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1. Вступ. Опис навчальної дисципліни 

 

 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 
Денна форма навчання 

 

 
 

Кількість кредитів – 3,5 

Галузь знань 
 

05 "Соціальні та 

поведінкові науки" 

 

 
 

Вибіркова 

Спеціальність 
 

052 "Політологія" 

Модулів – 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання – немає 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 105 

6-й 

Лекції 

 

 

 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2,5 

 

 

 
 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

32 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

41 год. 

Індивідуальні завдання: 0 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять (лекційних і семінарських) до 

кількості годин самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми 

навчання – приблизно 3/2. 



2. Загальні характеристики, компетентності та результати дисципліни 
 

Актуальність курсу. Політичні інститути і системи формують стимули, які в свою чергу 

мають значний вплив на стратегічний вибір, зроблений політичними діячами. В цьому сенсі 

політичні інститути та системи є своєрідними "правилами гри" політичного процесу, а також 

існують у ході розв’язання конкретних політичних проблем. З огляду на це, саме розгляд 

політичних інститутів і міжінституційних відносин може стати ключовим чинником, який 

зі значною долею очевидності свідчитиме про тенденції, перспективи, прогностичні варіанти 

розвитку політичного процесу в тій чи іншій державі та соціумі. Це особливо актуально і цікаво 

у випадку напівпрезидентської системи правління (напівпрезиденталізму) як такої конструкції 

міжінституційних відносин, в якій існує посада всенародно виборного президента, а також 

уряд на чолі з прем’єр-міністром, які колективно відповідальні обов’язково перед парламентом. 

Саме з огляду на це, дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоби розуміти теоретичні та практичні основи аналізу політичних 

інститутів і міжінституційних відносин у рамках напівпрезидентської системи правління, 

передусім в країнах Європи та в Україні. Курс є елементом такого напряму політичної науки, як 

порівняльна політологія. Наголос у рамках курсу зроблено на кількісній і якісній складовій 

аналізу систем правління, однак головно напівпрезиденталізму. Курс розроблено з прицілом на 

усталені і новітні кількісні механізми, методики, виміри аналізу систем правління, зокрема їхніх 

різновидів. Методологічно курс сягає теорії раціонального вибору, проте він також включає 

в себе інші теоретико-методологічні перспективи. Емпірично більшість запропонованих тем 

у зрізі аналізу систем напівпрезидентського типу обговорюються у ракурсі різних політичних 

систем. В науковому контексті курс використаний як механізм диверсифікації і поглиблення 

(звуження) сфери наукового політологічного аналізу. 

Дисципліна "Напівпрезидентська система правління" є вибірковим навчальним курсом в 

рамках спеціальності "Політологія", який вивчається студентами третього року навчання. 

Курс розраховано на 105 годин і запропонованого до вивчення у шостому семестрі. В структурі 

годин курсу виділено такі складові: лекційна – 32 години, семінарські заняття – 32 години, 

самостійні завдання – 41 година. 

Мета курсу: ознайомити студентів з основами й принципами функціонування сучасних 

напівпрезидентських систем правління, особливо в країнах Європи, з особливостями застосування 

якісних та кількісних вимірів і методів у порівняльному аналізі таких систем правління, а 

також виробити у студентів уявлення про ефективність та якість, перспективи і ризики різних 

типів напівпрезидентських систем, передусім в Україні. 

Завдання курсу: визначити сутність/особливості систем державного правління; окреслити 

сутність/особливості кількісного методу порівняльного аналізу систем державного правління; 

схарактеризувати особливості та різновиди напівпрезиденталізму; сформулювати в студентів 

понятійно-категоріальний апарат дослідження різних типів напівпрезиденталізму; пояснити й 

систематизувати теоретичні уявлення про напівпрезиденталізм як про сукупність інститутів, 

процесів і впорядкованих системних відносин; прищепити знання про еволюцію та сучасний 

стан розвитку напівпрезидентських систем у різних країнах та частинах світу, в тому числі й в 

Україні; розкрити особливості використання кількісних інструментів порівняльного аналізу 

напівпрезидентських систем; сформувати навики виокремлення тенденцій, які притаманні 

напівпрезиденталізму тих чи інших країн, зокрема України. 

Теоретична основа/структура курсу. Курс розділено на два змістові модулі. У першому 

змістовому моделі запропоновано вивчення форм і систем державного правління, підходів до 

класифікацій систем державного правління. Також тут увагу зосереджено на аналізі еволюції 

терміна та концепта "напівпрезиденталізм" у політичній теорії та практиці, стану класичних і 

сучасних досліджень напівпрезиденталізму, а також атрибутів цієї системи правління та її 

схвалення і критики. У другому ж змістовому модулі увагу зосереджено головно на розгляді 



різних типів напівпрезидентської системи правління, а також наслідків, ризиків та перспектив 

напівпрезидентської системи правління, зокрема в Україні. У курсі студентам запропоновано 

підхід зі здійснення якісного та кількісного вимірювання напівпрезиденталізму на підставі 

порівняльного аналізу (метод окремого випадку і бінарний аналіз, порівняння контрастних 

або подібних країн, регіональні порівняння, класифікаційні схеми, статистичні, дескриптивні 

дослідження і крос-темпоральний аналіз), соціологічних методів збору інформації, інституційних 

методик, а також системно-структурного методу тощо. Окрему увагу приділено роботі студентів 

з наявними базами статистичних і оціночних даних, які стосуються проблематики політичних 

інститутів та систем і їхнього порівняння. 

Методологічні рекомендації. Дисципліна складається з 16 тем, які вивчаються лекційно- 

семінарським і самостійним методом (на самостійне вивчення було винесено окремі питання 

у межах лекційних і семінарських занять). У програмі курсу запропоновано основні проблеми, 

які треба з’ясувати в рамках кожної з теми. У планах лекційних занять з курсу "Напівпрезидентська 

система правління" запропоновано перелік лекцій і самостійних завдань курсу та перелік 

питань, які виносяться на заняття зі списком джерел. У плані семінарських занять з дисципліни, 

своєю чергою, запропоновано перелік 16 тем семінарських (практичних) занять та питань, які 

різною мірою розвивають тематику лекційних занять та виносяться із зазначеним списком 

потрібних для підготовки занять джерел. Також запропоновано перелік запитань на кожний із 

модульних контролів (разом два модульні контролі або ж аналогічні їм контрольні заходи). 

Тематичні модулі. Курс складається з наступних тематичних модулів: форми та системи 

правління, підходи до класифікації систем правління; історія й еволюція терміна та концепту 

"напівпрезиденталізм"; класичні і сучасні дослідження напівпрезиденталізму й інших систем 

правління; підходи до визначення, концептуалізації та теоретико-методологічної критики 

напівпрезидентської системи правління; атрибути й ознаки напівпрезиденталізму на прикладі 

країн Європи; походження та повноваження президентів і урядів й особливості дуалізму 

виконавчої влади в умовах напівпрезиденталізму в країнах Європи; параметри й опції формування, 

функціонування та відповідальності урядів в умовах європейського напівпрезиденталізму; 

гетерогенність та підходи, чинники й індикатори типологізації напівпрезидентської системи 

правління в країнах Європи; інституційно-процесуальна типологізація напівпрезидентської 

системи правління в країнах Європи; президент-парламентаризм та прем’єр-президенталізм; 

політично-поведінкова типологізація напівпрезидентської системи правління в країнах Європи; 

системи уніфікованого та розділеного правління; когабітація та фази напівпрезиденталізму; 

формально-фактична типологізація напівпрезидентської системи правління в країнах Європи; 

атрибути напівпрезидентської системи правління з посадою сильного президента в країнах 

Європи; патерни напівпрезидентської системи правління з інститутом слабкого і номінального 

президента в країнах Європи; феномен, природа і різновиди збалансованої напівпрезидентської 

системи правління в країнах Європи; політичні та соціально-економічні наслідки і впливи 

напівпрезидентської системи правління в країнах Європи; напівпрезиденталізм і його регіональні 

особливості, вияви й різновиди в Європі та поза межами Європи; різні чинники атиповості 

напівпрезиденталізму; особливості, ризики й перспективи становлення та функціонування 

і варіанти розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в Україні. 

Поточний контроль успішності здійснюється за наступною шкалою: "2,5" – відмінно", 

"2" – добре, "1,5" – задовільно, "1" – доповнення, "0,5" – коментарі й участь у дискусії. Реферат 

і доповідь – 2,5 бала; есе – 1,5 бала; тематичні розрахунки – 1,5 бала. При цьому, кожен студент 

може підготувати один реферат або доповідь. Контроль знань за результатами вивчення 

окремого змістового модуля чи блоку (аналогічного методу контролю, зокрема, підсумкового 

есе чи тематичного розрахунку) оцінюється в 8 балів (а таких контролів передбачено два). 

Повний рейтинг поточної успішності визначається як повна сума балів, які отримані на 

семінарських заняттях, а також за підсумками контролю знань на модулях. Максимальний 

показник поточного (та проміжного) контролю успішності становить "50" балів". 



Форма підсумкового контролю – це залік у форматі усного, тестового або комбінованого 

опитування, який максимально оцінюється за шкалою від "0" до "50" балів. Сумарна оцінка 

за предмет включає у себе рейтинг поточної успішності і результати заліку у формі усного, 

тестового чи комбінованого опитування. 

Практичні результати курсу. Студенти повинні оволодіти категоріальним і понятійним 

апаратом із приводу дослідження напівпрезиденталізму, отримати знання про еволюцію та 

сучасний стан розвитку таких систем правління у різних країнах світу. Наслідками вивчення 

курсу має стати знання про взаємозв’язок систем правління, політичних режимів й інститутів 

у політичних системах, навики їхнього аналізу у порівняльній перспективі та орієнтування у 

тенденціях розвитку сучасних країну світу, зокрема України, з огляду на ефективність тих 

систем правління, які у них функціонують. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Напівпрезидентська система правління" 

студент/студентка буде: 
знати: 

• логіку розвитку/еволюції систем правління і напівпрезиденталізму у ХХ-ХХІ ст.; 

• понятійно-категоріальний апарат для дослідження напівпрезиденталізму; 

• сутність якісних і кількісних вимірів напівпрезиденталізму, які властиві політичним 

системам сучасності; 

• суть і наслідки різних різновидів напівпрезиденталізму; 

• еволюцію та сучасний стан розвитку напівпрезиденталізму у різних частинах і країнах 

світу, зокрема в Україні; 
вміти: 

• усвідомлювати сутність/еволюцію порівняльного методу досліджень напівпрезиденталізму; 

• розуміти патерни та етапи становлення різних типів напівпрезиденталізму; 

• користуватись методами якісного та кількісного аналізу напівпрезиденталізму; 

• аналізувати напівпрезиденталізм та його атрибути у сучасних країнах; 

• розбирати напівпрезиденталізм на окремі складові; 

• володіти інструментарієм аналізу напівпрезиденталізму; 

• здійснювати порівняння напівпрезиденталізму у сучасних політичних системах, в 

тому числі в Україні. 

Крім того, в результаті успішного проходження дисципліни "Напівпрезидентська 

система правління" студент/студентка набуде такі компетентності: 

- СК05: Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 
урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 
функціонування; 

- СК06: Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 
європейському та глобальному рівні. 

- СК13: Здатність застосовувати теоретичні моделі ухвалення політичних рішень 
та формувати стратегії забезпечення прозорості процесу прийняття рішень. 

Програмні результати навчання після вивчення дисципліни "Напівпрезидентська 

система правління": 

- РН10: Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у 

різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах; 

- РН11: Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності; 

- РН12: Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 



3. Семестровий план і структура навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

 

 

Р 

А 

З 

О 

М 

 
Л 

Е 

К 

Ц 

І 

Й 

Н 

И 

Х 

С 

Е 

М 

І 

Н 

А 

Р 

С 

Ь 

К 

И 
Х 

С 

А 

М 

О 

С 

Т 

І 

Й 

Н 

И 

Х 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Форми та системи правління. Підходи до класифікації систем 

правління. Запит на напівпрезиденталізм. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 2. Історія й еволюція терміна і концепту "напівпрезиденталізм". Класичні 

і сучасні дослідження напівпрезиденталізму й інших систем правління. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 3. Підходи до визначення, концептуалізації та теоретико-методологічної 

критики напівпрезидентської системи правління. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 4. Атрибути й ознаки напівпрезиденталізму на прикладі країн Європи: 

перелік, категоризація та систематизація. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 5. Походження та повноваження президентів і урядів й особливості 

дуалізму виконавчої влади в умовах напівпрезиденталізму в країнах Європи. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 6. Параметри й опції формування, функціонування і відповідальності 

урядів в умовах європейського напівпрезиденталізму. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 7. Гетерогенність і підходи, чинники й індикатори типологізації 

напівпрезидентської системи правління в країнах Європи. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 8. Інституційно-процесуальна типологізація напівпрезидентської системи 
правління в країнах Європи. Президент-парламентаризм і прем’єр-президенталізм. 

6,5 2 2 2,5 

УСЬОГО ЗА ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 52 16 16 20 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 9. Політично-поведінкова типологізація напівпрезидентської системи 

правління в країнах Європи. Системи уніфікованого та розділеного правління. 

Когабітація і фази напівпрезиденталізму. 

 

6,5 

 

2 

 

2 

 

2,5 

Тема 10. Формально-фактична типологізація напівпрезидентської системи 

правління в країнах Європи. Логіка й еволюція становлення і розвитку. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 11. Атрибути напівпрезидентської системи правління з посадою сильного 

президента та суперпрезидента в країнах Європи. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 12. Патерни напівпрезидентської системи правління з інститутом 

слабкого та номінального президента в країнах Європи. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 13. Феномен, природа та різновиди збалансованої напівпрезидентської 

системи правління в країнах Європи. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 14. Політичні та соціально-економічні наслідки і впливи 

напівпрезидентської системи правління в країнах Європи. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 15. Напівпрезиденталізм та його регіональні особливості, вияви й різновиди 

в Європі та поза межами Європи. Чинники атиповості напівпрезиденталізму. 
6,5 2 2 2,5 

Тема 16. Особливості, ризики й перспективи становлення та функціонування і 

варіанти розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в 
Україні. 

 

7,5 
 

2 
 

2 
 

3,5 

УСЬОГО ЗА ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 53 16 16 21 

УСЬОГО: 105 32 32 41 
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of Political Research. 1980. Vol. 8. P. 165–187. 
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Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 316 p. 
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№ 4. С. 94–112. 
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5. Теми та зміст лекційних і семінарських занять навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Форми та системи правління. Підходи до класифікації систем правління. 

Запит на напівпрезиденталізм 

 

План заняття: 

 

1. Сутність і відмінність понять "форма" та "система правління". 

2. Класичні та новітні підходи до класифікацій систем правління. Дихотомія, трихотомія та 

чотирихотомія в типологізації систем правління. 

3. Президенталізм, парламентаризм, напівпрезиденталізм, напівпарламентаризм як основні типи 

систем правління та їхні структурні особливості. 

4. Конституційне та фактичне розуміння систем правління. 

5. Президентська і парламентська демократії як уточнюючі категорії форм та систем правління. 

 

Основні поняття: держава, форма держави, форма державного правління, система правління, 

дихотомічний підхід, трихотомічний/чотирихотомічний підхід до класифікації систем правління, 

президенталізм, парламентаризм, напівпрезиденталізм, напівпарламентаризм, міжінституційні 

відносини, конституція, конституційна інженерія, парламентська демократія, президентська 

демократія, "принципал", "агент". 

 

Список наукових і навчальних джерел: 

 

Обов'язкові джерела: 

 

1. Волощук О. Форма правління: поняття та сутність // Науковий вісник Чернівецького університету: 

Правознавство. 2011. Вип. 559. С. 33–38. URL: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/559/6.pdf 

2. Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно- 

процесуальний і політично-поведінковий аспекти: монографія. Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2018. 636 с. 

3. Литвин В. Теоретико-методологічні "хвилі" дослідження республіканських систем державного 

правління: від В. Баджехота до Р. Елгі // Вісник Львівського університету: "Серія філософсько- 

політологічні студії". 2013. № 3. С. 145–155. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/3_2016/18.pdf 

4. Литвин В., Романюк А. Концептуалізація і теоретична дистинкція понять "форма державного 

правління" та "система державного правління" у політичній науці // Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Серія 22. Політичні науки та методика 

викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 20: збірник наукових праць. 2016. 

С. 3–12. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17461 

5. Панчак-Бялоблоцка Н. Інституційно-процесуальна детермінація різних типів парламентських 

демократій та апробованих у них систем державного правління: європейський досвід // 

Вісник Львівського університету: Філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 9. С. 101– 

111. URL: http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/9_2016/14.pdf 

6. Серьогіна С. Форма правління як базова категорія державного будівництва // Державне 

будівництво та місцеве самоврядування. Харків, 2003. Вип. 6. С. 16–26. URL: 

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2799 

 

Рекомендовані та додаткові джерела: 

 

1. Cheibub J. Presidentialism, parliamentarism, and democracy. Cambridge University Press, 2007. 

202 p. 

http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/559/6.pdf
http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/3_2016/18.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17461
http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/9_2016/14.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2799


2. Cheibub J., Elkins Z., Ginsburg G. Beyond Presidentialism and Parliamentarism: On the 

Hybridization of Constitutional Forms // Presented at the International Conference on Democracy 

as Idea and Practice, January 14-15, 2010 at the University of Oslo, Norway. 44 p. URL: 

http://home.uchicago.edu/~tginsburg/pdf/workingpapers/Beyond%20PresidentialismAndParlia 

mentarism.pdf 

3. Elgie R. The classification of democratic regime types: conceptual ambiguity and contestable 

assumptions // European Journal of Political Research. 1998. Vol. 33. P. 219–238. 

4. Mainwaring S. Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination // 

Comparative Political Studies. 1993. Vol. 26. No. 2. P. 198–228. URL: http://surl.li/edyza 

5. Shugart M., Carey J. Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 316 p. 

6. Stepan A., Skach C. Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarianism 

and Presidentialism // World Politics. 1993. Vol. 46. No. 1. P. 1–22. URL: http://surl.li/edyys 

7. The semi-presidential one. URL: http://www.semipresidentialism.com/ 

 
 

Тема 2. Історія й еволюція терміна і концепту "напівпрезиденталізм". Класичні і сучасні 

дослідження напівпрезиденталізму й інших систем правління 

 

План заняття: 

 

1. "Хвилі" дослідження форм і систем правління. 

2. Історія й еволюція терміна і концепту "напівпрезиденталізм" у політичній теорії та практиці. 

3. Біхевіоральне й інституційне розуміння напівпрезиденталізму. 

4. Історія напівпрезиденталізму як реальної системи правління на прикладі країн Європи. 

5. Стан та "хвилі" класичних і сучасних досліджень напівпрезиденталізму. 

 

Основні поняття: держава, форма держави, форма державного правління, система правління, 

напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система правління, міжінституційні відносини, глава 

держави, президент, парламент, уряд, прем’єр-міністр, біхевіоральне та інституційне розуміння 

напівпрезиденталізму, "хвилі" досліджень напівпрезиденталізму, республіка, республіканізм. 

 

Список наукових і навчальних джерел: 

 

Обов'язкові джерела: 

 

1. Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно- 

процесуальний і політично-поведінковий аспекти: монографія. Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2018. 636 с. 

2. Литвин В. Еволюція категорії "напівпрезиденталізм": М. Дюверже як засновник понятійного і 

теоретичного конструктів? // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2012. 

№ 3. С. 42–51. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/sp.duverger.pdf 

3. Литвин В. Теоретико-методологічні "хвилі" дослідження республіканських систем державного 

правління: від В. Баджехота до Р. Елгі // Вісник Львівського університету: "Серія філософсько- 

політологічні студії". 2013. № 3. С. 145–155. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/3_2016/18.pdf 

 

Рекомендовані та додаткові джерела: 

 

1. Duverger M. A New Political System Model. Semi-Presidential Government // European Journal 

of Political Research. 1980. Vol. 8. P. 165–187. 

2. Elgie R. A Fresh Look at Semi-Presidentialism: Variations on a Theme // Journal of Democracy. 2005. 

Vol. 16. No. 3. P. 98–112. 

3. Elgie R. Duverger, Semi-presidentialism and the Supposed French Archetype // West European 

Politics. 2009. Vol. 32. No. 2. P. 248–267. 

http://home.uchicago.edu/~tginsburg/pdf/workingpapers/Beyond%20PresidentialismAndParliamentarism.pdf
http://home.uchicago.edu/~tginsburg/pdf/workingpapers/Beyond%20PresidentialismAndParliamentarism.pdf
http://surl.li/edyza
http://surl.li/edyys
http://www.semipresidentialism.com/
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/sp.duverger.pdf
http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/3_2016/18.pdf


4. Elgie R. Three waves of semi-presidential studies // Democratization. 2016. Vol. 23. No. 1. P. 49–70. 

5. Pasquino G. Duverger and the Study of Semi-Presidentialism // French Politics. 2005. Vol. 3. No. 3. 

P. 310–322. 

6. Schleiter P., Morgan-Jones E. Citizens, Presidents and Assemblies: The Study of Semi-Presidentialism 

beyond Duverger and Linz // British Journal of Political Science. 2009. Vol. 39. No. 4. P. 871–992. 

7. The semi-presidential one. URL: http://www.semipresidentialism.com/ 

 
 

Тема 3. Підходи до визначення, концептуалізації та теоретико-методологічної критики 

напівпрезидентської системи правління 

 

План заняття: 

 

1. Підходи до визначення напівпрезиденталізму та історія їхнього становлення. 

2. Дювержівське та постдювержівське (елгіанське) визначення напівпрезиденталізму та їхні 

переваги і недоліки. 

3. Синтетичне визначення напівпрезидентської системи правління: позитиви та негативи. 

4. Опції та сутність критики концепту і різних підходів до визначення напівпрезиденталізму. 

5. Регіональні параметри дефініювання напівпрезиденталізму. 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, класичне чи дювержівське визначення, сучасне чи дювержівське/елгіанське визначення, 

синтетичне визначення напівпрезиденталізму, критика визначень напівпрезиденталізму. 
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Тема 4. Атрибути й ознаки напівпрезиденталізму на прикладі країн Європи: перелік, 

категоризація та систематизація 

 

План заняття: 

 

1. Сутність і кластеризація атрибутів напівпрезиденталізму. Інституційно-процесуальні та політично- 

поведінкові атрибути напівпрезиденталізму. 

2. Дефінітивні та додаткові атрибути напівпрезиденталізму: теоретичний розріз. 

3. Атрибути напівпрезиденталізму та їхні кейси і вияви на прикладі країн Європи. 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, атрибути напівпрезиденталізму, інституційно-процесуальні та політично-поведінкові 

атрибути напівпрезиденталізму, дефінітивні і додаткові атрибути напівпрезиденталізму, країни 

Європи. 
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Тема 5. Походження та повноваження президентів і урядів й особливості дуалізму 

виконавчої влади в умовах напівпрезиденталізму в країнах Європи 

 

План заняття: 

 

1. Походження і способи виборів президентів в умовах європейського напівпрезиденталізму. 

2. Повноваження та ролі президентів і прем’єр-міністрів у напівпрезидентських країнах Європи. 

3. Сутність, особливості та варіанти дуалізму виконавчої влади в умовах напівпрезиденталізму. 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, країни Європи, походження президента і прем’єр-міністра, вибори президента, формування 

та відставка уряду, дуалізм виконавчої влади, повноваження та сила президента й прем’єр- 

міністра, легітимність влади. 
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Тема 6. Параметри й опції формування, функціонування і відповідальності урядів в умовах 

європейського напівпрезиденталізму 

 

План заняття: 

 

1. Особливості формування, функціонування та повноважень урядів і прем’єр-міністрів в умовах 

європейського напівпрезиденталізму. Вотуми інвеститури та довіри урядам. 

2. Опціонал та рамки індивідуальної і колективної відповідальності урядів та прем’єр-міністрів 

в умовах європейського напівпрезиденталізму. Вотуми недовіри урядам. 

3. Парламенти та/чи президенти як "принципали" формування і відставок урядів в європейських 

країнах з напівпрезидентською системою правління. 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, країни Європи, формування уряду, функціонування уряду, відповідальність уряду, відставка 

уряду, дуалізм виконавчої влади, парламентський вотум, вотум інвеститури, вотум довіри, вотум 

недовіри, позитивний парламентаризм, негативний парламентаризм. 
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Тема 7. Гетерогенність і підходи, чинники й індикатори типологізації напівпрезидентської 

системи правління в країнах Європи 

 

План заняття: 

 

1. Особливості та значення гетерогенності напівпрезиденталізму. Напівпрезиденталізм як узагальнена 

та диверсифікована система правління. 

2. Підходи до класифікації напівпрезидентської системи правління. 

3. Чинники й індикатори типологізації напівпрезидентської системи правління в країнах Європи. 

4. Взаємозалежність й аналітична взаємодоповнюваність різних типологізаційних ліній окреслення 

напівпрезиденталізму. 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, країни Європи, типи напівпрезиденталізму, гетерогенність напівпрезиденталізму, підходи, 

індикатори і чинники типологізації напівпрезиденталізму, інституційно-процесуальна (формальна) 

класифікація, політично-поведінкова (фактична) класифікація, формально-фактична класифікація. 
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Тема 8. Інституційно-процесуальна типологізація напівпрезидентської системи правління в 

країнах Європи. Президент-парламентаризм і прем’єр-президенталізм 

 

План заняття: 

 

1. Сутність й елементи формальної (інституційно-процесуальної) типологізації напівпрезидентської 

системи правління та її емпіричні вияви в країнах Європи. 

2. Президентсько-парламентська напівпрезидентська система правління, її інституційно-процесуальна 

логіка й операціоналізація в країнах Європи. 

3. Інституційно-процесуальна логіка, детермінація та операціоналізація прем’єр-президентської 

напівпрезидентської системи правління в країнах Європи. 

4. Президент-парламентаризм та прем’єр-президенталізм: окремі системи правління чи окремі 

опції напівпрезиденталізму? 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, країни Європи, типи та гетерогенність напівпрезиденталізму, інституційно-процесуальна 

(формальна) класифікація напівпрезиденталізму, президент-парламентаризм, прем’єр-президенталізм, 

парламентсько-президентська республіка, формування уряду, відставка уряду, відповідальність уряду. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 9. Політично-поведінкова типологізація напівпрезидентської системи правління в 

країнах Європи. Системи уніфікованого та розділеного правління. Когабітація і фази 

напівпрезиденталізму 

 

План заняття: 

 

1. Етапи становлення, логіка, конструкції і варіанти фактичної (політично-поведінкової) типологізації 

напівпрезидентської системи правління на прикладі країн Європи. 

2. Партійно-виборча детермінація напівпрезиденталізму. 

3. Патерни і різновиди напівпрезидентських систем уніфікованої більшості та меншості. 

4. Логіка та різновиди напівпрезидентських систем розділеної більшості та меншості. 

5. Феномен, сутність, типи та наслідки когабітації у напівпрезидентських країнах Європи. 

6. Фазовість зміни політично-поведінкових атрибутів напівпрезидентської системи правління в 

країнах Європи. 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, країни Європи, типи та гетерогенність напівпрезиденталізму, політично-поведінкова 

(фактична) класифікація напівпрезиденталізму, партії, вибори, партійна афіліація, системи уніфікованої 

більшості і уніфікованої меншості, системи розділеної більшості і розділеної меншості, когабітація, 

фази напівпрезиденталізму. 

http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/nov/6652/litvin.pdf
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Inst.-Proced.SP_.pdf
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Inst.-Proced.SP_.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Semi-Presidential-Systems%3A-Dual-Executive-And-Mixed-Shugart/a32813e1b2679904f84a4e52fb2c5aef94f8c32a
https://www.semanticscholar.org/paper/Semi-Presidential-Systems%3A-Dual-Executive-And-Mixed-Shugart/a32813e1b2679904f84a4e52fb2c5aef94f8c32a
http://www.policy.hu/protsyk/intexconflict.pdf
https://calgara.github.io/Pol1_Fall2017/Shugart%202016.pdf
http://www.semipresidentialism.com/


Список наукових і навчальних джерел: 
 

Обов'язкові джерела: 

 

1. Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно- 

процесуальний і політично-поведінковий аспекти: монографія. Львів: Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 2018. 636 с. 

2. Литвин В. До концептуально-теоретичного уточнення сутності когабітації та її емпіричної 

інституційно-партійної детермінації: аналіз на прикладі Франції // Політичні партії і вибори: 

українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами наук. конф. "Політичні партії і 

вибори: українські та світові практики" (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 

року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2018. Вип. 2. С. 241–247. URL: http://surl.li/fcxs 

3. Литвин В. До структуризації та оновлення типології напівпрезиденталізму на підставі 

особливостей дуалізму, партійної приналежності і відповідальності виконавчої влади та 

композиції легіслатур // Історико-політичні проблеми сучасного світу. 2019. Вип. 40. С. 26– 

33. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/63506814.pdf 

4. Литвин В. Партійно-виборча детермінація напівпрезидентської системи державного 

правління // 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. 278–286. URL: 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Lytvyn_SP_Part_Electoral.pdf 

5. Литвин В. Система уніфікованої меншості як варіативний різновид напівпрезиденталізму: 

перевірка доцільності виокремлення та концептуалізації // Тези звітної наукової конференції 

філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. Дрогобич: ТзОВ "Трек-ЛТД", 

2017. С. 117–122. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Lytvyn_Unified_Minority.pdf 

6. Литвин В. Теорія та практика когабітації в напівпрезидентських системах Європи // 

Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2011. №. 4. С. 140–149. URL: 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/cohabit.pdf 

7. Литвин В. Типи когабітації: порівняльний аналіз на практиці європейського напівпрезиденталізму 

// Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, 

О. Квас. Дрогобич: ТзОВ "Трек-ЛТД", 2018. Випуск 15. С. 90–95. URL: http://surl.li/fcxu 

 

Рекомендовані та додаткові джерела: 

 

1. Jung-Hsiang T. Sub-types of Semi-presidentialism and Political Deadlock // French Politics. 2008. 

Vol. 6. P. 63–84. 

2. Lytvyn V. The Evolution, Logics, Variations and Improving of the Actual (Political and Behavioural) 

Typology of Semi-Presidentialism: Theorisation and Manifestations on the Example of European 

Countries // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki 

Krajowej w Kutnie. 2019. Nr. 11. S. 90–118. URL: http://surl.li/fcxv 

3. Lytvyn V., Romanyuk A. Types and effects of European semi-presidentialism: based on the 

features of dualism, party affiliation and responsibility of the executive and the composition of 

legislatures // The Annals of the University of Bucharest: Political Science Series. 2021. Vol. XXIII. 

No. 1. P. 87–116. URL: https://www.analefspub.eu/browse/issues/2021-1/doi10-54885jwzp6920 

4. Shugart M. Semi-presidential systems: Dual executive and mixed authority patterns // French 

Politics. 2005. Vol. 3. No. 3. P. 323–351. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Semi-Presidential- 

Systems%3A-Dual-Executive-And-Mixed-Shugart/a32813e1b2679904f84a4e52fb2c5aef94f8c32a 

5. Skach C. The newest separation of powers: semi-presidentialism // International Journal of 

Constitutional Law. 2007. Vol. 5. No. 1. P. 93–121. URL: http://surl.li/fczp 

6. The semi-presidential one. URL: http://www.semipresidentialism.com/ 

http://surl.li/fcxs
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/63506814.pdf
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Lytvyn_SP_Part_Electoral.pdf
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Lytvyn_Unified_Minority.pdf
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/cohabit.pdf
http://surl.li/fcxu
http://surl.li/fcxv
https://www.analefspub.eu/browse/issues/2021-1/doi10-54885jwzp6920
https://www.semanticscholar.org/paper/Semi-Presidential-Systems%3A-Dual-Executive-And-Mixed-Shugart/a32813e1b2679904f84a4e52fb2c5aef94f8c32a
https://www.semanticscholar.org/paper/Semi-Presidential-Systems%3A-Dual-Executive-And-Mixed-Shugart/a32813e1b2679904f84a4e52fb2c5aef94f8c32a
http://surl.li/fczp
http://www.semipresidentialism.com/


Тема 10. Формально-фактична типологізація напівпрезидентської системи правління в 

країнах Європи. Логіка й еволюція становлення і розвитку 

 

План заняття: 

 

1. Логіка, конструкції і варіанти формально-фактичної типологізації напівпрезидентської системи 

правління на підставі урахування уповноваженості президентів та інших політичних інститутів. 

2. Формальні та фактичні параметри сили президентів, прем’єр-міністрів/урядів і парламентів у 

рамках європейського напівпрезиденталізму. 

3. Стабільність чи динамічність формально-фактичної логіки типологізації напівпрезиденталізму? 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, країни Європи, типи та гетерогенність напівпрезиденталізму, формально-фактична 

класифікація напівпрезиденталізму, сила президента, сила прем’єр-міністра, формальні і фактичні 

параметри сили президентів, прем’єр-міністрів/урядів та парламентів. 
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Тема 11. Атрибути напівпрезидентської системи правління з посадою сильного президента 

та суперпрезидента в країнах Європи 

 

План заняття: 

 

1. Сутність президенціалізованого напівпрезиденталізму з посадою сильного і/чи суперсильного 

президента. 

2. Формальні та фактичні чинники президенціалізації напівпрезидентської системи правління. 

3. Історичні та чинні кейси президенціалізованого напівпрезиденталізму. 

4. Особливості напівпрезиденталізму в Азербайджані та Білорусі та росії. 

5. Атиповість напівпрезиденталізму у пострадянських та інших країнах. 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, країни Європи, типи та гетерогенність напівпрезиденталізму, формально-фактична 

класифікація напівпрезиденталізму, сильний президент, дуже сильний президент, суперпрезидент, 

слабкий прем’єр-міністр, президенціалізований напівпрезиденталізм, президенціалізація, атиповість 

напівпрезиденталізму. 
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Тема 12. Патерни напівпрезидентської системи правління з інститутом слабкого та 

номінального президента в країнах Європи 

 

План заняття: 

 

1. Сутність парламентаризованого або прем’єризованого напівпрезиденталізму з посадою слабкого 

і/чи номінального президента. 

2. Формальні та фактичні чинники парламентаризації і/чи прем’єризації напівпрезидентської 

системи правління. 

3. Історичні та чинні кейси парламентаризованого або прем’єризованого напівпрезиденталізму. 

4. Особливості напівпрезиденталізму в Болгарії, Ірландії, Словаччині, Словенії та Чехії. 

5. Специфіка і винятковість парламентаризованого напівпрезиденталізму в Австрії та Ісландії. 

6. Параметри та наслідки парламентаризації напівпрезиденталізму в Фінляндії. 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, країни Європи, типи та гетерогенність напівпрезиденталізму, формально-фактична 

класифікація напівпрезиденталізму, слабкий президент, дуже слабкий президент, номінальний 

президент, сильний прем’єр-міністр, парламентаризований напівпрезиденталізм, прем’єризований 

напівпрезиденталізм, парламентаризація, прем’єризація. 
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Тема 13. Феномен, природа та різновиди збалансованої напівпрезидентської системи 

правління в країнах Європи 

 

План заняття: 

 

1. Сутність, різновиди, проблеми та перспективи збалансованого напівпрезиденталізму. 

2. Дуалізм виконавчої влади як проблемне поле збалансованого напівпрезиденталізму. 

3. Унікальність французького кейсу збалансованого напівпрезиденталізму. 

4. Збалансований напівпрезиденталізму у Португалії. 

5. Веймарська республіка як історичний випадок збалансованого напівпрезиденталізму. 

6. Інституційна та політична специфіка збалансованого напівпрезиденталізму на прикладі країн 

Центрально-Східної Європи: Литва, Польща та Румунія. 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, країни Європи, типи та гетерогенність напівпрезиденталізму, формально-фактична 

класифікація напівпрезиденталізму, помірно сильний президент і прем’єр-міністр, збалансований 

напівпрезиденталізм, дуалізм виконавчої влади, горизонтальний і вертикальний дуалізм влади. 
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Тема 14. Політичні та соціально-економічні наслідки і впливи напівпрезидентської системи 

правління в країнах Європи 

 

План заняття: 

 

1. Параметри стабільності напівпрезиденталізму та його різних опцій. 

2. Кореляція напівпрезиденталізму, його варіантів і типів політичних режимів. 

3. Ефективність міжінституційних відносин й урядування в рамках різних типів напівпрезиденталізму. 

4. Конфлікти у системі дуалізму виконавчої влади та їхня інтенсивність в рамках різних типів та опцій 

напівпрезиденталізму. 

5. Систематизація ефектів і наслідків гетерогенного європейського напівпрезиденталізму. 

6. Ефекти, ризики та перспективи напівпрезиденталізму на тлі інших систем державного правління. 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, країни Європи, типи та гетерогенність напівпрезиденталізму, наслідки та впливи 

напівпрезиденталізму, політичний режим, демократія, автократія, гібридний режим, політична 

стабільність, інституційна стабільність, конфлікт, міжінституційні конфлікти, конфлікти в 

системі дуалізму виконавчої влади. 
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Тема 15. Напівпрезиденталізм та його регіональні особливості, вияви й різновиди в Європі 

та поза межами Європи. Чинники атиповості напівпрезиденталізму 

 

План заняття: 

 

1. Регіональні відмінності дефініювання й операціоналізації напівпрезиденталізму. 

2. Напівпрезиденталізм як найрелевантніша опція європейських систем правління. Кластери та 

причини вибору європейського напівпрезиденталізму. 

3. Причини фіаско напівпрезиденталізму в країнах Латинської Америки. 
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4. Кейси та параметри напівпрезиденталізму в португаломовних країнах. 

5. Чинники та вияви атиповості напівпрезидентської системи правління. 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, країни Європи, типи та гетерогенність напівпрезиденталізму, географія країн і регіонів 

з напівпрезидентською системою правління, атиповість напівпрезиденталізму. 
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Тема 16. Особливості, ризики й перспективи становлення та функціонування і варіанти 

розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в Україні 

 

План заняття: 

 

1. Історія, причини вибору й операціоналізації напівпрезиденталізму в Україні. 

2. Президент-парламентаризм та прем’єр-президенталізм в Україні. 

3. Специфіка президенціалізованого та збалансованого напівпрезиденталізму в Україні. 

4. Ризики та перспективи розвитку української напівпрезидентської системи правління. 

5. Напівпрезиденталізм в Україні: вимушений чи неминучий? 

 

Основні поняття: держава, система правління, напівпрезиденталізм, напівпрезидентська система 

правління, міжінституційні відносини, глава держави, президент, парламент, уряд, прем’єр- 

міністр, Україна, типи та гетерогенність напівпрезиденталізму, президент-парламентаризм та 

прем’єр-президенталізм, президенціалізований і збалансований напівпрезиденталізм, ризики та 

перспективи розвитку українського напівпрезиденталізму. 
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№ 
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Назва теми 
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Тема 1. Форми та системи правління. Підходи до класифікації систем 

правління. Запит на напівпрезиденталізм (детальніший або самостійний 

розгляд окремих питань теми) 
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Тема 2. Історія й еволюція терміна і концепту "напівпрезиденталізм". Класичні 

і сучасні дослідження напівпрезиденталізму й інших систем правління 
(детальніший або самостійний розгляд окремих питань теми) 

 

2,5 
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Тема 3. Підходи до визначення, концептуалізації та теоретико-методологічної 

критики напівпрезидентської системи правління (детальніший або самостійний 

розгляд окремих питань теми) 
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Тема 4. Атрибути й ознаки напівпрезиденталізму на прикладі країн Європи: 

перелік, категоризація та систематизація (детальніший або самостійний 

розгляд окремих питань теми) 

 

2,5 
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Тема 5. Походження та повноваження президентів і урядів й особливості 

дуалізму виконавчої влади в умовах напівпрезиденталізму в країнах Європи 

(детальніший або самостійний розгляд окремих питань теми) 

 

2,5 
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Тема 6. Параметри й опції формування, функціонування і відповідальності 

урядів в умовах європейського напівпрезиденталізму (детальніший або 
самостійний розгляд окремих питань теми) 
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Тема 7. Гетерогенність і підходи, чинники й індикатори типологізації 

напівпрезидентської системи правління в країнах Європи (детальніший або 
самостійний розгляд окремих питань теми) 
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Тема 8. Інституційно-процесуальна типологізація напівпрезидентської системи 

правління в країнах Європи. Президент-парламентаризм і прем’єр- 
президенталізм (детальніший або самостійний розгляд окремих питань теми) 

 

2,5 
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Тема 9. Політично-поведінкова типологізація напівпрезидентської системи 

правління в країнах Європи. Системи уніфікованого та розділеного правління. 

Когабітація і фази напівпрезиденталізму (детальніший або самостійний 

розгляд окремих питань теми) 
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Тема 10. Формально-фактична типологізація напівпрезидентської системи 

правління в країнах Європи. Логіка й еволюція становлення і розвитку 
(детальніший або самостійний розгляд окремих питань теми) 

 

2,5 
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Тема 11. Атрибути напівпрезидентської системи правління з посадою сильного 

президента та суперпрезидента в країнах Європи (детальніший або 
самостійний розгляд окремих питань теми) 

 

2,5 
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Тема 12. Патерни напівпрезидентської системи правління з інститутом 

слабкого та номінального президента в країнах Європи (детальніший або 

самостійний розгляд окремих питань теми) 

 

2,5 
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Тема 13. Феномен, природа та різновиди збалансованої напівпрезидентської 

системи правління в країнах Європи (детальніший або самостійний розгляд 

окремих питань теми) 

 

2,5 
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Тема 14. Політичні та соціально-економічні наслідки і впливи 

напівпрезидентської системи правління в країнах Європи (детальніший або 

самостійний розгляд окремих питань теми) 

 

2,5 

 
15 

Тема 15. Напівпрезиденталізм та його регіональні особливості, вияви й 

різновиди в Європі та поза межами Європи. Чинники атиповості 

напівпрезиденталізму (детальніший або самостійний розгляд окремих питань 
теми) 

 
2,5 

 

16 

Тема 16. Особливості, ризики й перспективи становлення та функціонування і 

варіанти розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в 

Україні (детальніший або самостійний розгляд окремих питань теми) 

 

3,5 
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7. Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів 

 

З метою перевірки рівня розуміння студентами визначеного програмою курсу 

теоретичного матеріалу, визначення міри засвоєння, успішності оволодіння навчально- 

дослідницькими та прикладними навичками, уміння самостійного вивчення, а також 

розв’язання проблем курсу, вироблення навичок письмової та усної самопрезентації 

використовуємо поточну й проміжну форми контролю. 
Поточний контроль успішності студентів 

здійснюється за трьома напрямами: 

• контроль за відвідуванням студентами лекційних занять (викладач періодично 

перевіряє успішність відвідування студентами лекцій); 

• контроль за систематичністю та активністю роботи студента у процесі і під 

час семінарських та інших практичних заняттях; 

• контроль за виконанням завдань самостійного опрацювання. 

Оцінювання відбувається упродовж цілого семестру навчального року із 

метою контролю рівня засвоювання й творчого застосування знань у вигляді усного 

опитування, контрольних тематичних завдань, а також термінологічних диктантів, 

написання творчих та розрахункових робіт (реферату, доповіді, есе, розрахункового 

порівняльного аналізу) із проблем курсу. Передбачено проведення двох модульних 

контролів або аналогічних їм заходів. 

Всі заплановані форми поточного контролю (окрім модульного контролю або 

аналогічного заходу) оцінюються за шкалою від 0 до 2,5 балів, де 2,5 – це найвища, 

а 0 – це найнижча оцінка. Всі отримані оцінки сумуються. Потім до отриманого числа 

додаються результати модульних контролів (чи аналогічних заходів), які оцінюються 

від 0 до 8 балів. Максимальна сума двох модульних контролів (чи аналогічних заходів) 

рівна 16 балам. Розрахунковий порівняльний аналіз, реферат та доповідь оцінюються в 

2,5 бала, а есе – в 1,5 бала. Таким чином формується підсумкова поточна оцінка за 

семестр, котра не перевищує 50 балів. 

Форма підсумкового контролю – залік у формі усного, тестового чи комбінованого 

опитування. При цьому студента допускають до підсумкового контролю за наступних 

умов: 

відвідання більше половини семінарських занять (не відвідане із семінарських 

завдань без поважної причини призводить до втрати 1 бала та до обов’язкового 

відпрацювання); виконання модульних завдань з позитивною оцінкою (за сумою 

двох модульних контролів необхідно отримати не менше 8 балів); здобуття у 

підсумку роботи за семестр не менш 26 балів за результатами поточної і проміжної 

форм контролю разом. 

Залік проводиться в усній, тестовій чи комбінованій формі і покриває навчальний 

матеріал семестру. При виведенні загальної оцінки студента викладач бере до уваги 

результати поточного та підсумкового контролю знань. При цьому, частка сумарної 

оцінки, яку студент може отримати за результатами поточної та проміжної форм 

контролю разом, становить 50 % (тобто не більше 50 балів), а частка підсумкової форми 

контролю (заліку) – 50 % (також не більше 50 балів) від загальної оцінки (яка 

становить 100 балів максимум). 



8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Шкала якості підсумкової оцінки 

Нац. 

шкала 

(екзамен) 

Нац. 

шкала 

(залік) 

Рейтингова 

шкала 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

 
Пояснення 

5 (відмінно) 
 

 

 

 

 

 
зарах. 

90-100 А 
Відмінно (відмінні знання 

з предмету) 

 

 
4 (добре) 

 
81-89 

 
В 

Дуже добре (рівень знань з 

предмету вище середнього, 

однак допущено кілька 

незначних помилок) 

71-80 С 
Добре (загалом добра робота, 

але є ряд помилок) 

 

 
3 (задовільно) 

 

61-70 

 

D 

Задовільно (задовільний рівень 

знань з предмету, однак є 
серйозні недоліки) 

 

51-60 

 

Е 

Достатньо (знання з 

предмету відповідають 

мінімальним вимогам) 

 

 

 

 

2 (незадовільно) 

 

 

 

 
незарах. 

 
 

26-50 

 
 

FХ 

Незадовільно (для отримання 

позитивної оцінки необхідна 

додаткова робота з предмету 

(право перездачі екзамену/заліку 

зберігається за студентом)) 

 
 

1-25 

 
 

F 

Незадовільно 

(потрібна велика додаткова 

робота з предмету (для перездачі 

екзамену/заліку студент повинен 

здати проміжні форми контролю)) 

 
Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

закінчується заліком, становить за поточну успішність 50 балів; на заліку теж можна 

отримати 50 балів: 
 

Поточний контроль 

та самостійна робота 

Підсумковий 

контроль (залік) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 
50 100 

Теми 1–8 Теми 9–16   

                  

 

1 … 8, 9 ... 16 – теми семінарів у межах змістових модулів. 



9. Питання, які виносяться на модульні контролі 

 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1: 

1. Сутність і відмінність понять "форма" та "система державного правління". 

2. Класичні і новітні підходи до класифікацій систем державного правління. Дихотомія, трихотомія і 

чотирихотомія в типологізації систем правління. 

3. Президенталізм, парламентаризм, напівпрезиденталізм, напівпарламентаризм як основні типи 

систем державного правління та їхні структуризаційні особливості. 

4. Конституційне та фактичне розуміння систем державного правління. 

5. Президентська та парламентська демократії як уточнюючі аналітичні категорії форм і систем 

державного правління. 

6. "Хвилі" дослідження форм і систем державного правління. 

7. Історія й еволюція терміна і концепту "напівпрезиденталізм" у теорії і практиці. 

8. Біхевіоральне й інституційне розуміння напівпрезиденталізму. 

9. Історія напівпрезиденталізму як реальної системи державного правління на прикладі країн Європи. 

10. Стан та "хвилі" класичних і сучасних досліджень напівпрезиденталізму. 

11. Підходи до визначення напівпрезиденталізму та історія їхнього становлення. 

12. Дювержівське і постдювержівське визначення напівпрезиденталізму та їхні переваги і недоліки. 

13. Синтетичне визначення напівпрезидентської системи правління: позитиви та негативи. 

14. Опції та сутність критики концепту і різних підходів до визначення напівпрезиденталізму. 

15. Регіональні параметри дефініювання напівпрезиденталізму. 

16. Сутність і кластеризація атрибутів напівпрезиденталізму. Інституційно-процесуальні та політично- 

поведінкові атрибути напівпрезиденталізму. 

17. Дефінітивні та додаткові атрибути напівпрезиденталізму. 

18. Атрибути напівпрезиденталізму та їхні кейси на прикладі країн Європи. 

19. Походження, способи виборів, повноваження та ролі президентів в умовах європейського 

напівпрезиденталізму. 

20. Особливості формування, повноваження та відповідальність урядів і прем’єр-міністрів в умовах 

європейського напівпрезиденталізму. 

21. Сутність, особливості та варіанти дуалізму виконавчої влади в умовах напівпрезиденталізму. 

22. Особливості та значення гетерогенності напівпрезиденталізму. 

23. Напівпрезиденталізм як узагальнена і диверсифікована система правління. 

24. Підходи до класифікації напівпрезидентської системи правління. 

25. Чинники та індикатори типологізації напівпрезидентської системи правління в країнах Європи. 

26. Взаємозалежність й аналітична доповнюваність різних типологізаційних ліній окреслення 

напівпрезиденталізму. 

27. Сутність і елементи формальної (інституційно-процесуальної) типологізації напівпрезидентської 

системи правління та її емпіричні вияви в країнах Європи. 

28. Президентсько-парламентська напівпрезидентська система правління, її інституційно-процесуальна 

логіка й операціоналізація в країнах Європи. 

29. Інституційно-процесуальна логіка, детермінація та операціоналізація прем’єр-президентської 

напівпрезидентської системи правління в країнах Європи. 

30. Президент-парламентаризм та прем’єр-президенталізм: окремі системи правління чи окремі опції 

напівпрезиденталізму? 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2: 

1. Етапи становлення, логіка, конструкції і варіанти фактичної (політично-поведінкової) типологізації 

напівпрезидентської системи правління на прикладі країн Європи. 

2. Партійно-виборча детермінація напівпрезиденталізму. 



3. Патерни і різновиди напівпрезидентських систем уніфікованої більшості та меншості. 

4. Логіка та різновиди напівпрезидентських систем розділеної більшості та меншості. 

5. Феномен, сутність, типи та наслідки когабітації у напівпрезидентських країнах Європи. 

6. Фазовість зміни політично-поведінкових атрибутів напівпрезидентської системи правління в країнах 

Європи. 

7. Логіка, конструкції та варіанти формально-фактичної типологізації напівпрезиденталізму на 

основі врахування уповноваженості президентів та інших політичних інститутів. 

8. Формальні та фактичні параметри сили президентів, прем’єр-міністрів (урядів) і парламентів у 

рамках європейського напівпрезиденталізму. 

9. Стабільність чи динамічність формально-фактичної логіки типологізації напівпрезиденталізму? 

10. Сутність президенціалізованого напівпрезиденталізму з посадою сильного і/чи суперсильного 

президента. 

11. Формальні та фактичні чинники президенціалізації напівпрезидентської системи правління. 

12. Історичні та чинні кейси президенціалізованого напівпрезиденталізму. 

13. Особливості напівпрезиденталізму в Азербайджані та Білорусі. 

14. Атиповість напівпрезиденталізму у пострадянських та інших країнах. 

15. Сутність парламентаризованого чи прем’єризованого напівпрезиденталізму з посадою слабкого 

і/чи номінального президента. 

16. Формальні та фактичні чинники парламентаризації і/чи прем’єризації напівпрезидентської 

системи правління. 

17. Історичні та чинні кейси парламентаризованого або прем’єризованого напівпрезиденталізму. 

18. Особливості напівпрезиденталізму в Болгарії, Ірландії, Словаччині, Словенії та Чехії. 

19. Специфіка і винятковість парламентаризованого напівпрезиденталізму в Австрії та Ісландії. 

20. Параметри і наслідки парламентаризації напівпрезиденталізму в Фінляндії. 

21. Сутність, проблеми і перспективи збалансованого напівпрезиденталізму. 

22. Дуалізм виконавчої влади як проблема збалансованого напівпрезиденталізму. 

23. Унікальність французького кейсу збалансованого напівпрезиденталізму. 

24. Збалансований напівпрезиденталізму у Португалії. 

25. Веймарська республіка як історичний кейс напівпрезиденталізму. 

26. Інституційна і політична специфіка збалансованого напівпрезиденталізму на прикладі країн Центрально- 

Східної Європи: Литва, Польща і Румунія. 

27. Параметри стабільності напівпрезиденталізму та його різних опцій. 

28. Кореляція напівпрезиденталізму, його варіантів і типів політичних режимів. 

29. Ефективність міжінституційних відносин й урядування в рамках різних типів напівпрезиденталізму. 

30. Конфлікти у системі дуалізму виконавчої влади та їхня інтенсивність в рамках різних типів та опцій 

напівпрезиденталізму. 

31. Систематизація ефектів та наслідків гетерогенного європейського напівпрезиденталізму. 

32. Ефекти, ризики та перспективи напівпрезиденталізму на тлі інших систем державного правління. 

33. Історія, причини вибору й операціоналізації напівпрезиденталізму в Україні. 

34. Президент-парламентаризм та прем’єр-президенталізм в Україні. 

35. Специфіка президенціалізованого і збалансованого напівпрезиденталізму в Україні. 

36. Ризики та перспективи розвитку української напівпрезидентської системи правління. 

37. Напівпрезиденталізм в Україні: вимушений чи неминучий? 

38. Регіональні відмінності сутності й операціоналізації напівпрезиденталізму. 

39. Напівпрезиденталізм як найрелевантніша опція європейських систем правління. Кластери 

і причини вибору напівпрезиденталізму. 

40. Причини фіаско напівпрезиденталізму в країнах Латинської Америки. 

41. Кейси та параметри напівпрезиденталізму в португаломовних країнах. 

42. Чинники та вияви атиповості напівпрезидентської системи правління. 



10. Контрольні питання для підсумкового контролю (заліку) 

 
1. Сутність і відмінність понять "форма" та "система державного правління". 

2. Класичні і новітні підходи до класифікацій систем державного правління. Дихотомія, трихотомія і 

чотирихотомія в типологізації систем правління. 

3. Президенталізм, парламентаризм, напівпрезиденталізм, напівпарламентаризм як основні типи 

систем державного правління та їхні структуризаційні особливості. 

4. Конституційне та фактичне розуміння систем державного правління. 

5. Президентська та парламентська демократії як уточнюючі аналітичні категорії форм і систем 

державного правління. 

6. "Хвилі" дослідження форм і систем державного правління. 

7. Історія й еволюція терміна і концепту "напівпрезиденталізм" у теорії і практиці. 

8. Біхевіоральне й інституційне розуміння напівпрезиденталізму. 

9. Історія напівпрезиденталізму як реальної системи державного правління на прикладі країн Європи. 

10. Стан та "хвилі" класичних і сучасних досліджень напівпрезиденталізму. 

11. Підходи до визначення напівпрезиденталізму та історія їхнього становлення. 

12. Дювержівське і постдювержівське визначення напівпрезиденталізму та їхні переваги і недоліки. 

13. Синтетичне визначення напівпрезидентської системи правління: позитиви та негативи. 

14. Опції та сутність критики концепту і різних підходів до визначення напівпрезиденталізму. 

15. Регіональні параметри дефініювання напівпрезиденталізму. 

16. Сутність і кластеризація атрибутів напівпрезиденталізму. Інституційно-процесуальні та політично- 

поведінкові атрибути напівпрезиденталізму. 

17. Дефінітивні та додаткові атрибути напівпрезиденталізму. 

18. Атрибути напівпрезиденталізму та їхні кейси на прикладі країн Європи. 

19. Походження, способи виборів, повноваження та ролі президентів в умовах європейського 

напівпрезиденталізму. 

20. Особливості формування, повноваження та відповідальність урядів і прем’єр-міністрів в умовах 

європейського напівпрезиденталізму. 

21. Сутність, особливості та варіанти дуалізму виконавчої влади в умовах напівпрезиденталізму. 

22. Особливості та значення гетерогенності напівпрезиденталізму. 

23. Напівпрезиденталізм як узагальнена і диверсифікована система правління. 

24. Підходи до класифікації напівпрезидентської системи правління. 

25. Чинники та індикатори типологізації напівпрезидентської системи правління в країнах Європи. 

26. Взаємозалежність й аналітична доповнюваність різних типологізаційних ліній окреслення 

напівпрезиденталізму. 

27. Сутність і елементи формальної (інституційно-процесуальної) типологізації напівпрезидентської 

системи правління та її емпіричні вияви в країнах Європи. 

28. Президентсько-парламентська напівпрезидентська система правління, її інституційно-процесуальна 

логіка й операціоналізація в країнах Європи. 

29. Інституційно-процесуальна логіка, детермінація та операціоналізація прем’єр-президентської 

напівпрезидентської системи правління в країнах Європи. 

30. Президент-парламентаризм та прем’єр-президенталізм: окремі системи правління чи окремі опції 

напівпрезиденталізму? 

31. Етапи становлення, логіка, конструкції і варіанти фактичної (політично-поведінкової) типологізації 

напівпрезидентської системи правління на прикладі країн Європи. 

32. Партійно-виборча детермінація напівпрезиденталізму. 

33. Патерни і різновиди напівпрезидентських систем уніфікованої більшості та меншості. 

34. Логіка та різновиди напівпрезидентських систем розділеної більшості та меншості. 

35. Феномен, сутність, типи та наслідки когабітації у напівпрезидентських країнах Європи. 



36. Фазовість зміни політично-поведінкових атрибутів напівпрезидентської системи правління в країнах 

Європи. 

37. Логіка, конструкції та варіанти формально-фактичної типологізації напівпрезиденталізму на 

основі врахування уповноваженості президентів та інших політичних інститутів. 

38. Формальні та фактичні параметри сили президентів, прем’єр-міністрів (урядів) і парламентів у 

рамках європейського напівпрезиденталізму. 

39. Стабільність чи динамічність формально-фактичної логіки типологізації напівпрезиденталізму? 

40. Сутність президенціалізованого напівпрезиденталізму з посадою сильного і/чи суперсильного 

президента. 

41. Формальні та фактичні чинники президенціалізації напівпрезидентської системи правління. 

42. Історичні та чинні кейси президенціалізованого напівпрезиденталізму. 

43. Особливості напівпрезиденталізму в Азербайджані та Білорусі. 

44. Атиповість напівпрезиденталізму у пострадянських та інших країнах. 

45. Сутність парламентаризованого чи прем’єризованого напівпрезиденталізму з посадою слабкого 

і/чи номінального президента. 

46. Формальні та фактичні чинники парламентаризації і/чи прем’єризації напівпрезидентської 

системи правління. 

47. Історичні та чинні кейси парламентаризованого або прем’єризованого напівпрезиденталізму. 

48. Особливості напівпрезиденталізму в Болгарії, Ірландії, Словаччині, Словенії та Чехії. 

49. Специфіка і винятковість парламентаризованого напівпрезиденталізму в Австрії та Ісландії. 

50. Параметри і наслідки парламентаризації напівпрезиденталізму в Фінляндії. 

51. Сутність, проблеми і перспективи збалансованого напівпрезиденталізму. 

52. Дуалізм виконавчої влади як проблема збалансованого напівпрезиденталізму. 

53. Унікальність французького кейсу збалансованого напівпрезиденталізму. 

54. Збалансований напівпрезиденталізму у Португалії. 

55. Веймарська республіка як історичний кейс напівпрезиденталізму. 

56. Інституційна і політична специфіка збалансованого напівпрезиденталізму на прикладі країн Центрально- 

Східної Європи: Литва, Польща і Румунія. 

57. Параметри стабільності напівпрезиденталізму та його різних опцій. 

58. Кореляція напівпрезиденталізму, його варіантів і типів політичних режимів. 

59. Ефективність міжінституційних відносин й урядування в рамках різних типів напівпрезиденталізму. 

60. Конфлікти у системі дуалізму виконавчої влади та їхня інтенсивність в рамках різних типів та опцій 

напівпрезиденталізму. 

61. Систематизація ефектів та наслідків гетерогенного європейського напівпрезиденталізму. 

62. Ефекти, ризики та перспективи напівпрезиденталізму на тлі інших систем державного правління. 

63. Історія, причини вибору й операціоналізації напівпрезиденталізму в Україні. 

64. Президент-парламентаризм та прем’єр-президенталізм в Україні. 

65. Специфіка президенціалізованого і збалансованого напівпрезиденталізму в Україні. 

66. Ризики та перспективи розвитку української напівпрезидентської системи правління. 

67. Напівпрезиденталізм в Україні: вимушений чи неминучий? 

68. Регіональні відмінності сутності й операціоналізації напівпрезиденталізму. 

69. Напівпрезиденталізм як найрелевантніша опція європейських систем правління. Кластери 

і причини вибору напівпрезиденталізму. 

70. Причини фіаско напівпрезиденталізму в країнах Латинської Америки. 

71. Кейси та параметри напівпрезиденталізму в португаломовних країнах. 

72. Чинники та вияви атиповості напівпрезидентської системи правління. 


