
рЕцЕнзIrI
на робочу програму навtlальноi дисltи п.lt ill ll

<<правова полiтологiяr, для злобувачiв виlltот освiти
ступiнь доктор фiлософii (PhD), спецiальнiсть 052 - Полiтологiя

сучасний стан украiнського сусгliльства сприяс розвитку полiтичtlот начки.

розширенню jT Предметного поJIя, розробки нових меl.одологiчних пi:tходtiв. }l

результатi вiлбуваеться вiдповiдний розвиток i науково-,.ослiлниttькот
iнфраструктури, створюються HoBi HayKoBi школи, що повинtlо знаходи-ги свос
вiдображення в HayKoBo-ocBiTHboMy процесi. Зазначене сIIрияс та з}iахоilит.ь свос
вiдображення в розвитк\, компетентнос,гей. перелбачених в освi-гнiх I]рограмах з

вивчення полiтичноТ науки.

Робоча програма навчаJIьноТ дисциплiни кПравова гtолiтологiя> пiдготовки
здобувачiв вищот освiти ступеня доктора фiлософiт за спецiальнiстю 052
Полiтологiя в аспiранryрi Iнституту держави i права iMeHi t}.M. Корецького ндI-I
УкраТни якраз i покликана розвивати компетентностi, що мають як наукове. ,гак 

i

практичне спрямування i можуть бути використанi у професiйнiй дiяльнос.гi.
У програмi системно представлено теоретико-мет,одологiчнi проблеми

правовоТ полiтолоГiТ крiзЬ призмУ вiдповiдНого свi1оВого .га вiтчизняного :tocBi;ty.
ocHoBHi HayKoBi пiдходи i методи ДОс"lliдження llолiтико-правових гtроблем,
практичнi аспекти взасмодiТ полiтики i права.

1-Iрограма спрямована на вивчення траличiйнИХ il.1lя к.llаси,tноI lIо",liто.цtll.iТ

проблем з урахуванням взасмовпливу полiтики i права. йдеrо., про TaKi проблеми"
як полiтична влада, що охоплюс свотм впливом правовi питання; функцiонування
держави як полiтико-правового iнститутУ; ocHoBHi характеристики суб'сктiв i

об'ектiв полiтики, правовий вимiр полiтичних режимiв, 
" 
полiтичноi участi й

полiтичного предсТавництва, полiтичних партiй i партiйних систем. IIоря:t iз цим v
навчальнiй програмi передбачено вивчення таких недостатtiьо з.ясованих
полiтико-правовою наукою проблем, як Itолiти.lне право. llолi.t.ико-правова
система, правова полiтика, полiтико-правове прогнозуваtIня. Запропонована
послiДовнiсть вивчеНня ТеМ (розлiлiв) з Тх розподiлом гtа пi;lрirз,,liJtи с.гворюк),гь



умови для Jlогiчного, послiдовного засвосI{ня змiсту такоТ скJlадноТ дисtlиIIJIillи. як

правова полiтологiя.

Комплекснiсть i системнiсть змiсту програми представлено rрунтовними

темами, lцо охоплюють ocHoBHi тематичнi блоки, визначено ocHoBHi принципи l-а

iнструментарiй дослiдження полiтико-правовоТ дiйсностi, запропоновано методи iJ

аналiзу з прицiлом на використання в майбутнiй професiйнiй дiяльностi юристiв т,а

полiтологiв.

Рецензована робоча програма с унiкальноtо" a/ix(e поки що жолен закJlаil

вищоТ освiти в YKpaTHi не здiйснюс за IIею пiltготовку llолi,го;tогiв. [Iрограма

визнача€ виN,Iоги ло рiвня освiти злобувачiв вишот освiти. якi навчаю,гься за цiсltl

ПроГраМою. перелiк тем. логiчну послiдовнiсть Тх вивчення, кiлькiсть крелитiв

сктс, необхiдних для виконання цiст програми, а також зага;lьнi й фаховi

компетентностi, очiкуванi програмнi результати навчання, якими повинен володiти

здобувай вiдповiдного ступеня вищот освiти.

У програмi вiдображенi можливостi Iнституту держави i права iMeHi В.М.

Кореuького НАН УкраТни щодо ii метоличного супроводу. Результати засво€нtlя

програми оцiнюються з позицiй компетентнiсного гtiлхолу" що враховус piBeHb

знань, BMiHb, навичок i особистих якостей здобувачiв вишоТ освiти ступеня i]oKl-ops

фiлософiТ зi спецiа.гlьностi 052 - Полiтологiя.

Враховуючи вищезазначене, можна констатувати, що в цiлому положеttня.

закрiпленi у робочiй програмi, вiдповiдають вимогам законодавства Укратни щодо

пiдготовки здобувачiв вищот освiти третього (освiтньо-наукового) рiвня, а

програма да€ змогу забезпечити високий piBeHb пiдготовки злобувачiв.
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