
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИТЕМИ 
УКРАЇНИ» 

( дисципліна вільного вибору аспіранта) 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у наданні аспірантам 

знань про особливості модернізації політичної системи незалежної України; 
взаємодію держави і громадянського суспільства в умовах європейської 
інтеграції та зовнішніх викликів; необхідність узгодження політичних і 

правових механізмів модернізації політичної системи. 
 

Завдання вивчення дисципліни полягають у: ознайомленні аспірантів 
з науковими підходами щодо процесу модернізації; визначенні виду 

модернізації політичної системи незалежної України; вивченні структури 
політичної системи; аналізуванні інститутів політичної системи України в 

контексті європейської інтеграції і зовнішніх викликів; з’ясуванні ролі держави 
у забезпеченні потреб та інтересів суспільства; вивченні правових форм участі 

громадян в управлінні суспільними справами; з’ясуванні значення виборчої 
системи для модернізації політичної системи. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен: 
 

знати: 
– поняття «політична система», основні складові політичної системи; 

– теорії модернізації, види модернізації, характеристику модернізації 
політичної системи незалежної України; 

– концепції й моделі взаємодії політики і права, необхідні для 
успішної модернізації; 

– роль держави у забезпеченні потреб та інтересів суспільства; 
– правові форми участі громадян в управлінні суспільними справами; 

– значення виборчої системи для модернізації політичної системи; 
– особливості реформування інститутів і механізмів політичної 

системи України в умовах європейської інтеграції і зовнішніх викликів.  
 

уміти: 
– охарактеризувати етапи модернізації політичної системи незалежної 

України; 

– аналізувати інститути політичної системи України з точки зору 
виконання їх функцій; 

– визначати напрями реформування держави у відповідь на внутрішні 
потреби та зовнішні виклики; 

– визначати рівень впливу громадян на рішення влади; 



– розробляти практичні рекомендації щодо покращення взаємодії 
держави і громадянського суспільства; 

– створити концепцію модернізації політичної системи України 
відповідно до принципів європейської інтеграції. 

 
 

Методи навчання. При вивченні дисципліни застосовуються традиційні 

та інноваційні методи навчання, зокрема: лекції, семінарські і практичні 
заняття, проведення індивідуальних творчих досліджень з проблематики курсу, 

реферування визначених політичних проблем, підготовка аналітичних записок; 
втілюються активні та інтерактивні форми проведення занять (розбір 

конкретних ситуацій, групові дискусії, обговорення результатів новітніх 
досліджень в різних галузях соціально-гуманітарного знання та ін.). Оскільки 

пропонований курс поряд з теоретичною має також практичну спрямованість, у 
процесі опанування пропонованої дисципліни приділяється увага освоєнню 

практичних навичок з аналізу, експертизи та моделювання політичних 
процесів, специфічних ситуацій, поточних подій. 

Опанування програми курсу передбачає використання новітніх досягнень 
вітчизняної і світової політичної науки та споріднених наук соціально-
гуманітарного профілю, вивчення напрацювань різних дослідницьких центрів у 

сфері політики, праць окремих авторів і колективних збірників наукових праць, 
статей у фахових політологічних виданнях та навчально-методичних матеріалів 

на спеціалізованих веб-сайтах. Передбачаються зустрічі з представниками 
українських і зарубіжних дослідницьких організацій, політиками-практиками. 

 
 

Методичним забезпеченням курсу є: робоча та навчальна програми 
дисципліни; монографії, підручники, навчальні посібники, інші публікації 

вітчизняних та зарубіжних вчених; наукові здобутки співробітників відділу 
правових проблем політології та інших відділів Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України. 
 

 
Опис дисципліни: дисципліна належить до циклу професійної 

підготовки; на вибір аспіранта; викладається на 3-му році навчання, у 5-му 

семестрі. На вивчення даної навчальної дисципліни відводиться 1 кредит 
ЄКТС; годин – 30, з них лекцій – 12 год., семінарських занять – 8 год., 

самостійної роботи – 10 год. Всього передбачено 2 змістових модулі та 2 
модульні контрольні роботи. Підсумковий контроль відбувається у формі 

заліку. 
 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять 
і має на меті перевірку рівня підготовки здобувача до виконання конкретної 

роботи. Форми проведення поточного контролю – опитування аспірантів, 
вирішення практичних завдань, складання типових документів, бібліографічних 

довідок, написання тез наукових повідомлень тощо. 
 


