
Дисципліна Влада та опозиція в Україні 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий) 

Назва спеціальності/освітньо-наукової 

програми 

Інституційні зміни процесів демократичної 

трансформації в Україні 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

120 год. 

Лекції – 10 год., практичні – 14 год., 

консультації – 8 год., самостійна робота –   

88 год. 

Кількість кредитів 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Політології та публічного управління 

Автор дисципліни Д. політ. н., доц. Бусленко В. В. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Магістр ОКР Спеціаліст 

Що буде вивчатися Основними темами є: 

Особливості взаємовідносин політичної 

опозиції і уряду в умовах демократизації. 

Специфіка інституалізації політичної 

опозиції в Україні в кінці 80-их– на 

початку 90-их рр. 

Конфліктний характер взаємовідносин між 

владою та опозицією. 

Особливості функціонування політичної 

опозиції в регіонах України. 

Чому це цікаво/треба вивчати Мета: визначення політичної суб’єктності 

опозиції, проблем формування і 

функціонування в Україні, з’ясування її 

якісних характеристик, структури, 

потенціалу та ресурсів. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Знання:  

– сутності, функцій та типології опозиції; 

– основних теоретико-методологічних 

підходів до поняття «опозиція»; 

– специфіки функціонування опозиції в 

Україні; 

– особливості формування та 

функціонування опозиції  у регіонах 

Україні; 

–  сучасні тенденції взаємовідносин влади 

та опозиції. 

Вміння: 

– визначити місце і роль опозиції у 

політичному процесі; 

– виділити типи політичної опозиції; 

– проаналізувати стан та перспективи 

розвитку політичної опозиції в Україні; 

– дослідити стан взаємодії між владою та 

політичною опозицією; 

– визначити функції політичної опозиції; 



– дати політологічну характеристику 

провідним опозиційним  лідерам України; 

– застосовувати політологічні концепції 

при аналізі стану функціонування  

політичної опозиції  в Україні. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями  

Знання, вміння та навички набуті в процесі 

вивчення курсу є основою свідомого 

громадянина у демократичній державі. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Набуті знання та уміння дозволять 

критично оцінювати політичну дійсність, 

генерувати нові ідеї і підходи у науковій та 

професійній діяльності, самостійно 

проводити ґрунтовні політологічні 

дослідження, результати яких мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення. 

Інформаційне забезпечення Web-

посилання на (опис дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на вебсайті 

університету 

https://vnu.edu.ua/uk/all-

educations/politolohiya-2022-r 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

