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2020–2021 навчального року 

 

Назва курсу Політичні системи СНД 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, Львівський національний університет імені  

Івана Франка, вул. Університетська 1, ауд. 201   

(семінарські заняття); 

онлайн-режим на платформі Microsoft Teams  

(лекційні заняття) 

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 
Осадчук Ігор Юрійович, кандидат політичних наук,  

доцент кафедри політології 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Е-mail:ihor.osadchuk@lnu.edu.ua; 

ihorosadchuk89@gmail.com 

Персональна сторінка: http://filos.lnu.edu.ua/employee/8032 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

В онлайн-режимі на платформі Microsoft Teams 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/course/politychni-systemy-snd 

Інформація про 

курс 

«Політичні системи СНД» – вибіркова навчальна 

дисципліна, що вивчається студентами четвертого курсу 

спеціальності «політологія» філософського факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Дисципліна є складовою частиною вивчення 

політичної науки і викладається у восьмому семестрі  в 

обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

курсу 

Курс є елементом такого напряму сучасної політичної 

науки, як порівняльна політологія. Наголос у межах курсу 

зроблено на якісній та кількісній складових 

компаративного аналізу. Курс було розроблено з прицілом 

на усталені й новітні якісні та кількісні механізми, 

методики, інструменти аналізу таких складових 

політичних систем пострадянських країн СНД, як інститут 

президентства, парламенти, уряди, виборчі системи,  

політичні партії і партійні системи. Методологічною 

основою курсу є неоінституціоналізм. У науковому та 

навчальному плані курс використаний як механізм 

диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери 

mailto:ihor.osadchuk@lnu.edu.ua
mailto:ihorosadchuk89@gmail.com
http://filos.lnu.edu.ua/employee/8032
https://filos.lnu.edu.ua/course/politychni-systemy-snd
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наукового політологічного аналізу. 

Курс розділено на два змістові модулі. У першому модулі 

– вивчення особливостей трансформації політичних 

систем пострадянських країн СНД, запропоновано до 

розгляду такі політичні інститути як інститут 

президентства, парламенти, виборчі системи в 

пострадянських країнах СНД. У другому змістовому 

модулі представлено такі політичні інститути: уряди, 

партії та партійні системи, політичні еліти в 

пострадянських країнах СНД.   

Мета та цілі курсу 

Мета курсу – ознайомити студентів з особливостями 

організації та функціонування політичних систем 

пострадянських країн СНД крізь призму формування та 

функціонування політичних інститутів цих країн, із 

специфікою застосування якісних та кількісних вимірів та 

методів у порівняльному аналізі політичних інститутів; 

виробити у студентів уявлення про ефективність і якість 

політичних інститутів у політичних системах 

пострадянських країн СНД. 

Завдання курсу: 

 прищепити знання про еволюцію і сучасний стан 

розвитку політичних інститутів як складових 

політичних систем пострадянських країн СНД; 

 розкрити особливості використання якісних та 

кількісних інструментів порівняльного аналізу 

політичних інститутів і процесів у політичних 

системах пострадянських країн СНД; 

 сформувати навики виокремлення тенденцій, які 

властиві політичним інститутам як складовим 

політичних систем пострадянських країн СНД;  

 прищепити   в   студентів   навики   самостійного   

якісного та кількісного   аналізу   політичних 

інститутів і процесів у політичних системах 

пострадянських країн СНД.   

   

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Бялоблоцький З. Стабільність та ефективність урядів 

у політичних системах країн Східної Європи: 

монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 

470 с. 

2. Конончук С., Валевський О., Ярош О. Практика 

бікамералізму в унітарних державах (порівняльний 

аналіз). Український незалежний центр політичних 

досліджень. К.: Агентство «Україна», 2008. 112 с. 
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3. Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2016. 306 с. 

4. Black J. The Russian Presidency of Dmitry Medvedev, 

2008–2012: The Next Step Forward or Merely a Time 

Out? Abington: Routledge, 2015. 256 p. 

5. Zaznaev O. Measuring Presidential Power in Post-

Communist Countries: Rectification of  Mistakes. 

Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. 

No. 1. P. 443–449. 

 

Додаткова література: 

1. Ализода З. Эволюция парламентаризма в Республике 

Таджикистан. Центральная Азия и Кавказ. 2008. № 

2 (56). С. 100–107. 

2. Зазнаев О. Индексный анализ полупрезидентских 

государств Европы и постсоветского пространства / 

О. Зазнаев // Полис. – 2007. – № 2. – С. 146–164. 

3. Долидзе В. Политические партии и партийное 

строительство в Грузии. Центральная Азия и Кавказ. 

– 2005. № 2. С. 52–65. 

4. Игбаев Р. Этапы и особенности становления 

института президентской власти в Республике 

Казахстан. Вестник Башкирского университета. Уфа, 

2009. № 3. С. 938–943. 

5. Литвин В. Політичні режими сучасності: 

інституційні та процесуальні виміри аналізу / В. 

Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 

632 c. 

6. Ногойбаева Э. Кыргызстан: формирование и 

взаимодействие политических элит. Центральная 

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

7. Овчар І. Суспільно-політичні наслідки перетворень у 

СРСР (1985–1991 роки). Віче. 2007. № 21–22. С. 24–

26. 

8. Осадчук І. Ефективність урядів у пострадянських 

країнах. Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: «Питання 

політології». 2015. Вип. 28. С. 26–31. 

9. Осадчук І. Особливості формування та 

функціонування правлячої еліти в контексті 

«патронажного президенталізму» в Туркменістані. 

Вісник Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Сер.: «Питання політології». 

http://cyberleninka.ru/journal/n/tsentralnaya-aziya-i-kavkaz
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2014. Вип. 27. № 1132. С. 59–62. 

10. Осадчук І. «Партії влади» та правлячі партії в 

пострадянських країнах. Evropský politický a právní 

diskurz. 2016. Svazek 3. 6. vydání. S. 154–161. 

11. Раббимов К. Политические партии Узбекистана: 

между правительством и обществом. Центральная 

Азия и Кавказ. 2007. № 1 (49). С. 67–84. 

12. Скоморовський В. Наслідки перебудовчих процесів 

у СРСР: державно-правовий аспект. Часопис 

Київського університету права. 2013. № 1. С. 22–26. 

13. Филиппова Н. Бикамерализм в постсоветских 

государствах: тенденции развития института. 

ПОЛИТЭКС. 2005. № 3. С. 37–47. 

14. Kapanadze A. The Constitution-making Politics in 

Georgia. Budapest, Central European University: 

Department of Political Science, 2010. 48 p. URL: 

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

15. Nodia G., Scholtbach A. P. The Political Landscape of 

Georgia: Political Parties: Achievements, Challenges 

and Prospects. Eburon, Delft, 2006. 268 p. 

 

Інтернет-джерела: 

1. Corruption Perceptions Index. URL: 

http://www.transparency.org/research/cpi/overview. 

2. Economist Intelligence Unit (EIU). URL:  

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/EIU.xlsx. 

3. ElectionGuide. – International Foundation for Electoral 

Systems (IFES). URL: http://www.electionguide.org. 

4. Freedom in the World. URL: https:// 

freedomhouse.org/report-types/freedom-world. 

5. Nations in Transit. URL: https:// 

freedomhouse.org/report-types/nations-transit. 

6. Parline database on national parliaments. Inter-

Parliamentary Union. URL: http://www.ipu.org/parline-

e/parlinesearch.asp.  

7. Worldwide Governance Indicators (WGI). URL: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx?file

Name=wgi dataset.xlsx. 

Тривалість курсу 105 годин 

Обсяг курсу 
52 години аудиторних занять. З них 26 годин лекцій, 26 

годин практичних занять та 53 години самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

знати 

 теоретичні та методологічні засади курсу; 

http://www.etd.ceu.hu/2010/kapanadze_anna.pdf
http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
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 логіку розвитку/еволюції політичних інститутів як 

складових політичних систем пострадянських країн 

СНД; 

 понятійно-категоріальний апарат для дослідження 

політичних інститутів як складових політичних 

систем пострадянських країн СНД; 

 сутність  інструментів  аналізу  політичних  

інститутів,  які   властиві   політичним системам 

пострадянських країн СНД; 

 суть   формування та функціонування   політичних   

інститутів:   інституту президентства,   парламентів,  

урядів, виборів і виборчих систем, політичних партій 

і партійних систем, політичних еліт у 

пострадянських країнах СНД; 

 еволюцію та сучасний стан розвитку політичних 

інститутів у політичних системах пострадянських 

країн СНД; 

вміти 

 користуватись методами якісного й кількісного 

аналізу політичних інститутів як складових 

політичних систем пострадянських країн СНД; 

 кількісно аналізувати політичні партії, партійні та 

виборчі системи пострадянських країн СНД; 

 аналізувати повноваження політичних інститутів 

пострадянських країн СНД й 

еволюційні/трансформаційні процеси щодо 

інститутів як складових політичних систем цих 

країн; 

 володіти інструментарієм аналізу політичних 

інститутів – тобто різноманітними системами 

індексів; 

 здійснювати порівняння політичних інститутів у 

політичних системах пострадянських країн СНД; 

 доказово і комплексно підходити до розуміння 

сучасного політичного процесу на основі якісного й 

кількісного аналізу політичних інститутів у 

політичних системах пострадянських країн СНД. 

 

Ключові слова 

Пострадянські країни, СНД, трансформації/транзити 

політичних режимів у пострадянських країнах СНД, 

інститут президентства, президент, повноваження 

президентів у пострадянських країнах СНД, індекс 

президентської влади, депутат, вільний тип мандату, 

імперативний мандат, депутатський імунітет, 
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депутатський індемнітет, фракція, депутатська група, 

бікамералізм, уряд, урядовий кабінет, вотум довіри уряду, 

вотум недовіри уряду, партійний уряд, однопартійний 

уряд більшості, однопартійний уряд меншості, 

коаліційний уряд більшості, коаліційний уряд меншості, 

непартійний (технократичний) уряд, напівтехнократичний 

уряд, напівпартійний уряд, стабільність уряду, 

ефективність уряду, «партія влади», правляча партія,  

опозиційна партія, партійна система, типологія партійних 

систем в пострадянських країнах СНД, індекс ефективної 

кількості парламентських партій, політична еліта, клан. 

  

Формат курсу Очний 

Аудиторні 

особливості курсу 

Проведення лекцій, семінарських занять та консультацій 

для кращого розуміння тем дисципліни. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру (усна форма). 

 

Пререквізити 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань, 

достатніх для сприйняття категоріального апарату і 

розуміння джерел з таких дисциплін: «Порівняльна 

політологія», «Політичні інститути та системи», 

«Напівпрезидентська система правління», «Політичні 

режими».  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Навчальний процес здійснюється за традиційною 

технологією: лекції, практичні (семінарські) заняття, 

самостійна робота. На лекційних заняттях 

використовуються: словесні методи (розповідь, бесіда, 

пояснення, діалог); наочні та практичні методи 

(ілюстрація, демонстрація); методи синтезу, аналізу, 

індукції, дедукції тощо. На семінарських заняттях 

використовуються: дискусія, проблемно-пошуковий, 

інтерактивний методи тощо. У межах самостійної роботи 

застосовуються дослідницькі методи. 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер з відповідним програмним 

забезпеченням (Microsoft Office, Microsoft Teams).  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням: 

практичні/самостійні – 30 % семестрової оцінки; 

максимальна кількість 30 балів; контрольні заміри 

(модулі) – 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість 

20 балів; залік – 50 % семестрової оцінки (максимальна 

кількість 50 балів). Максимальна кількість 100 балів. 

Оцінювання знань студентів відбувається на основі 

результатів поточного контролю знань та підсумкового 
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контролю знань (залік). Поточний контроль знань 

студентів проводять за трьома складовими: контроль 

систематичності та активності роботи студента протягом 

семестру; контроль за виконанням модульних завдань; 

контроль за виконанням завдань самостійного 

опрацювання. При контролі систематичності і активності 

роботи студента оцінці підлягають: самостійна робота 

студентів; відвідування й активність на семінарських 

занять; рівень засвоєння знань програмного матеріалу. 

Поточний контроль успішності здійснюється за 

п’ятибальною шкалою: «5» – відмінно, «4» – добре, «3» – 

задовільно, «2» – доповнення, «1» – коментарі (участь у 

дискусії). Контроль знань за результатами вивчення 

окремого змістового модуля оцінюється в 10 балів.  

Письмові роботи: очікується, що студенти виконають 

декілька видів письмових робіт (вирішення кейсу, есе).  

Академічна доброчесність: очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування і втручання 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 контролю знань (залік). При цьому, 

обов’язково враховуються присутність на заняттях й 

активність студента під час практичного заняття, 

списування і плагіат, а також несвоєчасне виконання 
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поставлених завдань. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку 

1. Політика «перебудови» в СРСР. 

2. Причини розпаду СРСР. 

3. Пострадянські країни як категорія політології: 

особливості дефініювання. Пострадянські країни 

СНД. 

4. Президентські системи правління в пострадянських 

країнах СНД. 

5. Парламентська система правління в Молдові. 

6. Напівпрезидентські системи правління в 

пострадянських країнах СНД. 

7. Трансформації/транзити політичних режимів у 

пострадянських країнах СНД. 

8. Історичні передумови виникнення інституту 

президентства в пострадянських країнах СНД. 

9. Умови висунення кандидатів на посаду президента та 

особливості обрання президентів в пострадянських 

країнах СНД. 

10. Вимоги до кандидатів у президенти в пострадянських 

країнах СНД. 

11. Соціальні та матеріально-фінансові гарантії 

діяльності президентів в пострадянських країнах 

СНД. 

12. Повноваження президентів у пострадянських країнах 

СНД. 

13. Особливості відповідальності та дострокового 

припинення повноважень президентів у 

пострадянських країнах СНД. 

14. Історія парламентаризму в країнах Східної Європи та 

Центральної Азії: дорадянський, радянський і 

пострадянський періоди. 

15. Особливості обрання голів парламентів (нижніх палат 

парламентів) у пострадянських країнах СНД. 

16. Повноваження голів парламентів (нижніх палат 

парламентів) у пострадянських країнах СНД. 

17. Дострокове припинення повноважень голів 

парламентів (нижніх палат парламентів) у 

пострадянських країнах СНД. 

18. Спеціальні органи управління парламентами 

(нижніми палатами парламентів) у пострадянських 

країнах СНД. 

19. Статус депутатів парламентів (нижніх палат 
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парламентів) пострадянських країн СНД. 

20. Вимоги до кандидатів на посаду депутата у 

парламентах (нижніх палатах парламентів) 

пострадянських країн СНД. 

21. Депутатський імунітет та індемнітет у 

пострадянських країнах СНД. 

22. Соціальні та матеріально-фінансові гарантії 

депутатської діяльності у пострадянських країнах 

СНД. 

23. Дострокове припинення повноважень депутатів 

парламентів (нижніх палат парламентів) в 

пострадянських країнах СНД. Імперативний мандат у 

пострадянських країнах СНД. 

24. Фракції як елементи структури парламентів (нижніх 

палат парламентів) пострадянських країн СНД. 

25. Депутатські групи як елементи структури парламентів 

(нижніх палат парламентів) пострадянських країн 

СНД. 

26. Комітети та комісії як елементи структури 

парламентів (нижніх палат парламентів) 

пострадянських країн СНД. 

27. Мажоритарні виборчі системи парламентів (нижніх 

палат парламентів) у пострадянських країнах СНД. 

28. Пропорційні виборчі системи парламентів (нижніх 

палат парламентів) у пострадянських країнах СНД. 

29. Змішані виборчі системи парламентів (нижніх палат 

парламентів) у пострадянських країнах СНД. 

30. Особливості бікамералізму в пострадянських країнах 

СНД. 

31. Статус членів верхніх палат парламентів 

пострадянських країн СНД. 

32. Особливості управління верхніми палатами 

парламентів пострадянських країн СНД. 

33. Законодавчий процес в однопалатних парламентах 

пострадянських країн СНД. 

34. Законодавчий процес у двопалатних парламентах 

пострадянських країн СНД. 

35. Оцінка ефективності повноважень парламентів у 

пострадянських країнах СНД. 

36. Участь жінок у парламентах пострадянських країн 

СНД. 

37. Особливості формування урядів у пострадянських 

країнах СНД: правові засади та політична практика. 

38. Особливості відповідальності урядів у 
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пострадянських країнах СНД: правові засади та 

політична практика. 

39. Партійні урядові кабінети у пострадянських країнах 

СНД. 

40. Непартійні урядові кабінети у пострадянських країнах 

СНД. 

41. Стабільність урядових кабінетів у пострадянських 

країнах СНД. 

42. Ефективність урядування в пострадянських країнах 

СНД. 

43. Ефективність урядів у пострадянських країнах СНД. 

44. Історія політичних партій у країнах Східної Європи й 

Центральної Азії: дорадянський та радянський 

періоди. 

45. Особливості формування й функціонування 

політичних партій у пострадянських країнах СНД. 

46. Фінансування політичних партій у пострадянських 

країнах СНД. 

47. «Партії влади» в пострадянських країнах СНД. 

48. Правлячі партії в пострадянських країнах СНД. 

49. Опозиційні партії в пострадянських країнах СНД. 

50. Типологія партійних систем в пострадянських країнах 

СНД. 

51. Політична еліта в Азербайджанській Республіці. 

52. Політична еліта в Республіці Вірменія. 

53. Політична еліта в Російській Федерації. 

54. Політична еліта в Республіці Білорусь. 

55. Політична еліта в Республіці Молдова. 

56. Політичні еліти у країнах Центральної Азії. 

Опитування 
Анкету-оцінку для оцінювання якості курсу буде надано по 

його завершенню. 



Схема курсу 
 

Тиж. / 
дата / 

год. 

Тема План заняття 

Форма 

діяльності 
(заняття) 

лекція, 

самостійна, 
дискусія, 

групова 

робота) 

Література / Ресурси в інтернеті 

1/ 
9.02 

Історико-
політична 

характеристика та 

особливості 

трансформації 
політичних 

систем 

пострадянських 
країн СНД 

(частина 1) 

1.Політика «перебудови» та 

причини розпаду СРСР. 

2.Пострадянські країни як 
категорія політології: 

особливості дефініювання. 

 

Лекція 

1.Каганский В. Советское пространство: конструкция, 
деструкция, трансформация (структурно-геополитологический 

анализ). Общественные науки и современность. 1995. № 2. С. 

25–39. 
2.Козловська Т. Горбачовська «перебудова» та «нове політичне 

мислення»: передумови виникнення і наслідки. Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». 2000. № 

408: Держава та армія. С.139–145.  
3.Овчар І. Суспільно-політичні наслідки перетворень у СРСР 

(1985–1991 роки). Віче. 2007. № 21–22. С. 24–26. 

4.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 
порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 

5.Скоморовський В. Наслідки перебудовчих процесів у СРСР: 
державно-правовий аспект. Часопис Київського університету 

права. 2013. № 1. С. 22–26. 

2/ 

15.02 

Історико-

політична 

характеристика та 
особливості 

трансформації 

політичних 

систем 
пострадянських 

країн СНД 

(частина 1) 

1.Політика «перебудови» та 
причини розпаду СРСР. 

2.Пострадянські країни як 

категорія політології: 

особливості дефініювання. 
 

Семінарськ

е заняття 
(дискусія, 

групова 

робота) 

1.Каганский В. Советское пространство: конструкция, 

деструкция, трансформация (структурно-геополитологический 
анализ). Общественные науки и современность. 1995. № 2. С. 

25–39. 

2.Козловська Т. Горбачовська «перебудова» та «нове політичне 
мислення»: передумови виникнення і наслідки. Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». 2000. № 

408: Держава та армія. С.139–145.  

3.Овчар І. Суспільно-політичні наслідки перетворень у СРСР 
(1985–1991 роки). Віче. 2007. № 21–22. С. 24–26. 

4.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 
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порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. 306 с. 

5.Скоморовський В. Наслідки перебудовчих процесів у СРСР: 

державно-правовий аспект. Часопис Київського університету 

права. 2013. № 1. С. 22–26. 

2/ 

16.02 

Історико-

політична 

характеристика та 
особливості 

трансформації 

політичних 

систем 
пострадянських 

країн СНД 

(частина 2) 

1.Визначення систем 
правління в пострадянських 

країнах СНД. 

2.Трансформації/транзити 

політичних режимів у 
пострадянських країнах СНД. 

Лекція 

1. Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 
2. Elgie R. The classification of democratic regime types: conceptual 

ambiguity and contestable assumptions. European Journal of 

Political Research. 1998. Vol. 33. No. 2. P. 219–238. 

3/ 

22.02 

Історико-
політична 

характеристика та 

особливості 
трансформації 

політичних 

систем 
пострадянських 

країн СНД 

(частина 2) 

1.Визначення систем 

правління в пострадянських 
країнах СНД. 

2.Трансформації/транзити 

політичних режимів у 
пострадянських країнах СНД. 

Семінарськ

е заняття 

(дискусія, 
групова 

робота) 

1. Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 
порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 

2. Elgie R. The classification of democratic regime types: conceptual 
ambiguity and contestable assumptions. European Journal of 

Political Research. 1998. Vol. 33. No. 2. P. 219–238. 

3/ 
23.02 

Порівняльний 

аналіз інституту 

президентства в 
пострадянських 

країнах СНД 

(частина 1) 

1.Історичні передумови 

виникнення інституту 

президентства в 
пострадянських країнах СНД. 

2.Особливості обрання та 

вимоги до кандидатів у 

президенти в пострадянських 
країнах СНД. 

 

Лекція 

1.Кынев А. Институт президентства в странах Центральной и 
Восточной Европы как индикатор процесса политической 

трансформации. Полис. 2002. № 2. С.126–137. 

2.Игбаев Р. Этапы и особенности становления института 
президентской власти в Республике Казахстан. Вестник 

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

3.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. 306 с. 

4.Паречина С. Институт президентства: история и современность 

/ под общ. ред. Е. В. Матусевича. Минск: ИСПИ, 2003. 163 с. 

4/ Порівняльний 1.Історичні передумови Семінарськ 1.Кынев А. Институт президентства в странах Центральной и 
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1.03 аналіз інституту 
президентства в 

пострадянських 

країнах СНД 

(частина 1) 

виникнення інституту 
президентства в 

пострадянських країнах СНД. 

2.Особливості обрання та 

вимоги до кандидатів у 
президенти в пострадянських 

країнах СНД. 

 

е заняття 
(дискусія, 

групова 

робота) 

Восточной Европы как индикатор процесса политической 
трансформации. Полис. 2002. № 2. С.126–137. 

2.Игбаев Р. Этапы и особенности становления института 

президентской власти в Республике Казахстан. Вестник 

Башкирского университета. Уфа, 2009. № 3. С. 938–943. 
3.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 
4.Паречина С. Институт президентства: история и современность 

/ под общ. ред. Е. В. Матусевича. Минск: ИСПИ, 2003. 163 с. 

4/ 
2.03 

Порівняльний 

аналіз інституту 

президентства в 
пострадянських 

країнах СНД 

(частина 2) 

1.Повноваження президентів у 

пострадянських країнах СНД. 
2.Особливості 

відповідальності та 

дострокового припинення 
повноважень президентів у 

пострадянських країнах СНД. 

Лекція 

1.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. 306 с. 

2.Siaroff A. Comparative presidencies: the inadequacy of the 

presidential, semi-presidential and parliamentary distinction. 
European Journal of Political Research. 2003. Vol. 42. No. 3. P. 

287–312. 

3.Zaznaev O. Measuring Presidential Power in Post-Communist 

Countries: Rectification of  Mistakes. Mediterranean Journal of 
Social Sciences. 2015. Vol. 6. No. 1. P. 443–449. 

5/ 

9.03 

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. 

 

Лекція 

1.Ализода З. Эволюция парламентаризма в Республике 

Таджикистан. Центральная Азия и Кавказ. 2008. № 2 (56). С. 
100–107. 

2.Бадалов Р., Мехти Н. Политические институты Азербайджана: 

дихотомия текста и реальности // Аракелян A., Нодиа Г. Процесс 

конституционно-политической реформы в Грузии, в Армении и в 
Азербайджане: политическая элита и голос народа. Тбилиси: 

Международный институт демократии и содействия выборам, 

2005. С. 174–204. 
3.Курманов З. Парламентаризм в Кыргызстане: анализ 

пройденных этапов (1995–2005 гг.). Становление и развитие 

парламента и парламентаризма в Кыргызстане: материалы 
научно-практической конференции (Иссык-Куль, 5–6 октября 

2009 г.). Бишкек, 2009. С. 25–48. 

4.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. 306 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/tsentralnaya-aziya-i-kavkaz
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6/ 

15.03 

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. 

 

Семінарськ

е заняття 
(дискусія, 

групова 

робота 

1.Ализода З. Эволюция парламентаризма в Республике 
Таджикистан. Центральная Азия и Кавказ. 2008. № 2 (56). С. 

100–107. 

2.Бадалов Р., Мехти Н. Политические институты Азербайджана: 

дихотомия текста и реальности // Аракелян A., Нодиа Г. Процесс 
конституционно-политической реформы в Грузии, в Армении и в 

Азербайджане: политическая элита и голос народа. Тбилиси: 

Международный институт демократии и содействия выборам, 
2005. С. 174–204. 

3.Курманов З. Парламентаризм в Кыргызстане: анализ 

пройденных этапов (1995–2005 гг.). Становление и развитие 

парламента и парламентаризма в Кыргызстане: материалы 
научно-практической конференции (Иссык-Куль, 5–6 октября 

2009 г.). Бишкек, 2009. С. 25–48. 

4.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 
порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 

6/16.0

3 

Порівняльна 
характеристика 

парламентів 

пострадянських 
країн СНД 

(частина 2) 

1.Статус депутатів 

парламентів (нижніх палат 
парламентів) пострадянських 

країн СНД. 

2.Фракції та депутатські групи 
як елементи структури 

парламентів (нижніх палат 

парламентів) пострадянських 
країн СНД. 

3.Комітети та комісії як 

елементи структури 

парламентів (нижніх палат 
парламентів) пострадянських 

країн СНД. 

Лекція 

1.Александров А. Типы депутатского мандата. Legea şi viaţa. 

2014. № 12/3. С. 3–7. 
2.Депутатські привілеї: зарубіжний досвід та пропозиції для 

України: інформаційно-аналітичне дослідження / Д. Ковриженко 

(кер. авт. 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.  

3.Мартиненко П. Парламентаризм та імунітети: критичний 

досвід України. Юридичний журнал.  2010. № 4. С. 88–95. 

4.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 
порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 

7/22.0

3 

Порівняльна 
характеристика 

парламентів 

пострадянських 

країн СНД 
(частина 2) 

1.Статус депутатів 
парламентів (нижніх палат 

парламентів) пострадянських 

країн СНД. 

2.Фракції та депутатські групи 
як елементи структури 

Семінарськ

е заняття 

(дискусія, 
групова 

робота) 

1.Александров А. Типы депутатского мандата. Legea şi viaţa. 
2014. № 12/3. С. 3–7. 

2.Депутатські привілеї: зарубіжний досвід та пропозиції для 

України: інформаційно-аналітичне дослідження / Д. Ковриженко 

(кер. авт. кол.), О.Чебаненко, О. Грищук, Н. Колодяжна, Я. 
Бєсєда; підготовлено Лабораторією законодавчих ініціатив за 

http://cyberleninka.ru/journal/n/tsentralnaya-aziya-i-kavkaz
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парламентів (нижніх палат 
парламентів) пострадянських 

країн СНД. 

3.Комітети та комісії як 

елементи структури 
парламентів (нижніх палат 

парламентів) пострадянських 

країн СНД. 

підтримки програми сприяння парламенту України Університету 
Індіани, США. К. : Лабораторія законодавчих ініціатив, 2007. 33 

с.  

3.Мартиненко П. Парламентаризм та імунітети: критичний 

досвід України. Юридичний журнал.  2010. № 4. С. 88–95. 
4.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 

7/23.0

3 

Порівняльна 
характеристика 

парламентів 

пострадянських 

країн СНД 
(частина 3) 

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. 

Лекція 

1.Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: 

монографія / за заг. ред. О. А. Фісуна. Харків: Золоті сторінки, 

2008. 200 с. 

2.Конончук С., Валевський О., Ярош О. Практика бікамералізму 
в унітарних державах (порівняльний аналіз). Український неза-

лежний центр політичних досліджень. К.: Агентство «Україна», 

2008. 112 с. 
3.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 

4.Панчак-Бялоблоцка Н. Особливості формування та складу 
верхніх палат у парламентах країн Центральної та Східної 

Європи. Українська національна ідея: реалії та перспективи 

розвитку: Зб. наук. пр. Львів, 2008. Вип. 23. С. 149–157. 
5.Филиппова Н. Бикамерализм в постсоветских государствах: 

тенденции развития института. ПОЛИТЭКС. 2005. № 3. С. 37–47. 

6.Women in National Parliaments. Inter-Parliamentary Union. URL: 
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm. 

8/29.0

3 

Порівняльна 

характеристика 
парламентів 

пострадянських 

країн СНД 

(частина 3) 

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 

Семінарськ

е заняття 

(дискусія, 
групова 

робота) 

1.Двопалатний парламент: світовий досвід та українські реалії: 

монографія / за заг. ред. О. А. Фісуна. Харків: Золоті сторінки, 

2008. 200 с. 
2.Конончук С., Валевський О., Ярош О. Практика бікамералізму 

в унітарних державах (порівняльний аналіз). Український неза-

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

3.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 
4.Панчак-Бялоблоцка Н. Особливості формування та складу 

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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участі в них жінок у 
пострадянських країнах СНД. 

верхніх палат у парламентах країн Центральної та Східної 
Європи. Українська національна ідея: реалії та перспективи 

розвитку: Зб. наук. пр. Львів, 2008. Вип. 23. С. 149–157. 

5.Филиппова Н. Бикамерализм в постсоветских государствах: 

тенденции развития института. ПОЛИТЭКС. 2005. № 3. С. 37–47. 
6.Women in National Parliaments. Inter-Parliamentary Union. URL: 

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm. 

8/30.0
3 

Порівняльна 

характеристика 

урядів 
пострадянських 

країн СНД 

(частина 1) 

1.Особливості формування, 
функціонування й 

відповідальності урядів у 

пострадянських країнах СНД: 

правові засади та політична 
практика. 

2.Типологія урядових 

кабінетів у пострадянських 
країнах СНД. 

 

Лекція 

1.Бялоблоцький З. Стабільність та ефективність урядів у 
політичних системах країн Східної Європи: монографія. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 470 с. 

2.Долженков О. Еволюція політико-правового статусу уряду 

України крізь призму білоруського досвіду. Освіта регіону: 
політологія, психологія, комунікації. 2013. № 2. URL: http://social-

science.com.ua/article/1030. 

3.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 
порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 

9/5.04 

Порівняльна 

характеристика 

урядів 
пострадянських 

країн СНД 

(частина 1) 

1.Особливості формування, 

функціонування й 
відповідальності урядів у 

пострадянських країнах СНД: 

правові засади та політична 
практика. 

2.Типологія урядових 

кабінетів у пострадянських 

країнах СНД. 
 

Семінарськ
е заняття 

(дискусія, 

групова 
робота) 

1.Бялоблоцький З. Стабільність та ефективність урядів у 

політичних системах країн Східної Європи: монографія. Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 470 с. 

2.Долженков О. Еволюція політико-правового статусу уряду 

України крізь призму білоруського досвіду. Освіта регіону: 
політологія, психологія, комунікації. 2013. № 2. URL: http://social-

science.com.ua/article/1030. 

3.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. 306 с. 

9/6.04 

Порівняльна 

характеристика 

урядів 

пострадянських 
країн СНД 

(частина 2) 

1.Стабільність урядових 

кабінетів у пострадянських 
країнах СНД. 

2.Ефективність урядування в 

пострадянських країнах СНД. 

3.Ефективність урядів у 
пострадянських країнах СНД. 

Лекція 

1.Бялоблоцький З. Стабільність та ефективність урядів у 

політичних системах країн Східної Європи: монографія. Львів: 
ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 470 с. 

2.Литвин В. Концептуальне визначення поняття «урядова 

стабільність». Науковий вісник Ужгородського університету. 

Сер.: Політологія. Соціологія. Філософія. 2008. № 10. С. 37–42. 
3.Осадчук І. Ефективність урядів у пострадянських країнах. 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна. Сер.: «Питання політології». 2015. Вип. 28. С. 26–31. 
4.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. 306 с. 

5.Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. The Worldwide Governance 

Indicators: Methodology and Analytical Issues. The World Bank. 

Development Research Group: Macroeconomics and Growth Team. 
Policy Research Working Paper. 2010. No. 5430. 31 p. 

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

10/12.

04 

Порівняльна 
характеристика 

урядів 

пострадянських 
країн СНД 

(частина 2) 

1.Стабільність урядових 

кабінетів у пострадянських 

країнах СНД. 
2.Ефективність урядування в 

пострадянських країнах СНД. 

3.Ефективність урядів у 

пострадянських країнах СНД. 

Семінарськ

е заняття 
(дискусія, 

групова 

робота) 

1.Бялоблоцький З. Стабільність та ефективність урядів у 
політичних системах країн Східної Європи: монографія. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 470 с. 

2.Литвин В. Концептуальне визначення поняття «урядова 

стабільність». Науковий вісник Ужгородського університету. 
Сер.: Політологія. Соціологія. Філософія. 2008. № 10. С. 37–42. 

3.Осадчук І. Ефективність урядів у пострадянських країнах. 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна. Сер.: «Питання політології». 2015. Вип. 28. С. 26–31. 

4.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 
5.Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. The Worldwide Governance 

Indicators: Methodology and Analytical Issues. The World Bank. 

Development Research Group: Macroeconomics and Growth Team. 
Policy Research Working Paper. 2010. No. 5430. 31 p. 

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

10/13.
04 

Особливості 

політичних партій 
і партійних 

систем у 

пострадянських 
країнах СНД 

(частина 1) 

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. 

 

Лекція 

1.Коргунюк Ю. Финансирование партий в постсоветской России: 

между бизнесом и властью. Полития. 2010. № 3–4 (58–59). С. 
87–120. 

2.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 

порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. 306 с. 

 

11/19.

04 

Особливості 

політичних партій 
і партійних 

1.Історія політичних партій у 

країнах Східної Європи й 
Центральної Азії: 

Семінарськ

е заняття 
(дискусія, 

1.Коргунюк Ю. Финансирование партий в постсоветской России: 

между бизнесом и властью. Полития. 2010. № 3–4 (58–59). С. 
87–120. 



8 

 

  

систем у 
пострадянських 

країнах СНД 

(частина 1) 

дорадянський та радянський 
періоди. 

2.Особливості формування та 

функціонування політичних 

партій у пострадянських 
країнах СНД. 

 

групова 
робота) 

2.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 
порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 

 

11/20.

04 

Особливості 

політичних партій 

і партійних 
систем у 

пострадянських 

країнах СНД 
(частина 2) 

1.«Партії влади» та правлячі 

партії в пострадянських 
країнах СНД. 

2.Опозиційні партії в 

пострадянських країнах СНД. 
3.Типологія партійних систем 

в пострадянських країнах 

СНД. 

Лекція 

1.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 
порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 

2. Осадчук І., Литвин В. Теоретико-методологічні параметри і 

підходи до типологізації партійних систем та емпірично-порівняльні 
результати їх верифікації на прикладі України (1990–2016). 

Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  

збірник статей і тез за результатами наукової конференції 
«Політичні партії і вибори: українські та світові практики» 

(пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За 

заг. редакцією А. Романюка. Львів: Простір-М, 2017. С. 149–193. 

12/26.
04 

Особливості 

політичних партій 
і партійних 

систем у 

пострадянських 

країнах СНД 
(частина 2) 

1.«Партії влади» та правлячі 
партії в пострадянських 

країнах СНД. 

2.Опозиційні партії в 
пострадянських країнах СНД. 

3.Типологія партійних систем 

в пострадянських країнах 

СНД. 

Семінарськ
е заняття 

(дискусія, 

групова 

робота) 

1.Осадчук І. Політичні інститути пострадянських країн: 
порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2016. 306 с. 

2. Осадчук І., Литвин В. Теоретико-методологічні параметри і 
підходи до типологізації партійних систем та емпірично-порівняльні 

результати їх верифікації на прикладі України (1990–2016). 

Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  

збірник статей і тез за результатами наукової конференції 
«Політичні партії і вибори: українські та світові практики» 

(пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За 

заг. редакцією А. Романюка. Львів: Простір-М, 2017. С. 149–193. 

12/27.
04 

Політичні еліти в 

пострадянських 
країнах СНД 

(частина 1) 

1.Політична еліта в 
Азербайджанській Республіці. 

2.Політична еліта в Республіці 

Вірменія. 

3.Політична еліта в Російській 
Федерації. 

 

Лекція 

1.Григорьев Л. Трансформация России: для людей или для элит? 

Полития. 2015. № 1 (76). С. 114–139.   

2.Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М.: Захаров, 

2005. 384 с. 
3.Шестопал Е. Элиты и общество как политические акторы 

постсоветской России. Социологические исследования. 2016. № 5. 

С. 35–43 
4.Ergun A. Post-Soviet Political Transformation in Azerbaijan: 
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Political Elite, Civil Society and the Trials of Democratization. 
Uluslararası İlişkiler. 2010. Vol. 7. No. 26. P. 67-85. 

5.The political elite of post-independence Armenia: characteristics 

and patterns of formation. AREG Scientific Cultural Youth 

Association. Yerevan: Edit Print, 2014. 150 p. 

13/4.0
5 

Політичні еліти в 

пострадянських 
країнах СНД 

(частина 2) 

1.Політична еліта в Республіці 

Білорусь. 

2.Політична еліта в Республіці 
Молдова. 

3.Політичні еліти у країнах 

Центральної Азії.  

Лекція 

1.Болпонова А. Политические кланы Кыргызстана: история и 

современность. Центральная Азия и Кавказ. 2015. Т. 18. Вып. 3–4. С. 

57–72.  
2.Горак С. Трансформация идентичности среднеазиатских элит. 

Традиция и современность. Дискурс Пи: научно-практический 

альманах. 2005. Вып. 5. C. 27–29.  

3.Ляшенко Т. Особливості формування політичного класу в 
країнах Центральної Азії. Наукові записки Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 

України. 2010. Вип. 1. С. 149–16 
4.Руст M. Современные беларуские и украинские политические 

элиты: генезис, сущность, значение. Przegląd Europejski. 2012. 

Nr. 3 (26). S. 70–81 

5.Шарафиева О. Роль региональных кланов во внутренней 
политике Таджикистана. Вестник Томского государственного 

университета. 2012. № 359. C. 98–100. 

6.Collins K. Clans, Pacts, and Politics in Central Asia. Journal of 
Democracy. 2002. Vol. 13. No. 3. P. 137–152. 

7.Gherasimov C. Political Elite Renewal in Georgia, Moldova 

and Ukraine. Research Paper. Chatham House. The Royal Institute of 
International Affairs, 2019. URL: 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-05-14-

Political%20Elite%20Renewal.pdf. 

 


