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1. Опис дисципліни
Анотація
Дисципліна «Політичні інститути та процеси» – вибіркова навчальна
дисципліни
дисципліна, що вивчає інструментарій прийняття політичних рішень з
(Призначення
урахуванням мінливості внутрішнього та зовнішнього політичного
навчальної
середовища. Курс передбачає ознайомлення з політичними інститутами та
дисципліни)
процесами, що відбивають різні аспекти політичної діяльності. Після
опанування даного курсу студент отримає сукупність політичних знань, що
охоплюють політичні процеси, які відбуваються в суспільстві, механізм
взаємодії суб'єктів та об'єктів політики, знання щодо основних політичних
інститутів
–
держави,
політичних
партій,
конституціоналізму,
парламентаризму, президенціалізму тощо. Формування у студентів
теоретичних і практичних знань, умінь та навичок щодо розуміння сучасних
політико-трансформаційних процесів, особливостей інституціональних
перетворень політичної системи України та шляхів її реформування з метою
підвищення її цілісності, стабільності й функціональної ефективності.
Мета вивчення
Формування у студентів практичних навичок в галузі публічного управління, щодо їхнього вміння самостійно аналізувати суть політичних явищ і процесів та приймати виважені рішення, що сприятимуть подальшій демократизації українського суспільства, інтеграції його в світове співтовариство.
Завдання
У результаті вивчення дисципліни студент буде знати:
навчальної
- об'єкт, предмет і методи політичної науки, її структуру та функції;
дисципліни
- понятійний та категорійний апарат політичної науки;
- історію розвитку політичної думки, особливості ґенези національних
політичних шкіл; основні світові та вітчизняні політичні школи, концепції і
напрямки;
- визначення, походження, структуру та механізм функціонування політичної системи, державної влади, партійних систем;
- сутність політичних інститутів; поняття "опозиція" та її роль в житті
суспільства; значення політичної еліти та політичного лідерства в державі;
вміти:
- орієнтуватися в основних напрямках політичної думки;
-визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти
політичного знання, їх роль і функції у підготовці політичних рішень.
Пререквізити
Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих під час опанування
таких дисциплін: «Соціально-психологічний розвиток особистості», «Історія
України та української культури»
Результати
Програмні результати навчання:
навчання
ПР02. Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну
значимість та культурні аспекти інженерії
програмного
забезпечення і дотримуватись їх в професійній діяльності.
ПР16. Мати навички
командної
розробки,
погодження,
оформлення і випуску всіх видів програмної документації.
ПР22. Знати та
вміти застосовувати
методи
та
засоби управління проектами.
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна та
дистанційна
форма навчання

Галузі знань:
12 Інформаційні технології
Кількість кредитів – 3

Вибіркова

Модулів – 1

Рік підготовки

Змістових модулів – 2

Спеціальність:
121 Інженерія програмного забезпечення
ОПП “Інженерія програмного
забезпечення”

1-й

1-й
Семестр

1-й

1-й
Лекції

10 год.

6 год

Практичні, семінарські
20 год.
Загальна кількість
годин – 90

4 год.

Самостійна робота
Рівень вищої освіти: перший
(бакалаврський)
Ступінь вищої освіти: «бакалавр»

60 год.

80 год.

в т. ч. індивідуальні завдання
30 год.

40 год.

Вид контролю:
залік
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3. Дидактична карта дисципліни
№

Тематичні модулі

1.

Влада і громадянське суспільство:
проблема взаємодії
2. Розвиток демократії та становлення
громадянського суспільства в Україні
3. Політичні системи
4. Політичний режим
5. Тенденції до змін сучасних політичних систем
6. Аналіз рівня стабільності політичної
системи в сучасній Україні
7. Політичний інститут
8. Система політичних інститутів:
порівняльна характеристика
9. Політичний менеджмент
10. Політичний маркетинг
Усього годин
№

Лекції
2

Разом
10

2

2

3

3

10

2

2
2
2

3
3
3

3
3
3

8
10
8

2

3

3

8

2
2

3
3

3
3

8
8

2
2
20

3
3
30

3
3
30

10
10
90

2
2
10

Тематичні модулі

Кількість годин
Заочна форма навчання
Практ. Самост.
Інд.
2
4
4

Разом
10

4

4

10

4
4
4

4
4
4

8
10
8

4

4

8

2

4
4

4
4

10
8

2

4
4
40

4
4
40

10
8
90

Лекції
Влада і громадянське суспільство:
проблема взаємодії
2. Розвиток демократії та становлення
громадянського суспільства в Україні
3. Політичні системи
4. Політичний режим
5. Тенденції до змін сучасних політичних систем
6. Аналіз рівня стабільності політичної
системи в сучасній Україні
7. Політичний інститут
8. Система політичних інститутів:
порівняльна характеристика
9. Політичний менеджмент
10. Політичний маркетинг
Усього годин

Кількість годин
Денна форма навчання
Практ. Самост.
Інд.
2
3
3

1.

2

2

6

4

Самостійна робота
№
1.
2.

Назва теми
Влада як явище суспільного життя.
Сутність політичної влади та її визначення в нормативно-формалістичній,
органістичній, суб'єктно-психологічній, індивідуально-соціологічній та
марксистській концепціях.
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Кількість
годин
6
6

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Співвідношення державної та політичної влади.
Складові державної влади: законодавча, виконавча, судова, їх взаємодія.
Форми та механізми політичної влади: панування, політичне керівництво,
управління.
Поділ форм політичної влади за критерієм головного суб'єкта управління:
монархія, тиранія, аристократія, олігархія, демократія.
Функції механізму політичної влади: інтегративна, регулятивна, мотиваційна, стабілізуюча.
Структура владних відносин і механізмів політичної влади.
Політика як засіб регулювання економічних, соціальних і духовних відносин у суспільстві.
Історія розвитку політичної думки.

6
6
6

Разом

60

6
6
6
6
6

4. Індивідуальні завдання
Перелік рекомендованих тем для індивідуальних науково (навчально)- дослідних завдань:
1.
Політичні вчення Стародавньої Греції, Риму.
2.
Політичні погляди Платона та Арістотеля.
3.
Політичне вчення епохи Відродження. (Д. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо).
4.
І. Кант про правову державу.
5.
Г. Гегель про громадянське суспільство.
6.
М. Вебер як класик західної політології.
7.
Розвиток української політичної думки.
8.
Політичні ідеї часів Київської Русі.
9.
Ідеї соціальної й національної рівності (С. Оріховський, Ю. Дрогобич, М. Смотрицький, С.
Зизаній).
10.
Конституція П. Орлика.
11.
Політична думка України ХІХ – поч. ХХ ст.
12.
Концепція Української державності (В. Липинський, Д. Донцов, Ю. Липа, І. Лисяк – Рудницький).
13.
Новітня українська державність ("Декларація про державний суверенітет України", "Акт про
державну самостійність України", "Конституція України" 1996 р.).
14.
Сутність і типи політичних систем.
15.
Поняття "політична система суспільства".
16.
Політична система як механізм влади та фактор стабілізації і розвитку суспільного життя.
17.
Характерні риси політичної системи суспільства.
18.
Типологія політичних систем.
19.
Характеристика структурних елементів політичної системи.
20.
Системоутворюючі засади та основні функції політичних систем.
21.
Основні фактори ефективності політичної системи.
22.
Структурні елементи політичної системи, її інституційна, інформаційно-комунікаційна,
нормативно-регулятивні складові.
11. Рекомендована література:
Основна:
1.
Гелей С.Д., Рутар С.М. . Політико-правові системи світу / С.Д.Гелей, С.М. Рутар. Київ :
Центр навчальної літератури, 2017. – 346 с.
2.
Герасимчук Т. Ф., Киридон А.М., Троян С.С. (2017). Загальна теорія політики : навчальний
посібник. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 226 с.
3.
Загальна теорія політики : комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу для студентів
спеціальності «Політологія».– Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
2010. – 76 с.
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4.
Москалюк М. Ф. Загальна теорія політики : навчально-методичний посібник для студентів
спеціальності 6.040300 «Політологія». – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – 76 с.
5.
Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – Київ : Либідь, 2010. – 574
с.
Додаткова:
1.Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М. І. Козюбри. К.: Ваіте, 2015. 392 с.
2. Основи правознавства: Навч. посібник для вузів. Семерак О. С. Київ: Знання, 2008. 480 с.
3. Порівняльне правознавство: хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів: навч. посіб Уклад.
Петришин О.В., Зінченко О.В., Лук’янов Д. В Х.: Право, 2016.
Інформаційні ресурси:
1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/
2. Національна бібліотека Україниім. Ярослава Мудрого. URL: https://nlu.org.ua/
3. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://www.rada.gov.ua/
4. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України «Урядовий портал». URL: https://www.kmu.gov.ua/
5. Офіційний сайт Президента України «Офіційне інтернет-представництво». URL: https://
www.president.gov.ua/
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