
Рецензiя

на робочу програму навчальноi дисциплiни
<<взаемодiя полiтики i права: теоретичнi i практичнi аспекти>>

ДЛЯ ЗДОбУвачiв вищоi освiти третього (освiтньо-наукового) рiвня
на здобуття ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю 052 - полiтологiя

галузь знань 05 - соцiальнi та поведiнковi науки

Укладач: кандидат полiтичних наук О. В. Кукуруз

навчальна дисциплiна <взаемодiя полiтики i права: теоретичнi i

практичнi аспектиD, запланована як вибiрковий компонент ocBiTHbo-HayKoBoi

ПРОГРаМИ <Полiтологiя> в Iнститутi держави i права iMeHi В.М. Корецького

НАН Украiни, е надзвичайно акту€Lльною i необхiдною для здобувачiв вищоТ

освiти третього (освiтньо-наукового) рiвня.

В СУчасному cBiTi, пов'язаному глобальними зв'язками та вiдносинами,

TepMiH (вЗа€модiя> знаходиться в центрi цивiлiзацiйного розвитку. Сьогоднi

УСпiшнiсть або неуспiшнiсть, ефективнiсть або неефективнiсть дiяльностi

бУДь-якого суб'скта на iндивiдуальному, колективному або суспiльному

рiвнях визначаеться його розумiнrrям cyTнocTi взаемодii та здатнiстю до неТ.

TepMiH ((вЗасмодiя> формуе парадигму побудови наукових теорiй i науковоТ

КаРТИНИ cBiTy Й Мас фундаментальне значення для наукового пiзнання.

Виходячи З цього, особливого значення набувас вивчення взаемодii

провiдних регуляторiв суспiльного життя - полiтики та права, визначення та

кОнцеПТУалiзацiя такоi взаемодii в KoHTeKcTi процесiв суспiльноТ

ТРанСформацii, Зокрема в YKpaTHi. Заслуговуе на позитивну оцiнку залучення

польського досвiду задля глибшого розумiння новот пообп.*uтики.

Робоча програма навчальноi дисциплiни с логiчною, чiтко

СТрУкТУроВаноЮ, мiстить Bci необхiднi компоненти. ii змiст охоплюс чим€Lло

ноВих полiтико-правових явищ, вивчення яких забезпечить аспiрантам



засвосння HoBiTHboT термiнологiТ сучасних полiтологiчних дослiджень,

здатнiсть брати активну участь в професiйних дебатах як у сферi полiтики,

так i права.

Вивчення цiсi навч€Lпьноi дисциплiни сприятиме набуттю аспiрантами

необхiдних фахових компетентностей, зокрема: здатнiсть до креативностi,

форrчryr-ванIш нових дослiдницьких пiдходiв до розумiння полiтико-правових

явищ; запровадження нових TepMiHiB i понять; здатнiсть здiйсr*овати експертизи

полiтичних рiшень i правових aKTiB, виrIвJuIти прогапини, суперечностi та

формулювати власнi пропозицiТ, спрямованi на ix подолання.

В майбутньому цiй навчальнiй дисциплiнi варто визначити бiльuту

кiлькiсть кредитiв, оскiльки авторський спецкурс потребуе детальнiшого

вивченшI деяких важливих тем.

Загалом аналiз робочоТ програми навчальноТ дисциплiни <Взасмодiя

теоретичнi i практичнi аспекти)) дае змогу зробити

- надати аспiрантам коN,Iплекснi знання про полiт,ику та

у наукових дослiдженнях використовувати

пiдхiд с цiлком досяжною. Вiдтак с Bci пiдстави

рекомендувати рецензовану робочу програму, пiдготовлену кандидатом

полiтичних наук О.В. Кукуруз до затвердження та впровадження в

навчальний процес Iнституту держави i права iMeHi В. М. Корецького НАН

Украiни для пiдготовки високовалiфiкованих полiтологiв.

Щоктор полiтичних наук, професор,
професор кафедри полiтичних наук
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