
ПОЛІТИЧНІ 
ІНСТИТУТИ 

ЄВРОПИ
Курс за вибором
Освітня програма 

«Журналістика і медіакомунікації»

2019/2020 н.р.



Анотація курсу

Задекларований європейський вектор розвитку України та сучасна вітчизняна 

політична криза зумовлюють необхідність урахування досвіду політичного життя 

європейських країн та пошук оптимальних варіантів трансформацій політичних 

інститутів України. Країни Європи розглядають Україну як важливого політичного

актора у реалізації європейської політики сусідства. Все це надає особливої

актуальності зазначеній проблемі та зумовлює необхідність дослідження специфіки

розвитку європейських політичних інститутів у контексті європейських

трансформаційних процесів. Політичний досвід європейських політичних інститутів

особливо актуальний для України, яка опинилася перед потребою вирішення низки 

доленосних проблем: політичного, національного і державницького

самоідентифікування, пошуку оптимальних варіантів адаптування до 

цивілізаційних надбань світової спільноти. 



Метою

■ навчального курсу «Політичні інститути Європи» є формування у студентів-

журналістів теоретичних і практичних знань, умінь та навичок щодо розуміння 

сучасних політико-трансформаційних процесів, особливостей інституціональних 

перетворень політичної системи України та країн Європи і шляхів її 

реформування з метою підвищення її цілісності, стабільності й функціональної 

ефективності.



Завдання курсу:

 засвоєння основних принципів формування сучасної політичної системи, 

обґрунтування актуальних політичних проблем; 

 формування компетентностей щодо самостійного критичного аналізу політичних 

процесів та оцінки їх впливу на політичні рішення;

 розкрити особливості функціонування політичних інститутів, а також сучасний 

стан і перспективи розвитку трансформаційних процесів в Україні; 

 прищепити студентам навики самостійного аналізу політичних процесів, 

інститутів, відносин і практик. 



У результаті вивчення навчальної дисципліни 
студент повинен 

знати:

■ пізнавальні можливості різноманітних 
теоретико-методологічних підходів 
щодо аналізу політичного розвитку 
європейський країн; 

■ понятійно-категоріальний апарат для 
дослідження політичних трансформацій 
і політичних інститутів; 

■ основні етапи еволюції та сучасні 
версії інституційної теорії, її політико-
прикладні аспекти; –

■ закономірності та шляхи 
трансформації політичних інститутів у 
перехідних країнах світу; 

■ специфіку політико-інституційних 
трансформацій в Україні та тенденцій 
формування нового інституційного 
порядку 

вміти:
■ орієнтуватися в широкому колі сучасних 

концепцій і методів дослідження 
перехідних суспільств; 

■ використовувати сучасний категоріальний 
апарат для аналізу політичних процесів в 
Україні, їх природи, механізмів, рушійних 
сил; 

■ виявляти загальні тенденції політичного 
розвитку України на основі з’ясування їх 
конкретних проявів у політичному житті 
суспільства; 

■ визначати специфіку інституціональних 
відносин та практик в українській політиці, 
причини та наслідки переважання їх 
неформальних типів понад формальними; 

■ застосовувати набуті теоретико-
методологічні знання для моделювання й 
прогнозування окремих політичних 
процесів в Україні.



Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин

лекції 12

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні

18

самостійна робота 60



Тематика курсу

■ Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття "політичний інститут" і "політична інституція": 

визначення, становлення, еволюція та сучасний стан розвитку

Тема 2. Формальні та неформальні політичні інститути. 

Тема 3. Політична система: теоретико-методологічний вимір

■ Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Держава як основний інститут політичної системи.

Тема 5. Тенденції до змін сучасних політичних систем

Тема 6. Чинники політико-трансформаційних процесів в Україні


