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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Історико-політична характеристика та особливості політичної 

трансформації пострадянських країн СНД 

 

1. Політика «перебудови» та причини розпаду СРСР. 

2. Пострадянські країни як категорія політології: особливості дефініювання. 

Пострадянські країни СНД. 

3. Визначення систем правління в пострадянських країнах СНД. 

4. Трансформації/транзити політичних режимів у пострадянських країнах 

СНД. 

 

Основні категорії 

 

політика «перебудови», пострадянські країни, пострадянські країни СНД, 

пострадянський простір, президенталізм, парламентаризм, напівпрезиденталізм, 

президент-парламентаризм, прем’єр-президенталізм, 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. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Економічні та політичні причини розпаду СРСР. 

2. Пострадянський простір, пострадянські країни, пострадянські країни 

СНД: розмежування понять. 

3. Конституційні референдуми як чинники зміни систем правління в 

пострадянських країнах СНД. 

4. Кількісні виміри політичних режимів пострадянських країн СНД. 

Питання для самоконтролю 

 

1. Що таке політика «перебудови»? 

2. Які причини розпаду СРСР? 
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3. Які Ви знаєте основні підходи до розуміння сутності понять: 

пострадянські країни, пострадянські країни СНД? 

4. Основні етапи еволюції конституційних систем правління в 

пострадянських країнах СНД. 

5. Які конституційні системи правління функціонують у пострадянських 

країнах СНД на сучасному етапі? 

6. Які спеціальні методики використовують для аналізу трансформаційних 

процесів/транзитів політичних режимів у пострадянських країнах СНД? 

 

Література: 

 

1. 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  

2. 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/ 

3. Дугин А. Геополитика постсоветского пространства / А. Дугин // 

Левиафан : Материалы семинаров по проблемам геополитики и 

многополярности. – М.: Евразийское Движение, 2011. – Вып. 2 – С. 63–

68.  

4. Егоров В. Постсоветское пространство как предмет научного осмысления 

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

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

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

науч. ред. М. X. Фарукшин. – Казань : Центр инновац. технологий, 2005. 

– С. 44–55.  

6. Каганский В. Советское пространство: конструкция, деструкция, 

трансформация (структурно-геополитологический анализ) / В. Каганский 

// Общественные науки и современность. – 1995.– № 2. – С. 25–39.  

7. Козловська Т. Горбачовська «перебудова» та «нове політичне мислення»: 

передумови виникнення і наслідки / Т. Козловська // Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – № 408 : 

Держава та армія. –       С. 139–145.  

8. Коэн С. Можно ли было реформировать советскую систему / С. Коэн ; 

пер. с англ. И. Давидян // Свободная мысль.– 2005. – № 1 (1551). –          

С. 136–159.  

9. Литвин В. Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні 

виміри аналізу / В. Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –    

632 c.  

10.  Никитина Ю. Постсоветское пространство: проблемы регионального 

сотрудничества в сфере безопасности [Электронный ресурс] /                 
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Ю. Никитина. – Режим доступа: http://www.mgimo.ru/news/ 

experts/document184955.phtml  

11.  Овчар І. Суспільно-політичні наслідки перетворень у СРСР (1985–     

1991 роки) / І. Овчар // Віче. – 2007. – № 21–22. – С. 24–26. 

12.  Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльний 

аналіз: навч. посібник / І. Ю. Осадчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2016. – 306 с. 

13.  Скоморовський В. Наслідки перебудовчих процесів у СРСР: державно-

правовий аспект / В. Скоморовський // Часопис Київського університету 

права. – 2013. – № 1. – С. 22–26.  

14.  Соловей В. Роль «русского фактора» в дезинтеграции СССР 

[Электронный ресурс] / В. Соловей. – Режим доступа : 

http://niiss.ru/mags_solovei.shtml  

15.  Шейнис В. Август – 91: проигранная победа / В. Шейнис // Свободная 

мысль. – 2006. – № 4. – С. 19–34.  

16.  Elgie R. Presidential Power [Electronic resource] / Robert Elgie. – Mode of 

access : http://presidential-power.com/?author=1  

17.  Elgie R. The classification of democratic regime types: conceptual ambiguity 

and contestable assumptions / Robert Elgie // European Journal of Political 

Research. –1998. – Vol. 33. – P. 219–238  

18.  Elgie R. The semi-presidential one [Electronic resource] / Robert Elgie. – 

Mode of access : http://www.semipresidentialism.com  

19.  Shugart M. Comparative Executive-Legislative Relations / Matthew Soberg 

Shugart // Rhodes R. The Oxford Handbook of Political Institutions / R. A. W. 

Rhodes, Sarah Binder, Bert Rockman. – Oxford : Oxford University Press, 

2006 –    P. 344–365.  

20.  Shugart M. Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral 

Dynamics / Matthew Soberg Shugart, John Carey. – Cambridge : Cambridge 

Univ. Press, 1992. – 316 p.  

 

Тема 2. Порівняльний аналіз інституту президентства в  

пострадянських країнах СНД 

 

1. Історичні передумови виникнення інституту президентства в 

пострадянських країнах СНД. 

2. Особливості обрання та вимоги до кандидатів у президенти в 

пострадянських країнах СНД. 

3. Повноваження президентів у пострадянських країнах СНД. 

4. Особливості відповідальності та дострокового припинення повноважень 

президентів у пострадянських країнах СНД. 
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Основні категорії 

 

інститут президентства, президент, повноваження президента, процедура 

обрання президента, вимога громадянства, віковий ценз, ценз осілості, термін 

повноважень президента, право недоторканності президента, матеріально-

фінансові гарантії діяльності президента, процедура імпічменту, дострокове 

припинення повноважень президента, індекс президентської влади.  

 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Вимоги до кандидатів у президенти в пострадянських країнах СНД та 

країнах Центральної Європи: порівняльний аналіз. 

2. Повноваження президентів у пострадянських країнах СНД та країнах 

Центральної Європи: порівняльний аналіз. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Які історичні причини виникнення інституту президентства в 

пострадянських країнах СНД? 

2. Яким чином система правління впливає на процедуру обрання глави 

держави в пострадянських країнах СНД? 

3. В якій пострадянській країні СНД передбачено найбільший термін 

повноважень президента? 

4. В якій пострадянській країні СНД передбачено найменший термін 

повноважень президента? 

5. Приклади «спадкоємності» президентської влади в пострадянських країнах 

СНД.  

6. Які вимоги до кандидатів на посаду президента діють у пострадянських 

країнах СНД? 

7. Сила президентів у пострадянських країнах СНД за методикою А. Сіарофа. 

8. Сила президентів у пострадянських країнах СНД за методикою                  

О. Зазнаєва. 

9. Яку роль виконують президенти пострадянських країн СНД у судовій 

системі та системі прокуратури? 

10. Які Ви знаєте конституційні підстави усунення президента з посади в 

порядку імпічменту в пострадянських країнах СНД?  

11. Приклади застосування на практиці процедури імпічменту президента в 

пострадянських країнах СНД. 
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Література: 

 

1. Зазнаев О. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и 

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

С. 146–164.  

2. Игбаев Р. Этапы и особенности становления института президентской 

власти в Республике Казахстан / Р. Игбаев // Вестник Башкирского 

университета. – Уфа, 2009. – № 3. – С. 938–943.  

3. Кынев А. Институт президентства в странах Центральной и Восточной 

Европы как индикатор процесса политической трансформации 

[Электронный ресурс] / А. Кынев // Полис. – 2002. – № 2.– С.126–137. – 

Режим доступа : http://intellectuals.ru/cgi-bin/proekt/kynev/kynev.cgi? 

action=articul&statya=viewstat&id=id12 

4. Ногойбаева Э. Кыргызстан: формирование и взаимодействие 

политических элит [Электронный ресурс] / Э. Ногойбаева // Центральная 

Азия и Кавказ. – 2007. – № 1 (49). – С.118–127. – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/article/n/kyrgyzstan-formirovanie-i-vzaimodeystvie-

politicheskih-elit 

5. Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльний 

аналіз: навч. посібник / І. Ю. Осадчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2016. – 306 с. 

6. Сахаров Н. Институт президентства в современном мире / Н. Сахаров. – 

М. : Юрид. лит., 1994. – 176 c.  

7. Elgie R. Presidential Power [Electronic resource] / Robert Elgie. – Mode of 

access : http://presidential-power.com/?author=1  

8. Elgie R. The semi-presidential one [Electronic resource] / Robert Elgie. – 

Mode of access : http://www.semipresidentialism.com  

9. Krouwel A. Measuring presidentialism of Central and East European countries 

[Electronic resource] / Andre Krouwel // Amsterdam: Working Papers Political 

Science. – 2003. – No. 2. – Mode of access : http://www.fsw.vu.nl/en/Images/  

10.  Nodia G. The Political Landscape of Georgia : Political Parties : 

Achievements, Challenges and Prospects / Ghia Nodia, Alvaro Pinto 

Scholtbach. – Eburon, Delft, 2006. – 268 p.  

11.  Siaroff A. Comparative presidencies: the inadequacy of the presidential, semi-

presidential and parliamentary distinction / Alan Siaroff // European Journal of 

Political Research. – 2003. – Vol. 42. – P. 287–312.  

12.  Zaznaev O. Measuring Presidential Power in Post-Communist Countries: 

Rectification of Mistakes / Oleg Zaznaev // Mediterranean Journal of Social 

Sciences. – 2015. – Vol. 6. – No. 1. – P. 443–449.   

 

 

 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/kyrgyzstan-formirovanie-i-vzaimodeystvie-politicheskih-elit
http://cyberleninka.ru/article/n/kyrgyzstan-formirovanie-i-vzaimodeystvie-politicheskih-elit
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Тема 3. Порівняльна характеристика парламентів  

пострадянських країн СНД (частина 1) 

 

1. Історія парламентаризму в країнах Східної Європи та Центральної Азії: 

дорадянський, радянський і пострадянський періоди. 

2. Головування та управління парламентами (нижніми палатами 

парламентів) пострадянських країн СНД. 

3. Статус депутатів парламентів (нижніх палат парламентів) пострадянських 

країн СНД. 

4. Фракції та депутатські групи як елементи структури парламентів (нижніх 

палат парламентів) пострадянських країн СНД. 

5. Комітети та комісії як елементи структури парламентів (нижніх палат 

парламентів) пострадянських країн СНД. 

 

Основні категорії 

 

інститут парламентаризму, парламент, депутат, сенатор, вільний тип мандату, 

імперативний мандат, депутатський імунітет, депутатський індемнітет, 

дострокове припинення повноважень депутата, фракція, депутатська група, 

правомочність (кворум) засідання,  парламентська сесія, нижня палата 

парламенту, верхня палата парламенту, голова/спікер парламенту (нижньої 

палати парламенту), голова/спікер верхньої палати парламенту, комітет  

парламенту (нижньої палати парламенту), постійна комісія парламенту 

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

парламенту). 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Статус депутатів парламентів (нижніх палат парламентів) пострадянських 

країн СНД та країн Центральної Європи: порівняльний аналіз. 

2. Фракції та депутатські групи як елементи структури парламентів (нижніх 

палат парламентів) пострадянських країн СНД та країн Центральної 

Європи: порівняльний аналіз. 

Питання для самоконтролю 

 

1. Основні етапи еволюції парламентаризму в пострадянських країнах СНД. 

2. Які функції здійснюють голови парламентів (нижніх палат парламентів) у 

пострадянських країнах СНД? 

3. Які Ви знаєте підстави дострокового припинення повноважень голів 

парламентів (нижніх палат парламентів) у пострадянських країнах СНД? 

4. Які спеціальні органи створюють поряд із головою та заступниками для 

забезпечення керівництва та функціонування парламентів (нижніх палат 

парламентів) в пострадянських країнах СНД? 
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5. Які вимоги до кандидатів на посаду депутата передбачено в законодавстві 

пострадянських країн СНД? 

6. Що таке депутатський імунітет? В чому полягає його особливість у 

пострадянських країнах СНД? 

7. Що таке депутатський індемнітет? В чому полягає його особливість у 

пострадянських країнах СНД? 

8. Які Ви знаєте соціальні та матеріально-фінансові гарантії депутатської 

діяльності в пострадянських країнах СНД? 

9. Несумісність депутатського мандата з іншими посадами в пострадянських 

країнах СНД. 

10. Які Ви знаєте типи депутатських мандатів? Які типи депутатських 

мандатів використовують у практиці пострадянських країн СНД? 

11. Підстави дострокового припинення повноважень депутатів у 

пострадянських країнах СНД. 

12. Особливості формування й функціонування фракцій та депутатських груп 

парламентів (нижніх палат парламентів) у пострадянських країнах СНД. 

13. Особливості формування й функціонування комітетів і комісій у 

структурі парламентів (нижніх палат парламентів) пострадянських країн 

СНД. 

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. 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  

4. 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  

5. 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 



8 

 

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

[інформаційно-аналітичне дослідження] / Д. Ковриженко (кер. авторс. 

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.  

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

Ученые записки : осн. в 1834 г. / Каз. гос. ун–т. – Казань : КГУ, 2009. –    

Т. 151, кн. 1. – С. 119–131.  

8. Кирдина С. Возрастающая отдача российской власти (на основе анализа 

законодательного процесса 1994–2012 гг.) [Электронный ресурс] /           

С. Кирдина, А. Рубинштейн. – Режим доступа : 

http://www.kirdina.ru/doc/news/04apr14/kirdina_rubinstein.pdf  

9. Курманов З. Парламентаризм в Кыргызстане: анализ пройденных этапов 

(1995–2005 гг.) [Электронный ресурс] / З. Курманов // Становление и 

развитие парламента и парламентаризма в Кыргызстане : материалы 

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

Бишкек, 2009. – С. 25–48. – 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  

10. Мартиненко П. Парламентаризм та імунітети: критичний досвід України 

/ П. Мартиненко [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. – 2010. –   

№ 4. – С. 88–95. – Режим доступу : 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3491  

11. Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльний 

аналіз: навч. посібник / І. Ю. Осадчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2016. – 306 с. 

12.  Al-Bassam K. The Evolution of Authoritarianism in Turkmenistan / Kareem 

Al-Bassam // Demokratizatsiya. – 1997. – No. 3. – P. 386–405.  

13.  Black J. The Russian Presidency of Dmitry Medvedev, 2008–2012: The Next 

Step Forward or Merely a Time Out? / J. Black. – Abington : Routledge, 2015. 

– 256 p. 

 

Тема 4. Порівняльна характеристика парламентів  

пострадянських країн СНД (частина 2) 

 

1. Виборчі системи парламентів (нижніх палат парламентів) у 

пострадянських країнах СНД. 

2. Особливості бікамералізму в пострадянських країнах СНД. 

3. Властивості законодавчої функції в парламентах пострадянських країн 

СНД. 

4. Оцінка ефективності повноважень парламентів та участі в них жінок у 

пострадянських країнах СНД. 

 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3491
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Основні категорії 

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, бікамералізм, симетричний бікамералізм, 

асиметричний бікамералізм, субординований бікамералізм, несубординований 

бікамералізм, еквівалентний бікамералізм, нееквівалентний бікамералізм, 

законодавчий процес, ефективність повноважень парламенту (нижньої палати 

парламенту), індекс парламентської влади. 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Виборчі системи парламентів (нижніх палат парламентів) у 

пострадянських країнах СНД та країнах Центральної Європи: 

порівняльний аналіз. 

2. Особливості бікамералізму в пострадянських країнах СНД та країнах 

Центральної Європи: порівняльний аналіз. 

3. Участь жінок у парламентах пострадянських країн СНД та країнах 

Центральної Європи: порівняльний аналіз. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Еволюція виборчих систем парламентів (нижніх палат парламентів) у 

пострадянських країнах СНД. 

2. Інституційні особливості виборчих систем парламентів (нижніх палат 

парламентів) у пострадянських країнах СНД. 

3. В яких пострадянських країнах СНД реалізовано бікамералізм? 

4. Класифікація бікамеральних систем пострадянських країн СНД. 

5. Співвідношення розмірів верхніх палат стосовно нижніх палат 

парламентів у пострадянських  країнах СНД. 

6. Особливості формування й функціонування верхніх палат парламентів 

пострадянських країн СНД. 

7. Які Ви знаєте підстави дострокового припинення повноважень голів 

верхніх палат парламентів пострадянських країн СНД? 

8. Особливості формування й функціонування комітетів і комісій у 

структурі верхніх палат парламентів пострадянських країн СНД.  

9. Основні стадії законодавчого процесу в однопалатних парламентах 

пострадянських країн СНД. 

10. Основні стадії законодавчого процесу у двопалатних парламентах 

пострадянських країн СНД. 

11. Яка роль президентів у законодавчому процесі пострадянських країн 

СНД? 
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12. В яких пострадянських країнах СНД передбачено квоти для жінок у 

виборчому законодавстві? 

13. Кореляція між конституційними системами правління та ефективністю 

парламентів пострадянських країн СНД. 

 

Література: 

 

1. 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 

2. Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: Монографія 

/ за заг. ред. О. А. Фісуна. – Харків: Золоті сторінки, 2008. – 200 с.  

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

[інформаційно-аналітичне дослідження] / Д. Ковриженко (кер. авторс. 

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.  

4. Конончук С. Практика бікамералізму в унітарних державах (порівняльний 

аналіз) / C. Конончук, О. Валевський, О. Ярош ; Український незалежний 

центр політичних досліджень. – К.: Агентство «Україна», 2008. – 112 с. 

5. Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльний 

аналіз: навч. посібник / І. Ю. Осадчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2016. –    306 с. 

6. Филиппова Н. Бикамерализм в постсоветских государствах: тенденции 

развития института / Н. Филиппова [Электронный ресурс] // ПОЛИТЭКС. 

– 2005. – № 3. – С. 37–47. – Режим доступа : 

http://www.politex.info/content/view/173/30/ 

7. Gallagher M. The Politics of Electoral Systems [Electronic resource] / Michael 

Gallagher and Paul Mitchell. – Oxford and New York: Oxford University 

Press, 2008. – Mode of access : http://www.blogary.ro/wp-

content/uploads/2011/10/The_Politics_of_Electoral_Systems.pdf  

8.  Massicotte L. Mixed Electoral Systems : a Conceptual and Empirical Survey / 

Louis Massicotte, Andre Blais // Electoral Studies. – 1999. – Vol. 18. – No. 3. 

– 341–366  

9. Piolatto A. Plurality versus proportional electoral rule : which is most 

representative of voters? [Electronic resource] / Amedeo Piolatto / Job Market 

Paper. – 2009. – Mode of access : 

http://www.piolatto.com/Sito%204/Amedeo_files/Piolatto%20-%20JMP%20-

%20Electoral%20systems.pdf  

10. Nohlen D. Elections in Asia: A data handbook [Volume 1] / Dieter Nohlen, 

Florian Grotz, Christof Hartmann. – Oxford Univ. Press, 2001. – 876 p.  
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11.  Nohlen D. Elections in Europe: A data handbook / Dieter Nohlen,              

Philip Stover. – Nomos Verlagsgesellschaft Mbh. & Co., 2010. – 2070 p.  

 

 

Тема 5. Порівняльна характеристика урядів  

пострадянських країн СНД 

 

1. Особливості формування, функціонування й відповідальності урядів у 

пострадянських країнах СНД: правові засади та політична практика. 

2. Типологія урядових кабінетів у пострадянських країнах СНД. 

3. Стабільність урядових кабінетів у пострадянських країнах СНД. 

4. Ефективність урядування в пострадянських країнах СНД. 

5. Ефективність урядів у пострадянських країнах СНД. 

 

Основні категорії 

 

уряд, урядовий кабінет, партійний уряд, однопартійний уряд більшості, 

однопартійний уряд меншості, коаліційний уряд більшості, коаліційний уряд 

меншості, непартійний (технократичний) уряд, напівтехнократичний уряд, 

напівпартійний уряд, стабільність уряду/урядового кабінету, ефективність 

урядування, «Всесвітні індикатори урядування», ефективність уряду/урядового 

кабінету, 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. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Інститут вотуму довіри та недовіри уряду в пострадянських країнах СНД. 

2. Партійні та непартійні урядові кабінети у пострадянських країнах СНД. 

3. Ефективність урядів у пострадянських країнах СНД та країнах 

Центральної Європи: порівняльний аналіз. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Формальні особливості формування, функціонування й відповідальності 

урядів у пострадянських країнах СНД. 

2. Особливості формування та відставок урядових кабінетів в 

пострадянських країнах СНД на практиці.  

3. Типи урядових кабінетів у пострадянських країнах СНД за способом 

формування. 

4. Типи урядових кабінетів у пострадянських країнах СНД за типом 

композиції/складу. 
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5. Типи урядових кабінетів у пострадянських країнах СНД за 

парламентською підтримкою. 

6. В яких пострадянських країнах СНД діють найстабільніші урядові 

кабінети? 

7. В яких пострадянських країнах СНД діють найменш стабільні урядові 

кабінети? 

8. Стабільність урядових кабінетів у пострадянських країнах СНД залежно 

від способу формування. 

9. В яких пострадянських країнах СНД функціонували мінімально-

переможні коаліції? 

10.  В яких пострадянських країнах СНД президентські урядові кабінети 

найстабільніші? 

11.  В яких пострадянських країнах СНД президентські урядові кабінети 

найменш стабільні? 

12.  Ефективність урядування в пострадянських країнах СНД. 

13.  Кореляція між типом політичного режиму й ефективністю урядування в 

пострадянських країнах СНД. 

14.  Кореляція між конституційною системою правління та ефективністю 

урядування в пострадянських країнах СНД. 

15.  Для яких пострадянських країн СНД характерні найвищі показники 

індексу управління? 

 

Література: 

 

1. 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.  

2. 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  

3. Бялоблоцький З. Стабільність та ефективність урядів у політичних 

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

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 470 с.  

4. Литвин В. Концептуальне визначення поняття «урядова стабільність» /   

В. Литвин // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : 

Політологія. Соціологія. Філософія. – 2008. – № 10. – С. 37–42.  

5. Маркаров А. Институциональная трансформация в Армении в 1990–   

2010 гг. / А. Маркаров [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ysu.am/files/05A_Markarov.pdf  
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6. Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльний 

аналіз: навч. посібник / І. Ю. Осадчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2016. –     306 с. 

7. Kapanadze A. The Constitution-making Politics in Georgia [Electronic 

resource] / Anna Kapanadze. – Budapest, Central European University : 

Department of Political Science, 2010. – 48 p. – Mode of access : 

www.etd.ceu.hu/2010/kapanadze_anna.pdf  

8. Kaufmann D. The Worldwide Governance Indicators : Methodology and 

Analytical Issues [Electronic resource] / Daniel Kaufmann, Aart Kraay, 

Massimo Mastruzzi // The World Bank. – Development Research Group : 

Macroeconomics and Growth Team. – Policy Research Working Paper. – 

2010. – No. 5430. – 31 p. – Mode of access : 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WGI.pdf  

9. Kaufmann D. The Worldwide Governance Indicators Project : Answering the 

Critics / Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Massimo Mastruzzi // World Bank 

Policy Research Working Paper. – 2007. – No. 4149. – 33 p. 

 

Тема 6. Особливості політичних партій і партійних систем у  

пострадянських країнах СНД 

 

1. Історія політичних партій у країнах Східної Європи й Центральної Азії: 

дорадянський та радянський періоди. 

2. Особливості формування та функціонування політичних партій у 

пострадянських країнах СНД. 

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

4. Опозиційні партії в пострадянських країнах СНД. 

5. Типологія партійних систем в пострадянських країнах СНД. 

 

Основні категорії 

 

політична партія, «партія влади», правляча партія, опозиційна партія, індекс 

ефективної кількості парламентських партій, партійна система, однопартійна 

система, двопартійна незбалансована (одностороння) система з однією 

домінуючою партією, двопартійна незбалансована (одностороння) система з 

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 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WGI.pdf
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(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. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Правлячі партії в пострадянських країнах СНД та країнах Центральної 

Європи: порівняльний аналіз. 

2. Кількісні виміри партійних систем в пострадянських країнах СНД. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Особливості формування та функціонування політичних партій у 

пострадянських країнах СНД. 

2. Які Ви знаєте джерела фінансування політичних партій у пострадянських 

країнах СНД? 

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

4. Особливості функціонування «партій влади» та правлячих партій у 

пострадянських країнах СНД. 

5. В якій пострадянській країні СНД на сучасному етапі роль парламентської 

підтримки президента фактично виконують непартійні депутати? 

6. Місце та роль опозиційних партій у політичних системах пострадянських 

країн СНД. 

7. Яка партія є домінуючою? 

8. Що таке «супердомінуюча партія»? 

9. Класифікація партійних систем пострадянських країн СНД. 

10. Рівень непартійності в партійних системах пострадянських країн СНД. 

11. В яких пострадянських країнах СНД партійні системи класифікують як 

непартійні? 

12. В якій пострадянській країні СНД функціонувала однопартійна система? 

13. Які типи двопартійних систем функціонують у пострадянських країнах 

СНД? 

14. Приклади багатопартійних систем у пострадянських країнах СНД. 

15. Які типи атомізованих партійних систем функціонують у пострадянських 

країнах СНД? 
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