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1. Анотація до курсу 

В курсі розглянуті політичні інститути, надані їх класифікації, визначені 

роль та функції. Під час практичних занять слухачі набувають навичок аналізу 

наявних у різних країнах політичних інститутів та практичного застосування 

вивчених методів до вирішення професійних задач. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета дисципліни – формування компетентностей, пов’язаних із 

проблематикою політичних інститутів, їх місцем і значенням на різних етапах 

розвитку суспільства та науковим аналізом сучасних політичних інститутів 

відповідно до освітньо-професійної програми. 

 

Завдання курсу: 

− ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретичними підходами до 

розуміння сутності політичних інститутів; 

https://do.nmu.org.ua/
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− розглянути наявні в сучасному світі політичні інститути, їх 

класифікації, роль та особливості функціонування; 

− навчити здобувачів вищої освіти обґрунтовано аналізувати політичні 

інститути, що існують в окремих країнах та на міжнародному рівні, 

застосовувати отримані навички для розв’язування професійних задач, 

прогнозування шляхів розвитку політичних інститутів. 

  

3. Результати навчання: 

− Аналізувати суспільно-економічні передумови формування 

політичних інститутів 

− Використовувати знання для аналізу діяльності політичних інститутів 

на місцевому, національному та міжнародному рівнях 

− Обґрунтовувати процеси формування й трансформацій політичних 

інститутів. 

− Орієнтуватись у світових інформаційних ресурсах щодо 

характеристик політичних інститутів і використовувати комплекси іншомовних 

джерел. 

− Фахово обговорювати у академічній, науковій аудиторіях, а також 

доступно пояснювати свої думки у непідготовленому середовищі щодо різних 

аспектів функціонування політичних інститутів 

− Характеризувати засади діяльності політичних інститутів та надавати 

аналіз перспективних стратегій їх розвитку 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1. Генеза розвитку політичних інститутів. 

2. Інституційний аналіз політичної діяльності  

3. Інститути і інституалізація, деінституціалізація. Теоретичні підходи 

4. Функції політичних інститутів (прямі, латентні). 

5. Формальні та неформальні політичні інститути. 

6. Держава як політичний інститут 

7.  Парламент: структурно-функціональний аналіз 

8. Порівняльний федералізм  

9. Бюрократія та публічна адміністрація 

10. Інститути громадянського суспільства 

11. Демократія як політичний інститут 

12. Методи та інструменти аналізу й вивчення політичних інститутів. 

13. Соціальна комунікація в політичних інститутах. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1. Основні етапи розвитку теорії політичних інститутів в західній і вітчизняній 

науці. 

2. Інститут президентства. Повноваження президента у президентській, 

напівпрезидентській і парламентській республіках 

3. Парламент та парламентаризм. Становлення парламентаризму в Україні 



4. Проблеми і перспективи формування громадянського суспільства в сучасній 

Україні 

5. Особливості розвитку сучасних політичних партій в світі 

6. Масові соціально-політичні рухи в Україні і за кордоном 

7. ЗМІ як політичний інститут 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на 

Office 365.  

 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо 

набрана кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складає не 

менше 60 балів. 

Максимальне оцінювання: 

 

Теоретична 

частина 

Практична частина  

Разом При 

своєчасному 
складанні 

При   

несвоєчасному 
складанні 

30 70 30 100 

 

Практична робота полягає у підготовці доповіді на одну з 

запропонованих викладачем тем. 

Теоретична частина оцінюється за результатами оцінювання 

контрольної роботи, яка містить 3 запитання, кожне з яких оцінюється 10 

балами. 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи 

Підсумкова робота передбачає виконання контрольної роботи (разом 

30 балів). У разі використання технології дистанційної освіти усне 

опитування за темами контрольної роботи може проводиться усно з 

використанням інструментів Office 365 та Teams. 
Правильна відповідь кожного питання оцінюється 10 балами, а саме: 

− 9-10 балів – відповідь правильна, точна; 

− 7-8 балів – відповідь правильна, складає 80%; 



− 5-6 балів – відповідь не повна, складає 50%; 

− 4-2 бали –  відповідь складає  20-40%; 

− 1 бал – відповідь неправильна повністю; 

− 0 балів – відповіді немає. 

 

6.4. Критерії оцінювання практичної роботи 

Практична робота передбачає підготовку письмової роботи та захист її на 

семінарському занятті. Робота оцінюється 70 балами, якщо вона містить 

посилання на не менш ніж 10 джерел, студент захищає її своїми словами, 

використовує в презентації доречні ілюстрації і приклади, річ чітка і логічна, 

висновки обґрунтовані. Якщо якийсь із згаданих критеріїв відсутній, то оцінка 

знижується в межах десяти балів. Якщо відсутні кілька критеріїв, то бали, які 

віднімаються від 70, додаються. Тему для доповіді здобувач вищої освіти обирає 

самостійно зі списку, запропонованого викладачем.  

 Якщо студент не здав письмову роботу вчасно без вагомої причини, то 

оцінка за практичну роботу знижується в залежності від терміну затримки здачі 

заборгованості. Якщо є об’єктивні перешкоди для своєчасної здачі, то викладач 

приймає заборгованість без зниження оцінки під час своїх консультативних 

годин. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується 

положенням "Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 

Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту і 

бути зареєстровані на дистанційний курс «Політичні інститути» 

(https://do.nmu.org.ua/)  

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень 

(щонеділі) поштової скриньки на Microsoft Office 365. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Політичні інститути» (https://do.nmu.org.ua/ ). 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську електронну пошту або на форум дистанційного курсу.  

  

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або 

особисто, або через старосту. Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми 

рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою дистанційної 

платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.6. Участь в анкетуванні  

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувачам вищої 

освіти буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft 

Forms Office 365), які буде розіслано на скриньки корпоративної пошти. 

Заповнення анкет є важливою складовою навчальної активності, що дозволить 

оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати пропозиції 

стосовно покращення змісту навчальної дисципліни «Політичні інститути».  
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