рЕцЕнзIя

на робочу програму з навчальноi дисципJIiни
<<Акryал ьн i п роблем и пол iти ч ноТ вiд повiда;l btl ocTi>>,
призначенот для пiдготовки здобувачiв виrцот освiти на
TpeTboMy(ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi на злобуття
ступеня: доктор фiлософii (PhD) за спецiальнiстю:
052 - Полiтологiя галузi знань: 05 - Соцiальнi та
поведiнковi науки, пiдготовJIену канлидатом
юридичних наук Н. М. Батановою

полiтична вiдповiдальнiсть

с

необхiдною складовою демократичного

i
державного правлiння, взаемовiдносин народу i влади, громадянського суспiльства
д.р*uur. Украiна сьогоднi пережива€ перехiдний етап, який потребус як
системи органiзачii та функчiонування державноТ влади,

удосконаJIення

irr.r"rучiональних механiзмiв реалiзацiТ народовлаДДя, ТаК

i

фОРМУВаННЯ

розвинутого громадянського сусп iльства.
Колосальний iHTepec до проблеми полiтичноТ вiдповiдальностi та iT iнститутiв
тому числi завданнями та потребами
тому
обчмовлений
багатьма факторами.
обумовлений багатьма
факторами,
забезпечення ефективного механiзму захисту основоположних прав людини та
змiцнення верховенства права, а також перманентними та складними процесами
свою чергу,
забезпечення конституцiйнот законностi та правопоряДКУ, IЦо,
якiсного удосконitлення
детермiнус необхiднiсть iнтенсивного розвитку
конституцiйного законодавства з метою оптимiзацiт правозастосовнот дiяльностiполiтична вiдповiда.ltьнiсть реалiзуеться через законодавчо визначенi механiзми
застосування засобiв громадсько-полiтичноТ оцiнки дiяльностi суб'ектiв полiтики,
шляхоМ надання iнститутам громадянського суспiльства права iнiцiювання санкцiй
полiтичного полiтико-правового характеру у разi виявлення порушень такими
суб'сктами полiтики полiтичних норм, недотримання ними взятих на себе

в

та

у

i

полiтичних зобов'язань.
Ефективна реалiзацiя заходiв полiтичноi вiдповiдальностi створюе полiтикоправовi передумови для формування системи вiдповiдального правлiння, здатного
мiнiмiзувати порушення КонституцiТ, гарантувати змiнюванiсть та наступнiсть
публiчнОТ влади, забезпечити демократизм конституцiйних процесiв.
СлiД зЕвначиТИ, Що проблематика полiтичноТ вiдповiдальностi набувас сьогоднi
все бiльшот актуальностi як для сучаснот полiтичнот науки, так i для практики
полiтико-правового булiвництва. Перманентнi процеси демократизацiТ суспiльства
та держави, об'ективно привели до суттсвих змiн у полiтичнiй системi суспiльства,
що, в свою чергу, вимагае формування якiсно нових пiдходiв до ВИКЛаДання
вiдповiдних дисциплiн полiтологiчного циклу як у профiльних навч€Lпьних ЗаКлаДаХ,
так i в процесi пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософiТ У
вищих навчаJIьних закладах та наукових установах (PhD).
Тому пiдготовку рецензованоТ робочоТ програми з навчальноТ дисциплiни
кДктуальнi проблеми полiтичноТ вiдповiдальностi> слiд визнати акту€ulьноЮ Та
свосчасною.
.Щисциплiна <Актуальнi проблеми полiтичноТ вiдповiдальностi> знайомить

аспiрантiв

з

сутнiстю полiтичноТ вiдповiдальностi

як виду

соцiальнОТ

вiдповiдальностi, iнститутами полiтичноТ вiдповiдальностi в системi вищих органiв
державноi влади
рiзних форм державного правлiння, полiтичною
вiдповiдальнiстю в системi взасмовiдносин громадянського суспiльства та держави,
iнститутами полiтичноi вiдповiдальностi в системi мiсцевого самоврядування, а
також з особливостями становлення iнститутiв полiтичноТ вiдповiдальностi в
нез€Lпежнiй YKpaiHi.
здобуття фундаментальних знань про
Метою навчальноi дисциплiни
полiтичну вiдповiдальнiсть, iT cyTHicTb, особливостi, функuiТ та види, суб'скти та
пiдстави, актуальнi проблеми if реалiзацiТ. Вона передбачас удосконалення знань
аспiрантiв гtро становлення, розвиток функuiонування iнститутiв полiтичноТ
вiдповiдальностi, формування теоретико-методологiчноТ основи для майбутнiх
наукових дослiджень та Тх використання при написаннi дисертацiйноТ роботи.
Заслуговус схв€Lпення заг€шьна концепцiя та apxiTeKToHiKa навчальноТ
дисциплiни, що дозволить всебiчно розкрити акту€ulьнi проблеми становJIення,
функцiонування та розвитку iнституту полiтичноТ вiдповiдальностi як в YKpaTHi, так
i в зарубiжних краiнах.
Робоча програма з навч€Lпьноi дисциплiни <Актуальнi проблеми полiтичноТ
вiдповiдальностi> складаеться з 2 змiстових модулiв, кожний з яких подiлясться на
теми, завдання для самостiйноТ роботи, а також орiентовного списку рекомендованоТ
лiтератури.
Основними завданнями навча-пьноТ дисциплiни <Актуальнi проблеми
набуття системи фупдur.нт€uIьних знань про
полiтичноi вiдповiдальностi>
cyTHicTb, змiст, та особливостi полiтичноi вiдповiдальностi, iT функцiТ, пiдстави та
види, iT спiввiдношення з iншими видами вiдповiдальностi; вивчення прогресивного
зарубiжного досвiду становлення, розвитку i функuiонування iнститутiв полiтичноТ
вiдповiдальностi; визначення основних тенденцiй трансформацiТ iнс,гитутiв
полiтичноI вiдповiдальностi на рiзних етапах розбулови демократичноi державностi

за

с

i

с

в сучаснiй YKpaTHi; визначення основних проблем

реалiзацiТ полiтичttоТ
вiдповiдальностi та шляхiв iT удоскон€Lлення; формування BMiHb використання
систематизованих знань та теоретико-методологiчних oct{oB при лtаписаltlti

дисертацiйноi роботи.

Отже, робоча програма з навчальноТ дисциплiни <Актуальнi проблеми
полiтичноi вiдповiдальностi>>, пiдготовлена Н. М. Батановою вiдповiдас yciM

вимогам, якi пред'являються до такого роду програм, та може бути рекомендованою
до пiдготовки здобувачiв вищоi освiти на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi на
здобуття ступеня: доктор фiлософiТ (PhD) за спецiальнiстю: 052 - Полiтологiя галузi
знань: 05 - Соцiальнi та поведiнковi науки.
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