичних знань і практичними 

навичками в політичній сфері; оволодіння методологічним та методичним інструментарієм 

вивчення політичних явищ. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Політичні інститути і політичні процеси в Україні» (4 кредити ECTS, 120 год.) 

розроблений за модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (20 годин), 

групові заняття (40 годин), самостійну роботу (60 години), систему контролю та обліку 

знань. Викладається в 5-у та 6-у триместрах. Передбачає написання і захист рефератів, 

виконання самостійних робіт, проведення «круглого столу» і написання підсумкових 

контрольних робіт й складання заліку. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Частина І. Предмет, структура та основний інструментарій курсу. 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Політичні інститути і політичні процеси в Україні». 

Тема 2: Застосування принципу системності у політичній науці.  

Тема 3. Політичні інститути. Центри прийняття рішень. Держава в політичній системі.  

Частина ІІ. Основні інститути влади. 

Тема 1. Інститути законодавчої влади. 

Тема 2. Інститути виконавчої влади. 

Тема 3. Інститути судової влади. 

Тема 4. Місцева влада. 

Тема 5. Громадські об’єднання і політичні партії. 

Частина ІІІ. Поняття, сутність та динаміка політичних процесів. 

Тема 1. Політичні процеси: сутність і структура. 

Тема 2. Політична діяльність. Політична поведінка. Політична участь. 

Тема 3. Суб’єкти політичного процесу. 

Тема 4. Представництво і вибори. 

Тема 5. Засоби масової інформації та комунікації в політичному процесі. 

Тема 6. Політичний розвиток і модернізація української державності. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

- загальнотеоретичні положення щодо основних тенденцій розвитку основних політичних 

інститутів,  

- закономірності їх розвитку та функціонування в суспільстві;  

- основні види та форми політичних інститутів; 

- особливості перебігу та різновиди політичних процесів в Україні; 

- специфіку розподілу влади на три гілки; 

- основні етапи формування та властивості сучасної партійної системи в Україні тощо. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 користуватись загальнотеоретичними поняттями і категоріями;  

 захищати й аргументувати свою позицію; 

 застосовувати теоретичні знання при аналізі політичних систем, інститутів та процесів, 

діючих тенденції на практиці. 

 

Викладач: Соловйова Анна Сергіївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політичних наук. 


