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Подана 
_на рецензування ocBiTHbo-HayкoBa програма <Полiто;rогiя>>,пiдготовлена фахiвцямИ 1r.r"rуrу держав, i .rpuuu ir.nl Б. пrr. Корецl,коr,оIJAH УкраТни, с системою ocBiTHix комгIонеrtтiв для здобувачiв третr,огоtlсtзi,гньо_[IАукового рilзt-tlt tзищот освiти. Проrрама розрахована }IAчотирирiчний перiод пiдгоr,овки фахiвцiв у гаJIузi irолir.ол.ог,iТ. Bor-ra вii]гrовiдаеЗа BciMa ПаРаМе'РаМИ Третьому ocBiTHbo-'uynou*;^;j;;r;' вищоi освir,и тавосьмому квалiфiкацiйному рiвню за Нацiонuпurrо. paMKoIo квалiфiкаrдiй.ПРОГРаМа ЧiТКО СТРУКТУрована, iT змiст ,Йr".u необхiдrri освi,гнiкомпо}IеIlти' спрямованi на здобуття фундамеI-IтальниХ фахових знаI,Iь зiСПеЦiаЛЬr-lОСТi 052 ПОЛiТОлоl,iir. ПРо.рuru забезгtечус оволо.цit"tttязагальнонауковими компетеFIтцос,гrIми, сllецiальними знаннями таДОСЛiДНИЦЬКИМИ НаВИЧКаМИ. ОбРанi для .rо.п"бл.ного вивчеIjI_Iя дlисцилt.ltiлtиутворюють завершену систему й забезпечуIоть пiдготовку rсвалiфiковаi{Llхфахiвцiв-полiтологiв, здатних вiлъно on.pyuu,,," понятiйно-ка.гегорiа.ltt нирlапаратом, аналiтично-дослiдгtицьким потенцiалом полi.гичt-tот шауки,поеднувати знання сучасноi tто,rriтичнот теорiт ,tа практичний досвiд, I-IaбyTiКОМПе'еНТНОСТi МОЖУТЬ бУТИЗаСТОсованi в rrауково-дослiдницъкiй, e*cilepTllo_аналiтичнiй, 

, 
полiтико-консультацiйнiй, 

""r.пuдuцькiй, громадсъкiй тасуспiльно-полiтичнiй дiяльностi.
Передбаченi програмою дисциплiни не дублtоютъ нс}вч?льнi курсипопереднiх рirзнiв вищоi освiти, а су'тсво вдосконаJIIо}о'ъ отриманi в tтроцесiIrопереднього навчаннЯ знаFIнЯ й opicHTyroTb на науковУ дiяпrr,нiст,ь та сдостатнiмИ для успiшного проведення полiтологiчних розвiдок з актуаJIыIихпроблем полiтичноТ Teopii та практики, У програмi ретельно продуманiнапрями спiввiдrrошення обов'язковоI та вибiрковот компонегt,гiв оI-{п,посднання ,георе,l,ичttоТ i ttрикладноТ складOвих, ll(o дас змогу майбуL:нiмдокторам фiлософii бути конкурен'оздатними на риI{ку працi, що o'ollJ'Iocспорiдненi HayKoBi спецiальностi.

ЗГiДНО З ПеРеЛiКОМ НаПРЯмiв дослiдх<еrrь здобувачiв вищоi освiти заСПеЦiаЛЬНiСТТО 052 ПОЛiТОЛОГiЯ, основний науковий пошук аспiрантiв вiдлiлуправоIзиХ ltроб:tем rrолi,го.llоr,ii lr'стиr,утУ дер}I(а]]И i rrpaBa iMerli I], м.ltорецt,кОго HAI-I УitраТrrи с'рямовалtий па еiналiз шолiтико*право_llих вiдносигr,з'ясуванНя основНих напрЯмiв удосконалеFII]я громадянсLкого суспi-тlъсr.ва,поглибленого осмисле}Iня процесiв суспiлъно-полiтичFIого розвитку в умо]}i}хдемокраТичIJиХ трансформацiй та свропейськоi iнтеграцii Украirrи.



У TeKcTi ocBiTHbo-HayKoBoT гIрограми визначено' можJIивостi lUIrI iTреалiзацii з ypaxyBaHHrrM специфiкп академiчноi tlayKoBoi уа1а'Iови.особливого схвалеFrнrI заслУговуIоть вибiрrtовi ocBir.Hi комцоненти, .якi даIOтъЗМОГУ ПiДГОТУВа'ГИ МаЙбУТrriх докторiв фirrософil' як iцiцiативгtих тасамостiйниХ науково-педагогiчниХ працiвникiВ Й полiтолОr.iв-практиttiв,
здатних ефективно органiзувати науково-дослiдний, освiтнiй проr{ес ,га
прикладну полiтичну дiяльнiсть.

Ifiлком виправданим У пропоновагiiй освirr-lьо-гrаукоrзiй про.рамi с
акценТ }Ia пра]]Овiй полi,Гологii, оскi;tьtсИ цей науКовиЙ напряМ ба.аr,о poKiB
розробляеться В Iнститутi й вiдповiдно BiH орiсtлтований на збагачепtt.lt
полiтичноi i правовот наук та з'ясуванця складних практичних проблем, щостосуються взаемодiТ полiтики i права.

У цiлому аналiз складових та результатiв програми дае шiдlс,гави
рекомендувати .iT /Urя з7lобувачiв,гретього освiтtrоо-,iuуппвого рiвr.Iяr вишlоiосвiтИ за спецiа;rьнiстtО 052 llо;тй,ологiяr квалiфiкацii доктора фiлософii.11рограма вiдповiдае сучасним вимогам, якi постають перед вищоrо освir,оюУКРаiЪИ i ЗДаТНа СIlРИЯТИ пiдготовцi фахiвцiв найвищоi; квалiфiкацi1, якi t_;ЗаТРебУваFIими як у сферi наукових полiтологiчних дослiдженr,, так i впрактичнiй полrir,и чrl iй :li.яrл bHocтi.
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