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<Актуал'"iпроо,,.''полiтичноiвiДповiдальностi>>,
,rрrrпйеноi для пiдготовки здобувачiв вищоi освiти на

,|.rro*y(ocBiTHbo-HayкoBoMy) piBHi на здоýуття

ступеня: доктор фiлософii (PhD) за спецiальнiстю:

052 - Полiтологiя галузi знань: 05 - Соцiальнi та

поведiнковi науки, пiдготовлену кандидатом

юридичних наук Н, М, Батановою

Дкryальним напрямом вiтчизняноТ полiтичноТ науки с дослiдження феномену

полiтичноТ вiдповiдальностi, оскiльки вона с однiею з важливих та ефективних

гарантiй охорони демократii, прав людини, полiтичнот системи суспiльства та

державно_попirrr"iо nuoy. ъu.urорiчнi дискусiТ у полiтичН|Й ДОКТР"'1л:,:u*ОТ.

перманентнi заклики полiтичних лiдерiв щодо посилення полlтично1

вiдповiдальностi, таК i не далИ очiкуваниХ результатiв на практицi, Попри це

доктринальний та практичний iHTepeъ до вiдпоъiднот проблематики усе бiльше

посилюсТься, оскiльки вона о"ороr". найвищi полiтичнi цiнностi та i1l1tYЗ:l_]|З
яких насампер.д a"обода, солцарнiсть, народовлоддя, а також засади полlтичноl

органiзацiт суспiлъства i держави, функчiонування публiчно-владних структур тощо,

з практичнот точки зору ,rрьъп.ru .полiтичнот 
вiдповiдальностi виявляеться

особливо гострою i важливоо " кризовi перiоди розвитку суспiльства, коли на

перший план u^ry'u,oTb полiтиrпuъi"пuнiстi, полiтичнi вiдносини, якi реryлюють

економiчнi, правовi, культурнi зв'язки В суспiльствi,л що створюють систему

вiдповiдальниХ взаемозсШежностеЙ у сферi цих з"'r,кiв, однак з початку 90-х poKiB

хх столiття i дотепер ми спостерi.а.rо'поступовий проuес згортання соцiальних,

ocBiTHix, культурних, правоохоронних та iнших функчiй державноТ влади i значне

зниження гtолiтичноi вiдповiдалъносri державних керiвникiв за тео що вiдбувастъся в

KpaTHi - за екоНомiчнi, полiтичНi, культурнi т.а iншi ооцiальнi процеси,

З теоретичнот точки зору nonirrr"a вiдповiдальнiсть мас багато вимiрiв, це

поняттЯ булО i сьогоднi заJIишаеться вельми дискусiйним. Якщо мораJIьна

вiдповiдальнiсть регулю€ в основному вiдносини людей на особистiсному piBHi,

ь|"оrrrа - "iдньсини 
мiж державою i громадянами щодо дотримання лправових

пр"rч"пiв та норм, то полiт"""u вiдповiдальнiсть стосу€ться власне полlтичних

суб'ектiв - самоТ полiтичноТ системи та ii елементiв, державних iнститутiв, партiй,

органiзацiй, pyxiB, полiтичних лiдерiв тоЩо, Пр, цьому учасниками вiдносин

полiтичнот вiдповiдальностi е великi групи громадян або HaBiTb i весь народ як €дине

конституцiйне джерело влади, що робить цей вид вiдтiовiдальностi найбiльш

суспiльно значимим.

цi та iншi процеси, пов'язанi iз демократизацiею суспiльства та держави,

об'сктивно привели До сутт€вих змiн у полiтичнiй системi суспiльства, Що, в свою

чергу, зумовило виникнення якiсно нових пiдходiв до викладання вiдповiдних

дисциплiн полiтологiчного циклу не лише для широкот студентськот аулиторiт, а Й у

процесi пiдготовКи здобува.ri" Ъ"щоi освiти ступеня доктора фiлософiТ у вищих

навчаJIьних закладах та наукових установах (PhD),



ТомУ пiдготовкУ рецензованоТ РобочоТ програми. З навчальноТ дисциплiни

<Дктуальнi проблеми полiтичнот вiдповiдальностi> слiд визнати актуuUIьною та

у Робочiй програмi вiдповiдно до завдань та цiлей навчаJIьнот дисциплlни

<дктуа_гrьнi проблЪми попiтrч"ы iоповiлалlностi> зlкрlппюlо,ться базовi пiдходи та

питання, якi дозволяють розкрити aKryaJIbHi проблеми сучасноТ полiтичноi науки та

ПРаКТИКИ 
D^Е^"^ п^л,*,.^,я е няRqапьн( <AKTyaTrbHi проблеми

СтрУктУрноРобочаПроГраМаЗнаВЧ€шЬноiДисциплlни(
полiтичнот вiдповiдальностi> складаеться з 2 ЗМiСТОВИХ МОДУЛiВ' КОЖНИЙ З ЯКИХ

подiляеться на теми, завдання для самопiдготовки, а також орiснтовного списку

рекомендованоI лiтератури дляif поглибленого вивчення 
тт1.'..rт1l2пrи в п

обрана автором концепцiя та apxiTekToHika Робочот програми в цlлому

вiдповiда. "rro.u*, 
якi пред'являються до такого роду програм, що дозволило

розкрити ". n"r. Ъurо"i n"run", та пробл.*'n поПiТИЧНОТ ВiДПОВiДаЛЬНОСТi' а Й

вiддзеркалити акту€шьнl та ,подi спiрнl пи.тання сучаснот полiтичнот науки та

практики. Ддже ocHoBHi завдання дисциплiни кДктуальнi проблеми полiтичноТ

вiдповiдальностi> полягают" у ,оrу, щоб надати здобувачам вищот оlвiтlлступеня

доктора фiлософii (PhD) .".r.rу фундамент€LJIьних знань про полlтичну

вiдповiдальнiсть, Ti особливостi, функчii та види, суб'екти та пiдстави; сприяти

вихованню поваги до таких фундаментальних полiтичних iнститутiв та цiнностей як

полiтичНа влада, свобода та демократiя, а також полiтичних iнститутiв та проuесiв

тоЩо] ознайомИти ТХ iз прогре.r"""* зарубiжним досвiдом становлення, розвитку i

функчiонування iнститутiв полiтичноi вiдповiдальностi тощо.

як висновок, зазначимо, що Робоча програма з навчальноi дисциплlни

<дктуальнi проблеми полiтичноi вiдповiдальноьтi>, пiдготовлена Н, М, Батановою

вiдповiдае yciM вимогам, якi пред'являютьСя до такОго родУ програм, та може бути

рекомендованою до пiдrоrо"пи здобувачiв виЩоТ освiти на третьому (ocBiTHbo-

науковому) piBHi на здобуття ступеня: доктор фiлософii.(рhD) за спецiальнiстю: 052

- ПолiтОлогiЯ галузi ,nu"i' 05 - СоЦiальнi та поведiнковi науки,
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