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1. Опис навчальної дисципліни «Прикладні політичні студії: Політичний
PR»

Найменування показників
Вид дисципліни

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

заочна

Обов’язкова

-

Мова викладання, навчання та
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин

2 / 60

Курс

ІІ

-

Семестр

ІІІ

-

Кількість змістових модулів з
розподілом:

2

Обсяг кредитів

2

-

Обсяг годин, в тому числі:

60

-

Аудиторні

28

-

Модульний контроль

4

-

Семестровий контроль

-

-

28

-

Залік

-

Самостійна робота
Форма семестрового контролю
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – надання майбутнім фахівцям умінь визначення та використання
основних складових PR технологій у різних сферах політичної діяльності.
Дисципліна спрямована на формування таких загальних програмних
компетентностей освітньої програми підготовки:
ЗК-02

ФК-02

ФК-03

ФК-04

Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. Володіння
базовими загальними знаннями в сфері політичної науки, основними
політологічними поняттями, знання закономірностей та тенденцій
функціонування політичних систем, різних форм держав.
Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного
аналізу, порівняльної та прикладної політології:
 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та
якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу;
 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та
публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної
поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики
окремих країн і регіонів;
 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх
соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту
функціонування та взаємодії.
Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітичнодослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки:
 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаність загальнонаукових та
спеціальних методів та дослідницьких підходів, розуміння етико-практичної
значущості політичного знання;
 ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних
відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного
історичного або сучасного контексту;
Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для
аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-01-з Розуміння предметної області та базової специфіки професійної діяльності:
 знання класичних і сучасних теорій політики;
 знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних
систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної та
державної влади;
 знання теорій походження та моделей держави;
 знання структури і функцій системи державного управління.
ПРН-03-з Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу,
порівняльної та прикладної політології.
ПРН-01-у Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез
у сфері державної/публічної/практичної політики.
ПРН-02-у Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітичнодослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.
ПРН-03-у Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу
владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно
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до певного історичного або сучасного контексту.
ПРН-04-у Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу
політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.
ПРН-03-с Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової
інформації, експертам з інших галузей знань.
ПРН-04-с Здатність до ефективної передачі інформації, ідей, аргументів, користуючись
відповідним стилем та мовою, в т. ч. ділове листування, зрозумілою як
фахівцям, так і нефахівцям.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Самостійна

Семінари

Змістовий модуль 1.
Загальні засади політичного PR
Тема 1. Піар як складова суспільних відносин. Історія
8
політичних PR-комунікацій
Тема 2. Дослідження та планування у політичних PR
7
Тема 3. Політичний PR та політичні системи
8
Тема 4. Політичний менеджмент
7
Модульний контроль
Разом 32
Змістовий модуль 2.
Виборчі технології
Тема 5. Виборчі технології
9
Тема 6. PR політика
9
Тема 7. PR політичної сили
8
Модульний контроль
Разом 28
Семестровий контроль
Підготовка та проходження контрольних заходів
Усього 60

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

2

2

-

-

-

4

2
2
2

-

-

-

3
4
3

8

2

2
2
2
2
6

-

-

14

2
2
2

2
-

-

-

5
5
4

6

2

-

-

14

14

4

2
2
2
4
10

-

-

28
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5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Загальні засади політичного PR
Тема 1. Піар як складова суспільних відносин. Історія політичних PRкомунікацій
PR як суспільне явище та його застосування у політичних процесах.
Основні поняття та категорії, інструментарій політичного PR. Політична
кампанія як комунікаційний процес. Підходи до визначення public relations як:
науки, мистецтва, системи комунікацій, функції менеджменту. Структурні
складові зовнішньої і внутрішнього середовища PR організації: акціонери;
інвестори; кредитори; фінансові установи та організації; клієнти; партнери;
конкуренти; власний персонал фірми; урядові і законодавчі органи;
муніципальні органи; ЗМІ; професійні асоціації; навчальні заклади; громадські
організації.
Історичні передумови політичного PR. Політичний PR від прото PR до
Нового часу. Еволюція концепцій public relations. Східні та європейські вчення
по політику.
Політичний PR в ХХ - ХХІ ст.: новітні інформаційні концепції.
Політичний PR-ринок в пострадянських країнах. Об’єкти та суб’єкти
політичного менеджменту. Основні методи та напрямки політичного
менеджменту.
Витоки
PR-консультування.
Ранжування
PR
консультантів.
Професіограма політичного PR. Етика PR-консультантів.
Основи політичного консалтингу. Дискурс в політичних консультаціях. М.
Макіавеллі «Государ», Д.Моріс «Новий государ».
Основні поняття теми:
public relations, прото PR, PR-ринок, PR-консультування, ранжування PR.
Тема 2. Дослідження та планування у політичних PR
Інформаційно-аналітична робота у політичній сфері. Політичне
прогнозування та моделювання політичних ситуацій. Місце і роль аналізу та
прогнозування в процесі вироблення, прийняття та реалізації політичного
рішення. Дослідження середовища політичних комунікацій та впливу
політичного PR на електоральну поведінку. Центральна тема політичної
кампанії. Розробка концепції інформаційної компанії та переконуючої
комунікації в політичній кампанії. Визначення значення змісту повідомлень у
політичній кампанії. Набір сюжетних ліній, адекватних центральній теми
політичної кампанії. Організація просування інформації в політичній кампанії.
Засоби і прийоми посилення впливу повідомлень в інформаційній компанії.
Особливості Media relations (побудова відносин зі ЗМІ) у політичному
піарі. ЗМІ як каналу комунікації та трансляції інформації у політичних
кампаніях. Ринок сучасних ЗМІ та його аналіз. Концепція та стратегія
взаємовідносин зі ЗМІ. Технології роботи із засобами масової інформації.
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Інтернет технології у політичному піарі. Створення та використання веб-сайту.
Використання можливостей соціальних мереж. Актуалізація даних про ЗМІ та
Інтернет-ресурси. Медіакарта та її зміст: базовий перелік, класифікація, тираж,
склад аудиторії, внутрішня структура. Принципи створення інформаційних
звернень. Ініціювання інформаційних нагод - новин. Виготовлення та
розповсюдження прес-релізів. Організація брифінгів, конференцій, круглих
столів, інтерв’ю тощо. Політичні мережі.
Основні поняття теми:
політична мережа, Media relations, Інтернет-ресурси, медіа карта.
Тема 3. Політичний PR та політичні системи
Класифікація політичних систем. Політичний PR в контексті політичних
систем.
Особливості PR діяльності в провідних політичних системах. PR для
монархії. PR заходи для комуністичної ідеології. PR при тоталітаризмі.
Медіацентрована демократія. PR демократія.
Культ особи: ґенеза поняття. Культ особи як продукт PR-технологій. Етапи
прийняття політичного рішення. Політична символіка.
Політична реклама, як «діяльність», яка формує суспільні умонастрої, з
психологічної точки зору. Поява конкуруючих ідеологій.
Психологія політичного PR. Створення настанов в політичному PR. Пряма
маніпуляція в політичному PR. Медійні ефекти: прайминг та фреминг.
Засоби дискредитації конкурентів в політичному PR.
Технології маніпулювання масою свідомістю.
Сучасний український інфотейтмент. Партійні ЗМІ: роль та місце у
формуванні ідеології. Суспільно-політичні ЗМІ в політичному PR.
Основні поняття теми:
медіацентрована демократія, PR демократія, прайминг, фреминг.
Тема 4. Політичний менеджмент
Визначення та сутність політичного менеджменту. Політична кампанія.
Зв’язки з громадськістю як ресурс політичного менеджменту. GR зв’язки з
Урядом. Політичний лобізм.
Методологія визначення комунікативних методів політичного PR.
Класифікація комунікаційних методів створення політичного іміджу в ЗМІ.
Технології організації безпосереднього спілкування у політичних
кампаніях. Значення безпосереднього спілкування як каналу комунікації в
мотивації політичної поведінки. Особливості комунікації без посередників і
технічних засобів. Встановлення візуального контакту. Локалізація учасників в
певній точці фізичного простору. Види та технології організації безпосереднього
спілкування у політичних кампаніях. Взаємодія позиційованого політика (лідера
партії, політичної організації, керівника державної структури) з громадянами.
Взаємодія членів команди, що здійснює управління політичною кампанією, з
громадянами. Збір підписів. Робота громадської приймальні.
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Основні поняття теми:
менеджмент, лобізм, локалізація, візуалізація.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Виборчі технології
Тема 5. Виборчі технології
Завдання та методи зв’язків із громадськістю у проведенні виборчих
кампаній. Виборча кампанія кандидата, партії, блоку як мистецтво ефективного
використання політичних комунікацій та інформації. Стадії виборчої кампанії.
Технологія «Від дверей до дверей» як спосіб переконання виборців. Основні
етапи діяльності в ході виборчої кампанії. Політична мова у політичній кампанії.
Значення лінгвополітичного маніпулювання в політичних кампаніях.
Інформаційно-аналітичний супровід виборчої кампанії. Виборчі технології як
найважливіша складова політичних зв’язків із громадськістю та їх
характеристика.
Технологія ставки на партію чи блок. Технологія ставки на лідерів партії.
Технологія міфізації і символу. Технологія використання суперечностей.
Спонукання суспільства до певних вчинків. Технологія опозиційності. Поняття,
стадії та суб’єкти виборчого процесу. Моніторинг виборчого процесу як
інструмент політичного піару. Політичний PR як управлінська складова.
Технології які використовуються на політичних виборів.
Передвиборчий штаб: склад, функції. Організаційні функції штабних
підрозділів. Оперативна штабна робота. Агітаційна кампанія. Вибори та пост
виборчий процес. Перманентне проведення виборчих кампаній.
Керування виборчими кампаніями.
Вплив політичних комунікацій та PR на електоральну поведінку.
Види PR подій. Особливості PR подій. Політичний перфоманс.
Основні поняття теми:
виборча кампанія, моніторинг, патронаж, передвиборчий штаб, перфоманс.
Тема 6. PR політика
Підходи до персональних PR-комунікацій. Типи політичних лідерів.
Індивідуальність в політиці. Розкриття інформації про політика.
Гендерний чинник в політичному PR. Політик як унікальна пропозиція.
Політичний етикет та протокол.
Технології просування політичного іміджу. Формування іміджу
політичного лідера. Сутність та значення іміджу політичного лідера в сучасному
житті. Формування іміджу політичного лідера і політичної партії в українській
практичній політології має певні особливості. Поняття та основні складові
іміджу політика. Типи політичного іміджу. Політична реклама та пропаганда.
Механізм формування іміджу політичного лідера і політичної партії.
Особливості сприйняття іміджу особистості політичного лідера. Основні
компоненти для створення образу лідера. Етапи створення політичного іміджу.
Імідж політика як елемент політичної реклами. Тенденції та перспективи
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розвитку комунікативних методів побудови політичного іміджу в засобах
масової інформації. Комунікаційні процеси при формуванні іміджу.
Відбілювання іміджу.
Основні поняття теми:
імідж, лідер, комунікації.
Тема 7. PR політичної сили
Політичне будівництво в сучасній Україні. Постановка завдань. Партійне
будівництво та вибори. Складові політичного будівництва.
Місце та роль партійної ідеології.
Ідеологічні типи українських партій. Партійна структура. Основні
напрямки діяльності партійних організацій. Сучасні мережеві партії в Україні.
Депутатська фракція. Український парламентаризм.
Псевдовідповідальність
політичних
лідерів.
Некомпетентність.
Псевдохаризматичність. Образ політичного лідера. Корпоративні та фінансові
зв'язки з громадськістю. Психологічні закономірності включення людей в
політику. Відносини з лідерами.
Основні поняття теми:
ідеології, псевдо відповідальність, псевдохаризматичність.
6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

1
2
3
4
5

Відвідування лекцій
Відвідування практичних (семінарських) занять
Виконання завдань для самостійної роботи
Робота на практичних (семінарських) заняттях
Виконання модульної контрольної роботи
Всього

Макс. кількість
балів

Модуль 2

Кільк. одиниць

Макс. кількість
балів

Вид діяльності студента

Кільк. одиниць

№
з/п

Макс. кількість
балів за одиницю

Модуль 1

1
1
5
10
25

4
4
4
4
1

4
4
20
40
25

3
3
3
3
1

3
3
15
30
25

-

-

93

-

76

Максимальна кількість балів:

169

Розрахунок коефіцієнта:

100/169=0,591

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Різновидами самостійної роботи є:
 вивчення лекційного матеріалу;
 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з
навчальної дисципліни;
 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;
6.2
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 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на
семінарських заняттях;
 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);
 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними
контрольними роботами та заліком.
Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях на
семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, ПМК.
Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
№
з
/
п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів

1.

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2.

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3.

Обґрунтування висновків

4.

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

5.

Обсяг виконаної роботи

0,5 бали
1 бал
0,5 бал

Завдання для самостійної роботи за темами:
№з/п
1
2
3
4
5
6
7

6.3

Назва теми
Передумови розвитку політичного PR
Сучасний ринок політичного PR
Термінологія в політичному PR
Основи політичного консалтингу
Особливості PR діяльності в провідних політичних системах
PR та прийняття політичного рішення
GR технології
Разом

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
4
28

Бали
5
5
5
5
5
5
5
35

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових
балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу
студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних
завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних
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робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань,
фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації,
контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки,
складання тез.
б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний практикум,
контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація
соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота,
творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на
проблемні питання.
в) Комп’ютерного
(дистанційного)
контролю:
мережеве
навчання,
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі,
навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в
синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням знань та
умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMARTтехнологій.
г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни
(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.
Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, залік.
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове
письмове тестування, реферат.
 Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких
вимог:
 систематичність відвідування занять;
 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
6.4
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повний обсяг їх виконання;
якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
самостійність виконання;
творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності;
виконання тестових завдань.

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Історичні передумови політичного PR.
2. Східні та європейські вчення по політику.
3. Політичний PR-ринок в пострадянських країнах.
4. Об’єкти та суб’єкти політичного менеджменту.
5. Основні методи та напрямки політичного менеджменту.
6. Витоки PR-консультування.
7. Основи політичного консалтингу.
8. Дискурс в політичних консультаціях.
9. Політичний PR в контексті політичних систем.
10.Особливості PR діяльності в провідних політичних системах. PR демократія.
11.Культ особи як продукт PR-технологій.
12.Визначення та сутність політичного медійного менеджменту.
13.Політична кампанія.
14.Зв’язки з громадськістю як ресурс політичного менеджменту.
15.GR зв’язки з Урядом.
16.Політичний лобізм.
17.Політична медійна кампанія: сутність, етапи проведення.
18.Методологія визначення комунікативних методів політичного PR.
19.Класифікація комунікаційних методів створення політичного іміджу в ЗМІ.
20.Політичний менеджмент та громадська думка.
21.Інтернет-технології в політичному менеджменті. Політичні мережі.
22.Маніпуляції в політичному PR.
23.Психологія політичного PR.
24.Партійні програмні документи.
25.Діяльність передвиборчого штабу.
26.Методологічне забезпечення виборів.
27.Керування виборчими кампаніями.
28.Персональні PR-комунікації.
29.Партійне будівництво та вибори.
30.Партійна ідеологія.
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Шкала оцінок

6.6

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний
рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови
належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни
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7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 60 год. З них: лекції – 14 год.; семінарські / практичні заняття – 4/10 год.;
самостійна робота – 28 год.; модульна МКР – 4 год.
Тиждень
І
ІІ
ІІІ
Модулі
Змістовий модуль І.
К-ть балів
93 балів
за модуль
Лекції
Лекція 1
Лекція 2
Лекція 3
(теми,
(1 бал)
(1 бал)
(1 бал)
бали)
Практичні/ Семінар 1 Практичне Практичне
Семінар- (11 балів)
1
2
ські
(11 балів)
(11 балів)
заняття
(теми,
бали)
Самостій5 балів
5 балів
5 балів
на робота
(бали)
Види
поточного
МКР 1
контролю
(25 балів)
(бали)
Підсумковий
контроль

ІV

V

VІ
VІІ
Змістовий модуль ІІ.
76 балів

VІІІ

Лекція 4
(1 бал)

Лекція 5
(1 бал)

Лекція 6
(1 бал)

Лекція 7
(1 бал)

Практичне
3
(11 балів)

Семінар 2
(11 балів)

Практичне 4
(11 балів)

Практичне 5
(11 балів)

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

МКР 2
(25 балів)
Залік
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8. Рекомендовані джерела
а) основні:
1. Балабанова Л. В., Савельєва К.В. Паблік рілейшнз: навч. посіб. Київ :
Професіонал, 2008. 231с.
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реальністю. Київ : Академія, 2017. 168 с.
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Практичні поради на щодень. Київ : Факт, 2001. 189 с.
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Б.Грінченка, 2017. 392 с.
б) додаткові:
1. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному
суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: монографія /
Міжрегіональна академія управління персоналом. Київ : МАУП, 2005. 437 с.
2. Березенко В.В. Стан політичного PR в Україні: соціально-комунікаційний
аспект. Держава та регіони. Запоріжжя: ГУЗІДМУ, 2012. С. 16-31.
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«Міланік», 2007. 223 с.
4. Владимирська Г. О., Владимирський П. О. Реклама : навч. посіб. Київ :
Кондор, 2009. 332 с.
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2008. 472 с.
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565 с.
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журналістики.http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2369.
8. Іванова Т., Ізбаш С. Методичні «родзинки» онлайн-тренінгу «Будь у тренді:
МІГ в online!»: практичний посіб. / Центр вільної преси. Київ : Академія
української преси, 2020. 96 с.
9. Інтегровані комунікації: науковий журн. / Київський університет імені Бориса
Грінченка, Інститут журналістики. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка.
URL: https://ij.kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsiam/konferentsii/zhurnalintehrovani-komunikatsii.html.
10.Кальна-Дубінюк Т.П. Паблік рілейшнз. К.: [б.в], 2010. 204 с.
11.Королько В., Некрасова О. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи,
методика, практика : підручник. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська
академія», 2009. 831 с.
12.Кочубей Л. О. PR у політичній сфері. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф.Кураса НАН
України, 2013. 472. с
13.Кочубей Л.О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до
парламенту сучасної України). К.: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006.
280 с.
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UK, 1997-2004 in Journalism Studies, Vol. 5(3): 325-338.
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1.Опис навчальної дисципліни «Прикладні політичні студії: Практична
політологія»

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

Вид дисципліни

Обов’язкова

Мова викладання, навчання та
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр

8 / 240
ІІ-ІІІ
4-5

Кількість змістових модулів з
розподілом:
Обсяг кредитів

заочна

8
8

Обсяг годин, в тому числі:

240

Аудиторні

112

Модульний контроль

16

Семестровий контроль

30

Самостійна робота

82
Залік (4 семестр)
Екзамен (5 семестр)

Форма семестрового контролю

3

2.Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення курсу «Прикладні політичні студії: Практична
політологія» полягає у формуванні систематизованих уявлень та знань про
сутність основних технік, технологій та прийомів практичної політології та
навичок їхнього застосування у різних аспектах політичної дійсності;
виробленні оцінок та настанов щодо конкретних політичних дій.
Дисципліна
спрямована
на
формування
компетентностей освітньої програми підготовки:
ЗК-02

ФК-02

ФК-03

ФК-04

таких

програмних

Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. Володіння
базовими загальними знаннями в сфері політичної науки, основними
політологічними
поняттями,
знання
закономірностей
та
тенденцій
функціонування політичних систем, різних форм держав.
Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного
аналізу, порівняльної та прикладної політології:
 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та
якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу;
 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та
публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки,
політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн
і регіонів;
 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх
соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту
функціонування та взаємодії.
Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітичнодослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки:
 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаність загальнонаукових та
спеціальних методів та дослідницьких підходів, розуміння етико-практичної
значущості політичного знання;
 ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних
відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного
історичного або сучасного контексту;
Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для
аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-01-з Розуміння предметної області та базової специфіки професійної діяльності:
 знання класичних і сучасних теорій політики;
 знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних
систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної та
державної влади;
 знання теорій походження та моделей держави;
 знання структури і функцій системи державного управління.
ПРН-03-з Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу,
порівняльної та прикладної політології.
ПРН-01-у Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез у
сфері державної/публічної/практичної політики.
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ПРН-02-у Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітичнодослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.
ПРН-03-у Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу владнополітичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до
певного історичного або сучасного контексту.
ПРН-04-у Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу
політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.
ПРН-03-с Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової
інформації, експертам з інших галузей знань.
ПРН-04-с Здатність до ефективної передачі інформації, ідей, аргументів, користуючись
відповідним стилем та мовою, в т. ч. ділове листування, зрозумілою як фахівцям,
так і нефахівцям.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план

Семінари

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Самостійна

IV СЕМЕСТР
Змістовий модуль І.
Тема 1.Сутність, структура та функції практичної
12
політології.
Тема 2.Прикладний політичний аналіз.
12
Модульний контроль 2
Разом 26
Змістовий модуль ІІ.
Тема 3.Політичне прогнозування.
10
Тема 4. Внутрішньополітичне прогнозування.
10
Тема 5.Аспекти глобального прогнозування
8
майбутнього.
Модульний контроль 2
Разом 30
Змістовий модуль ІІІ.
Тема 6.Форми, типи та види політичного
12
консультування.
Тема 7.Особливості консалтингу у процесі розробки
14
державної політики.
Модульний контроль 2
Разом 28
Змістовий модуль ІV.
Тема 8.Імідж як категорія політології.
6

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Разом

Розподіл годин між видами
робіт
Аудиторна:

2

2

-

-

-

8

2

2

2

-

-

6

4

4

2

-

-

14

2
4

2
-

2

-

-

6
4

2

-

2

-

-

4

8

2

4

-

-

14

2

2

2

-

-

6

4

-

2

-

-

8

6

2

4

-

-

14

2

-

2

-

-

2
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Тема 9. Типи та структура політичного іміджу.
8
Тема 10.Технологія створення іміджу політичної
12
організації.
Тема 11. Застосування SWOT-аналізу в побудові
8
ефективного політичного іміджу.
Модульний контроль 2
Разом 36
Разом за семестром 120
V СЕМЕСТР
Змістовий модуль V.
Тема 12.Політичне рішення.
6
Тема 13. Психологічні аспекти політичної
6
діяльності.
Тема 14.Політичне маніпулювання.
8
Модульний контроль 2
Разом 22
Змістовий модуль VІ.
Тема 15.Формування та організаційна діяльність
6
політичної партії.
Тема 16. Політичні партії у виборчих кампаніях.
6
Тема 17. Виборчі технології.
6
Модульний контроль 2
Разом 20
Змістовий модуль VІІ.
Тема 18.Інтернет-технології політичної участі.
6
Тема 19.Моделі електронного врядування.
6
Тема 20.Електронне голосування.
8
Модульний контроль 2
Разом 22
Змістовий модуль VІІІ.
Тема 21.Основні складові та управління політичним
6
ризиком.
Тема 22. Моделі та техніки мінімізації політичних
6
ризиків.
Тема 23. Політичний конфлікт.
6
Тема 24. Стратегія і тактика переговорного
6
процесу.
Модульний контроль 2
Разом 26
Підготовка та проходження контрольних заходів 30
Разом за семестром 120
Загалом 240

2

-

2

-

-

4

4

2

2

-

-

4

2

-

2

-

-

4

10
28

2
10

8
18

-

-

14
56

2

2

-

-

-

2

2

-

2

-

-

2

4

-

2

-

-

2

8

2

4

-

-

6

2

2

-

-

-

2

2
2

-

2
2

-

-

2
2

6

2

4

-

-

6

2
2
2

2

2
2
2

-

-

2
2
2

6

2

6

-

-

6

2

2

-

-

-

2

2

-

2

-

-

2

2

2

-

-

-

2

2

-

2

-

-

2

8

4

4

-

-

8

28
56

10
20

18
36

-

-

26
82
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5. Програма навчальної дисципліни
IV СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Тема 1. Сутність, структура та функції практичної політології
Зміст практичної політології. Наукові засади практичної політології.
Основні напрямки досліджень практичної політології. Основні методи
практичної політології.
Особливості предмету практичної політології як складової політичної
науки. Функції практичної політології. Структурні компоненти комплексу
практичної політичної науки.
Основні поняття теми:
практична політологія, політична наука, методи практичної політології,
предмет практичної політології
Тема 2. Прикладний політичний аналіз
Сутність політичного аналізу. Специфіка пізнання політичних явищ.
Теоретичний аналіз. Практичний аналіз. Складові політичного аналізу. Рівні
аналізу. Методи та методики політичного аналізу.
Основні поняття теми:
політичний аналіз, політичні явища, методи політичного аналізу,
методики політичного аналізу.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Тема 3. Політичне прогнозування
Сутність
політичного
прогнозування.
Принципи
політичного
прогнозування. Типи прогнозів. Методи політичного прогнозування.
Роль політичного прогнозування у політичній практиці. Ефективність
залучення політичного прогнозування як способу моделювання політичної
ситуації в процес розбудови дорожньої карти.
Основні поняття теми:
політичне прогнозування, методи прогнозування, політична ситуація,
моделювання.
Тема 4. Внутрішньополітичне прогнозування
Особливості внутрішньополітичного прогнозування. Основні напрями
прогнозування соціально-політичного розвитку. Прогнозування державної
політики. Прогнозування в управлінській сфері.
Основні поняття теми:
соціально-політичний розвиток, державна політика, управлінська сфера,
прогнозування.
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Тема 5. Аспекти глобального прогнозування майбутнього
Сутність глобального прогнозування. Підходи, методи та технології
глобального прогнозування.
Сучасні тенденції цивілізаційного розвитку. Футурологічні проекти
подальшого розвитку людства. Україна у сучасному цивілізаційному просторі.
Основні поняття теми:
цивілізаційний розвиток, футурологічні проекти, цивілізаційний простір,
глобальне прогнозування.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
Тема 6. Форми, типи та види політичного консультування
Основні форми політичного консалтингу: рефлективний та ігровий.
Моделі політичного консалтингу. Характеристика стадій політичного
консалтингу.
Типологія консультантів. Роль консультантів. Типологія дій
консультантів. Рівень спеціальних знань консультантів.
Основні види політичного консалтингу. «Внутрішнє» консультування.
Прес-служби і PR-служби. «Зовнішнє» консультування. Незалежні агентства,
спеціалізовані політичні консалтингові фірми.
Основні поняття теми:
політичний консалтинг, моделі політичного консультування, консультант,
«внутрішнє» консультування, «зовнішнє» консультування, прес-служба, PRслужба.
Тема 7. Особливості консалтингу у процесі розробки державної
політики
Задачі політичного консалтингу в процесі розробки державної політики.
Основні етапи процесу вироблення державної політики.
Роль аналітичного документа в процесі розробки політики. Різні види
аналітичних документів: дослідження політики й аналіз політики. Структурні
та текстуальні особливості аналітичного документа. Техніка визначення
проблеми політики в аналітичному документі. Методика аналізу варіантів
політики в аналітичному документі.
Основні поняття теми:
політичний консалтинг, державна політика, аналітичний документ, аналіз
політики.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV
Тема 8. Імідж як категорія політології
Поняття «імідж», його природа та властивості. Основні підходи до
визначення терміну «імідж». Політичний імідж. Функції політичного іміджу.
Іміджмейкинг як прикладний напрямок іміджелогії.
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Основні поняття теми:
імідж, політичний імідж, іміджмейкінг, іміджелогія.
Тема 9. Типи та структура політичного іміджу
Основні риси політичного іміджу. Типологія політичних іміджів.
Складові політичного іміджу. Джерела формування політичного іміджу.
«Діловий імідж», «інтелектуальний імідж», «народний імідж», «політичний
імідж», «жіночий імідж», імідж «місцевого жителя».
Основні поняття теми:
політичний імідж, інтелектуальний імідж, діловий імідж, жіночий імідж.
Тема 10. Технологія створення іміджу політичної організації
Особливості іміджу політичної організації. Структурні моделі іміджу
політичної організації. Зовнішня атрибутика іміджу організації. Типи відносин
між членами організацій.
Особливості формування іміджу політичної партії. Політичний імідж
держави.
Основні поняття теми:
імідж політичної організації, моделі іміджу, атрибутика іміджу, імідж
політичної партії, імідж держави.
Тема 11. Застосування SWOT-аналізу в побудові ефективного
політичного іміджу
Сутність та зміст SWOT-аналізу. Сфери застосування. SWOT-аналізу як
основного інструменту стратегічного управління. SWOT-аналіз - комплексний
аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників особистості. Особливості
використання SWOT-аналізу у побудові політичного іміджу.
Основні поняття теми:
SWOT-аналіз, стратегічне управління, політичний імідж, особистість.
VСЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V
Тема 12. Політичне рішення
Структура та типологія політичних рішень. Політичне рішення як процес.
Основні етапи розробки та прийняття політичних рішень. Методи розробки і
прийняття політичних рішень. Основні моделі прийняття політичних рішень.
Проблеми раціональності політичного рішення.
Основні поняття теми:
політичне рішення, раціональність, процес прийняття політичних рішень.
Тема 13. Психологічні аспекти політичної діяльності
Об'єктивні та суб'єктивні умови політичної діяльності. Політична
ситуація як об'єктивна умова політичної діяльності. Масові форми політичної
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участі, форми прямих дій в політиці. Психологічні чинники масових
політичних дій. Проблеми регуляції масових форм політичної поведінки.
Психологія натовпу. Психологія влади.
Основні поняття теми:
політична діяльність, політична ситуація, політична участь, пряма дія,
політична поведінка, психологія влади, психологія натовпу.
Тема 14. Політичне маніпулювання
Сутність
політичного
маніпулювання.
Методи
політичного
маніпулювання. Різновиди політичного маніпулювання. Маніпулятивні техніки
та технології. Особливості застосування політичного маніпулювання під час
виборчих кампаній. Захист та способи протидії політичному маніпулюванню.
Основні поняття теми:
політичне маніпулювання, маніпулятивні технології, виборчі кампанії/
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ
Тема 15. Формування та організаційна діяльність політичної партії
Історія виникнення політичних партій. Характерні особливості та
принципи формування політичних партій. Організаційна структура політичної
партії. Функції політичної партії. Типологізація політичних партій та партійних
систем. Різновиди діяльності політичних партій. Роль політичних партій у
політичній системі.
Основні поняття теми:
політична партія, політична система, партійна система.
Тема 16. Політичні партії у виборчих кампаніях
Роль виборів у процесі демократичного розвитку суспільства. Різновиди
виборів. Участь партій у виборах. Диференціація політичних партій під час
виборчого процесу.
Структурні елементи виборчих кампаній. Етапи участі політичних партій
у виборчих кампаніях. Політична боротьба. Форми передвиборчої агітації.
Формування іміджу політичних партій. PR-кампанії політичних партій підчас
передвиборчої боротьби.
Основні поняття теми:
політична партія, вибори, політична кампанія, виборча кампанія,
політична боротьба, агітація, імідж, PR-кампанія.
Тема 17. Виборчі технології
Характеристика виборчих технологій. Моделі виборчих технологій.
Класифікація виборчих технологій. Особливості застосування виборчих
технологій. Залучення виборчих технологій підчас президентських та
парламентських виборчих кампаній: спільні та відмінні риси. Світовий та
український досвід використання виборчих технологій.
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Основні поняття теми:
виборчі технології, виборча
парламентські вибори.

кампанія,

президентські

вибори,

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІ
Тема 18. Інтернет-технології політичної участі
Сутність політичної участі. Етапи проникнення інтернет-технологій в
політику. Характерні особливості політфлюентіала. Моделі політичної участі в
мережі Інтернет: управлінська, адміністративна та партисипативна.
Критерії типологізації політичної участі. Конвенціональні та
неконвенціональні форми політичної інтернет-участі. Цілі політичної
комунікації в мережі. Інтернет-технології, що використовуються суб'єктами
політичної влади. Інтернет-активізм в політиці.
Основні поняття теми:
політична участь, інтернет-технології, інтернет-участь, політфлюентіал,
політична комунікація, інтернет-активізм.
Тема 19. Моделі електронного врядування
Стан наукових досліджень з проблематики електронного врядування.
Технологічні та соціально-політичні ресурси електронного врядування в
Україні та світі.
Концепція розвитку електронного врядування в Україні. Ресурси
розвитку електронного врядування в Україні. Напрями державної політики
щодо розбудови системи електронного врядування. Програма «Електронна
Україна». Інституційне підґрунтя розвитку електронного врядування в Україні.
Основні поняття теми:
електронне врядування, технологічні ресурси, соціально-політичні
ресурси, державна політика.
Тема 20. Електронне голосування
Сутнісний зміст та види електронного голосування. Технологія
електронного голосування.
Дослідження процесу запровадження електронного голосування в країнах
сталої демократії. Інтернет-вибори. Досвід Великої Британії, Естонії, США,
Швейцарії.
Аналіз вітчизняних законодавчих ініціатив та експертних оцінок.
Виборче законодавство. Орієнтовна модель виборчого процесу за умов
упровадження електронного голосування.
Основні поняття теми:
електронне голосування, інтернет-вибори, виборче законодавство,
виборчий процес.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІІ
Тема 21. Основні складові та управління політичним ризиком
Політичний ризик: основні риси та характерні особливості.
Невизначеність та ризикова ситуація.
Класифікаційна система ризиків. Складові елементи політичного ризику.
Основні принципи процесу управління політичними ризиками. Основні засоби
управління політичними ризиками. Процедура керування ризиками. Прийняття
рішень з урахуванням політичного ризику.
Основні поняття теми:
ризик, політичний ризик, управління політичними ризиками, процес
прийняття рішень.
Тема 22. Моделі та техніки мінімізації політичних ризиків
Способи та моделі мінімізації політичних ризиків. Техніки роботи з
політичними ризиками. Особливість інформаційно-аналітичних досліджень.
Поняття та характеристики моніторингу. Використання техніки
моніторингу політичної ситуації для мінімізації політичних ризиків. Метод
аналізу політичної ситуації. Метод івент-аналізу.
Основні поняття теми:
політичний ризик, інформаційно-аналітичне дослідження, моніторинг,
політична ситуація, івент-аналіз.
Тема 23. Політичний конфлікт
Сутність політичного конфлікту. Причини виникнення політичного
конфлікту. Учасники політичного конфлікту. Особливості політичних
конфліктів, відмінні риси, специфіка протікання. Стадії політичного конфлікту.
Способи врегулювання та розв’язання політичного конфлікту.
Використання політичного конфлікту як засобу маніпуляції.
Основні поняття теми:
політичний конфлікт, маніпуляція.
Тема 24. Стратегія і тактика переговорного процесу
Наукове обґрунтування та політична практика переговорного процесу.
Стратегічні підходи до переговорного процесу. Принципи переговорного
процесу.
Методи переговорів. Тактичні прийоми ведення переговорів. Пошук
загальних зон вирішення проблеми. Тактика в умовах позиційного торгу.
Основні поняття теми:
переговорний процес, політична практика, стратегія, тактика, позиційний
торг.
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6. Контроль навчальних досягнень.
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль 4

Максимальна
кількість балів

Модуль 3

Кількість
одиниць

Модуль 2

Максимальна
кількість балів

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі
допуск, виконання, захист)
Виконання завдань для самостійної
роботи
Виконання модульної роботи

Модуль 1

Кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна ксть балів за
одиницю

IV СЕМЕСТР

1
1
1
10
10
10

2
2
1
2
1
-

2
2
1
20
10
-

4
1
2
1
2
-

4
1
2
10
20
-

3
1
2
1
2
-

3
1
2
10
20
-

5
1
4
1
4
-

5
1
4
10
40
-

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1
-

25
65

1
-

25
67

1
-

25
66

1
-

25
90

25
Разом

Максимальна кількість балів: 288
Розрахунок коефіцієнта:100/288 = 0,347

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль 8

Максимальна
кількість балів

Модуль 7

Кількість
одиниць

Модуль 6

Максимальна
кількість балів

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі
допуск, виконання, захист)
Виконання завдань для самостійної
роботи
Виконання модульної роботи

Модуль 5

Кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна ксть балів за
одиницю

VСЕМЕСТР

1
1
1
10
10
10

4
1
2
1
2
-

4
1
2
10
20
-

3
1
2
1
2
-

3
1
2
10
20
-

3
1
3
1
3
-

3
1
3
10
30
-

4
2
2
2
2
-

4
2
2
20
20
-

5

1

5

1

5

1

5

1

5

1
-

25
67

1
-

25
66

1
-

25
77

1
-

25
78

25
Разом

Максимальна кількість балів: 288
Розрахунок коефіцієнта:60/288 = 0,208
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Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Різновидами самостійної роботи є:
 вивчення лекційного матеріалу;
 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з
навчальної дисципліни;
 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;
 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на
семінарських заняттях;
 індивідуальна та групова робота на практичних заняттях;
 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);
 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними
контрольними роботами та заліком.
Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях
на семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, ПМК.
6.2

Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
№
з
/
п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів

1.

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2.

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3.

Обґрунтування висновків

4.

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

5.

Обсяг виконаної роботи

0,5 бали
1 бал
0,5 бал

1
2
3
4
5
6
7
8

Назва творчих завдань
Особливості предмету практичної політології як складової політичної
науки.
Сутність політичного аналізу. Специфіка пізнання політичних явищ.
Роль політичного прогнозування у політичній практиці.
Прогнозування державної політики.
Україна у сучасному цивілізаційному просторі.
«Внутрішнє» консультування. Прес-служби і PR-служби.
Роль аналітичного документа в процесі розробки політики.
Іміджмейкинг як прикладний напрямок іміджелогії/

Бали

№
з/п

Кількість
годин

Завдання для самостійної роботи за темами:

8

5

6
6
4
4
6
8
2

5
5
5
5
5
5
5
14

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

6.3

«Діловий імідж», «інтелектуальний імідж», «народний імідж», «політичний
імідж», «жіночий імідж», імідж «місцевого жителя».
Особливості формування іміджу політичної партії. Політичний імідж
держави.
Особливості використання SWOT-аналізу у побудові політичного іміджу/
Проблеми раціональності політичного рішення.
Проблеми регуляції масових форм політичної поведінки. Психологія
натовпу. Психологія влади.
Захист та способи протидії політичному маніпулюванню
Роль політичних партій у політичній системі.
PR-кампанії політичних партій підчас передвиборчої боротьби.
Світовий та український досвід використання виборчих технологій.
Інтернет-технології, що використовуються суб'єктами політичної влади.
Концепція розвитку електронного врядування в Україні.
Інтернет-вибори. Досвід Великої Британії, Естонії, США, Швейцарії.
Прийняття рішень з урахуванням політичного ризику.
Способи та моделі мінімізації політичних ризиків
Способи врегулювання та розв’язання політичного конфлікту.
Принципи переговорного процесу.
Разом

4

5

4

5

4
2

5
5

2

5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

82

120

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових
балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу
студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних
завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних
робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань,
фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації,
контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної
бібліотеки, складання тез.
б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота,
розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту,
міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі
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(дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні
питання.
в) Комп’ютерного
(дистанційного)
контролю:
мережеве
навчання,
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі,
навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в
синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням знань та
умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMARTтехнологій.
г) Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти
дисципліни (п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами.
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх
переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано
нижче у таблицях.
Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються
такі методи:
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, залік.
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове
письмове тестування, реферат.
 Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких
вимог:
 систематичність відвідування занять;
 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності;
 виконання тестових завдань.
6.4

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Зміст та функції практичної політології.
2. Структурні компоненти комплексу практичної політичної науки.
3. Основні етапи політичного дослідження.
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Види політичного дослідження.
Мета і зміст політичного аналізу.
Рівні політичного аналізу.
Типи політичних прогнозів.
Прогнозування у сфері політичних конфліктів.
Прогнозування при підготовці політичного рішення.
Сучасні тенденції цивілізаційного розвитку.
Концепція постіндустріального суспільства Е.Тоффлера.
Сутність та структура політичного рішення.
Типологія політичних рішень.
Основні етапи політичного рішення.
Основні методи прийняття політичного рішення.
Оптимальність та ефективність політичного рішення.
Сутність політичної ситуації.
Специфіка масової поведінки в політиці.
Регуляція масової політичної поведінки.
Психологія натовпу.
Психологія влади.
Основні форми прямих дій в політиці.
Політична кампанія та її планування.
Поняття «імідж», його природа та властивості.
Основні підходи до визначення терміну «імідж».
Функції політичного іміджу.
Іміджмейкинг як прикладний напрямок іміджелогії.
Основні риси політичного іміджу.
Типологія політичних іміджів.
Формування стратегії політичного іміджу.
Теорія «ідеального кандидата».
Структура, методи та принципи розробки первинного іміджу.
Створення та аналіз політичного портрету.
Технології створення іміджу політичного лідера.
Особливості іміджу політичної організації.
Структурні моделі іміджу політичної організації.
Зовнішня атрибутика іміджу організації.
Типи відносин між членами організацій
Особливості формування іміджу політичної партії.
Політичний імідж держави.
Сутність та зміст SWOT-аналізу.
Сфери застосування. SWOT-аналіз як основний інструмент стратегічного
управління.
43. Становлення інституту політичного консалтингу.
44. Джерела політичного консалтингу.
45. Основні форми політичного консалтингу.
46. Типологія консультантів.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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Стратегія процесу політичного консалтингу.
Критерії ефективності процесу політичного консалтингу.
Напрями політичного консалтингу.
Підготовча та початкова стадії політичного консалтингу.
Задачі політичного консалтингу в процесі розробки державної політики.
Проблеми ефективної взаємодії політика та політичного консультанта.
Принципи ефективного політичного консалтингу.
Ризик як атрибут політики.
Основні риси політичного ризику.
Класифікаційна система ризиків.
Основні принципи процесу управління ризиками.
Класифікація політичних конфліктів.
Фази протікання та алгоритм розв’язання конфлікту.
Стратегія переговорного процесу.
Тактичні прийоми ведення переговорів.
Принципи переговорного процесу.
Організація та проведення політичної кампанії.
Формування команди виборчої кампанії.
Розробка стратегії виборчої кампанії.
Організація і проведення передвиборчої агітації.
Структура виборчої кампанії
Етапи проникнення інтернет-технологій в політику.
Моделі політичної участі в мережі Інтернет:
Технологічні та соціально-політичні ресурси електронного врядування в
Україні.
71. Сутнісний зміст, види та технологія електронного голосування.
72. Роль та сутність блогів. Блогосфера.
73. Особливості політичних блогів, їхні соціальні та політичні функції.
74. Перфоманс як новітня форма політичної участі.
75. Маніпулятивний аспект використання Інтернету.
76. Чинники ефективності політичних маніпуляцій.
77. Стан інтернет-свободи в світі.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
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Шкала оцінок

6.6

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний
рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови
належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни
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7. Навчально-методична картка дисципліни
IV СЕМЕСТР
Разом: 120 год., лекції – 28 год., практичні заняття – 18 год., семінарські заняття – 10
год.,самостійна робота – 56 год., модульний контроль – 8 год.
Модуль

Змістовний модуль І

Змістовний модуль ІІ

Змістовний модуль
ІІІ

Змістовий модуль ІV

Кількість балів за модуль

65

67

66

90

Лекції

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Бали за відвідування
лекцій/практичних/
семінарських

1/1

1/2

1/1

2/1

1/1

1/2

2/1

1/1

1/1

2/2

1/1

Бали за роботу на
практичному/
семінарському

10

20

10

10

10

20

10

10

10

20

10

Бали за самостійну роботу

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Модульна контрольна
робота
(25 балів)

Види поточного контролю

Модульна контрольна
робота
(25 балів)

Підсумковий контроль

Модульна контрольна
робота
(25 балів)

Модульна контрольна робота
(25 балів)

Залік

IV СЕМЕСТР
Разом: 120 год., лекції – 28 год., практичні заняття – 18 год., семінарські заняття – 10
год.,самостійна робота – 26 год., модульний контроль – 8 год., семестровий контроль – 30
год.
Модуль

Змістовий модуль V

Змістовий модуль VІ

Змістовий модуль VІІ.

Змістовий модуль VIІІ

Кількість балів за
модуль

67

66

77

78

Лекції

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

Т21

Т22

Т23

Т24

Бали за відвідування
лекцій/практичних/
семінарських

1/1

1/1

2/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/2

1/1

1/1

1/1

1/1

Бали за роботу на
практичному/
семінарському

10

10

10

10

10

10

10

10

20

10

10

10

10

Бали за самостійну
роботу

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Види поточного
контролю
Підсумковий
контроль

Модульна контрольна
робота
(25 балів)

Модульна контрольна робота
(25 балів)

Модульна контрольна робота
(25 балів)

Модульна контрольна робота
(25 балів)

Екзамен
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8. Рекомендовані джерела
а) основні:
1. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : Навч. посіб.
[Останкова Л. А., Шевченко Н. Ю.]. К. : Центр учбової літератури, 2011.
256 с.
2. Баронін В. С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі: курс лекцій. К.:
Палівода, 2005. 132 с.
3. Бортніков В.І. Політична участь і демократія: Українські реалії.
Монографія. Луцьк: Вежа, 2007. 521 с
4. Горбатенко В. П. Прикладна політологія : навч. посіб. К. : Альма-Матер,
2008. 472 с.
5. Гуменюк В. Я. Управління ризиками : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
/ Гуменюк В. Я., Міщук Г. Ю., Олійник О. О. ; М-во освіти і науки України,
Нац. ун. вод. госп-ва та природокористування. Рівне : НУВГП, 2010. 158 с.
6. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати
дослідження / [О. А. Баранов, І. Б. Жиляєв, М. С. Демкова, І. Г. Малюкова ;
За ред. І. Г. Малюкової]. К. : ООО «Поліграф-Плюс», 2007. 254 с.
7. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика. Підручник, 3тє вид. доп. і перероб. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія»,
2009. 831 с.
б) додаткові:
1. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика.
К.: Генеза. 2006. 395 с.
2. Політичний консалтинг в Україні / Т. В. Березовець (ред. та авт. передм.).
К. : Агенція комплексного розвитку, 2005. 178 с.
3. Шведа Ю. Політичні партії у виборах. Л.: Знання, 2004. 372 с.
4. Щедрова Г. П. Громадянське суспільство та політична культура:
теоретичний і прикладний аспекти : [монографія]. Луганськ : Вид-во
«Елтон-2», 2009. 308 с.
в)англомовні:
1. Anholt S. Brand New Justice: the up side of global branding. Oxford: Buterworh
Heinemann, 2003. 180 р.
2. Anholt S. Competitive Identity. The New Brand Management for Nations,
Citiesand Regions. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 340 р.
3. Cohen-Cole J. The openmind. Coldwar politics and the sciences of human
nature. Chicago, 2014
4. Cutlip, Scott M., Center, Allen H., and Broom, Glenn M., 1994: Effective Public
Relations, 7th Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
5. Dahlberg L. The Habermasian Public Sphere Encounters Cyber-Reality // Javnost
The Public. 2001. Vol. 8. No 3. P. 83–96.
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6. Debord G. The great sleep and it sclients // Guy Debordand Situation is
international. Texts and documents. Ed. by T. Donough. Cambridge London,
2002.
7. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Electronic
resource]. – Regime to access: http://ec.europa.eu/research/era/docs/en/investingin-research-european-commission-europe-2020-2010.pdf 11.
8. Failed States Index 2013 [Electronic resource]. – Regime to access:
http://ffp.statesindex.org/
9. Human Development Index [Electronic resource]. – Regime to access:
http://gtmarket.ru/ratings/humandevelopment-index/human-development-indexinfo
10. Kunczik M. Images of nations and international public relations. New Jersey,
1997. 357 p.
11. Lawson M. Political Journal World Cup. The Guardian. 2001. June 9.
12. Martin- Nielsen J. ‘This war for men’s minds’: the birth of a human science in
cold war America. History of Human science. 2010. Vol. 23. N 5
13. Masters B. Peter Thiel’s CS183: Startup Class 1 not esessay // Creative
entrepreneurship. New York, 2012.
14. Mc Kenzie Wark. The spectacle of disintegration. Situation is passages out of the
20th century. London etc., 2013.
15. Monocle Quality of Life Survey 2013 [Electronic resource]. – Regime to access:
http://monocle.com/film/ affairs/quality-of-life-survey-2013/
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1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
Денна

Вид дисципліни

Обов’язкова

Мова викладання, навчання та
оцінювання

Українська

Загальний обсяг кредитів / годин

2/ 60

Курс

3

Семестр

6

Кількість змістових модулів з
розподілом:

2

Обсяг кредитів

2

Обсяг годин, в тому числі:

60

Аудиторні

32

Модульний контроль

4

Семестровий контроль

-

Самостійна робота
Форма семестрового контролю

заочна

28
Залік

3

2.Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу ‒ формування системи знань про основні етапи й особливості
розвитку мас-медіа в контексті політики.
Дисципліна
спрямована
на
формування
компетентностей освітньої програми підготовки.
ЗК-02

ФК-02

ФК-03

ФК-04

таких

програмних

Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.Володіння
базовими загальними знаннями в сфері політичної науки, основними
політологічними поняттями, знання закономірностей та тенденцій
функціонування політичних систем, різних форм держав.
Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного
аналізу, порівняльної та прикладної політології:
 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та
якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу;
 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та
публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної
поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики
окремих країн і регіонів;
 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх
соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту
функціонування та взаємодії.
Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітичнодослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки:
 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаністьзагальнонаукових та
спеціальнихметодів та дослідницьких підходів, розуміння етико-практичної
значущості політичного знання;
 ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних
відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного
історичного або сучасного контексту;
Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для
аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-01-з

ПРН-03-з
ПРН-01-у
ПРН-02-у

Розуміння предметної області та базової специфіки професійної діяльності:
 знання класичних і сучасних теорій політики;
 знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних
систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної та
державної влади;
 знання теорій походження та моделей держави;
 знання структури і функцій системи державного управління.
Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу,
порівняльної та прикладної політології.
Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез
у сфері державної/публічної/практичної політики.
Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітичнодослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.
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ПРН-03-у
ПРН-04-у
ПРН-03-с
ПРН-04-с

Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу
владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно
до певного історичного або сучасного контексту.
Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу
політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.
Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової
інформації, експертам з інших галузей знань.
Здатність до ефективної передачі інформації, ідей, аргументів, користуючись
відповідним стилем та мовою, в т. ч. ділове листування, зрозумілою як
фахівцям, так і нефахівцям.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Змістовий модуль І.
Феномен мас-медіа та їхня історична еволюція
Тема 1. Масове суспільство і масова культура: роль
6
2
медіа в їхньому формуванні і розвитку.
Тема 2. Види мас-медіа та їхнє місце у політичному
8
2
2
процесі.
Тема 3. Етапи розвитку інституціалізації
10
2
2
2
медіаполітичного простору України.
Модульний контроль 1
2
Разом
26
6
2
4
Змістовий модуль ІІ.
Технології впливу ЗМІ на політичний процес
Тема 4. Мас-медіа як «четверта влада» і як знаряддя
6
2
пропаганди.
Тема 5. ЗМІ як елемент публічної політичної
8
2
2
комунікації.
Тема 6. Проблеми політико-правового регулювання
8
2
2
діяльності ЗМІ.
Тема 7. Інформаційна політика держави на сучасному
10
2
2
2
етапі.
Модульний контроль 2
2
Разом
34
8
2
6
Усього
60 14
4
10

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

4
4
4
12

4
4
4
4
16
28
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5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Феномен мас-медіа та їхня історична еволюція
Тема 1. Масове суспільство і масова культура:
роль медіа в їхньому формуванні і розвитку
Класичні концепції мас і натовпів, поняття масового суспільства та
масового споживання. Інформація як об’єкт масового споживання. Медіа як
суб’єкти творення інформації. Соціально-психологічні фактори появи мас-медіа
(види передачі ідей і думок, аудіовізуальна еволюція сприйняття людиною
інформації). Репортер і журналіст як професія.
Основні поняття теми:
масове суспільство, масова культура, інформація, медіа.
Тема 2.Види мас-медіа та їхнє місце у політичному процесі
Друковані види засобів масової інформації (газети, листівки), їхня еволюція.
Причини занепаду друкованих ЗМІ. Кіно і телебачення. Інтернет та соціальні
мережі. Особливості їхнього функціонування.
Основні поняття теми:
засоби масової інформації, кіно, телебачення, Інтернет.
Тема 3. Етапи розвитку інституціалізації
медіаполітичного простору України
Перші українські газети та їхня політично-просвітницька роль. Стан преси в
радянській Україні. Пострадянська інституціалізація ЗМІ, поява медіа-холдингів.
Партійна преса та її роль в українських виборах. Історія інтернет-ЗМІ в Україні.
Основні поняття теми:
ЗМІ України, медів-холдінги, Інтернет-ЗМІ в Україні.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
Технології впливу ЗМІ на політичний процес
Тема 4. Мас-медіа як «четверта влада» і як знаряддя пропаганди
Мас-медіа в умовах демократичних і тоталітарних політичних режимів. СМІ
як організатори суспільного діалогу або як підбурювачі до соціальних криз. Роль
ЗМІ в політичні пропаганді: досвід тоталітарних режимів в нацистській Німеччині
та СРСР. Поняття пропаганди та її історична роль. Роль ЗМІ у формуванні і
висловленні громадської думки. Проблема маніпуляції масовою свідомістю
засобами ЗМІ.
Основні поняття теми:
мас-медіа, «четверта влада», пропаганда, громадська думка.
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Тема 5. ЗМІ як елемент публічної політичної комунікації
ЗМІ як організатори діалогу політиків та суспільства. Поняття політичного
дискурсу, особливості відображення політичного дискурсу у ЗМІ. Особливості
роботи прес-служб, парламентських кореспондентів, особливості передвиборчих
дебатів: світовий та український досвід.
Основні поняття теми:
засоби масової інформації, політичний дискурс, прес-служба, дебати.
Тема 6. Проблеми політико-правового регулювання діяльності ЗМІ
Конституція України та Закон України «Про ЗМІ» про право громадян на
інформацію. Проблема довіри до ЗМІ. Проблема свободи слова та умови її
обмеження (державна таємниця, редакційна політика, період воєнного стану,
державна цензура, самоцензура). Політичні та економічні механізми регулювання
свободи слова: світовий та український досвід.
Основні поняття теми:
конституція України, Закон України «Про ЗМІ», свобода слова, цензура.
Тема 7. Інформаційна політика держави на сучасному етапі
Зміст та основні концептуальні підходи до державної інформаційної
політики. Інформаційна політика та проблеми національної безпеки. Поняття
«гібридної війни» та особливості протидії їй. Вплив державної інформаційної
політики на сфери суспільного життя.
Основні поняття теми:
державна інформаційна політика, національна безпека, «гібридна війна».
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6. Контроль навчальних досягнень
Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Кількість одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль 2

Максимальна
кількість балів

Модуль 1

Кількість одиниць

Максимальна к-сть балів
за одиницю

6.1.

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять

1
1

3
1

3
1

4
1

4
1

Відвідування практичних занять

1

2

2

3

3

Робота на семінарському занятті

10

1

10

1

10

Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі
допуск, виконання, захист)

10
10

2
-

20
-

3
-

30
-

Виконання завдань для самостійної
роботи

5

3

15

4

20

1

25
76

1

25
93

Вид діяльності студента

Виконання модульної роботи

25
Разом

Максимальна кількість балів: 169
Розрахунок коефіцієнта:100/169=0,59

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Різновидами самостійної роботи є:
вивчення лекційного матеріалу;
самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з навчальної
дисципліни;
робота з рекомендованою основою і додатковою літературою;
підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на
семінарських заняттях;
індивідуальна та групова робота на практичних заняттях;
підготовка творчих робіт (реферат, есе, виступ на конференції та ін.);
систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними
контрольними роботами.

6.2.
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Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
№
з
/
п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів

1.

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2.

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3.

Обґрунтування висновків

4.

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

5.

Обсяг виконаної роботи

0,5 бали
1 бал
0,5 бал

Завдання для самостійної роботи за темами:
№
з/п
1
2
3

4

5

6

7

Назва теми
Змістовий модуль 1. Феномен мас-медіа та їхня історична еволюція
В контексті першої теми студенти повинні самостійно опрацювати книги
М. Маклюена «Галактика Гутенберга» і «Розуміння медіа».
В контексті другої теми студенти повинні самостійно опрацювати книги Н.
Хомського «Тиха зброя для спокійних війн» і С. Кара-Мурзи «Маніпуляція
свідомістю».
В контексті третьої теми студенти повинні самостійно опрацювати книги
М. Кастельса «Влада комунікації» і Г. Почепцова «Теорія комунікації».
Змістовий модуль ІІ. Технології впливу ЗМІ на політичний процес
В контексті четвертої теми студенти повинні самостійно опрацювати
книги: Е. Бернейса «Пропаганда» і Г. Почепцова «СРСР: країна, створена
пропагандою».
В контексті п’ятої теми студенти повинні самостійно опрацювати та
проаналізувати книги М. Какутані «Смерть правди» і М. Наїма «Занепад
влади».
В контексті шостої теми студенти повинні самостійно опрацювати книги
Е. Ноель-Нойман «Громадська думка. Відкриття спіралі мовчання та В.
Денисенка та Ю. Вишневського «Політики не брешуть. 10 законів
взаємодії політиків і виборців».
В контексті сьомої теми студенти повинні самостійно опрацювати
колективну монографію «Гібридна війна: in verbo et in praxi» і монографію
«Світова гібридна війна: український фронт» під редакцією В. Горбуліна.
Разом

6.3

Кількість Бали
Годин
12
15
4

5

4

5

4

5

16

20

4

5

4

5

4

5

4

5

28

35

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових
балів до 100.
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Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу
студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних
завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних
робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань,
фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації,
контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки,
складання тез.
б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота,
розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту,
міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі)
завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні питання.
в) Комп’ютерного
(дистанційного)
контролю:
мережеве
навчання,
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі,
навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в
синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням знань та
умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMARTтехнологій.
г) Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни
(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.
Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, залік.
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове
письмове тестування, реферат.
 Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких
вимог:
 систематичність відвідування занять;
 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
6.4
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повний обсяг їх виконання;
якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
самостійність виконання;
творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності;
виконання тестових завдань.

6.5 Орієнтовний перелік питань до заліку
1. Класичні концепції мас і натовпів, поняття масового суспільства та масового
споживання.
2. Інформація як об’єкт масового споживання.
3. Медіа як суб’єкти творення інформації.
4. Соціально-психологічні фактори появи мас-медіа.
5. Види засобів масової інформації, їхня еволюція.
6. Історія інтернет-ЗМІ в Україні.
7. Мас-медіа в умовах демократичних і тоталітарних політичних режимів.
8. Роль ЗМІ в політичні пропаганді.
9. ЗМІ як організатори діалогу політиків та суспільства.
10. Конституція України та закон України про ЗМІ про право громадян на
інформацію.
11. Проблема довіри до ЗМІ.
12. Проблема свободи слова та умови її обмеження.
13. Політичні та економічні механізми регулювання свободи слова: світовий та
український досвід.
14. Зміст та основні концептуальні підходи до державної інформаційної
політики.
15. Інформаційна політика та проблеми національної безпеки.
16. Поняття «гібридної війни» та особливості протидії їй.
17. Вплив державної інформаційної політики на сфери суспільного життя.
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Шкала оцінок

6.6

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний
рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови
належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни
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7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 60 год., із них: лекції – 14 год., семінарські заняття – 4 год., модульний контроль –
4 год., практичні заняття – 10 год., самостійна робота – 28 год.

Змістові модулі

Змістовий модуль І. Феномен
мас-медіа та їхня історична
еволюція
(76 б.)

Теми

Т.1

Лекції
(теми, бали)

Л.1 (1 б.)

Т.2
Л.2
(1 б.)

Семінарські
заняття
(теми, бали)

Поточний
контроль
(вид, бали)
Семестровий
контроль

Т.3

Т.4

Т.5

Т.6

Т.7

Л.3 (1 б.)

Л.4 (1 б.)

Л.5 (1 б.)

Л.6 (1 б.)

Л.7 (1 б.)

С.1
(11 б.)

Практичні
заняття (теми,
бали)

Самостійна
робота

Змістовий модуль ІІ. Технології впливу
ЗМІ на політичний процес
(93 б.)

СР до
Т 1 (5 б.)

ПР. 1
(11 б.)

ПР. 2
(11 б.)

СР до
Т 2 (5 б.)

СР до
Т 3 (5 б.)

С.2
(11 б.)

СР до
Т 4 (5 б.)

МКР 1 (25 балів)

ПР. 3
(11 б.)

ПР. 4
(11 б.)

ПР. 5
(11 б.)

СР до
Т 5 (5 б.)

СР до
Т 6 (5 б.)

СР до
Т 7 (5 б.)

МКР 2 (25балів)
Залік

8. Рекомендовані джерела
а) основні:
1.
Мойсес Н.. Занепад влади. К. : BookChef, 2017. 448 с.
2.
Світова гібридна війна: український фронт. Під ред. В. Горбуліна. Харків
: Фоліо, 2017. 496 с.
3.
Яковлєва Н. І. Пропаганда як складова політичної комунікації. К. : Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. 212 с.
4.
Лукашевич М. П. Основи соціології масової комунікації. К. : ІПКДСЗУ,
2009. 307 с.
5.
Кальна-Дубінюк Т. П. Паблік рілейшнз: навч. посіб. для консалтингу.
Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. 204 с.
6.
Kortti, Jukka (2019) Media in History. In Introduction to the Meanings and
Transformations of Communication Over Time. N.Y. : Red Globe Press. URL
:https://cutt.ly/zEdSAqi
7.
Street, J. (2011). Mass media, politics and democracy. Houndmills,
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
б) додаткові:
1.
Бульбенюк С.С. Інформаційні виклики гібридної війни: що може
протиставити Україна? Українське суспільство в умовах війни : виклики
сьогодення та перспективи миротворення : Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції, м. Маріуполь, 9 червня 2017 р. / Донецький державний
університет управління. Маріуполь : ДонДУУ, 2017. 311 с. С. 245 – 249.
2.
Бульбенюк С.С. Інформаційні технології як засіб конструювання
соціального і політичного життя : сутність, загрози, виклики. Збірник «Наукові
праці МАУП». Cерія «Політичні науки». 2019. № 2 (58). С. 19 – 26.
3.
Бульбенюк С.С. Медіа-комунікації у соціально-політичному просторі
сьогодення. Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального :
Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.; 31 березня 2020 р.,
м. Київ. Київ : КНЕУ, 2020. 150 с. С. 89 – 92. - [Електронний ресурс]. URL
:https://cutt.ly/qEdLbvk
4.
Бульбенюк С.С. Медіаосвіта як системна контрстратегія за умов тривалої
гібридної війни. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні» ;
Донецький державний університет управління, м. Маріуполь, 29 листопада
2019 р. Маріуполь : ДонДУУ, 2019. 181с. С. 64 -67.
5.
Логунова М. Значення політичних комунікацій у здійсненні державного
управління [Електронний ресурс]. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=619
6.
Пояркова Т.К. Військове протистояння України з Росією (2014-2015) у
світлі різних типологій сучасних війн. Прикарпатський вісник Наукового
товариства імені Т. Шевченка. Думка / ред. І.С. Монолатій. Івано-Франківськ:
Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу, 2015. № 3 (31). С. 9−17.
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7.
YouTube і політична інформація: мотиви використання [Електронний
ресурс]. URL : http://www ua.ejo-online.eu/tag/youtube?print=pdf-search
8.
Hyman, H. (1993) Mass Communication and Political Socialization. Princeton
: Princeton University Press, 274 p.
9.
Jean,Chalaby (1996) Journalism asan Anglo-American invention: a comparison
of the development of Frenchand Anglo-American Journalism, 1830s-1920s.
European
Journal
of
Communication,
11/3,pp.
303–326.
URL
:
https://cutt.ly/3EdSV9v
10. Lennart, Weibull (2003)The press subsidy system in Sweden: a critical
approach. In N. Couldry& J. Curran (eds.), Contesting Media Power. Boulder:
Rowman & Littlefield, pp. 89–107. URL : https://cutt.ly/5EdDhxn
11. Lind, William S. (2015) 4th Generation Warfare. USA : Castalia House, 134
p.
12. O’Heffernan, P. (1991) Mass Media and American Foreign Policy: Insider
Perspectives on Global Journalism and the Foreign Policy Process. Norwood :Ablex.
262р.
13. Seib, P. (2008) TheAl-Jazeeraeffect: How the new global media are reshaping
world politics. Washington D.C. : Potomac Books Inc., 2008. URL :
https://cutt.ly/zEdFiVe
14. Tenth Anniversary Joint Declaration: Ten Key Challengesto Freedomof
Expression in the Next Decade. URL : https://cutt.ly/5EdFhwO
15. Wasseem, Ahmad Q. (2019) Fourth- and Fifth-Generation Warfare:
Technology and Perceptions. London. 216 p. URL : https://cutt.ly/HEdD7UH.
16. Poiarkova T. Russian-Ukrainian War as the Strategy of Ukrainian Statehood
Destruction. Studia Politologica Ucraino-Polona. Випуск 7. Житомир-Київ-Краків
: ФОП Євенок О. О., 2017. С.114−121.
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1. Опис навчальної дисципліни «Прикладні політичні студії: Інститут
президентства»

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

Вид дисципліни

заочна
Обов’язкова

Мова викладання, навчання та
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин

2 / 60

Курс

3

-

Семестр

6

-

Кількість змістових модулів з
розподілом:

2

Обсяг кредитів

2

-

Обсяг годин, в тому числі:

60

-

Аудиторні

28

-

Модульний контроль

4

-

Семестровий контроль

-

-

28

-

Залік

-

Самостійна робота
Форма семестрового контролю

3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою курсу «Інститут президенства» є визначення сутності і ролі
інститут президентства в політичній системі, порівняльний аналіз зарубіжних
моделей функціонування інституту президентства в умовах різних форм
правління і державного устрою, огляд процесу становлення та вивчення
конституційно-правових засад інституту президенства в Україні, його
повноважень, взаємодії з різними гілками влади.
Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей
освітньої програми підготовки:
ЗК-02

ФК-02

ФК-03

ФК-04

Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.Володіння
базовими загальними знаннями в сфері політичної науки, основними
політологічними поняттями, знання закономірностей та тенденцій
функціонування політичних систем, різних форм держав.
Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного
аналізу, порівняльної та прикладної політології:
 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та
якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу;
 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та
публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної
поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики
окремих країн і регіонів;
 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх
соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту
функціонування та взаємодії.
Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітичнодослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки:
 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаністьзагальнонаукових та
спеціальнихметодів та дослідницьких підходів, розуміння етико-практичної
значущості політичного знання;
 ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних
відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного
історичного або сучасного контексту;
Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для
аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-01-з Розуміння предметної області та базової специфіки професійної діяльності:
 знання класичних і сучасних теорій політики;
 знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних
систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної та
державної влади;
 знання теорій походження та моделей держави;
 знання структури і функцій системи державного управління.
ПРН-03-з Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу,
порівняльної та прикладної політології.
ПРН-01-у Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез
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у сфері державної/публічної/практичної політики.
ПРН-02-у Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітичнодослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.
ПРН-03-у Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу
владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно
до певного історичного або сучасного контексту.
ПРН-04-у Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу
політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.
ПРН-03-с Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової
інформації, експертам з інших галузей знань.
ПРН-04-с Здатність до ефективної передачі інформації, ідей, аргументів, користуючись
відповідним стилем та мовою, в т. ч. ділове листування, зрозумілою як
фахівцям, так і нефахівцям.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль І.
Інститут президентства: сутність та світовий досвід функціонування
Тема 1. Президентство як форма інституту глави держави.

7

2

2

Тема 2. Інститут президенства в президентських і
2
2
8
«суперпрезидентських» формах правління.
Тема 3. Специфіка інституту президентства в парламентських
2
2
7
республіках.
Тема 4. Інститут президентства в змішаних республіках.
2
2
8
Модульний контроль 2
Разом за змістовим модулем 32
8
8
Змістовий модуль ІІ.
Інститут президентства в політичній системі України
Темa 5. Становлення інституту президенства в Україні.
2
2
8
Тема 6. Порядок обрання, конституційно-правовий статус і
2
9
повноваження глави держави в Україні.
Тема 7. Взаємодія Президента України з іншими політичними
2
9
інститутами.
Модульний контроль 2
Разом за змістовим модулем 28
6
2
Разом за курс 60 14 10

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

3

-

-

4

-

-

-

14

-

-

-

4

2

-

-

5

2

-

-

5

4
4

-

-

14
28

5

5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Інститут президентства: сутність та світовий досвід функціонування
Тема 1. Президентство як форма інституту глави держави:
загальні положення (2 години)
Поняття та форми інституту глави держави. Монарх і президент - спільне і
відмінне. Сутнісні ознаки інституту президентства. Історія походження і
становлення інституту президенства. Запровадження інституту президенства в
США наприкінці ХVIII ст. Дж. Вашингтон - перший президент США.
Становлення інституту президенства в країнах Латинської Америки.
Запровадження інституту президенства в Європі. Інститут президентства у
постколоніальних державах Азії та Африки. Інститут президенства в контексті
«третьої» хвилі демократизації.
Різновиди президентури. Індивідуальне та колективне президентство.
Імунітет та індемнітет президента. Варіанти конституційного статусу президента.
Президент як глава держави, глава виконавчої влади, гарант народного
суверенітету і символ нації. Місце президента у системі органів державної влади.
Порядок обрання президента. Парламентський та позапарламентський варіанти
обрання президента. Вимоги до кандидатів у президенти. Загальні засади
законодавства щодо процедури виборів президента. Інавгурація та вступ
президента на посаду. Терміни виконання президентських повноважень.
Процедура дострокового припинення повноважень президента. Сутність та
особливості процедури імпічменту. Тимчасово виконуючий обов’язки президента.
Методологія вимірювання сили повноважень президента. Індикатори
президенціалізації.
Основні поняття теми:
монарх, президент, президентура, індивідуальне президентство, колективне
президентство, імунітет, індемнітет президента, імпічмент.
Тема 2. Інститут глави держави в президентських республіках.
Форми президенціалізму (2 години)
Поняття та ключові ознаки президентської республіки. Позапарламентський
спосіб обрання президента і формування уряду. Обсяг повноважень президента в
умовах президенціалізму. США - класична модель президентського правління.
Еволюція інституту президенства в США. Процес президенціалізації та
перетворення президента на ключовий інститут політичної системи. Характерні
риси президентської системи влади. Дуалістичність центрів влади - розподіл
функцій між президентом і парламентом. Особливості системи стримувань і
противаг у США. Особливості виборів президента в США. Можливі протиріччя
між волею виборців і результатами виборів. Електоральна підзвітність
президента.
Запозичення американського досвіду президенціалізму країнами Латинської
Америки. Особливості президенціалізму в Аргентині, Болівії, Бразилії, Венесуелі,
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Еквадорі, Колумбії, Мексиці, Нікарагуа, Сальвадорі, інших латиноамериканських
республіках. Обмеженість поширення президенціалізму в країнах Європи.
Президентські республіки в країнах Азії та Африки. Переваги та недоліки
президентської системи влади. Ризик втрати демократичності. Принцип
«переможець отримує все» (гра з нульовим результатом). Характерні риси
«суперпрезидентської республіки». Особливості становлення інституту
президенства в умовах тоталітарного та авторитарного режиму. Практика
втілення інституту президенства в радянську систему правління.
Основні поняття теми:
президентська республіка, президенціалізація, дуалістичність, система
стримувань і противаг, електоральна підзвітність президента.
Тема 3. Специфіка інституту президентства в
парламентських республіках (2 години)
Сутність парламентської системи влади. Обмеженість владних повноважень
глави держави в умовах парламентської республіки. Повноваження парламенту.
Інститут контрасигнатури. Парламентський спосіб формування уряду та обрання
президента. Варіанти очолення уряду - президент або прем’єр-міністр.
Відповідальність уряду перед парламентом. Право глави держави розпустити
парламент. Переваги і недоліки парламентської системи влади. Ризик політичної
нестабільності. Розповсюдження парламентської форми правління в країнах
Європи. Парламентські республіки у ФРН, Ірландії, Італії, Швейцарії, Мальті,
Сан-Марино, Фінляндії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Австрії, Естонії, Латвії,
Болгарії, у країнах Балканського півострова. Парламентські республіки в Африці
та країнах Азії (Південно-Африканська Республіка, Ефіопія; Індія, Бангладеш).
Основні поняття теми:
інститут контрасигнатури, парламентська форма правління, парламентська
республіка.
Тема 4. Інститут президентства в
змішаних республіках (2 години)
Зміст і особливості змішаної республіканської форми правління. Ключові
відмінності між президентсько-парламентською і парламентсько-президентською
формами правління. Напівпрезидентська республіка. Подвійна відповідальність
уряду. Механізми підтримки рівноваги і балансу сил і повноважень гілок та
інститутів влади. Повноваження президента в різних варіантах змішаної
республіки. Президент як арбітр в політичних конфліктах. Переваги та недоліки
змішаних форм правління. Статус і повноваження президента в змішаних формах
правління в Польщі, Франції, Португалії, Румунії, Литві. Змішані форми
правління в країнах Азії та Африки. Небезпека надмірного посилення
повноважень президента в змішаній республіці. Змішана республіка і
авторитаризм (на прикладі Російської Федерації та інших країн). Еволюція та
особливості змішаної форми правління в України.
Основні поняття теми:
республіканська форма правління, напівпрезидентська республіка.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Інститут президентства в політичній системі України
Тема 5. Становлення та еволюція інституту президенства в Україні
(2 години)
Історичні засади інституту глави держави в Україні. Інститут глави держави
в історичні періоди князівства та Гетьманату. Інститут глава держави в період
національно-визвольних змагань. «Пакти і Конституції законів і вільностей
Війська Запорізького» П. Орлика як історичне джерело становлення інституту
президентства в Україні. Статус глави держави у проекті Конституції УНР 1917 р.
Президентство М. Грушевського. Інститут глави держави в радянській Україні.
Президія Верховної Ради Української РСР як колегіальний глава держави.
Інститут глави держави за «Концепцією нової Конституції України» від 19 червня
1991 р. Закон «Про Президента Української РСР» від 5 липня 1991 р. Перші
всенародні вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Еволюція правового
статусу Президента в незалежній Україні. Статус президента України у проектах
Конституції. Повноваження Президента України за Конституційним договором
1995 р. Формування президентсько-парламентської форми правління. Статус та
повноваження глави держави за Конституцією України в редакції 1996 р. Зміни
статусу Президента внаслідок конституційної реформи 2004 р.
Основні поняття теми:
гетьманат, конституція, президентсько-парламентська форма.
Тема 6. Обрання, конституційно-правовий статус та
функції глави держави в Україні (2 години)
Президент як Глава держави. Президент як гарант державного суверенітету,
територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і
свобод людини і громадянина. Недоторканність Президента.
Порядок обрання президента. Конституційні засади виборів Президента
України. Оголошення чергових виборів Президента України. Закон України «Про
вибори Президента України», що втратив чинність. Вимоги до кандидатів у
президенти. Порядок висування кандидатів у Президенти, проведення та
фінансування передвиборчої кампанії. Інавгурація, принесення присяги. Строки і
порядок вступу на посаду Президента України. Обставини та конституційний
механізм дострокового припинення повноважень Президента України. Регламент
Верховної Ради України про порядок вступу Президента на посаду і припинення
повноважень. Сутність та особливості процедури імпічменту. Тимчасово
виконуючий обов’язки Президента. Недоторканність Президента України.
Функції та повноваження Президента України. Поняття компетенції
Президента
України.
Представницькі
повноваження
Президента
у
внутрішньополітичній та зовнішньополітичній сферах. Повноваження Президента
як учасника законодавчого процесу. Повноваження Президента у сфері
виконавчої влади. Кадрові повноваження Президента. Повноваження Президента
у сфері судової влади та національної безпеки та оборони. Право Президента
України видавати укази і розпорядження. Роль президента у сферах зовнішньої і
8

військової політики. Президент як верховний головнокомандувач збройних сил.
Роль президента у формуванні військового бюджету, прийнятті воєнних програм і
доктрин. Право президента на проведення мобілізації збройних сил.
Основні поняття теми:
вибори, інавгурація, компетенція президента, повноваження.
Тема 7. Взаємодія Президента України з іншими
політичними інститутами (2 години)
Конституційні засади і зміст системи стримувань і противаг в Україні.
Взаємодія Президента з Верховної Радою України. Роль Президента у
законодавчому процесі. Право на законодавчу ініціативу. Взаємодія Президента
України, виконавчої і законодавчої влади стосовно кадрових повноважень. Право
Президента України на скликання і розпуск парламенту. Форми комунікацій між
Президентом і Верховною Радою. Парламентський контроль за діяльністю
президента. Взаємовідносини Президента з Кабінетом Міністрів України та
іншими органами виконавчої влади. Президент України і вищі органи судової
влади. Президент і місцеві органи влади. Органи забезпечення діяльності
Президента України. Ради національної безпеки та оборони України: порядок
формування, склад, функції. Адміністрація Президента України. Проблема
розмежування повноважень Кабінету Міністрів і Адміністрації Президента
України. Офіс Президента України як наступник Адміністрації Президента.
Структура та функції Офісу Президента України. Представництво Президента
України у Конституційному Суді України, Верховній Раді України, Кабінеті
Міністрів України. Взаємодія Президента України із силовими структурами. Рада
з питань телебачення та радіомовлення у взаємодії із Президентом.
Основні поняття теми:
повноваження президента, Адміністрація Президента, Офіс Президента
України, представництво президента.
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6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Кількість
одиниць

Кількість
одиниць

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі
допуск, виконання, захист)
Виконання завдань для
самостійної роботи
Виконання модульної роботи

1
1
1
10
10
10

4
4
4
-

4
4
40
-

3
1
2
1
2
-

3
1
2
10
20
-

5

1

5

1

5

1
-

25
78

1
-

25
66

25
Разом
Загальний бал
Коефіцієнт

6.2








Модуль 2

Максима
льна
кількість
балів

Вид діяльності студента

Максималь
на к-сть
балів за
одиницю
Кількість
одиниць

Модуль 1

144
100/144=0,694

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Різновидами самостійної роботи є:
вивчення лекційного матеріалу;
самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з навчальної
дисципліни;
робота з рекомендованою основою і додатковою літературою;
підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на
семінарських заняттях;
індивідуальна та групова робота на практичних заняттях;
підготовка творчих робіт (реферат, есе, виступ на конференції та ін.);
систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними
контрольними роботами.
Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.

№
з/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів

1.

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2.

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3.

Обґрунтування висновків

4.

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

5.

Обсяг виконаної роботи

0,5 бали
1 бал
0,5 бал
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Завдання для самостійної роботи за темами:
№
з/п
1
2
3
4
5

6
7

Назва теми
Історичні передумови виникнення та еволюція інституту
президенства в Україні.
Аналіз відносин і повноважень в системі «президент–
парламент» в країнах з різними формами правління.
Аналіз взаємовідносин президента і прем’єр-міністра в
країнах з різними формами правління.
Інститут виборів президента в країнах з різними формами
правління: порівняльний аналіз.
Порівняльний аналіз конституційного статусу і системи
повноважень
у
президентсько-парламентських
і
парламентсько-президентських республіках.
Основні типи президентських виборів, їх характеристика.
Характеристика
феномену
«суперпрезидентської
республіки»: на прикладах конкретних країн.
Разом

Кількість
годин
4

Кількість
балів
5

4

5

4

5

4

5

4

5

4
4

5
5

28

35

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових
балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу
студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних
завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних
робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань,
фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації,
контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки,
складання тез.
б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота,
розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту,
міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі)
завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні питання.
в) Комп’ютерного
(дистанційного)
контролю:
мережеве
навчання,
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі,
навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в
синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням знань та
6.3
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умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMARTтехнологій.
г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни
(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.
Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, залік.
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове
письмове тестування, реферат.
 Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких
вимог:
 систематичність відвідування занять;
 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності;
 виконання тестових завдань.
6.4

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Поняття та сутність інституту президенства.
2. Географія розповсюдження інституту президенства у світі.
3. Історичні традиції інституту глави держави в Україні.
4. Еволюція правового статусу Президента України.
5. Конституційний статус і роль президента в політичній системі суспільства.
6. Повноваження президента у президентській республіці.
7. Повноваження президента в парламентській республіці.
8. Повноваження президента в змішаній республіці.
9. Основні типи систем виборів президента.
10.Основні вимоги до кандидатів на посаду президента.
11.Конституційні засади дострокового припинення повноважень президента.
12.Взаємовідносини президента і парламенту у парламентській системі правління.
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13.Взаємовідносини між президентом і парламентом у президентській системі
правління.
14.Взаємовідносини між президентом і парламентом у змішаній системі
правління.
15.Взаємовідносини між президентом і урядом у парламентській системі
правління.
16.Взаємовідносини між президентом і урядом у президентській системі
правління.
17.Взаємовідносини між президентом і урядом у змішаній системі правління.
18.Парламентський контроль за діяльністю президента.
19.Поняття компетенції, функцій та повноважень Президента України.
20.Представницькі повноваження Президента України у внутрішньополітичній та
зовнішньополітичній сферах.
21.Повноваження Президента як учасника законодавчого процесу.
22.Повноваження Президента у сфері виконавчої влади згідно з Конституцією
України.
23.Кадрові повноваження Президента України згідно з Конституцією України.
24.Повноваження Президента у сфері судової влади та національної безпеки та
оборони.
25.Роль Президента України у сферах зовнішньої і військової політики.
26.Система стримувань і противаг між законодавчою і виконавчою гілками влади
за різних форм правління.
27.Система органів забезпечення діяльності Президента України.
28.Конституційний статус Ради національної безпеки та оборони України.
29.Структура і функції Офісу Президента України.
30.Взаємовідносини Президента України і вищих судових органів.
31.Взаємовідносини Президента України і силових структур.
32.Обставини та конституційні механізми дострокового припинення повноважень
Президента України.
33.Президент і монарх: порівняльний аналіз функцій і політичної ролі.
34.Інститут контрасигнатури як засіб забезпечення компетенції повноважень
глави держави.
35.Генерал-губернатор як глава держави: на прикладі Австралії та Канади.
36.Характеристика моделі президентства в США.
37.Характеристика латиноамериканської моделі президентства.
38.Характеристика афро-азійської модель президентства.
39.Характеристика європейської моделі президентства.
40.Посада віце-президента: сутність і функції в суспільному житті.
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Шкала оцінок

6.6

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний
рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови
належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни
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7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 60 год., з них: лекції – 14 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 4 год., модульний контроль –
4 год., самостійна робота – 28 год.
Семестр

VI семестр

7

Семінарські/практичні
заняття
(теми, бали)+
відвідування
семінарів/практичних

ПР6
(10+1 бали)

ПР7
(10+1 бали)

Т7
(1 бал)

6

С5
(10+1 бали)

Т5
(1 бал)

5

С4
(10+1 бали
)

Т4
(1 бал)

4

С3
(10+1
бали)

Т3
(1бал)

3

С2
(10+1
бали)

Т2
(1 бал)

2

Змістовий модуль ІІ
(66 балів)

С1
(10+1
бали)

Лекції
(теми, бали)

1

Т1
(1 бал)

Теми

Змістовий модуль І
(78 балів)

Т6
(1 бал)

Модулі
(назви, бали)

Самостійна робота

СР 1
(5 балів)

СР 2
(5 балів)

СР 3
(5 балів)

СР 4
(5 балів)

СР 5
(5 балів)

СР 6
(5 балів)

СР 7
(5 балів)

Поточний контроль
(вид, бали)

Семестровий контроль

МКР 1 (25 балів)

МКР 2 (25 балів)

Залік

8. Рекомендовані джерела
а) джерела, які наявні у бібліотечних фондах Університету, основна
література:
1. Конституція України / Верховна Рада України. Офіц. вид. К.: Парламент. видво, 2007. 64 с. (Бібліотека офіційних видань).
2. Бисага Ю. М. Вибори президента: український та зарубіжний досвід: Навч.
посіб. / Ю. М. Бисага [и др.]; Ужгородський національний ун-т. Юридичний
факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства.
Ужгород: Ліра, 2003. 60 с.
3. Бурчак Ф. Г. Президент України / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М.
Корецького; Ред. М. С. Лопата. К.: Ін Юре, 1997. 24 с.
4. Кармазіна М. Президентство: український варіант / НАН України, Ін-т політ. та
етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. К., 2007. 365 с.
5. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції
розвитку / За ред. Рудича Ф. М: Навч. підручник для студентів вищих закладів
освіти. 2002. 327 с.
6. Плахотнюк Н., Мельниченко В. Інститут президентства в Україні: становлення
та розвиток / Нац. академія держ. упр. при Президентові України. К.: Вид. дім
«Максімус», 2004. 223 с.
7. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи:
Інституційний вимір. Львів.: Тріада плюс, 2004. 392 с.
8. Савчин М. Порівняльне конституційне право. К.: Юрінком Інтер, 2020. 328 с.
б) додаткові:
1. Бєлов Д.М., Бисага Ю.М. Конституційно-правове регулювання інституту
президента в Україні та Франції. Ужгород: Ліра, 2007. 216 c.
2. Гетьман В. Як приймалась Конституція України: Нотатки учасника розробки
Основного Закону України. К., 1996. 127 с.
3. Головатенко В. І. Інститут глави держави і програмні документи українських
політичних партій на початку ХХ ст. // Ідеологія державотворення в Україні:
Історія і сучасність: Матеріали науково-практичної конференції 22–23
листопада 1996 року. К., 1997.
4. Головатий С. Конституції нових держав Європи та Азії. К., 1996.
5. Зозуля О. Секретаріат Президента України: нормативно-правові засади
організації та діяльності: Монографія / О.В. Марцеляк (ред.). Х.: Харків
юридичний, 2008. 304 с.
6. Євграфов П. Конституція України: коментар змін (2004–2007). Теоретичні та
практичні аспекти: науково-практ. посіб. К.: Правова єдність, 2007. 204 с.
7. Кононенко Н. В. Інститут президентства в Україні: політологічний аналіз:
Автореф. дис… канд.. політ. наук: 23.00.02 / Інститут політ. і етнонац. досл.
К., 1998. 17 с.
8. Серьогина С.Г. Компетенція Президента України: теоретико-правові засади:
Автореф. дис… канд.. юр. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія
України. Харків, 1998. 17 с.

9. Каневський О. Розподіл влади в США: історія і сучасність / Севастополь.
держ. тех. ун-т. Севастополь, 1999. 28 с.
в) англомовні:
1. Yale University Press Stewart James B.Blood Sport. The Truth Behind the Scandals
in the Clinton White House Yale University Press. 292 р.
2. Skowronek Stephen. Presidential Leadership in Political Time. 3rd ed. Lawrence:
University of Kansas Press, 2020. 272 p. ;
3. Skowronek Stephen The Politics Presidents Make: Leadership from John Adams to
Bill Clinton ... Paperback, Revised Edition, 545 pages
4. Koeker Philipp Presidential Politics. Powers and Constraints in Comparative
Perspective. Universität Hannover https://ecpr.eu/Events/Event/PanelDetails/5031
5. DICKINSON, Matthew J. and LEBO, MatthewJ. (2007), Reexamining the Growth
of the Institutional Presidency, 1940-2000. The Journal of Politics. Vol. 69, N01,
pp. 206-219.
6. GREENSTEIN, Fred (2009), The Presidential Difference: Leadership Style from
FDR to Barack Obama (Third Edition). Princeton: Princeton University Press.
7. MARTINEZ-GALLARDO, Cecilia (2012), Out of the Cabinet: What Drives
Defections from the Government in Presidential Systems? Comparative Political
Studies Vol. 45, N01, pp. 62-90
8. MOE, Terry (1994), The Presidency and the Bureaucracy: The Presidential
Advantage. In: The Presidency and the Political System. Edited by Michal Nelson.
Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
9. PONDER, Daniel E. (2012), Presidential Leverage and the Politics of Policy
Formulation Presidential Studies Quarterly.Vol.42, N02, pp. 300-323.
10. RAILE, Eric D. PEREIRA, Carlos and POWER, Timothy (2011),
11. The Executive Toolbox: Building Legislative Support in a Multiparty Presidential
Regime. Political Research Quarterly. Vol. 64, N02, pp. 323-334.

17

2

1. Опис навчальної дисципліни «Прикладні політичні студії: Сучасний
парламентаризм»

Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

Вид дисципліни

заочна
Обов’язкова

Мова викладання, навчання та
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин

2 / 60

Курс

3

-

Семестр

6

-

Кількість змістових модулів з
розподілом:

2

Обсяг кредитів

2

-

Обсяг годин, в тому числі:

60

-

Аудиторні

28

-

Модульний контроль

4

-

Семестровий контроль

-

-

28

-

Залік

-

Самостійна робота
Форма семестрового контролю

3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою курсу «Сучасний парламентаризм» є вивчення теоретичних основ
становлення та значення парламентаризму як політичного явища і
демократичного інституту, досвіду функціонування інститутів законодавчої влади
у світі, ознайомлення з різними моделями парламентів, огляд процесу
становлення українського парламентаризму, аналіз структури, конституційних
повноважень та порядку роботи законодавчої влади в Україні.
Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей
освітньої програми підготовки:
ЗК-02

ФК-02

ФК-03

ФК-04

Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.Володіння
базовими загальними знаннями в сфері політичної науки, основними
політологічними поняттями, знання закономірностей та тенденцій
функціонування політичних систем, різних форм держав.
Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного
аналізу, порівняльної та прикладної політології:
 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та
якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу;
 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та
публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної
поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики
окремих країн і регіонів;
 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх
соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту
функціонування та взаємодії.
Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітичнодослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки:
 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаністьзагальнонаукових та
спеціальнихметодів та дослідницьких підходів, розуміння етико-практичної
значущості політичного знання;
 ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних
відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного
історичного або сучасного контексту;
Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для
аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН-01-з Розуміння предметної області та базової специфіки професійної діяльності:
 знання класичних і сучасних теорій політики;
 знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних
систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної та
державної влади;
 знання теорій походження та моделей держави;
 знання структури і функцій системи державного управління.
ПРН-03-з Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу,
порівняльної та прикладної політології.
ПРН-01-у Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, аналіз та синтез
у сфері державної/публічної/практичної політики.

4

ПРН-02-у Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітичнодослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.
ПРН-03-у Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу
владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно
до певного історичного або сучасного контексту.
ПРН-04-у Використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для аналізу
політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.
ПРН-03-с Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової
інформації, експертам з інших галузей знань.
ПРН-04-с Здатність до ефективної передачі інформації, ідей, аргументів, користуючись
відповідним стилем та мовою, в т. ч. ділове листування, зрозумілою як
фахівцям, так і нефахівцям.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Змістовий модуль І.
Сучасний парламентаризм як провідний інститут демократії
Тема 1. Історичні джерела та теоретичні засади сучасного
2
2
8
парламентаризму.
Тема 2. Парламентаризм як політичний інститут: світовий
2
2
8
досвід функціонування
Тема 3. Внутрішня організація парламентів.
2
2
8
Тема 4. Функції парламенту. Законотворчий процес.
2
2
6
Модульний контроль 2
Разом за модуль 32
8
8
Змістовий модуль ІІ.
Інститут парламентаризму в Україні
Темa 5. Становлення парламентаризму в Україні.
2
2
8
Тема 6. Конституційно-правовий статус, структура і робота
2
2
8
Верховної Ради.
Тема 7. Компетенції, повноваження та функції Верховної
2
2
10
Ради. Законотворчий процес в Україні.
Модульний контроль 2
Разом за модуль 28
6
2
4
Разом за курс 60 14 10 4

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

-

-

4

-

-

4

-

-

4
2
14

-

-

4

-

-

4

-

-

6

-

-

14
28
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5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
Сучасний парламентаризм як провідний інститут демократії
Тема 1. Історичні джерела та теоретичні засади сучасного
парламентаризму. (2 години)
Парламентаризм як політичний феномен. Пряма і представницька
демократія. Народовладдя як основоположний принцип парламентаризму. Історія
становлення світового парламентаризму. Парламентські інститути в античному
світі. Парламентаризм у Давньому Римі. Станово-представницькі інституції
Середньовіччя та Нового часу. Представницькі установи Давньої Русі. Фактори
розвитку парламентаризму.
Британські концепції парламентаризму: Дж. Локк «Два трактати про
державне правління», Е. Берк та концепція парламентського представництва,
І. Бентам і концепція утилітаризму, Дж. Міль та есе «Представницьке правління»,
Г. Спенсер, Т.Г. Грін. Американські концепції парламентаризму: Дж.Медісон,
Т.Джефферсон, Л.Гамільтон. Ідеї бікамералізму. Ідеї парламентаризму в
німецькій філософії: І. Кант і принцип народного суверенітету, Г. Гегель і
«Філософія права». Основні ідеї парламентаризму в український політичній думці
(П. Орлик, М. Драгоманов, М. Кістяківський, М. Туган-Барановський,
М. Грушевський, М. Днестрянський та ін.).
Основні поняття теми:
парламентаризм, народовладдя, пряма демократія. Представницька
демократія, парламентське представництво.
Тема 2. Парламентаризм як політичний інститут: світовий досвід
функціонування (2 години)
Структура сучасних парламентів. Однопалатні парламенти. Бікамералізм.
Структура двопалатних парламентів. Специфіка бікамералізму в унітарних
державах: парламент як орган регіонального (територіального) представництва,
парламент як орган представництва інтересів місцевого управління та
самоврядування. Проблема рівності палат у законодавчій сфері в двопалатних
парламентах.
Порядок формування парламентів. Типи парламентських виборів. Прямі
вибори. Непрямі або багатоступінчасті вибори. «Реальне представництво».
Призначення до однопалатного парламенту. Принцип призначення при
формуванні верхніх палат парламентів. Формування парламентів на змішаній
основі. Член парламенту «за посадою». Норма представництва. Кількісний склад
парламентів: специфіка унітарних і федеративних держав. Парламентська
опозиція.
Основні моделі парламентаризму: незавершений парламентаризм,
парламентське
правління,
моністичний
парламентаризм,
дуалістичний
парламентаризм,
раціоналізований
парламентаризм,
парламентський
міністеріалізм. Парламенти зарубіжних країн. Сучасні моделі і тенденції
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парламентаризму. Вестмінстерська парламентська система. Американська
(конгресійна) модель. Змішана модель (Німеччина, Франція тощо). Система
стримувань та противаг: американський та європейський досвід.
Основні поняття теми:
однопалатні парламенти, бікамералізм, двопалатні парламенти, палати
парламенту,
незавершений
парламентаризм,
парламентське
правління,
моністичний парламентаризм, дуалістичний парламентаризм, раціоналізований
парламентаризм, парламентський міністеріалізм.
Тема 3. Внутрішня організація парламентів (2 години)
Офіційна та партійна структура парламенту. Горизонтально-вертикальна
структура парламенту. Парламентські фракції (групи, клуби). Принципи
формування парламентських фракцій. Парламентські партії. Керівні органи
парламенту. Керівні органи палат у різних країнах: одноосібні голови палат,
колегіальні керівні органи (президії, постійні комітети), голова парламенту й
колегіальний орган. Посада спікер та його функції. Офіційна та неофіційна роль
голови парламенту. Постійні комітети (комісії) парламенту. Спеціалізовані
комітети (комісії). Тимчасові комісії. Процедура формування складу постійних і
спеціальних комітетів (комісій). Способи формування комітетів: призначення
головою палати, обрання на пленарних засіданнях палат, призначення спеціально
утвореним комітетом, змішаний спосіб. Питання про порядок заміщення посади
голови комітету (комісії). Допоміжний апарат парламенту.
Основні поняття теми:
парламентські фракції,
парламентські групи, парламентські клуби,
парламентські президії, парламентські комітети, голова парламенту, колегіальний
орган, спікер, парламентські комітети, парламентські комісії.
Тема 4. Функції парламенту. Законотворчий процес (2 години)
Парламентські процедури і законотворчий процес. Поняття та зміст
законодавчої функції парламентів. Організаційні питання законотворчості. Стадії
законотворчості. Порядок внесення законопроекту до парламенту. Суб’єкти
законодавчої ініціативи. Етап обговорення законопроекту на пленарних
засіданнях палат і в комітетах (комісіях). Процедура читання законопроекту.
Англійська та французька системи розгляду законопроектів. Прийняття закону.
Процедурні правила проведення голосування по законопроекту. Проста більшість,
кваліфікована більшість. Підписання (санкціонування) закону главою держави.
Відносне або відкладальне вето. Процедура подолання вето. Офіційне
оприлюднення закону.
Контрольна функція парламенту. Об’єкти парламентського контролю.
Моделі парламентського контролю в різних формах правління. Форми контролю.
Постійні, спеціальні й слідчі комісії (комітети) як засоби парламентського
контролю. Парламентські слухання. Формальне затвердження парламентом звіту
про виконання державного бюджету. Рахункові (лічильні) палати парламентів.
Установча функція парламенту. Обрання глави держави парламентом. Участь у
формуванні уряду. Моделі формування уряду: на парламентських засадах,
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позапарламентський спосіб. Участь парламентів у формуванні інших державних
органів. Судові (квазісудові) функції парламентів. Процедура імпічменту; право
парламентів висувати на розгляд судових органів звинувачення проти вищих
посадових осіб; оголошення амністій; право палат парламентів вирішувати спори
про правомірність депутатського мандату й законність виборів.
Основні поняття теми:
парламентські процедури, законотворчий процес, суб’єкти законодавчої
ініціативи, санкціонування, відносне вето, відкладальне вето, слідчі комісії
(комітети), парламентські слухання.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
Інститут парламентаризму в Україні
Тема 5. Становлення парламентаризму в Україні (2 години)
Віча Київської Русі. Традиції шляхетського і козацького парламентаризму.
Шляхетські сейми Речі Посполитої. Органи народовладдя Війська Запорізького.
Козацькі ради. Генеральна Рада. Рада генеральної старшини. Чорна рада.
Формування парламентаризму в добу українських визвольних змагань 1917–
1920 рр. Центральна Рада і Генеральний Секретаріат. Трудовий конгрес періоду
Директорії. Українська Національна Рада ЗУНР. Верховна Рада УРСР. Порядок
діяльності та структура Верховної Ради УРСР. Перебудова і зміни в політичній
системі. Здобуття незалежності і реформування політичної системи.
Перетворення Верховної Ради УРСР на Верховну Раду України. Скликання
Верховної Ради України з 1990 по 2019 рр. Поточний склад Верховної Ради
України.
Основні поняття теми:
сейм, козацький парламентаризм, старшина, Генеральний Секретаріат,
Верховна Рада.
Тема 6. Конституційно-правовий статус, структура і
робота Верховної Ради
Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Верховна Рада як
єдиний законодавчий орган в Україні. Колегіальність Верховної Ради. Верховна
Рада як постійно діючий орган. Загальнодержавний і легітимний характер
Верховної Ради. Вибори народних депутатів. Виборчий кодекс України. Пасивне
та активне виборче право. Виборча система на виборах народних депутатів. Зміни
виборчої системи в Україні. Чергові та позачергові вибори. Етапи виборчого
процесу. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради.
Структура Верховної Ради України. Керівні органи. Голова Верховної Ради
та його функції. Перший заступник Голови Верховної Ради. Заступник Голови
Верховної Ради. Апарат Верховної Ради. Керівник апарату Верховної Ради. Закон
України «Про комітети Верховної Ради України». Постійні комітети Верховної
Ради, принципи їх формування і повноваження. Спеціалізовані комітети (комісії).
Тимчасові комісії. Парламентські фракції та групи. Погоджувальна рада
депутатських фракцій (груп). Контрольні органи парламенту та Уповноважений з
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прав людини. Конституційний склад Верховної Ради. Депутатський корпус.
Правовий статус народного депутата України. Депутатський імунітет та
індемнітет. Припинення повноважень депутата.
Порядок діяльності Верховної Ради України. Регламент Верховної Ради
України. Сесії Верховної Ради. Послідовність розгляду питань на сесіях.
Тимчасові президії. Підготовка та розгляд питань на сесіях. Порядок денний.
Організація та ведення пленарних засідань. Обговорення питань на пленарних
засіданнях. Організація голосування. Рішення Верховної Ради. Формування
органів Верховної Ради. Лобізм і лобіювання. Пряме та непряме лобіювання.
Особливості лобіювання в Україні.
Основні поняття теми:
Верховна Рада, Виборчий кодекс України, пасивне та активне виборче
право, структура Верховної Ради України, голова Верховної Ради, апарат
Верховної Ради, постійні комітети Верховної Ради, спеціалізовані комітети
(комісії), тимчасові комісії.
Тема 7. Компетенції, повноваження та функції Верховної Ради.
Законотворчий процес в Україні (2 години)
Класифікація парламентів за обсягом компетенції. Компетенції Верховної
Ради. Повноваження Верховної Ради у сфері державного будівництва.
Повноваження у сфері забезпечення конституційної законності та правопорядку.
Кадрові повноваження та повноваження у сфері формування державних органів і
контролю за їх діяльністю. Повноваження у сфері зовнішньої політики,
забезпечення обороноздатності та національної безпеки України. Повноваження у
сфері забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина та
встановлення їх правового статусу. Бюджетно-фінансові повноваження.
Повноваження в економічній, соціальній, екологічній сферах. Функції Верховної
Ради. Законодавча функція;·установча (державотворча, організаційна) функція;
функція парламентського контролю;·координаційна функція; представницька
функція, міжнародна функція.
Законотворчий процес. Стадії законодавчого процесу. Право законодавчої
ініціативи. Суб’єкти законодавчої ініціативи. Законопроект. Законодавча
пропозиція. Оформлення законопроектів та інших актів. Підготовка
законопроекту в парламентських комітетах (комісіях). Розгляд законопроекту на
пленарних засіданнях. Перше читання законопроекту. Друге читання
законопроекту. Третє читання законопроекту. Експертиза законопроектів.
Відкликання законопроектів. Прийняття закону парламентом. Підписання й
оприлюднення главою держави прийнятого парламентом закону (промульгація).
Основні поняття теми:
компетенція, промульгація, повноваження Верховної Ради, компетенції
Верховної Ради, право законодавчої ініціативи, суб’єкти законодавчої ініціативи.
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Кількість
одиниць

Кількість
одиниць

1
1
1
10
10
10

4
4
4
-

4
4
40
-

3
1
2
1
2
-

3
1
2
10
20
-

5

1

5

1

5

1
-

25
78

1
-

25
66

25
Разом
Загальний бал
Коефіцієнт

6.2








Модуль 2

Максималь
на кількість
балів

Відвідування лекції
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому числі
допуск, виконання, захист)
Виконання завдань для
самостійної роботи
Виконання модульної роботи

Модуль 1

Кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна
к-сть балів за
одиницю

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

144
100/144=0,694

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
Різновидами самостійної роботи є:
вивчення лекційного матеріалу;
самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з навчальної
дисципліни;
робота з рекомендованою основою і додатковою літературою;
підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на
семінарських заняттях;
індивідуальна та групова робота на практичних заняттях;
підготовка творчих робіт (реферат, есе, виступ на конференції та ін.);
систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними
контрольними роботами.
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Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
№
з
/
п

Максимальна
кількість балів

Критерії оцінювання роботи

1.

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2.

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3.

Обґрунтування висновків

4.

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

5.

Обсяг виконаної роботи

0,5 бали
1 бал
0,5 бал

Завдання для самостійної роботи за темами:
№
з/п

Назва теми

Кількість
балів

1
2

Парламентаризм як політичний феномен.
Принцип призначення при формуванні верхніх палат
парламентів.

4
4

5
5

3

Способи формування комітетів: призначення головою палати,
обрання на пленарних засіданнях палат, призначення спеціально
утвореним комітетом, змішаний спосіб.

4

5

4
5

Судові (квазісудові) функції парламентів.
Здобуття незалежності і реформування політичної системи.
Перетворення Верховної Ради УРСР на Верховну Раду України.

2
2

5
5

6
7

Особливості лобіювання в Україні.
Підписання й оприлюднення главою держави прийнятого
парламентом закону (промульгація).

2
6

5
5

28

35

Разом

6.3

Кількість
годин

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових
балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу
студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних
завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних
робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих
11

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань,
фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації,
контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки,
складання тез.
б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота,
розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту,
міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі)
завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні питання.
в) Комп’ютерного
(дистанційного)
контролю:
мережеве
навчання,
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі,
навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в
синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням знань та
умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMARTтехнологій.
г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни
(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему
рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.
6.4

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, залік.
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове
письмове тестування, реферат.
 Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких
вимог:
 систематичність відвідування занять;
 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
12





6.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

самостійність виконання;
творчий підхід у виконанні завдань;
ініціативність у навчальній діяльності;
виконання тестових завдань.
Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
Парламентаризм як демократичний політичний інститут.
Пряма і представницька демократія.
Історія становлення світового парламентаризму.
Британські концепції парламентаризму.
Американські концепції парламентаризму.
Ідеї парламентаризму в німецькій філософії.
Основні ідеї парламентаризму в український політичній думці.
Структура сучасних парламентів.
Однопалатні парламенти.
Бікамералізм. Структура двопалатних парламентів.
Специфіка бікамералізму в унітарних державах.
Порядок формування парламентів. Типи парламентських виборів.
Призначення до однопалатного парламенту. Принцип призначення при
формуванні верхніх палат парламентів.
Формування парламентів на змішаній основі.
Кількісний склад парламентів: специфіка унітарних і федеративних держав.
Парламентська опозиція.
Основні моделі парламентаризму.
Вестмінстерська парламентська система.
Американська (конгресійна) модель.
Змішана модель (Німеччина, Франція тощо).
Система стримувань та противаг: американський та європейський досвід.
Офіційна та партійна структура парламенту.
Парламентські фракції (групи, клуби).
Поняття «парламентські партії».
Керівні органи парламенту.
Посада спікер та його функції.
Постійні комітети (комісії) парламенту.
Спеціалізовані комітети (комісії). Тимчасові комісії.
Способи формування комітетів.
Допоміжний апарат парламенту.
Поняття та зміст законодавчої функції парламентів.
Стадії законотворчості.
Англійська та французька системи розгляду законопроектів.
Вето та процедура його подолання.
Контрольна функція парламенту. Моделі та форми парламентського
контролю.
Установча функція парламенту.
Моделі формування уряду.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Судові (квазісудові) функції парламентів.
Процедура імпічменту.
Процес та етапи становлення парламентаризму в Україні.
Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.
Обрання народних депутатів. Виборчий кодекс України.
Дострокове припинення повноважень Верховної Ради.
Структура Верховної Ради України. Керівні органи.
Постійні комітети Верховної Ради, принципи їх формування і повноваження.
Спеціалізовані комітети (комісії). Тимчасові комісії.
Парламентські фракції та групи. Погоджувальна рада депутатських фракцій
(груп).
Контрольні органи парламенту та Уповноважений з прав людини.
Конституційний склад Верховної Ради. Депутатський корпус.
Правовий статус народного депутата України. Депутатський імунітет та
індемнітет.
Порядок діяльності Верховної Ради України.
Лобізм і лобіювання.
Компетенції Верховної Ради.
Повноваження Верховної Ради
Функції Верховної Ради.
Законотворчий процес. Стадії законодавчого процесу.
Право законодавчої ініціативи. Суб’єкти законодавчої ініціативи.
Підготовка законопроекту в парламентських комітетах (комісіях).
Розгляд законопроекту на пленарних засіданнях.
Прийняття закону парламентом. Підписання й оприлюднення закону.
Шкала оцінок

6.6

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

FX

35-59 балів

F

1-34 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний
рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови
належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни
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7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 60 год., з них: лекції – 14 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 4 год., модульний контроль –
4 год., самостійна робота – 28 год.
Семестр

VI семестр

6

Семінарські заняття
(теми, бали)+ відвідування
семінарів

С5
(10+1
бали)

ПР6
(10+1
бали)

ПР7
(10+1
бали)

Т5
(1 бал)

7

Т7
(1 бал)

5

С4
(10+1 б
али)

Т4
(1 бал)

4

С3
(10+1
бали)

Т3
(1бал)

3

С2
(10+1
бали)

Т2
(1 бал)

2

Змістовий модуль ІІ
(66 балів)

С1
(10+1
бали)

Лекції
(теми, бали)

1

Т1
(1 бал)

Теми

Змістовий модуль І
(78 балів)

Т6
(1 бал)

Модулі
(назви, бали)

Самостійна робота

Самостійна
робота (5
балів)

Самостійна
робота (5
балів)

Самостійна
робота (5
балів)

Самостійна
робота (5
балів)

Самостійна
робота (5 балів)

Самостійна
робота (5
балів)

Самостійна
робота (5
балів)

Поточний контроль
(вид, бали)

Підсумковий контроль

МКР 1 (25 балів)

МКР 2 (25 балів)

Залік

8. Рекомендовані джерела
а) основні:
1. Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду /
П.Кислий, Ч. Вайз. К. : Абрис, 2000. 414 с.
2. Павленко Р. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український
досвід. К. : Видавн. дім «КМ Академія», 2002. 252 [3] с.
3. Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми
теорії і практики : зб. наук. ст. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2006.250 с.
4. Шляхтун П. П. Парламентаризм: словник-довідник. К. : Парлам. вид-во, 2003.
230 с.
5. Бандурка О. Парламентаризм в країнi: становлення i розвиток : монографія /
О.Бандурка, Ю. Древаль. X., 1999.288 с.
6. Верховна Рада України : інформ. довiд. / авт.-упоряд. В. О. Зайчук. К. :
Парлам. вид-во, 2006.254 с.
7. Журавський В. Український парламентаризм на сучасному етапi:
теоретикоправовий аспект : монографія. К., 2001.248 с.
8. Парламентаризм та парламентська діяльність: словник-довідник / уклад.
В.А.Гошовська та ін. К. : НАДУ, 2012.228 с.
9. Цінності, стандарти, компетентність у парламентській діяльності : навч. посіб.
/ за заг. ред. проф. В.А.Гошовської /Авт. кол. К. : НАДУ, 2016. 193 с. Серія
«Бібліотека народного депутата».
10. Реєнт О. Розвиток парламентаризму в Україні. К., 2005. - 125 с. 20.
11. Український парламентаризм: минуле i сучасне / за ред. Ю. Шемшученка. К.,
1999. 368 с.
б) додаткові:
1. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс :
підручник. К. : Юрінком Інтер, 2008. 472 с.
2. Шляхтун П. П. Конституційне право України : підручник. К. : Освіта України,
2008. 592 c.
3. Управління суспільним розвитком. Вступ до спеціальності : навч. посіб. /
А.М.Михненко, В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко, С. О. Борисевич. К. : Видво НАДУ, 2006. 84 с.
4. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм. К. : Юрид. фірма «Салком» ;
Юрінком Інтер, 2006. 560 с.
5. Історія держави і права України. Академічний курс. У 2 т. / За ред. В.Я.Тація.
К. : Основа, 2003. 420 с.
6. Полiтологiчний енциклопедичний словник. А - Я / НАН Украї- ни ; Iн-т
держави i права iм. В. М. Корецького ; Укр. асоцiацiя полiтологiв ; за ред. Ю.
С. Шемшученка та ін. ; упоряд. В. П. Горбатенко. 2-е вид., допов. i переробл.
К. : Генеза, 2004. 735 с.

7. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко,
В.Л.Федоренко. [2-ге вид., переробл. та доопрац.]. К. : Правова єдність :
Алерта, 2010. 432 с.
8. Каневський О. Розподіл влади в США: історія і сучасність / Севастополь.
держ. тех. ун-т. Севастополь, 1999. 28 с.
9. Хімченко О. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови
демократичного суспільства: Навч. посіб. К.: ВД «Професіонал», 2006. 208с.
10. Шведа Ю. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посіб. Л.:
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