Вступ
У системі політичних знань дисципліни «Політичні інститути і
політичні процеси в Україні» є основоположною та системоутворюючою.
Викладання курсу спирається на систему знань, умінь и навичок, що
було сформовано у межах попередніх навчальних курсів для студентівполітологів («Загальна теорія політики», «Політична соціологія»). Міжпредметні зв’язки важливі для взаємодії з дисциплінами «Порівняльна
політологія», «Державне управління та місцеве самоврядування в Україні»,
«Політико-організаційні основи функціонування місцевого самоврядування». Зміст курсу ґрунтується на теорії політики та управління, на
матеріалах сучасних українських і зарубіжних досліджень і публікацій,
присвячених вивченню питань сучасного політичного процесу в Україні.
«Політичні інститути і політичні процеси в Україні» як наука вивчає
загальні закономірності розвитку і функціонування основних політичних
інститутів, взаємозумовлений характер їх зв’язків, структурні компоненти,
механізми та функції глав держав, парламентів, урядів, політичних партій,
громадських організацій як головних політичних інститутів та їх зв’язок із
суспільними явищами і процесами.
Тематика курсу є актуальною та значущою, особливо у світлі
перетворень, що зазнає політична система України. Однією з основних
причин відсутності ефективності політичної інституціональної системи,
кризових станів у трансформаційних процесах є відсутність об’єктивної
наукової теоретико-методологічної бази. Тут необхідне концептуальне
бачення та розуміння, як організовуються (самоорганізовуються),
функціонують і взаємодіють подібні інститути в транзитному політичному середовищі. Методологія і методика даного курсу базується
на врахуванні системного та синергетичного принципів трансформаційних
процесів інституціональної політичної системи.
Звідси виникає ключова проблема трансформації політичної
інституціональної системи – не стільки можливість, скільки здатність
її складових атрибутивних структур – політичних інститутів до самоорганізаційних (синергетичних) процесів
Навчальний курс передбачає вивчення сучасного стану розвитку
політичної системи України.
Мета курсу. Забезпечити загальнотеоретичну підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Політологія», які володіють
методологічним та методичним інструментарієм вивчення політичних
явищ; базовими науковими уявленнями про основні положення політичної
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науки; основами теоретичних знань і практичними навичками діяльності
у політичній сфері; високим рівнем аналітичної компетенції і грамотності.
Завдання курсу полягає в тому, щоб навчити студентів аналізувати
та оцінювати роль державних і політичних організацій в процесі
розбудови державного життя України;
– всебічно сприяти розвитку у студентів самостійного політологічного
мислення, оволодінню базовими теоретичними знаннями та навичками
практичної поведінки в політичному середовищі, формуванню позитивної
політичної свідомості, активної політичної і громадської позиції;
– навчити аналізувати існуючі політичні процеси і відносини,
показати їх взаємозв’язок з розвитком і змінами політичного режиму
та забезпечити розуміння студентами причин можливих неузгодженостей
щодо різних ситуацій суспільно-політичної діяльності;
– орієнтувати на розвиток навичок політологічного аналізу соціальних
і політичних інститутів, законодавства, практик і процесів;
– сприяти застосуванню студентами отриманих знань у самостійній
практичній діяльності.
У результаті опанування курсу студенти повинні:
знати:
– загальнотеоретичні положення щодо основних тенденцій розвитку
основних політичних інститутів, закономірностей їх розвитку та функціонування в суспільстві;
– термінологію та основні методи у вивченні політико-правової та
соціальної систем сучасної України;
– еволюцію, структуру, стан і перспективи розвитку політикоправових інститутів, політичних партій, громадських організацій,
парламенту, уряду, судів, місцевого самоврядування, засобів масової
інформації в Україні.
– зміст різних підходів до вивчення політичного процесу в політичних
теоріях;
– процеси становлення сучасної української державності в новітній
історії, історичній ретроспективі їх виникнення;
– основні віхи становлення та завдання органів виконавчої,
представницької та судової влади в питаннях здійснення політичних
відносин в Україні.
уміти:
– користуватись загальнотеоретичними поняттями і категоріями
навчального курсу;
– застосовувати теоретичні знання при аналізі політичних систем,
інститутів та процесів, діючих тенденції на практиці.
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– аналізувати електоральні процеси і розуміти їх роль у становленні
типу політичних відносин у державі;
– критично оцінювати сутнісні ознаки політичних режимів та їх
різновидів, політичних інститутів і політичних процесів.
Даний курс пропонується студентам 3-го курсу, розрахований на
1 триместр і містить три основні модулі.
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