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Системи державного правління країн світу 
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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:  

 сутність і логіку диференціції понять форма та система державного правління; 

 понятійно-категоріальний апарат для дослідження систем державного правління;  

 сутність та приклади різних типів систем державного правління;  

 еволюцію та сучасний стан розвитку систем державного правління у різних частинах і країнах світу; 

вміти: 

 усвідомлювати сутність та еволюцію порівняльного методу досліджень систем державного правління; 

 розуміти етапи досліджень форм і систем державного правління; 

 користуватись методами аналізу систем державного правління; 

 володіти інструментарієм аналізу систем державного правління; 

 здійснювати порівняння систем державного правління у сучасних країнах світу; 

 доказово та комплексно підходити до розуміння систем державного правління на основі різних країн 

світу та України. 

 

Анотація навчальної дисципліни:  

Мета: ознайомити студентів з основами/принципами функціонування сучасних форм і систем державного 

правління, із особливостями їхнього порівняльного аналізу, виробити у студентів уявлення про системи 

державного правління сучасних країн світу та України. 

Завдання: Проаналізувати відмінність форм та систем державного правління, з’ясувати суть та особливості 

різних типів систем державного правління у різних країнах світу, зокрема президентських, паралментських 

і напівпрезидентських республік, республік із посадами суперпрезидентів, конституційних, абсолютних, 

дуалістичних і виборчих монархів, а також так званих ідеократичних (нетипових) форм і систем державного 

правління. Методологічно курс сягає теорії неоінституціоналізму, але він включає в себе й інші теоретико-

методологічні перспективи.  

 

Рекомендована література: Еллинек Г. Общее учение о государстве / Вступ. ст. И. Ю. Козлихина. – СПб.: 

Юрид. пресс центр, 2004. – 752 с. ; Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, 

практики.- Запоріжжя: Юрид. ін-т, 2005. – 540 с. ; Морозова Л. А. Теория государства и права: Учеб. – М.: 

Юристъ, 2004. – 414 с. ; Процюк, І. В. Форма державного правління: поняття і сутність [Текст] / І. В. Процюк // 

Проблеми законності. Вип. 106. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. – С. 7-17. ; Процюк, І. В. 

Класифікація форм державного правління [Текст] / І. В. Процюк // Проблеми законності. Вип. 107. – Х. : Нац. 

юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. – С. 3-13. ; Воскресенский Ю. В. Понятие формы правления и критерии 

её различия // Держава і право: Зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. – К.,2002. – Вип. 15. – С. 178–185. ; Сумбатян 

Ю.Г. Монархия – традиционная форма государственности // Вестник Московского университета. Сер. 12. 

Политические науки. – 2001. – № 1. ; Иванов В. Формы правления и политического режима. В поисках нового 

содержания // Логос. – 2008. – № 6. – С. 121-155. 

 

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота, навчальні 

дискусії, навчальні конференції.  

Форма звітності: залік 

Мова навчання: українська  
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