
1 

 

Форма № Н-3.04 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра теорії, історії держави та права 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з науково-педагогічної  

та методичної роботи 

 

_______________________В.В. Костін 

“______”______________2019 року 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Правове регулювання суспільних відносин в Україні (публічна політика)» 

підготовки бакалаврів з таких спеціальностей:  

Галузі знань Спеціальності 

01 – Освіта/Педагогіка, 014 – Середня освіта (СОІ, СОФ); 

02 – Культура і мистецтво 022 – Дизайн (ДЗН), 029 (Бібл.інф.справа: БІС); 

05 – Соціальні та поведінкові науки 053 – Психологія (ПС); 

06 – Журналістика 061 – Журналістика (ЖУР); 

07 – Управління та адміністрування 071 – Облік і оподаткування (Об.ОП);  

075 – Маркетинг (МК); 
08 – Право 081 – Право (ПЗ); 

10 – Природничі науки 101 – Екологія (ЕО); 

12 – Інформаційні технології 122 – Комп’ютерні науки (КН),  

123 – Комп’ютерна інженерія (КІ); 

14 – Електрична інженерія 141 – Електроенергетика … (ЕЛ); 

15 – Автоматизація та 

приладобудування 
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології (АКІТ); 

16 – Хімічна та біоінженерія 162 – Біотехнологія (БТ); 

19 – Архітектура та будівництво 193 – Геодезія та землеустрій (ГЗ); 

22 – Охорона здоров’я 227 – Фізична терапія, ерготерапія (ФТ) 

26 – Цивільна безпека 263 – Цивільна безпека (ЦБ). 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 
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Робоча навчальна програма  з дисципліни «Правове регулювання 

суспільних відносин в Україні (публічна політика)» для студентів денної та 

заочної форм навчання з підготовки бакалаврів за спеціальностями: 

014 – Середня освіта (за предм. спец) – СОІ, СОФ; 022 – Дизайн (ДЗН); 

029 –  Бібліотечна, інформаційна справа: (БІС); 053 – Психологія (ПС); 

061 – Журналістика (ЖУР); 071 – Облік і оподаткування (Об. ОП);  

073 – Менеджмент (МН); 075 – Маркетинг (МК); 081 – Право (ПЗ);  

101 – Екологія (ЕО); 122 – Комп’ютерні науки (КН);  

123 – Комп’ютерна інженерія (КІ); 151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології (АКІТ); 162 – Біотехнологія (БТ); 

171 – Електроніка (ЕЛ); 193 – Геодезія та землеустрій (ГЗ); 

227 – Фізична терапія, ерготерапія (ФТ); 263 – Цивільна безпека (ЦБ).  

 

 

      Розробник: доц. Урін О.В.  

      Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри (ТІДП) 

      Протокол від.  30. серпня_2019 року № 1 

      Завідувач кафедри теорії, історії держави та права 

       _______________________ (доц. Шаповал В.Д.) 

   (підпис)                                     (прізвище та ініціали)          

Схвалено методичною комісією КрНУ за відповідними спеціальностями: 

014 – Середня освіта (за предм. спец) – СОІ 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     014 – Середня освіта (за предм. спец.  СОФ 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     022 – Дизайн (ДЗН) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 
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     029 –  Бібліотечна, інформаційна справа: (БІС) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     053 – Психологія (ПС) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     061 – Журналістика (ЖУР) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     071 – Облік і оподаткування (Об.ОП) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

  073 – Менеджмент (МН) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

   075 – Маркетинг (МК) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     081 – Право (ПЗ) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     101 – Екологія (ЕО) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     122 – Комп’ютерні науки (КН) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     123 – Комп’ютерна інженерія (КІ) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 
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      151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АКІТ) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     162 – Біотехнологія (БТ) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     171 – Електроніка (ЕЛ) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     193 – Геодезія та землеустрій (ГЗ) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     227 – Фізична терапія, ерготерапія (ФТ) 

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

     263 – Цивільна безпека (ЦБ)  

Протокол «____» від «_______» __________________ 2019 року 

Голова ____________ ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КрНУ, 2018 рік 

_Урін Олександр  

Веніамінович,  2019 рік 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів* - 2  
Галузь знань 

(всі перераховані вище) 

Нормативна 

(за вибором) 

 Напрям підготовки  

_______________ 

(шифр і назва) 

Модулів – _1 

 (кількість семестрів) Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

(всі перераховані вище) 

Рік підготовки: 2 
(курс) 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                             ( КР, 

КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 
Загальна кількість 

годин - ?? 

3 – 4  3 – 4  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

(бакалавр) 

10 год. 2 год. 

семінарські 

10 год. 2  год. 

 

  

Самостійна робота 

40 год. 54 год. 

Вид контролю: (залік) 

 

                       Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 20/40 

для заочної форми навчання – 6/54 

     1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання 

суспільних відносин в Україні (публічна політика)» є 

- розкриття основ правових та політичних знань щодо регулювання суспільних 

відносин (публічної політики) в Україні; 

- навчити орієнтуватись в перипетіях сучасних політичних проблем, розуміти 

особливості становлення української державності; 

- сприяти формуванню активної життєвої позиції на основі загальнолюдських 

цінностей та усвідомлення необхідності консолідації української нації. 
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     1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання 

суспільних відносин в Україні (публічна політика)» є:  

- ознайомлення студентів із сутністю правового регулювання суспільних 

відносин в Україні (публічної політики);  

- загальна характеристика сучасної світової, вітчизняної політичної думки, 

вивчення світового досвіду правового регулювання суспільних відносин та 

можливість використання його в Україні; 

- використання порівняльної методології, як правознавства так і  політології; 

- аналіз особливостей публічної політики, правового регулювання суспільних 

відносин, ролі громадянського суспільства в сучасній Україні та пошуки шляхів 

розбудови її як правової держави.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:  

- основні поняття науки про правове регулювання суспільних відносин в 

Україні (публічна політика), правові, політичні парадигми;  

- поняття влади, політичних систем, форми організації держави; 

- ознаки правової держави, громадянського суспільства та критерії, концепції 

демократії, шляхи її розвитку в світі та сучасній Україні; 

- особливості системи державної влади в Україні, шляхи її реформування; 

- політичну культуру, свідомість, ідеологію, течії, партії, еліту, лідерство; 

- різновиди партійних, виборчих систем, моделей політичного розвитку; 

- міжнаціональні відносини та проблеми самовизначення націй; 

- тенденції соціального розвитку різних країн та соціальну політику України; 

- основи геополітики сучасного світу та місце в ній України; 

- перспективи повноправного членства України в ЄС та НАТО. 

вміти :  

- аналізувати основні політичні концепції та події, документи, правові акти; 

- складати та користуватись логічними схемами, діаграмами, таблицями;  

- формулювати запитання та відповідати на них, брати участь у дебатах; 

- користуватись конспектами під час відповідей; 

- аналізувати сучасні політичні події та порівнювати їх з історичним досвідом. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

     Змістовий модуль 1. Теоретичні засади правового регулювання 

суспільних відносин (публічної політики) в Україні: 

- публічна політика, правове регулювання суспільних відносин, парадигма; 

- влада, політичні системи, їх структури, функції та держава, її ознаки, функції; 

- форми організації державної влади (правління, устрою, режиму); 

- правова держава, громадянське суспільство та демократія.  

     Змістовий модуль 2. Публічна політика в сучасній Україні, правове 

регулювання в ній суспільних відносин та її місце у світі: 

- політична система сучасної  Україні, особливості сучасного перехідного 

етапу, політико-ідеологічних концепцій державотворення, моделі реформ; 

- політичні культура, свідомість, ідеологія, течії, партії, еліти, лідерство; 

- виборчі системи, виборчі технології та реальне народовладдя; 

- міжнаціональні відносини, право націй на самовизначення, шляхи його 

реалізації та національна політика сучасної України; 

- еволюція соціальної політики, її моделі та особливості в сучасній Україні; 

- геополітика та міжнародні відносини і зовнішня політика сучасної України. 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 

 

у тому числі усього  у тому числі 

л сем..  с.р.  л сем Зал с.р. 

1 60 10 10  40 60 2 2 2 54 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади правового регулювання 

суспільних відносин (публічної політики) в Україні. 

Тема 1. Правове 

регулювання 

сусп. відносин, 

публічна 

політика, влада, 

політ. система  

та держава. 

12 2 2  8 12 0,5 0,5 - 11 

Тема 2. Форми 

організації  

державної 

влади, правова 

держава, 

громадянське 

суспільство та  

демократія.  

12 2 2 - 8 12 0,5 0,5 - 11 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

24 4 4 - 16 24 1 1 - 22 
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Змістовий модуль 2. Публічна політика в сучасній Україні, правове 

регулювання в ній суспільних відносин та її місце у світі 

Тема 3. 

Політична 

система 

сучасної 

України. Політ. 

культура, 

свідом., 

ідеологія, течії, 

партії, партійні 

системи, політ. 

еліти, лідерство. 

12 2 2 - 8 12 0,5 0,5 - 11 

Тема 4. Виборчі 

системи та 

технології. 

Міжнаціональні 

відносини та 

національна в 

Україні 

12 2 2 - 8 11,6 0,3 0,3 - 11 

Тема 5. 

Соціальна 

політика 

держави. 

Геополітика та 

її вплив на 

Україну. 

12 2 2  8 10,4 0,2 0,2  10 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

36 6 6 - 24 34 1 1 - 32 

Семестровий 

контроль (залік) 

- - - -  2 - - - - 

Усього годин 60 10 10  40 60 2 2 2 54 

 

4. Теми семінарських занять 

 
№ с/з Назва теми дфн зфн 

1 Правове регулювання суспільних відносин, публічна 

політика, влада, політична система та держава. 

2 0, 25 

2 Форми організації  державної влади, правова 

держава, громадянське суспільство та  демократія. 

2 0,25 

3 Політична система сучасної України. Політичні 

культура, свідомість, ідеологія, течії, партії, еліти, 

лідерство. 

2 0,5 
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4 Виборче і референдне право, виборчі системи, 

політичні маркетинг та менеджмент.  

Етнос, національна та соціальна  політика в державі. 

 

2 0,5 

5 Геополітика, міжнародні відносини та їх вплив на 

Україну. 

2 0,5 

 Усього 10 2 

 

                                                                                                        5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Публічна політика та її роль у правовому регулюванні 

суспільних відносин в Україні. Влада, її різновиди та 

держава. 

4 4 

2 Форми правління, державний устрій та політичні режими. 4 4 

3 Правова держава і громадянське суспільство. Пряма та 

представницька демократії в Україні. Виборчі системи. 

4 6 

4 Міжнаціональні відносини та соціальна політика в 

Україні. 

4 8 

5 Міжнародні відносини та зовнішня політика України 4 8 

 Усього забезпечення аудиторних занять* 20 4 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р) 4 20 

 Забезпечення семестрового контролю - 2 

 Усього  ? ? 

 
Примітка: * - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

семінарських занять та ін. видів аудиторної роботи. 

6. Методи навчання 

6.1 Лекційний курс із використанням новітніх документів, логічних схем, 

діаграм, порівняльних таблиць, аналізом актуальних політичних ідей, подій. 

6.2 Семінарські заняття із індивідуальними, фронтальними формами 

перевірки тематичних політичних знань, їх доповненням, обміном 

запитаннями. Виконання студентами підсумкових модульних письмових робіт 

трьох рівнів складності, з яких – перші два – тестового характеру, третій – 

творчого. 

6.3 Проведення (у позанавчальний час) «круглих столів», тематичних 

наукових конференцій, політдебатів щодо актуальних політичних подій.  
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7. Методи контролю   

7.1 Поточний контроль відвідування лекцій, семінарів, робота на них, 

відпрацювання пропущених занять чи непідготовлених вчасно питань. 

7.2 Перевірка  письмових тестових та контрольних робіт, їх аналіз. 

7.3 Підготовка студентами рефератів, самостійних досліджень.  

7.4 Проведення індивідуальних заліків для тих, хто мав заборгованості.                                                                     

8. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль № 

1 

Змістовий модуль № 2 Бали 

Теми: 1 2 3 4 5 Z 

Відв. Лекцій (бали) 2  2 2 2 2 10 

Відв. семінарів 2  2 2 2 2 10 

Поточн. контроль 4 – 12 4 – 12 4 – 12 4 – 12 4 – 12 50 

Інд. відп., реферат. 4 – 12 4 – 12 4 – 12 4 – 12 4 – 12  

Дод.пит., доповн. 4 4 4 4 4 20 

Інші види пот. контр. 2  2 2 2 2 10 

Всього   100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи  та 

виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Правове регулювання 

суспільних відносин в Україні (публічна політика)» для студентів денної та 

заочної форм навчання  таких спеціальностей: 014 – Середня освіта (за предм. 

спец) – СОІ, СОФ; 022 – Дизайн (ДЗН); 

029 –  Бібліотечна, інформаційна справа: (БІС); 053 – Психологія (ПС); 

061 – Журналістика (ЖУР); 071 – Облік і оподаткування (Об. ОП); 

073 – Менеджмент (МН); 075 – Маркетинг (МК); 081 – Право (ПЗ);  

101 – Екологія (ЕО); 122 – Комп’ютерні науки (КН);  

123 – Комп’ютерна інженерія (КІ); 151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології (АКІТ); 162 – Біотехнологія (БТ); 

171 – Електроніка (ЕЛ); 193 – Геодезія та землеустрій (ГЗ); 

227 – Фізична терапія, ерготерапія (ФТ); 263 – Цивільна безпека (ЦБ). 

    Укладач: доц. доц. Урін О. друкарня КрНУ, Кременчук, 2019 р. – 68 с. 

2. Урін О.В. Політологія. Конспекти курсу лекцій з таблицями та схемами: 

навчально-наочний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2010 рік – 324 с. 

11. Рекомендована література 

1. Телешун С. О. Сутність публічної політики: контекст політики та публічного 

управління / Телешун С. … [Електронний ресурс] // Відкриті очі – Режим 

доступу:  http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2016/05/blog-post_30.html 

2. Урін О.В. Народження і гартування демократії у Кременчуці під час 

боротьби за незалежність України (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ ст.) 

Монографія.   Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2017 рік –190 с. 

3. Чальцева О. М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика. 

Монографія / О.М.  Чальцева – Вінниця ФОП Барановська Т. П. 2017. – С. 336. 

4. Шергін С. Політологія міжнародних відносин : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / С. Шергін; – Київ: ДАУ, 2013.– С.200.  

file:///C:/Users/Александр/Documents/Записные%20книжки%20OneNote/Відкриті%20очі
http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2016/05/blog-post_30.html
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1546309&title=%CF%EE%EB%B3%F2%EE%EB%EE%E3%B3%FF&div=0&source=1&yearFst=2010&yearLst=2018&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1546309&title=%CF%EE%EB%B3%F2%EE%EB%EE%E3%B3%FF&div=0&source=1&yearFst=2010&yearLst=2018&prev=0&page=0&docType4=14&parentId=0
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