
рЕцЕнзIя

на ocBiTнbo-HayкoBy програму (Полiтологiя>>
третього освiтньо-наукового рiвня вищо[ освiти галузi знань

05 <Соцiальнi та поведiнковi науки>) спецiальностi
052 <Полiтологiя>> в Iнститутi держави i права

iMeHi В. М. Корецького НАН Украiни

На рецензування надiйшла ocBiTHbo-HayкoBa програма <Полiтологiя>,

розроблена вiддiлом правових проблем полiтологiТ Iнстиryry держави i права
iMeHi В.М. Корецького НАН Украiни. Змiст ocBiTHbo-HayKoBoT програми
свiдчить про те, що iT було пiдготовлено у строгiй вiдповiдностi до вимог
освiтньо-наукових програм цього рiвня i спрямування. Вона вiдповiдае третьому
(ocBiTHbo-HayKoBoMy) рiвню вищоТ освiти та восьмому ква-пiфiкацiйному рiвню
за Нацiональною рамкою квалiфiкацiй. Програма чiтка, логiчна, добре
структурована i виважена - вона спрямована на пiдготовку науковцiв сучасного
rатунку - креативних, творчих, мобiльних, вiдкритих до змiн, викликiв та
iнновацiй. ii пiдготував колектив визнаних, вiдомих як в YKpaiHi, так за iT

межами, вчених.
Однiсю з головних переваг рецензованоI ocBiTHbo-HayKoBoT програми е те,

що запропонованi дисциплiни не повторюють, не дублюють навч€шьнi курси
попереднiх piBHiB вищоТ освiти, вже пройдених аспiрантами. Це свiдчить про те,

що випускники програми продовжують i надалi продовжать навчання та
вдосконtLлення cBoix компетенцiй у науковiй сферi дiяльностi. Пiсля опанування
навч€lльних дисциплiн, запропонованих програмою, молодi науковцi зможуть
застосовувати отриманi знання у науково-дослiднiй та експертнiй дiяльностi, в
процесi консульryвання представникiв органiв державноi влади та мiсцевого
самоврядування.

Чимало уваги в освiтньо-науковiй програмi придiлено опануванню та
здобуттю спецiалiзованих знань iноземною мовою, якi конче необхiднi
сучасним науковцям. УкраiЪська наука в цiлому, полiтологiя насамперед, не
повинна бути вiдiрвана вiд наукового доробку закордонних вчених. Тому в

рецензованiй програмi iноземнiй MoBi професiйного спрямування вiдводиться чи
не найбiльша кiлькiсть кредитiв. Ще зрозумiло, позаrIк аспiрантам доведеться
осмислювати зарубiжний досвiд управлiння полiтичними процесами,
налагоджувати комунiкацiю з зарубiжними вчениц4и, брати участь у
мiжнародних конференцiях та форумах з полiтичноТ проблематики, а для цього
потрiбне грунтовне знання iноземноТ мови. Тож Bci компоненти ocBiTHbo-
науковоi програми дають аспiрантам змогу використовувати набутi теоретичнi
та практичнi знання не лише для проведення наукових дослiджень, а й для ix
презентацii англiйською мовою.

BTiM, детальне вивчення освiтньо-науковоi програми <Полiтологiяо
дозволило помiтити один недолiк. Виникло закономiрне питання, чому в

державi, яка втратила контроль над частиною своеi територii - зазнала окупацiТ
Криму та окремих районiв ,ЩонецькоТ i Луганськоi областей, виявилася



I
втягнутою в масштабний етнополiтичний конфлiкт внаслiдок тотальноТ неуваги

держави до проблем етнонацiонального розвитку, iнтеграцii нацiон€lльних i
мовних меншин у полiетнiчне суспiльство, до формування полiтичноi нацiТ -
навччuIьна дисциплiна <Етнополiтологiя: концептуапьнi засади) в межах
спецiальностi 052 <Полiтологiя> не е обов'язковою? Ще при тому, що
виправлення помилок i прорахункiв в етнополiтичнiй i етнонацiональнiй сферах
попереднiх етапiв державотворення шляхом реiнтеграцii окупованих територiй
та населення, що там проживас, визнача€ться чи не головною метою держави,
нацiональною iдеею Украiни.

Тим бiльше, що завданнями (навчагlьними цiлями) вищезгаданоТ

дисциплiни е, зокрема, не лише набуття знань про пiдвалини i закономiрностi
етнополiтологiТ, а й компетенцiй застосування ik дIя аналiзу/кориryвання
практичноi полiтики та етнонацiональних процесiв, для пояснення
етнополiтичних процесiв, якi спостерiгаються у сучасному cBiTi та YKpaiHi;
застосування TeopiТ етнополiтологiТ для розумiння етнополiтичноТ сиryацii,
особливостей мiжетнiчноi взаемодii в УкраiЪi та за кордоном. Ще потрiбно BciM
аспiрантам без винятку. Враховуючи це, наполегливо рекомендуемо перевести
вибiркову дисциплiну <Етнополiтологiя: концептуальнi засади)) в ocHoBHi

дисциплiни. Тодi освiтня-наукова програма виглядатиме цiлком довершено i
може бути застосована цп пiдготовки аспiрантiв.

Наразi в освiтньо-науковiй програмi <Полiтологiя> зроблено акцент бiльше
на правовiй полiтологii, що цiлком зрозумiло i виправдано, оскiльки на
сучасному етапi розвитку полiтичноi i правовоТ наук значно зростае ix сryпiнь
взаемодii та вза€мопроникнення, що сприяс пiдвищенню попиту на
квалiфiкованих фахiвцiв, якi здатнi працювати в мiждисциплiнарних yмoB€lx
iнтеграцiТ полiтичного i правового знання. Однак коло проблем i запитiв до
науковцiв вiд сучасноТ украiЪськоi держави все-таки ширше.

З огляду на все з€вначене вище, можемо зробити висновок, що рецензована
ocBiTHbo-HayкoBa програма кПолiтологiя> третього освiтньо-наукового рiвня
вищоТ освiти галузi знань 05 <Соцiальнi та поведiнковi науки> спецiальностi 052
<Полiтологiя> з урахуванням наших заув€Dкень вiдповiдатиме, по-перше, BciM
критерiям забезпечення якостi вищоi освiти, по-друге, сучасним европейським
стандартам у цiй галузi, по-трете, запитам сучасного етапу державотворення та

розвитку ринку працi УкраiЪи, вiдтак може бути рекомендована для
впровадження в Iнститутi держави i права iMeHi В.М. Корецького НАН Украiни.
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