
 
 

Кафедра політології 

Політичні інститути: інструменти аналізу 
Назва вибіркової дисципліни 

Семестр: 7 або 8 (бакалавр) 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекції – 14, семінарські – 16) 

Лектор: доц., к.п.н. Литвин Віталій Сергійович (ел. адреса: lytvyn.vitaliy@gmail.com) 

 

Результати навчання: 

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 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; 

 користуватись методами та інструментами кількісного аналізу політичних інститутів; 

 кількісно аналізувати політичні, партійні та виборчі системи сучасних країн світу; 

 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. 

 

Анотація навчальної дисципліни:  

Мета: ознайомити студентів з 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 та якість політичних інститутів у сучасних політичних 

системах. 

Завдання: сформулювати в студентів понятійно-категоріальний апарат для дослідження політичних 

інститутів; проінтерпретувати теоретичні уявлення про політичну сферу як сукупність інститутів і 

впорядкованих системних відносин; прищепити знання про еволюцію і сучасний стан розвитку політичних 

інститутів у демократичних і авторитарних країнах світу; сформувати навики виокремлення тенденцій, які 

властиві політичним інститутам тих чи інших країн; 
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота, навчальні 

дискусії, навчальні конференції.  

Форма звітності: залік 

Мова навчання: українська  
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