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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань 

Нормативна 

0301 «Соціально-

політичні науки» 

Напрям підготовки 

6.030104 

«Політологія» 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання – 

немає 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 60 

7-й 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень: 

«бакалавр» 

12 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 
Лабораторні 

0 год. 
Самостійна робота 

36 год. 
Індивідуальні завдання: 0 год. 

Вид контролю: іспит 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять (лекційних, практичних і 

семінарських) до кількості годин самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 1/1,5. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс «Політичні системи СНД» – це нормативний навчальний курс, що 

вивчається студентами четвертого курсу філософського факультету напряму 

підготовки 6.030104 «Політологія». Курс розрахований на 60 годин та 

вивчається у сьомому семестрі. Дисципліна є складовою частиною вивчення 

політичної науки. В структурі годин курсу виокремлено такі частини: 

лекційні заняття – 12 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійні завдання 

– 36 год.           

 Курс є елементом такого напряму сучасної політичної науки, як 

порівняльна політологія. Наголос у межах курсу зроблено на якісній та 

кількісній складових компаративного аналізу. Курс було розроблено з 

прицілом на усталені й новітні якісні та кількісні механізми, методики, 

інструменти аналізу таких складових політичних систем пострадянських 

країн СНД, як інститут президентства, парламенти, уряди, виборчі системи,  

політичні партії і партійні системи. Методологічною основою курсу є 

неоінституціоналізм. У науковому та навчальному плані курс використаний 

як механізм диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового 

політологічного аналізу.         

 Курс розділено на два змістові модулі. У першому модулі – вивчення 

особливостей трансформації політичних систем пострадянських країн СНД, 

запропоновано до розгляду такі політичні інститути як інститут 

президентства, парламенти, виборчі системи в пострадянських країнах СНД. 

У другому змістовому модулі представлено такі політичні інститути: уряди, 

партії та партійні системи в пострадянських країнах СНД.    

 Мета курсу – ознайомити студентів з особливостями організації та 

функціонування політичних систем пострадянських країн СНД крізь призму 

формування та функціонування політичних інститутів цих країн, із 

специфікою застосування якісних та кількісних вимірів та методів у 

порівняльному аналізі політичних інститутів; виробити у студентів уявлення 

про ефективність і якість політичних інститутів у політичних системах 

пострадянських країн СНД. 

Завдання курсу: 

 прищепити знання про еволюцію і сучасний стан розвитку політичних 

інститутів як складових політичних систем пострадянських країн СНД; 

 розкрити особливості використання якісних та кількісних інструментів 

порівняльного аналізу політичних інститутів і процесів у політичних 

системах пострадянських країн СНД; 
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 сформувати навики виокремлення тенденцій, які властиві політичним 

інститутам як складовим політичних систем пострадянських країн 

СНД;  

 прищепити   в   студентів   навики   самостійного   якісного та 

кількісного   аналізу   політичних інститутів і процесів у політичних 

системах пострадянських країн СНД.       

  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

знати 

 теоретичні та методологічні засади курсу; 

 логіку розвитку/еволюції політичних інститутів як складових 

політичних систем пострадянських країн СНД; 

 понятійно-категоріальний апарат для дослідження політичних 

інститутів як складових політичних систем пострадянських країн СНД; 

 сутність  інструментів  аналізу  політичних  інститутів,  які   властиві   

політичним системам пострадянських країн СНД; 

 суть   формування та функціонування   політичних   інститутів:   

інституту президентства,   парламентів,  урядів, виборів і виборчих 

систем, політичних партій і партійних систем пострадянських країн 

СНД; 

 еволюцію та сучасний стан розвитку політичних інститутів у 

політичних системах пострадянських країн СНД; 

 

вміти 

 користуватись методами якісного й кількісного аналізу політичних 

інститутів як складових політичних систем пострадянських країн СНД; 

 кількісно аналізувати політичні партії, партійні та виборчі системи 

пострадянських країн СНД; 

 аналізувати повноваження політичних інститутів пострадянських країн 

СНД й еволюційні/трансформаційні процеси щодо інститутів як 

складових політичних систем цих країн; 

 володіти інструментарієм аналізу політичних інститутів – тобто 

різноманітними системами індексів; 

 здійснювати порівняння політичних інститутів у політичних системах 

пострадянських країн СНД; 

 доказово і комплексно підходити до розуміння сучасного політичного 

процесу на основі якісного й кількісного аналізу політичних інститутів 

у політичних системах пострадянських країн СНД. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Особливості трансформації політичних систем 

пострадянських країн СНД. Порівняльний аналіз інституту 

президентства та парламентів пострадянських країн СНД. 

 

Тема 1. Історико-політична характеристика та особливості 

трансформації політичних систем пострадянських країн СНД 

 

Політика «перебудови» та причини розпаду СРСР. Політика 

«перебудови», економічні причини розпаду СРСР, політичні причини 

розпаду СРСР.          

 Пострадянські країни як категорія політології: особливості 

дефініювання. Пострадянські країни, пострадянські країни СНД, 

пострадянський простір.         

 Визначення систем правління в пострадянських країнах СНД. 

Президенталізм, парламентаризм, напівпрезиденталізм, президент-

парламентаризм, прем’єр-президенталізм.     

 Трансформації/транзити політичних режимів у пострадянських країнах 

СНД. Трансформація, політична трансформація, економічна трансформація, 

транзит, політичний режим, «Свобода у світі», «Нації у транзиті», 

консолідований демократичний режим, напівконсолідований демократичний 

режим, перехідний/гібридний режим, напівконсолідований авторитарний 

режим, консолідований авторитарний режим, авторитарний режим, повна 

демократія, дефектна демократія, рейтинг свободи, рейтинг демократичного 

розвитку, індекс демократії, індекс трансформації Бертельсманна.  

 

Тема 2. Порівняльний аналіз інституту президентства в  

пострадянських країнах СНД 

 

 Історичні передумови виникнення інституту президентства в 

пострадянських країнах СНД. Інститут президентства, президент.

 Особливості обрання та вимоги до кандидатів у президенти в 

пострадянських країнах СНД. Процедура обрання президента, вимога 

громадянства, віковий ценз, ценз осілості, термін повноважень президента, 

право недоторканності президента, матеріально-фінансові гарантії діяльності 

президента.          

 Повноваження президентів у пострадянських країнах СНД. Індекс 

президентської влади.        

 Особливості відповідальності та дострокового припинення 

повноважень президентів у пострадянських країнах СНД. Процедура 

імпічменту, дострокове припинення повноважень президента. 
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Тема 3. Порівняльна характеристика парламентів  

пострадянських країн СНД (частина 1) 

 

Історія парламентаризму в країнах Східної Європи та Центральної Азії: 

дорадянський, радянський і пострадянський періоди.   

 Головування та управління парламентами (нижніми палатами 

парламентів) пострадянських країн СНД. Нижня палата парламенту, 

голова/спікер парламенту (нижньої палати парламенту), обрання на посаду 

голови/спікера парламенту (нижньої палати парламенту), функції 

голови/спікера парламенту (нижньої палати парламенту), дострокове 

припинення повноважень голови парламенту (нижньої палати парламенту), 

бюро, рада,  правомочність (кворум) засідання,  парламентська сесія.  

 Статус депутатів парламентів (нижніх палат парламентів) 

пострадянських країн СНД. Депутат, вільний тип мандату, імперативний 

мандат, депутатський імунітет, депутатський індемнітет, дострокове 

припинення повноважень депутата.       

 Фракції та депутатські групи як елементи структури парламентів 

(нижніх палат парламентів) пострадянських країн СНД. Фракція, депутатська 

група.            

 Комітети та комісії як елементи структури парламентів (нижніх палат 

парламентів) пострадянських країн СНД. Комітет  парламенту (нижньої 

палати парламенту), постійна комісія парламенту (нижньої палати 

парламенту), тимчасова комісія парламенту (нижньої палати парламенту). 

       

Тема 4. Порівняльна характеристика парламентів 

пострадянських країн СНД (частина 2) 

 

Виборчі системи парламентів (нижніх палат парламентів) у 

пострадянських країнах СНД. Виборча система, мажоритарна система 

відносної більшості, мажоритарна система абсолютної більшості, 

пропорційна система закритих списків, виборчий бар’єр, змішана 

незалежна/паралельна система, змішана залежна/непаралельна система. 

Особливості бікамералізму в пострадянських країнах СНД. 

Бікамералізм, симетричний бікамералізм, асиметричний бікамералізм, 

субординований бікамералізм, несубординований бікамералізм, 

еквівалентний бікамералізм, нееквівалентний бікамералізм. Сенатор, непряме 

виборче право.          

 Властивості законодавчої функції в парламентах пострадянських країн 

СНД. Законодавча функція, законодавчий процес.     

 Оцінка ефективності повноважень парламентів та участі в них жінок у 

пострадянських країнах СНД. Ефективність повноважень парламенту 

(нижньої палати парламенту), індекс парламентської влади. 
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Змістовий модуль 2. Порівняльна характеристика урядів,  

партій і партійних систем у пострадянських країнах СНД 

 

Тема 5. Порівняльна характеристика урядів 

пострадянських країн СНД 

 

Особливості формування, функціонування й відповідальності урядів у 

пострадянських країнах СНД: правові засади та політична практика. Уряд, 

урядовий кабінет. Вотум довіри уряду, вотум недовіри уряду.   

 Типологія урядових кабінетів у пострадянських країнах СНД. 

Партійний уряд, однопартійний уряд більшості, однопартійний уряд 

меншості, коаліційний уряд більшості, коаліційний уряд меншості, 

непартійний (технократичний) уряд, напівтехнократичний уряд, 

напівпартійний уряд.         

 Стабільність урядових кабінетів у пострадянських країнах СНД. 

Стабільність урядових кабінетів, тривалість урядових кабінетів, індекс 

урядової стабільності.       

 Ефективність урядування в пострадянських країнах СНД. Ефективність 

урядування, «Всесвітні індикатори урядування».     

 Ефективність урядів у пострадянських країнах СНД. Право голосу і 

підзвітність, політична стабільність, відсутність насилля/терору, регуляторна 

якість, верховенство права, боротьба з корупцією, рівень розвитку 

бюрократії, якість бюрократії, послідовність політичного процесу, 

перспективне планування, індекс сприйняття корупції, індекс трансформації 

Бертельсманна, статусний індекс, індекс управління. 

 

Тема 6. Особливості політичних партій і партійних систем у 

пострадянських країнах СНД 

 

Історія політичних партій у країнах Східної Європи й Центральної Азії: 

дорадянський та радянський періоди.   

Особливості формування та функціонування політичних партій у 

пострадянських країнах СНД. Установчі з’їзди (конференції, збори тощо) 

політичних партій, членство в партії, ліквідація політичної партії, неучасть 

політичних партій у виборах, кошти партій, державне фінансування партій.  

«Партії влади» та правлячі партії в пострадянських країнах СНД. 

Основні підходи до визначення поняття «партія влади». Правляча партія. 

Опозиційні партії в пострадянських країнах СНД. Політична опозиція, 

опозиційні партії. 

Типологія партійних систем в пострадянських країнах СНД. Індекс 

ефективної кількості парламентських партій, партійна система, однопартійна 

система, двопартійна незбалансована (одностороння) система з однією 

домінуючою партією, двопартійна незбалансована (одностороння) система з 
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однією супердомінуючою партією, двопартійна збалансована (змагальна) 

система, дво-з-половиною партійна система, помірковано-багатопартійна 

система з однією великою партією, помірковано-багатопартійна система з 

однією домінуючою партією, помірковано-багатопартійна система з однією 

супердомінуючою партією, помірковано-багатопартійна система з двома 

великими партіями, помірковано-багатопартійна система з відносною 

рівновагою (чи розмірним балансом) партій, надмірно-багатопартійна 

система з однією великою партією, надмірно-багатопартійна система з 

однією домінуючою партією, надмірно-багатопартійна система з однією 

супердомінуючою партією,  надмірно-багатопартійна система з двома 

великими партіями, надмірно-багатопартійна система з відносною 

рівновагою (або розмірним балансом) партій, атомізована система з однією 

великою партією, атомізована система з однією домінуючою партією, 

атомізована система з однією супердомінуючою партією, атомізована 

система з двома великими партіями, атомізована система з відносною 

рівновагою (або розмірним балансом) партій, непартійна система. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 Денна форма 

 Усього у тому числі 

  л. п. лаб. інд. ср. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Особливості трансформації політичних систем пострадянських 

країн СНД. Порівняльний аналіз інституту президентства та парламентів 

пострадянських країн СНД 

Тема 1. Історико-політична характеристика та 

особливості трансформації політичних систем 

пострадянських країн СНД 

10 2 2 – – 6 

Тема 2. Порівняльний аналіз інституту 

президентства в пострадянських країнах СНД 
10 2 2 – – 6 

Тема 3. Порівняльна характеристика парламентів 

пострадянських країн СНД (частина 1) 
10 2 2 – – 6 

Тема 4. Порівняльна характеристика парламентів 

пострадянських країн СНД (частина 2) 
10 2 2 – – 6 

Разом – Змістовий модуль 1  40 8 8 – – 24 

Змістовий модуль 2. Порівняльна характеристика урядів, партій і партійних систем 

у пострадянських країнах СНД 

Тема 5. Порівняльна характеристика урядів 

пострадянських країн СНД 
10 2 2 – – 6 

Тема 6. Особливості політичних партій і 

партійних систем у пострадянських країнах СНД 
10 2 2 – – 6 

Разом – Змістовий модуль 2 20 4 4 – – 12 

Разом 60 12 12 – – 36 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Історико-політична характеристика та особливості трансформації 

політичних систем пострадянських країн СНД 
2 

2 
Порівняльний аналіз інституту президентства в пострадянських 

країнах СНД 
2 

3 
Порівняльна характеристика парламентів пострадянських країн СНД 

(частина 1) 
2 

4 
Порівняльна характеристика парламентів пострадянських країн СНД 

(частина 2) 
2 

5 Порівняльна характеристика урядів пострадянських країн СНД 2 

6 
Особливості політичних партій і партійних систем у 

пострадянських країнах СНД 
2 

           Разом 12 

 

6. Теми практичних занять 

Практичні заняття не передбачені навчальною програмою. 

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені навчальною програмою. 

 

8. Самостійна   робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Історико-політична характеристика та особливості трансформації 

політичних систем пострадянських країн СНД 
6 

2 
Порівняльний аналіз інституту президентства в пострадянських 

країнах СНД 
6 

3 
Порівняльна характеристика парламентів пострадянських країн СНД 

(частина 1) 
6 

4 
Порівняльна характеристика парламентів пострадянських країн СНД 

(частина 2) 
6 

5 Порівняльна характеристика урядів пострадянських країн СНД 6 

6 
Особливості політичних партій і партійних систем у 

пострадянських країнах СНД 
6 

           Разом 36 

 

9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання не передбачені навчальною програмою. 
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10. Методи навчання 

Навчальний процес здійснюється за традиційною технологією: лекції, 

практичні (семінарські) заняття, самостійна робота. 

На лекційних заняттях використовуються: словесні методи (розповідь, 

бесіда, пояснення, лекція, діалог); наочні та практичні методи (ілюстрація, 

демонстрація); метод синтезу, аналізу, індукції, дедукції тощо. 

На семінарських заняттях використовуються: дискусія, проблемно-

пошуковий, репродуктивний, інтерактивний методи тощо. 

У межах самостійної роботи застосовуються дослідницькі методи. 

11. Методи контролю 

Оцінку знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної 

дисципліни «Політичні системи СНД» здійснюють за 100-бальною шкалою. 

Оцінювання знань студентів відбувається на основі результатів 

• поточного контролю знань; 

• підсумкового контролю знань (іспит). 

 

Поточний контроль знань студентів проводять за трьома складовими: 

• контроль систематичності та активності роботи студента протягом 

семестру; 

• контроль за виконанням модульних завдань; 

• контроль за виконанням завдань самостійного опрацювання. 

При контролі систематичності і активності роботи студента оцінці 

підлягають: 

• самостійна робота студентів; 

• відвідування й активність на семінарських занять; 

• рівень засвоєння знань програмного матеріалу. 

Поточний контроль успішності здійснюється за п’ятибальною шкалою: 

«5» – відмінно, «4» – добре, «3» – задовільно, «2» – доповнення, «1» – 

коментарі (участь у дискусії). Реферат, доповідь – 5 балів; есе – 3 бали. 

Контроль знань за результатами вивчення окремого змістового модуля 

оцінюється в 10 балів. Форма підсумкового контролю – іспит. 

 

 



12 
 

 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів із 

дисципліни, котра завершується іспитом, становить за поточну успішність   

50 балів; а на іспиті студент може отримати також 50 балів. 

 

Поточний контроль та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100 
    

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

При   оформленні   документів   за    екзаменаційну   сесію   

використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за 

різними системами. 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Національна шкала Рейтингова шкала 
Оцінка за шкалою 

ЕСТS 
Пояснення 

5 (відмінно) 90–100 А Відмінно 

4 (добре) 

 

 

81–89 В Дуже добре 

71–80 С Добре 

3 (задовільно) 

 

 

61–70 D Задовільно 

51–60 Е Достатньо 

2 (незадовільно) 1–50 FХ Незадовільно 
 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Програма нормативної навчальної дисципліни «Політичні системи 

СНД». 

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Політичні системи СНД». 

3. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять. 

4. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

5. Перелік питань до іспиту. 
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14. Рекомендована література 

1. Александров А. Типы депутатского мандата /  А. Александров //  Legea şi 

viaţa. – 2014. – № 12/3. – С. 3–7.     

2. Ализода З. Эволюция парламентаризма в Республике Таджикистан 

[Электронный ресурс] / З. Ализода // Центральная Азия и Кавказ. – 2008. 

– № 2 (56). – С. 100–107. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/ 

n/evolyutsiya-parlamentarizma-v-respublike-tadzhikistan 

3. Амирова Л. Кто за кого? Обзор политических партий Азербайджана 

[Электронный ресурс] / Л. Амирова. – 2013. – Режим доступа : 

http://kavpolit.com/kto-za-kogo/ 

4. Андрусенко Л. Пространство для «бывших». Кому из мировых игроков 

достанется «главный геополитический приз»? [Электронный ресурс] /       

Л. Андрусенко. – Режим доступа : http://www.novopol.ru/-prostranstvo-

dlya-byivshih--text66593.html 

5. Багирли В. Определение результатов голосования и процедура 

инаугурации президентов Азербайджанской Республики и США 

[Електронний ресурс] / В. Багирли // Юридичний вісник. Повітряне і 

космічне право  – 2014. – № 4. – С. 52–55. – Режим доступа : 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2014_4_11.pdf 

6. Багирова И. Политические партии и организации Азербайджана в начале 

XX века (1900–1917) [Электронный ресурс] / И. Багирова. – Баку: Елм, 

1997. – 336 с. – Режим доступа : http://www.tarix.gov.az/kitablar/ 

Bagirova.pdf 

7. Бадалов Р. Политические институты Азербайджана : дихотомия текста и 

реальности / Р. Бадалов, Н. Мехти // Аракелян A. Процесс 

конституционно-политической реформы в Грузии, в Армении и в 

Азербайджане : политическая элита и голос народа / А. Аракелян,              

Г. Нодиа. – Тбилиси : Международный институт демократии и 

содействия выборам, 2005. – С. 174–204. 

8. Баекова Ч. Роль «легендарного» парламента в становлении суверенного 

Кыргызстана [Электронный ресурс] / Ч. Баекова // Становление и 

развитие парламента и парламентаризма в Кыргызстане : материалы 

научно-практической конференции (Иссык-Куль, 5–6 октября 2009 г.). – 

Бишкек, 2009. – С. 9–17. – Режим доступа : http://un.org.kg/ru/un-in-

kyrgyzstan/un-agencies/article/publications/by-subject/peace-and-cohesion/ 

260-governance/4727-stanovlenie-i-razvitie-parlamenta-i-parlamentarizma-v-

kyrgyzstane 

9. Бялоблоцький З. Місце уряду у контексті трансформації політичної 

системи і політичного режиму Білорусі (1991–2012 рр.) [Електронний 

ресурс] / З. Бялоблоцький // Освіта регіону: політологія, психологія, 

комунікації. – 2012. – № 4. – Режим доступу : http://social-science.com.ua/ 

article/895 

http://cyberleninka.ru/journal/n/tsentralnaya-aziya-i-kavkaz
http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-parlamentarizma-v-respublike-tadzhikistan
http://www.novopol.ru/-prostranstvo-
http://www.novopol.ru/-prostranstvo-
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673401
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673401
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npnau_2014_4_11.pdf
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10.  Бялоблоцький З. Стабільність та ефективність урядів у політичних 

системах країн Східної Європи : монографія / З. Бялоблоцький. – Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 470 с. 

11.  Вачнадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших дней) 

[Электронный ресурс] / М. Вачнадзе, В. Гурули, М. Бахтадзе. – Режим 

доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/26.php 

12.  Гендер и политика в Центральной Азии [Электронный ресурс] / 

Исследовательский проект «Центральноазиатская группа сбора и 

анализа данных». – Норвежский институт международных отношений 

(NUPI) и Академия ОБСЕ. – 2012. – № 6. – Режим доступа : 

http://www.osce-academy.net/upload/CADGAT/CADGAT6Rus.pdf 

13.  Горбачев М. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для 

всего мира [Электронный ресурс] / М. Горбачев. – М.: Политиздат, 1988. 

– 271 с. – Режим доступа :  http://www.twirpx.com/file/769334/ 

14.  Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії : 

монографія / за заг. ред. О. А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 

200 с. 

15.  Депутатські привілеї: зарубіжний досвід та пропозиції для України : 

[інформаційно-аналітичне дослідження] / Д. Ковриженко (кер. авт. кол.), 

О. Чебаненко, О. Грищук, Н. Колодяжна, Я. Бєсєда ; Підготовлено 

Лабораторією законодавчих ініціатив за підтримки програми сприяння 

парламенту України Університету Індіани, США. – К. : Лабораторія 

законодавчих ініціатив, 2007. – 33 с.  

16.  Долженков О. Еволюція політико-правового статусу уряду України 

крізь призму білоруського досвіду [Електронний ресурс] / О. Долженков 

// Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – 2013. – № 2. – 

Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/1030 

17.  Долидзе В. Политические партии и партийное строительство в Грузии 

[Электронный ресурс] / В. Долидзе // Центральная Азия и Кавказ. – 

2005. – № 2. – С. 52–65. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/ 

politicheskie-partii-i-partiynoe-stroitelstvo-v-gruzii 

18.  Дракохруст Г. Трансформация партийной системы Беларуси 

[Электронный ресурс] / Г. Дракохруст, Ю. Дракохруст, Д. Фурман // 

Фурман Д. Белоруссия и Россия: общества и государства / Д. Фурман. – 

М. : Права человека, 1998. – С. 106–152. – Режим доступа : http:// 

www.yabloko.ru/Themes/Belarus/belarus-26.html 

19.  Дугин А. Геополитика постсоветского пространства / А. Дугин // 

Левиафан : материалы семинаров по проблемам геополитики и 

многополярности. – М. : Евразийское Движение, 2011. – Вып. 2 –           

С. 63–68. 

20.  Егоров В. Постсоветское пространство как предмет научного 

осмысления / В. Егоров // Обозреватель. – 2011. – № 9. – С. 48–59.  

21.  Зазнаев О. Дихотомия versus трихотомия: проблема типологии систем 

правления в политологии / О. Зазнаев // Проблемы политической науки / 

http://www.osce-academy.net/upload/CADGAT/CADGAT6Rus.pdf
http://www.yabloko.ru/Themes/Belarus/belarus-26.html
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науч. ред. М. X. Фарукшин. – Казань : Центр инновац. технологий, 2005. 

– С. 44–55. 

22.  Зазнаев О. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и 

постсоветского пространства / О. Зазнаев // Полис. – 2007. – № 2. – 

С. 146–164. 

23.  Зазнаев О. Парламентаризация в постсоветских странах  / О. Зазнаев // 
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