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заняття 

Кількість 
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Л ПС ЛР 
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Галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 

052 – політологія 
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Курс  ІІ       Семестр  ІV  
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Зав. кафедрою Романюк А.С.  
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№
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Номер, назва і зміст теми 

К
-т

ь
 г

о
д
и

н
 

Т
З
П

 

Номер, назва і зміст теми 

К
-т

ь
 г

о
д
и

н
 

Т
З
Н

 

Номер, назва і зміст теми 

К
-т

ь
 г

о
д
и

н
 

Т
З
П

 

1 

Поняття "політичний інститут" і 

"політична інституція": визначення, 
становлення, еволюція та сучасний 

стан розвитку 

2  

Поняття "політичний інститут" і 

"політична інституція": визначення, 
становлення, еволюція та сучасний 

стан розвитку 

2  

Поняття "політичний інститут" і 

"політична інституція": визначення, 
становлення, еволюція та сучасний 

стан розвитку 

3,5  

2 

Неоінституціоналізм як теоретико-

методологічний підхід до аналізу 
політичних інститутів та 

інституцій. Феномен політичної 
інституціоналізації 

2  

Неоінституціоналізм як теоретико-

методологічний підхід до аналізу 
політичних інститутів та інституцій. 

Феномен політичної 
інституціоналізації 

2  

Неоінституціоналізм як теоретико-

методологічний підхід до аналізу 
політичних інститутів та 

інституцій. Феномен політичної 
інституціоналізації 

3,5  

3 

Формальні та неформальні 
політичні інститути. Політичні та 

правові норми, конституція та 
конституційна інженерія 

2  

Формальні та неформальні політичні 
інститути. Політичні та правові 

норми, конституція та конституційна 
інженерія 

2  

Формальні та неформальні 
політичні інститути. Політичні та 

правові норми, конституція та 
конституційна інженерія 

3,5  

4 

Ключові інституційні дихотомії, 

параметри вибору та патерни 
функціонування політичних 

інститутів. Стабільність, сила й 
ефективність політичних інститутів 

2  

Ключові інституційні дихотомії, 

параметри вибору та патерни 
функціонування політичних 

інститутів. Стабільність, сила й 
ефективність політичних інститутів 

2  

Ключові інституційні дихотомії, 

параметри вибору та патерни 
функціонування політичних 

інститутів. Стабільність, сила й 
ефективність політичних інститутів 

3,5  

5 

Політична система як 
політологічна категорія: теоретико-

методологічний зріз. 
Структуризація, моделі, 

типологізація та таксономія 
політичних систем 

2  

Політична система як політологічна 

категорія: теоретико-методологічний 
зріз. Структуризація, моделі, 

типологізація та таксономія 
політичних систем 

2  

Політична система як 
політологічна категорія: теоретико-

методологічний зріз. 
Структуризація, моделі, 

типологізація та таксономія 
політичних систем 

3,5  

6 

Держава як основний інститут 
політичної системи. 

Систематизація владно-політичних 
інститутів держави 

2  

Держава як основний інститут 
політичної системи. Систематизація 

владно-політичних інститутів 
держави 

2  

Держава як основний інститут 
політичної системи. 

Систематизація владно-політичних 
інститутів держави 

3,5  

7 

Міжінституційні (виконавчо-

законодавчі) відносини у державі. 
Міжінституційні баланси, 

стримування, противаги та 
конфлікти у політичній системі. 

Форма та система державного 
правління 

2  

Міжінституційні (виконавчо-
законодавчі) відносини у державі. 

Міжінституційні баланси, 
стримування, противаги та конфлікти 

у політичній системі. Форма та 
система державного правління 

2  

Міжінституційні (виконавчо-

законодавчі) відносини у державі. 
Міжінституційні баланси, 

стримування, противаги та 
конфлікти у політичній системі. 

Форма та система державного 
правління 

3,5  

8 
Підходи та моделі типологізації і 
таксономії систем державного 

правління 

2  
Підходи та моделі типологізації і 
таксономії систем державного 

правління 

2  
Підходи та моделі типологізації і 
таксономії систем державного 

правління 

3,5  

9 

Вотуми довіри/інвеститури та 

недовіри урядам як атрибути 
класифікації систем державного 

правління 

2  

Вотуми довіри/інвеститури та 

недовіри урядам як атрибути 
класифікації систем державного 

правління 

2  

Вотуми довіри/інвеститури та 

недовіри урядам як атрибути 
класифікації систем державного 

правління 

3,5  



10 

Президентська система державного 
правління. «Чистий» і 

«модифікований» президенталізм: 
системно-інституційні атрибути 

2  

Президентська система державного 
правління. «Чистий» і 

«модифікований» президенталізм: 
системно-інституційні атрибути 

2  

Президентська система державного 
правління. «Чистий» і 

«модифікований» президенталізм: 
системно-інституційні атрибути 

3,5  

11 

Парламентська система 
державного правління. 

Республіканський і монархічний 
парламентаризм. Типи та моделі 

парламентаризму 

2  

Парламентська система державного 
правління. Республіканський і 

монархічний парламентаризм. Типи 
та моделі парламентаризму 

2  

Парламентська система 
державного правління. 

Республіканський і монархічний 
парламентаризм. Типи та моделі 

парламентаризму 

3,5  

12 

Напівпрезидентська система 
державного правління: історія, 

визначення, підходи до 
дефініювання та критика 

2  

Напівпрезидентська система 
державного правління: історія, 

визначення, підходи до дефініювання 
та критика 

2  

Напівпрезидентська система 
державного правління: історія, 

визначення, підходи до 
дефініювання та критика 

3,5  

13 

Інституційно-процесуальні 
(формальні) та політично-

поведінкові (фактичні) різновиди 
напівпрезидентської системи 

державного правління 

2  

Інституційно-процесуальні 
(формальні) та політично-поведінкові 

(фактичні) різновиди 
напівпрезидентської системи 

державного правління 

2  

Інституційно-процесуальні 
(формальні) та політично-

поведінкові (фактичні) різновиди 
напівпрезидентської системи 

державного правління 

3,5  

14 

Системи державного правління з 

інститутом суперпрезидента. 
Суперпрезиденталізм і 

супернапівпрезиденталізм 

2  

Системи державного правління з 

інститутом суперпрезидента. 
Суперпрезиденталізм і 

супернапівпрезиденталізм 

2  

Системи державного правління з 

інститутом суперпрезидента. 
Суперпрезиденталізм і 

супернапівпрезиденталізм 

3,5  

15 
Системи державного правління 

непарламентських монархій 
2  

Системи державного правління 
непарламентських монархій 

2  
Системи державного правління 

непарламентських монархій 
3,5  

16 
Ідеократичні (нетипові) форми та 
системи державного правління 

2  
Ідеократичні (нетипові) форми та 
системи державного правління 

2  
Ідеократичні (нетипові) форми та 
системи державного правління 

3,5  

Всього: 120 
32  32  56  

Викладачі: проф. Литвин В.С., доц. Осадчук І.Ю. 

                                                                                                                                                                

 
Склав: проф. каф. політології, д. політ. н. Литвин В.С. 


