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Силабус курсу "Політичні інститути: кількісні виміри аналізу" третього навчального року 

 

Назва курсу Політичні інститути: кількісні виміри аналізу 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська 1, 79000 

Факультет та кафедра 

дисципліни 
Філософський факультет, кафедра політології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань: 05 – соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 052 політологія 

Викладачі курсу 
Литвин Віталій Сергійович, доктор політичних наук, професор кафедри 

політології ЛНУ ім. І. Франка, доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

Email: vitaliy.lytvyn@lnu.edu.ua 

Сторінка викладача: http://filos.lnu.edu.ua/employee/vitaliy-lytvyn 

Місце знаходження: Львів, Львівський національний університет імені 

Івана Франка, ауд. 206 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щосереди, 11:50 – 13:10 год. 

(філософський факультет, кафедра політології, ауд. 206 + дистанційно) 

+ 

У день проведення лекцій/практичних занять. Також можливі он-лайн 

консультації й емейлінг на електронну адресу викладача 

Сторінка курсу  

Інформація про курс 

Політичні інститути формують стимули, котрі в свою чергу мають 

дуже значний вплив на стратегічний вибір, зроблений політичними 

діячами. В цьому сенсі політичні інститути є своєрідними "правилами 

гри" політичного процесу, а також створені задля вирішення 

конкретних політичних проблем. З огляду на це, саме кількісний аналіз 

політичних інститутів може стати тим ключовим чинником, який зі 

значною долею очевидності свідчитиме про тенденції, перспективи та 

прогностичні варіанти розвитку політичного процесу. Саме з огляду на 

це, запропонований навчальний курс та навчально-методичний 

комплекс мають розглядатись як один з елементів у контексті такого 

напряму сучасної політичної науки, як порівняльна політологія. В 

заданому випадку наголос зроблено саме на кількісній складовій 

компаративного аналізу. Курс було розроблено з прицілом на усталені 

та новітні кількісні механізми, методики, а також виміри аналізу таких 

політичних інститутів, як соціополітичний поділ, конституційна 

система правління, політичний режим, глава держави, виконавча влада 

(урядовий кабінет та система урядування), законодавча влада 

(парламент і парламентаризм), партії і партійні системи, вибори та 

виборчі системи, демократизація, глобалізація й трансформація тощо. 

Методологічно курс сягає своїм корінням теорії раціонального вибору, 

але він також включає в себе й інші теоретико-методологічні 

перспективи. Емпірично більшість запропонованих тем у контексті 

аналізу політичних інститутів будуть обговорюватися у контексті 

різних політичних режимів – як демократичних, так і авторитарних та 

перехідних (гібридних). В науковому плані курс повинен бути 

використаний як механізм диверсифікації і поглиблення (звуження) 

сфери наукового політологічного аналізу. 
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Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна "Політичні інститути: кількісні виміри аналізу" є 

нормативним курсом зі спеціальності 052 політологія для освітньої 

програми підготовки бакалаврів головно спеціалізації "Політичний 

аналіз і консалтинг", яка викладається в четвертому семестрі в обсязі 

4,5 кредити (за ECTS). Курс розділено на два змістовні модулі. У 

першому модулі пропонуємо вивчення політичних інститутів в цілому, 

їх еволюції і сучасного стану розвитку. В межах кількісних вимірів 

аналізу до розгляду представлено проблематику неоінституціональних 

методів політологічних досліджень й доказової політології, 

запропоновано до розгляду такі політичні інститути як 

соціополітичний поділ, демократія і демократизація, трансформація, 

глобалізація, система державного правління, глава держави та 

виконавча влада. У другому модулі представлено суть та способи 

кількісних вимірів таких політичних інститутів: парламент і 

парламентаризм, партії та партійні системи, вибори та виборчі системи, 

ідеологічний спектр, уряди та урядування (стабільність й 

ефективність), конституціоналізм, конфлікт тощо. Курс складається із 

10 тем, які вивчаються лекційно-семінарським, а також самостійним 

методом. У програмі курсу подано основні проблеми, котрі слід 

з’ясувати у рамках кожної з теми. В планах лекційних занять із 

дисципліни "Політичні інститути: кількісні виміри аналізу" 

запропоновано перелік планових лекцій і самостійних завдань курсу, а 

також перелік питань, які виносяться на заняття з списком 

використаних джерел. У плані семінарських занять з дисципліни також 

запропоновано перелік 10 тем семінарських (практичних) занять й 

питань, які на ці заняття виносяться зі зазначеним списком потрібних 

задля підготування занять джерел. Теж запропоновано перелік запитань 

на кожний із модульних контролів (по два модульні контролі або 

аналогічні їм контрольні заходи в кожному навчальному семестрі). 

Окремо наприкінці навчально-методичного посібника зазначено список 

використаної літератури, який полегшить процес підготовки до занять 

та розширить поле навчального й наукового інтересу студентів. 

Мета та цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни "Політичні інститути: кількісні виміри 

аналізу" є ознайомити студентів із основами та принципами функціонування 

сучасних політичних інститутів, із особливостями застосування кількісних 

вимірів та методів у порівняльному аналізі політичних інститутів; виробити у 

студентів уявлення про ефективність і якість політичних інститутів у 

сучасних політичних системах. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Голосов Г. Сравнительная политология: 3-е изд., перераб. и доп. 

Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2001. 368 с.  

2. Коули Д. Двухпалатность и Разделение Властей в Современных 

Государствах // Полис. 1997. № 3. С. 148-168. 

3. Ларсен С. Теория и методы в современной политическая науке. 

Первая попытка теоретического синтеза. Москва: РОССПЭН, 2009. 

751 с. 

4. Литвин В. Інституційні атрибути кількості, розміру та членства в 

постійних парламентських комітетах у європейських 

представницьких демократіях: порівняльний аналіз (станом на 
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грудень 2015 року) / В. Литвин, А. Романюк // Політичне життя. 

2016. № 3. С. 115-141. 

5. Панчак-Бялоблоцка Н. Політична структуризація парламентів країн 

Центральної Європи: Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 324 с. 

Додаткова література: 

6. Антанович Н. Индексы как измерительный инструмент в 

политологии // Веснік Бресцкага універсітэта: Серия 1 (Філасофія. 

Паліталогія. Сацыялогія). 2010. № 1. С. 161. 

7. Панчак-Бялоблоцька Н. Теоретичні патерни й емпіричні показники 

стабільності урядів меншості у європейських парламентських 

демократіях // SHV. 2017. Vol. 3. No. С. 45-56.  

8. Попова О. "Измерительный инструмент" в сравнительной 

политологии: к вопросу о нерешенных проблемах // Политэкс (Politex: 

Политическая экспертиза). 2009. № 1. С. 271-291. 

9. Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии 

// Полис. 2003. № 3. С. 67-77. 

10. Elgie R. Maximizing the Reliability of Cross-National Measures of 

Presidential Power / Robert Elgie, David Doyle // British Journal of 

Political Science. 2014: First View Article. P. 1-11.  

11. Fish S. Stronger Legislatures, Stronger Democracies // Journal of Democracy. 

2006. Vol. 17. No. 1. P. 5-20. 

12. Monroe K. Contemporary Empirical Political Theory. University of 

California Press, 1997. 329 p. 

13. Shepsle K. Analyzing Politics: Rationality, Behavior, and Institutions. 

W.W. Norton, 2010. 548 p. 

14. Siaroff A. Comparative presidencies: The inadequacy of the presidential, 

semi-presidential and parliamentary distinction // European Journal of 

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

Інтернет-джерела: 

15. Döring H., Manow P. Parliaments and governments database (ParlGov): 

Information on parties, elections and cabinets in modern democracies. 

URL: http://www.parlgov.org/ 

16. Freedom in the World. URL: http://www.freedomhouse.org/report-

types/freedom-world 

17. Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–

2013. URL: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm 

18. Nations in Transit. URL: http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-

transit 

19. Varieties of democracy. URL: https://v-dem.net/ 

Тривалість курсу 135 год. 

Обсяг курсу 
Загалом 135 годин, зокрема 80 години аудиторних занять. З них: 32 години 

лекцій, 48 годин практичних занять та 55 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

- Знати: теоретичні і методологічні засади аналізу політичних 

інститутів; логіку розвитку та еволюції неоінституціоналізму в ХХ-ХХІ 

ст.; понятійно-категоріальний апарат для дослідження політичних 

інститутів; сутність кількісних інструментів аналізу політичних 

інститутів, які властиві політичним системам; суть основних 

http://www.parlgov.org/
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world
http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-transit
http://www.freedomhouse.org/report-types/nations-transit
https://v-dem.net/
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політичних інститутів: глави держави, парламенту, прем’єр-міністра, 

уряду, політичних партій, виборів; еволюцію та сучасний стан розвитку 

політичних інститутів у демократичних і авторитарних країнах світу; 

- Вміти: усвідомлювати сутність та еволюцію порівняльного 

методу досліджень політичних інститутів; розуміти патерни 

інституціоналізму та неоінституціоналізму (а також різновидів 

останнього); користуватись методами та інструментами кількісного 

аналізу політичних інститутів; кількісно аналізувати політичні, 

партійні та виборчі системи сучасних країн світу; розбирати 

повноваження політичних інститутів, еволюційних і трансформаційних 

процесів щодо інститутів; володіти інструментарієм аналізу політичних 

інститутів, тобто різноманітними системами індексів; здійснювати 

порівняння політичних інститутів у сучасних політичних системах; 

доказово та комплексно підходити до розуміння сучасного політичного 

процесу на підставі кількісного аналізу політичних інститутів. 

Ключові слова 

Політичний інститут, політична система, індекс, індикатор, маркер, 

порівняльний аналіз, кореляція, політичний режим, міжінституційні 

відносини 

Формат курсу Очний + дистанційній 

Аудиторні особливості 

курсу 

Проведення лекцій, семінарських занять, лабораторних і розрахункових 

робіт та консультацій для кращого розуміння тем дисципліни. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

Форма іспиту – комбінована 

Пререквізити 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін, як "Політичні інститути та системи", "Політичні режими", 

"Партологія", "Псефологія", "Порівняльна політологія", які достатні 

для сприйняття категоріального апарату порівняльної політології і 

елементів державознавства. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, групові розрахункові роботи і т.д.), проектно-орієнтоване 

навчання, дискусія, семінари, самостійна робота, аналіз статистичних баз 

даних. 

Необхідне обладнання 

Вивчення курсу потребуватиме залучення персонального комп’ютера 

(принаймні лектором), мультимедійного проектора. Крім того, бажано, 

щоби студенти також користувались персональними комп’ютерами. Для 

курсу не потрібно спеціалізованого програмного забезпечення. Водночас 

потрібне впевнене користування загальновживаними програмами. Для 

курсу бажане володіння мінімальними навиками роботи з базами даних. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: практичні/самостійні тощо – 30% семестрової 

оцінки (максимальна кількість балів – 30); контрольні заміри (модулі) – 

20% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 20); іспит – 50% 

семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 50).  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (вирішення кейсу, розрахункові роботи).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування і втручання 
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в роботу інших студентів становлять, однак не обмежують прикладів 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак цього є підставою 

для незарахування роботи студента викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману.  

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції та практичні заняття курсу. Студенти 

повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, 

визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих і обов’язкових. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному 

тестуванні, в самостійній роботі і бали підсумкового іспиту. При цьому, 

обов’язково враховуються присутність на заняттях й активність студента 

під час практичного заняття, списування і плагіат, а також несвоєчасне 

виконання поставлених завдань. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену 

Орієнтований перелік питань до іспиту: 

1. Політичний інститут і політична інституція: становлення і 

диференціація понять. Функції політичних інститутів. 

2. Неоінституціоналізм – як теоретико-методологічний підхід до 

аналізу політичних інститутів та інституцій. 

3. Політична інституціоналізація: концептуальне визначення та 

детермінування. 

4. Кількісний компаративний аналіз політичних інститутів: 

концептуалізація понять та теоретико-методологічна структуризація 

підходу. 

5. Індекси, індикатори, маркери, вимірювання – понятійно-

категоріальний апарат кількісного порівняльного аналізу політичних 

інститутів. 

6. Методи порівняльних досліджень політичних інститутів на підставі 

індексів – становлення та класифікація. 

7. Теоретико-методологічні засади структурування кількісних 

вимірювань політичних інститутів. 

8. Теорія "замороження" партійних систем. 

9. Закон кубічного кореня. 

10. Закон Дюверже. 

11. Закон мінімально-переможних коаліцій. 

12. Теорема серединного виборця. 

13. Теорія централізації та децентралізації. 

14. "Залізний" закон олігархії. 

15. Гіпотеза всеохоплення. 

16. Закон Вагнера. 

17. Демократія та демократизація – кількісні виміри порівняльного 

політологічного аналізу (індивідуальні проекти). 

18. "Новий індекс демократизації" К. Херпфера. 

19. Демократія/автократія і демократизація/авторитаризація: кількісні 
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виміри аналізу (організаційні проекти): 

20. Проект "Політія". 

21. Проекти Тату Ванханена (Гельсінського університету). 

22. Громадянські права і політичні свободи "Freedom House". 

23. Політична трансформація: кількісні виміри порівняльного 

політологічного аналізу. 

24. Проекти організації "Freedom House": "Нації у транзиті" і "Країни на 

роздоріжжі". 

25. Проекти фонду Бертельсманна: індекс трансформації 

Бертельсманна і індикатори сталого урядування. 

26. Проекти організації "Transparency International": індекс сприйняття 

корупції, світовий барометр корупції та індекс хабародавців. 

27. Глобалізація: кількісні виміри порівняльного політологічного 

аналізу. 

28. KOF індекс глобалізації. 

29. Індекс глобалізації A.T. Kearney. 

30. CSGR індекс глобалізації. 

31. GlobalIndex проекту "TransEurope". 

32. Індекс глобалізації Маастрихтського університету. 

33. Конституціоналізм і кількісні виміри політичного аналізу. 

34. Кількісна оцінка та порівняльний аналіз систем державного 

правління, розподілу та злиття політичної влади. 

35. Модель Р. Елгі (конституційні системи правління). 

36. Модель С. Скач (типи напівпрезиденталізму). 

37. Модель М. Шугарта та Дж. Кері (класифікація політичних систем). 

38. Модель А. Кроувела (президенціалізація та парламентаризація). 

39. Модель О. Зазнаєва (індекс форми правління). 

40. Кількісні виміри порівняльного аналізу інституту соціополітичних 

поділів (індекс Джині, індекс Алфорда). 

41. Теоретико-методологічні підходи до наукового аналізу інституту 

президентства. 

42. Оцінювання сили президентських повноважень – кількісні підходи. 

43. Оцінювання сили президентських повноважень М. Шугарта та Дж. 

Кері. 

44. Модель сили президентських повноважень Дж. МакГрегора. 

45. Модель вимірювання сили президентів О. Норгаарда і Л. 

Йоханнсена 

46. Оцінювання сили президентських повноважень Дж. Хеллмана і Т. 

Фрая. 

47. Модель визначення президентських повноважень К. Лакі. 

48. Модель вимірювання сили президентських повноважень А. 

Сіароффа. 

49. Визначення сили президентських повноважень К. Армінгеона й Р. 

Кареї. 

50. Оцінювання сили президентських повноважень – кількісні підходи. 

51. Індекс президенціалізації за методикою А. Кроувела. 

52. Методика визначення сили президентських повноважень Е. Тагієва. 

53. Українські моделі щодо оцінювання сили президентів (моделі М. 

Зелінської і Ю. Сурганової). 
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54. Порівняння моделей вимірювання сили президентських 

повноважень. Зіставний підхід О. Зазнаєва. Мультипарадигмальний підхід 

Дж. Фортін. 

55. Терміни повноважень президентів: політичні та економічні 

наслідки.  

56. Індекс ефективної кількості кандидатів у президенти. 

57. Стабільність урядів – кількісні виміри порівняльного аналізу. 

58. Концептуальне визначення поняття "стабільність урядів". 

Індикатори та способи вимірювання урядової стабільності. 

59. Типи урядів і урядова стабільність. Індекс мінімально-переможних 

коаліцій. 

60. Виконавчо-законодавчі відносини та урядова стабільність. Конфлікт 

у системі виконавчої влади. Виборчі системи й урядова стабільність. 

61. Партійні детермінанти урядової стабільності. Індекс урядової сили 

та урядова сила перед парламентом. 

62. Кількісні конструкції коаліційності.  

63. Індекс композиції урядових кабінетів (індекс Шмідта). Норма 

ідеологічного розриву урядових кабінетів. Індекс ідеологічної 

різноманітності урядів Додда. 

64. Міністерська стабільність. Співвідношення з урядовою 

стабільністю. 

65. Маркерний аналіз повноважень прем’єр-міністрів. 

66. Ефективність урядів і систем урядування – кількісні виміри аналізу. 

67. Концептуальне визначення ефективності урядів та систем 

урядування – підходи до порівняльного політологічного аналізу. 

68. Внутрішні параметри урядової ефективності. 

69. Зовнішні параметри ефективності урядів і систем урядування 

(модель Кауфмана, Краайа та Маструцці – The Worldwide Governance 

Indicators). 

70. Порівняння повноважень/сили парламентів – кількісні виміри 

політичного аналізу (модель С. Фіша та М. Кроеніга, модель Панчак-

Бялоблоцкої). 

71. Політична структуризація парламентів – кількісні виміри 

компаративного аналізу. Визначення, суть, індикатори, маркери, рівні. 

72. Кількісні атрибути бікамералізму. Моделі бікамералізму. 

73. Партійно-фракційні індикатори структуризації парламентів – 

кількісні виміри компаративного аналізу (сила, інституціоналізація, 

стійкість та стабільність).  

74. Структуризація парламентів на рівні комітетів – кількісний аналіз 

(сила, розмір, кількість та інституціоналізація). 

75. Парламентська мінливість – дефініювання та операціоналізація. 

76. Парламентська та електоральна мінливість. Індекс 

диспропорційності виборчих систем. 

77. Коливання голосів і парламентська мінливість. Закон "кубічного 

кореня", формула правильного куба. 

78. Абсолютна кількість партій: розрахунок та значення. 

79. Ефективна кількість партій: операціоналізація та шляхи 

вимірювання. Моделі Лааксо і Таагепери, Молінера, Голосова. 

80. Концепція релевантності політичних партій: теоретичне та 
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практичне значення. Відносний розмір найбільших і найменших партій. 

81. Показник двопартійності партійних систем. 

82. Концептуальне визначення партійної фракціоналізації та 

фрагментації. 

83. Операціоналізація партійної фракціоналізації: індекси 

фракціоналізації Рея, індекс Данлеві-Бусека, індекс гіперфракціоналізації 

Вілдгена.  

84. Концепція домінуючої партії – способи вимірювання. Типи 

партійного домінування (модель Бусека, модель Данлеві, модель Богеардса, 

модель Пемпела та модель Блонделя, модель Сарторі, модель О’Лірі). 

85. Концепція основної (просистемної) партії (модель Шофілда, 

Грофмана і Фельда). 

86. Концепція сильної партії (модель Лейвера і Шепсла, модель 

Шофілда і Грофмана).  

87. Індекси партійної влади (індекс Баншофа, індекс Шеплі-Шубіка). 

88. Ідеологія і поляризація у партійних системах – концептуальне 

визначення. 

89. Вимірювання ідеологічної різноманітності партій. Індекс 

ідеологічності. Зважений індекс ліво-правої електоральної поляризації 

Бенойта і Лейвера. 

90. Політичний спектр – індикатори та маркери політологічного 

аналізу. 

91. Одновимірні/одноосьові моделі політичного спектру. 

92. Багатовимірні/багатоосьові моделі політичного спектру. 

93. Партійні системи – кількісні виміри порівняльного аналізу. 

94. Моделі партійних систем Ж. Блонделя та Дж. Сарторі – кількісний 

аналіз. 

95. Стабільність, стійкість й інституціоналізація партійних систем – 

патерни аналізу.  

96. Концептуальне визначення електоральної мінливості 

(волатильності). 

97. Кількісні виміри електоральної мінливості (індекси Педерсена, 

Варвіка, Бартоліні та Мейра, загальної електоральної та парламентської 

мінливості, електоральна мінливості між виборчими та парламентськими 

блоками). 

98. Системи пропорційного представництва (або розподіл мандатів у 

пропорційних виборчих системах). 

99. Методи найбільшого залишку (квота Хейра, квота Хагенбах-

Бішофа, квота Друпа, квота імперіалі, нормальна та посилена квота 

імперіалі). 

100. Методи найбільшого середнього (метод д’Хондта). 

101. Методи дільників (метод найменшого дільника і найбільшого 

дільника, середнє арифметичне та геометричне, середнє гармонічне, датська 

система, метод Сант-Лаге, модифікований метод Сант-Лаге, угорський 

метод Сант-Лаге). 

102. Інші методи розподілу мандатів у пропорційних виборчих системах 

(Хантінгтона, Адамса). Порівняння методів поділу мандатів у парламенті. 

103. Пропорційність/диспропорційність виборчих систем і виборчих 

формул. 
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104. Концептуальне визначення пропорційності і диспропорційності 

виборчих систем. 

105. Індекси пропорційності виборчих систем (індекс максимальних 

відхилень, індекс Рея, квадратичні індекси, індекс Алескерова-Платонова, 

індекс Салаі,  

106. Індекси пропорційності виборчих систем (індекс Гатєва, індекс 

представництва Грофмана, індекс Гюнтера, індекс Макі-Роуза, індекс 

Монро, індекс Рябцева). 

107. Індекси диспропорційності виборчих систем (індекс 

диспропорційності Грофмана, індекс найменших квадратів Галлахера, 

індекс диспропорційності Рея, індекс диспропорційності виборчих систем 

Луземор-Хенбі). 

108. Індекси диспропорційності виборчих систем (індекс 

диспропорційності Сант-Лаге, індекс переважного співвідношення 

Таагепери/Лааксо, індекс максимальної девіації виборчих систем Галлахера, 

індекс диспропорційності Лейпхарта). 

109. Індекс близькості (проксимальності) виборів. 

Опитування Анкету-оцінку для оцінювання якості курсу буде надано по його завершенню. 
 


