Самостійна робота
Вивчаючи курс «Політичні інститути і політичні процеси в Україні»,
кожний студент повинен у встановлений термін підготуватися до іспиту,
метою якого є оволодіння необхідним обсягом знань і навичок самостійної творчої роботи з даної проблематики. Додатковим джерелом
концептуальної інформації в процесі такої творчої роботи є обов’язкова і
додаткова література. Під час самостійного вивчення матеріалів студенти
ознайомлюються з першоджерелами, науковою та навчально-методичною
літературою і мають можливість виконати ряд письмових робіт.
ПРАКТИЧНА РОБОТА
Тема: Використання системного та інституціонального підходу
до вивчення політичних явищ
Завдання роботи: оволодіння навичками, що пов’язані із застосуванням
системного та інституціонального підходу до вивчення політики.
Хід роботи: користуючись методологічними засадами системного
підходу, скласти загальну схему здійснення дослідження за обраною
темою.
При цьому більш докладно зупинитися на компонентах:
1. Структурного аналізу об’єкта.
2. Структурно-функціонального аналізу об’єкта.
3. Історичного та прогностичного аналізу динаміки об’єкта
дослідження.
Варіанти тем дослідження визначаються на практичному занятті
викладачем та студентами колегіально.
Література для підготовки практичної роботи:
1. Браун П. Посібник з аналізу державної політики. – К. : Основи,
2000. – 243 с.
2. Веймер Девід Л. Аналіз політики: концепції і практика / Девід Л.
Веймер, Ейден Р. Вайнінг. – К., 2000.
3. Добржанська О. Л. Конспект лекцій з нормативної дисципліни
«Системний аналіз». – К. : ІМВ, 2004. – 67 с.
4. Згуровський М. З. Системний аналіз: проблеми, методологія,
застосування / М. З. Згуровський, Н. Д. Панкратова. – К. : Наук. думка,
2005. – 744 с.
5. Мангейм Д. Политология: методы исследования / Д. Мангейм,
Р. Рич. – М., 1997. – 746 с.
6. Політичний енциклопедичний словник / [за ред. Ю. С. Шемшученка,
В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]. – К. : Генеза, 2004. – 736 с.
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7. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа : [учеб. пос.] /
В. Н. Спицнадель – СПб. : Бизнес-пресса, 2000.
8. Стратегії розвитку України: теорія і практика / [за ред. О. С. Власюка]. – К. : НІСД, 2002. – 864 с.
9. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ : [учеб.
пособие] / Ю. П. Сурмин. – К. : МАУП, 2003. – 368 с.
10. Теорія і практика політичного аналізу і прогнозування : [збірник
матеріалів] / [за ред. М. М. Розумного]. – К. : Національний інститут
стратегічних досліджень, 2006. – 34 с.
11. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы современной науки / Э. Г. Юдин. – М. : Наука,
1978. – 392 с.
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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Контрольна робота складається із двох питань теоретичного та одного
питання практичного характеру.
1 варіант
1. Особливості підходів до пояснення явища «політичний інститут»:
неоінституціалізм, символічний інтеракціонізм, конфліктологічний підхід
(вказати суть підходу та теоретиків-представників).
2. Інститути представництва та узгодження інтересів.
3. Визначте за критеріями політичної оптимальності значення
перетворень і трансформації політичної системи, її окремих підсистем,
що проводяться в Україні. Сукупність критеріїв оптимальності пропонує
американська політична наука:
– стійкість або тривалість існування системи в часі;
– адаптивність (пристосовність) системи, здатність адекватно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі;
– продуктивність означає співвідношення між проблемами «на
вході» і рішеннями «на виході» системи;
– ефективність розуміється як підтримка громадянами існуючого
політичного режиму, конституційного ладу, прийняття і схвалення
рішень і діяльності системи, рівень впливу системи на хід подій;
– рентабельність (вартість рішень і їх реалізації) вимірюється
своєчасністю формування та досягнення цілей, результативністю
вироблених рішень, витратами на їх реалізацію.
2 варіант
1. Особливості процесу формування політичного інституту: системний
підхід, структурний функціоналізм (Вказати суть підходу та теоретиківпредставників). Приклади політичних інститутів.
2. Держава як політичний інститут – сутність, види, функції. Система
інститутів держави.
3. У сучасній політичній науці критеріями типології політичних
систем є:
– характер взаємодії із середовищем: відкриті і закриті;
– тип політичної культури та її вираження у формах організації
влади: англо-американська, континентально-європейська, тоталітарна,
доіндустріальна, частково-індустріальна;
– орієнтація на стабільність або зміни: традиційні, модернізовані
демократії і тоталітарні;
– участь громадян у політичному житті;
– соціальна основа;
– характер і способи взаємини влади, суспільства і особистості
(політичний режим) та ін.
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Поясніть кожний з критеріїв та визначте за кожним із них тип
політичної системи в Україні.
Загальна кількість балів, яку може отримати студент за написання
контрольної роботи – 10.
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ТЕМИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ З КУРСУ
1. Поняття політичного процесу, його структура.
2. Форми політичної діяльності.
3. Депутатська діяльність як форма політичної діяльності.
4. Детермінанти політичної діяльності: аналіз чинників стратегічного
і тактичного характеру.
5. Об’єктивні та суб’єктивні детермінанти сучасних політичних
процесів.
6. Політичні рішення: стратегія прийняття та шляхи реалізації.
7. Проблема політичної діяльності в сучасній зарубіжній політології.
8. Аналіз типів і форм політичного процесу.
9. Політична стабільність. Особливості стабільності динамічної
та стагнаційної.
10. Політичні конфлікти і способи їх розв’язання.
11. Солідарність у суспільстві.
12. Особливості сучасних політичних процесів у постсоціалістичних
країнах.
13. Специфіка політичних процесів на пострадянському геополітичному просторі.
14. Конституційна владна модель України.
15. Виборча система в Україні: основні етапи розвитку.
16. Шляхи оптимізації політичного процесу в Україні.
17. Еволюція поняття політичний процес.
18. Типологія політичного процесу.
19. Сутність базових і периферійних політичних процесів.
20. Основні режими політичного процесу.
21. Режим функціонування політичного процесу.
22. Режим розвитку політичного процесу.
23. Режим занепаду політичного процесу.
24. Об’єктивні та суб’єктивні детермінанти політичного процесу.
25. Сутність поняття політичні відносини.
26. Типологія політичних відносин.
27. Характеристика політичних відносин вертикального типу.
28. Характеристика політичних відносин горизонтального типу.
29. Сутність елітарних та ієрархічних політичних відносин.
30. Сутність симетричних і асиметричних політичних відносин.
31. Компроміс, консенсус, солідарність у політичному процесі.
32. Співвідношення політичної діяльності, політичних відносин і
політичного життя.
33. Сутність і структура політичної діяльності.
34. Поняття суб’єктів та об’єктів політичної діяльності.
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35. Форми політичної діяльності.
36. Особливості законотворчої (депутатської) діяльності.
37. Функції виборів у демократичному суспільстві.
38. Сучасні виборчі технології.
39. Оцінка політичної ситуації, події та обставини.
40. Сутність правової регламентації політичних подій.
41. Зміст політичних акцій і процедур.
42. Класифікація політичних рішень.
43. Принципи та методи прийняття політичних рішень.
44. Характеристика процедури прийняття політичних рішень.
45. Контроль, інформація і зворотний зв’язок при реалізації
політичних рішень.
46. Основні проблеми політичної діяльності.
47. Характеристика процесу управління та регулювання політичних
інтересів соціальних суб’єктів.
48. Поняття громадянської та державної згоди.
49. Динамічна і стагнаційна стабільність: сутність та умови існування.
50. Політична стабільність як необхідна умова функціонування
суспільства.
51. Сутність політичних відносин як форми, умови і результату
політичної діяльності.
52. Сутність політичної боротьби.
53. Поняття суспільної консолідації.
54. Сутність солідарності в сучасному світі.
55. Поняття суспільного консенсусу.
56. Сутність «стартової ситуації» сучасного політичного процесу
в постсоціалістичних країнах.
57. Основні передумови сучасного політичного процесу в Україні.
58. Основні складові владної моделі України.
59. Виборча система України.
60. Особливості виборчих кампаній у пострадянських країнах.
61. Взаємозалежність владної моделі України та сучасного
політичного процесу.
62. Шляхи оптимізації політичного процесу в Україні.
63. Держава і суспільство в Україні в умовах демократичної
трансформації.
64. Українська держава – центральний інститут політичної системи.
65. Перспективи розвитку Української держави в сучасному світі.
66. Держава та її образ у дзеркалі української преси.
67. Громадська думка та авторитет державної влади в Україні.
68. Концепції державності в світовій суспільно-політичній думці.
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69. Типологія сучасних держав.
70. Порівняльно-політологічний аналіз елітарної та плюралістичної
демократії.
71. Основні причини зміни політичних режимів.
72. Проблеми та перспективи становлення громадянського суспільства вУкраїні.
73. Політичні трансформації української влади (1991-2010 рр.).
74. Проблеми формування громадянського суспільства в постсоціалістичних країнах.
75. Причини виникнення тоталітарних систем у XX ст.
76. Помаранчева революція в Україні: політологічний та соціологічний аналіз.
77. Основні риси демократичних режимів.
78. Досвід державного будівництва 1917-1918 рр. в УНР та його
уроки.
79. Конституційні принципи державного будівництва в Україні.
80. Парламентсько-президентська форма правління в Україні та її
особливості в 2006-2007 рр.
81. Роль політичних партій у реалізації політичної реформи в
Україні.
82. Соціальність Української держави та досвід соціальності країн
Західної Європи.
83. Виборці та політичні партії: проблеми взаємодії в умовах
пропорційної виборчої системи.
84. Неформальні громадські рухи: причини та умови виникнення.
85. Багатопартійність і демократизація суспільства в Україні.
86. Типи і функції громадських організацій.
87. Сучасні молодіжні організації в Україні.
88. Сучасні студентські організації в Україні.
89. Іноваційність як професійна якість у політичній діяльності.
90. Політичний час та його значення в політичній діяльності.
91. Політична стабільність суспільства: сутність, фактори, перспектива
для України.
92. Політична модернізація і проблема вироблення консенсусної
політичної культури.
93. Політична культура як чинник модернізаційного процесу в
Україні.
94. Конституційні основи і правові норми регулювання конфліктних ситуацій.
95. Причини і джерела кризи легітимності влади в сучасній Україні.
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