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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Правові проблеми політичної науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Викладач (-і) Дерев’янко Сергій Миронович 

Контактний телефон 

викладача 

+38(034)259-61-46 

E-mail викладача serhii.derevianko@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Дисципліни вільного вибору  

Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS, 90 год.  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

https://d-learn.pnu.edu.ua/index.php?mod=course&action= 

ReviewOneCourse&id_cat=54&id_cou=8922  

Консультації Упродовж вивчення курсу щосереди з 14.00 до 16.00 

год. 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна “Правові проблеми політичної науки” є складовою освітньої 

програми підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем. Передбачає вивчення 

ключових категорій, що використовуються в дослідженнях у сфері політико-правових 

досліджень; отримання знань про природу, призначення та функції влади і держави як 

основних політичних інститутів суспільства; методологію та особливості здійснення 

політико-правових досліджень. Вивчення дисципліни покликане сприяти професійній 

підготовці майбутніх політологів, як практиків та дослідників, формувати у 

магістрантів основи професійного політико-правового мислення, сучасної політичної 

та правової культури. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета курсу : вивчення магістрантами основних закономірностей єдності та взаємодії 

політики та права, правових засад функціонування політичних інститутів, утвердження 

розуміння демократії як правової форми організації та реалізації влади.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

- вивчити у взаємозв’язку процес виникнення політичних відносин і права, основні 

тенденції і типи їх взаємодії в процесі історичного розвитку суспільства; 

- вивчити взаємозв’язок державної політики та правотворчості; 

- виявити витоки та передумови сучасного взаємовпливу і взаємодії політики і права 

в Україні; 

- вивчити теоретико-понятійні основи політико-правових підходів до вивчення 

політичних процесів; 

- сформувати у магістрантів уявлення про політичні фактори, які визначають 

специфіку еволюції права в різні історичні епохи та на сучасному етапі розвитку 

України; 

- розширити політико-правовий кругозір магістрантів, сформувати професійні навички 

аналізу сучасних політичних і правових проблем, розуміння взаємозв’язку політики та 

права. 

4. Компетентності 

Інтегральна компетентність 

ІК01 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми дослідницького та/або 

інноваційного характеру у політичній сфері, що характеризуються невизначеністю умов 

і вимог, із застосуванням фахових досліджень та/або здійснення інновацій. 

Загальні компетентності 

ЗК01. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК02. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК03. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  
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ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК05. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК07. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетенції 

СК01. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської 

діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 

сучасні інтерпретації. 

СК02. Спроможність здійснювати фахову педагогічну та/або науково-педагогічну 

діяльність  у закладах освіти.  
СК03. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей 

розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної 

політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 

СК04. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, 

інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 

СК05. Спроможність комплексно використовувати  нормативу та емпіричну політичну 

теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного аналізу. 
СК06. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації 

та аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні. 

СК07. Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, експертно-

аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному рівні. 

5. Результати навчання 

Результатами вивчення навчальної дисципліни «Правові проблеми політичної 
науки» мають бути отримання таких знань, умінь та навичок: 

ПРН 01. Застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння природи 

та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації, 

особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, 

історичного та соціокультурного контексту. 

ПРН 02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з політології, що 

включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є 

основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення 

проблем у галузі та на межі галузей знань.  

ПРН 03. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при 

обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері політології. 

ПРН 04. Приймати ефективні рішення з питань політики, політичних наук і дотичних 

проблем, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати розвиток 

політичних процесів; визначати фактори, що впливають на них і на досягнення 

поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та 

імовірні наслідки політичних рішень. 

ПРН 05. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт відповідно до 

встановлених вимог. 

ПРН 06. Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної політики, 

політичних інститутів та процесів, світової політики та політики окремих країн та 

регіонів. 

ПРН 07. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері політики, політології та у 

ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати якість освіти, 

оцінювати ефективність і результативність діяльності. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
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лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

другий Політологія перший вибірковий 

 

Тематика курсу 

1. Правова політологія як нова галузь політичного знання. Становлення школи правової 

політології. 

2. Теоретико-методологічні засади правової політології. 

3. Політика та право : сутність і співвідношення. 

4. Поняття та особливості взаємодії політичної та правової систем суспільства. 

5. Правова держава та громадянське суспільство. 

6. Політико-правові проблеми реформування адміністративно-територіального устрою 

України. 

7. Політика та права людини та громадянина. 

8. Правові аспекти новітніх політичних процесів в суспільстві. 

9. Політико-правові засади здійснення безпосереднього народовладдя в Україні. 

10. Політична культура, політична свідомість і право. 

Перелік питань для обговорення на лекції та семінарських заняттях, список 

літератури для підготовки до кожного заняття та завдання для самостійної роботи, 

перелік індивідуальних науково-дослідних завдань та вимоги до їх виконання визначені 

робочою навчальною програмою навчальної дисципліни та розміщені в системі 

дистанційного навчання.  

7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Структура розподілу балів передбачає: 

1) відповіді на семінарських заняттях – 50 балів (не 

менше трьох оцінок на дев’яти семінарських заняттях); 

2) написання контрольної письмової роботи – 20 балів; 

3) виконання індивідуального науково-дослідного 

завдання – створення та представлення графічної 

презентації з визначеної проблеми політико-правового 

характеру відповідно до теми магістерської роботи  – 30 

балів (з них 20 балів – за проект, 10 балів – за 

представлення) 

Загальна кількість – 100 балів. 

Підсумковий контроль – залік проводиться згідно 

графіку навчального процесу в останній місяць семестру 

і виставляється за результатами виконання студентом 

передбачених навчальною програмою видів робіт – 100 

балів 

Вимоги до письмової роботи Виконання письмової роботи передбачає: 

1) повторення студентами лекційного матеріалу та 

отриманих знань при підготовці та проведенні 

семінарських занять, самостійного опрацювання 

рекомендованої літератури з питань, що виносяться на 

модульний контроль; 

2) написання письмової роботи передбачає виконання 

студентами в аудиторії індивідуального завдання, що 
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вимагає: 

– виявлення розуміння сутності понять і термінів –  

5 балів; 

– вміння структурувати основні принципи та методи 

аналізу та моделювання  – 5 балів; 

– знання теоретичних засад, завдань, методики аналізу 

та моделювання – 10 балів; 

Загальна кількість – 20 балів. 

Семінарські заняття Відповідь студента на семінарському занятті оцінюється 

за п’ятибальною системою за визначеними програмою 

навчальної дисципліни критеріями. 

Усна відповідь може бути доповнена наочними 

посібниками, зокрема, візуалізованою презентацією 

(обсягом 10-15 слайдів), зміст та використання якої 

оцінюється окремо. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Студент допускається до підсумкового контролю (за 

навчальним планом – залік) за умови повного виконання 

всіх видів роботи, передбачених програмою навчальної 

дисципліни. 

8. Політика курсу 

Політика вивчення навчальної дисципліни “Правові проблеми політичної науки” 

передбачає набуття студентами визначених компетентностей через: аудиторну (лекції, 

семінарські та практичні заняття) та позааудиторну роботу (самостійне опрацювання 

окремих тем, підготовка до семінарських занять, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань, використання можливостей системи дистанційного навчання, 

виробнича практика).  

Консультації викладача, відпрацювання студентами пропущених аудиторних занять, 

отриманих незадовільних оцінок та подачі індивідуальних робіт – середа, 14.00–16.00 год.  

У випадку встановлення вияву академічної недоброчесності викладач пропонує 

студентові повторно виконати передбачений навчальною програмою курсу вид роботи. 

 

1. Рекомендована література 

Нормативно-правові акти 

Конституція України : [Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 

р.]. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; поточна ред. – Ред. від 

01.01.2020 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр 

 

Підручники та навчальні посібники, енциклопедичні та довідкові видання 

Вступ до правової політології : навч. посіб. / І. Бойко, В. Бурдін, М. Бризіцький та ін. ; 

за ред. д-ра юрид. наук, проф. В. М. Бурдіна, д-ра юрид. наук, проф. В. М. Косовича, д-ра 

юрид. наук, проф. П. М. Рабіновича, канд. юрид. наук, доц. В. О. Семківа Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2021. 520 с. 

Енциклопедія політичної думки / За ред. Д. Міллера; пер. з англ. Н. Лисюк. Київ : Дух 

і літера, 2000. 472 с. 

Загальна теорія права : підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри. Київ : Ваіте, 2015. 392 с. 

Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в 

Україні : підручник. Київ: Всеукр. асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. 350 с. 

Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; за ред. І. Макліна, А. 

Макмілана. Київ : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. 789 c. 
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Малько А. В., Саломатин А. Ю. Политология для юристов : учебник и практикум для 

академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Изд-во Юрайт ; ИД 

Юрайт, 2015. 383 с.  Серия : Бакалавр. Академический курс. 

Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах спільних змін : навч. 

посіб. / О. В. Філонов, В. М. Суботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. 2-ге вид., випр. Київ : 

Знання, 2008. 215 с. 

Політологічний енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т держави і права  

ім. В. М. Корецького, Укр. Асоціація політологів. [Упоряд. В. П. Горбатенко; за ред.  

Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка]. 2-е вид., доп. і перероб. Київ : 

Ґенеза, 2004. 736 с. 

Правова політологія. Академічний курс : підручник / авт. кол.; за ред.  

І. О. Кресіної, Київ : Інститут державами і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2021. 

480 с. 
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http://www.if.gov.ua 

Івано-Франківська обласна рада : Офіційний вебсайт. URL: https://orada. if.ua/ 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України : 

вебсайт. URL : http://idpnan.org.ua/ 

Інститут політики : веб-сайт. URL: http://polityka.in.ua 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : 

Веб-сайт. URL: http://www. ipiend.gov.ua 

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України : Веб-сайт. 

URL: http://www.niss.gov.ua 

Президент України : Офіційне Інтернет-представництво. URL: http://www. 

president.gov.ua 

Урядовий портал України : [Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України]. 

URL: http://www.kmu.gov.ua 

 

Викладач      С. М. Дерев’янко 


