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1. Про Міжнародний Вишеградський фонд і зміст його 

діяльності 

Міжнародний Вишеградський Фонд (англ. International Visegrad 

Fund, чеськ. Mezinárodní visegrádský fond, пол. Międzynarodowy 

Fundusz Wyszehradzki, словац. Medzinárodný vyšehradský fond, 

угор. Nemzetközi Visegrádi Alap) – фонд, створений відповідно 

до угоди, яка була укладена 9 червня 2000 р. у рамках проекту 

Вишеградської групи із фінансової підтримки міжнародних 

ініціатив. Угода укладена між Республікою Польщею, Чеською 

Республікою, Словацькою Республікою, Угорщиною. Резиденція 

Фонду знаходиться у м. Братиславі. Мова Фонду – англійська. 

 

Бюджет Фонду у 2006 р. становив 3,340 млн. €; у 2007 р. – 

5,139 млн. €; у 2008 р. – 5,789 млн. €; у 2009 р. – 6,196 млн. €; 

у 2010 р. – 6,000 млн. €; у 2011 р. – 6,598 млн. €; у 2012 р. – 

7,530 млн. €, у 2013 р. – 7,800 млн. €. Кожна з держав-членів 

вносить до Фонду однакову частку, яка у 2006 р. становила 

0,8 млн. €, а у 2012 р. поступово зросла до 1,75 млн. €. 
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Мета Фонду – це підтримка усесторонньої співпраці між 

країнами Вишеградської групи і їх спільного представництва 

в третіх країнах. Ці цілі реалізуються шляхом надання фінансової 

підтримки діяльності, пов'язаної з заохоченням та розвитком: 

культурної співпраці; наукового та дослідницького обміну й 

співпраці в галузі освіти; молодіжного обміну; транскордонного 

співробітництва; туризму тощо. 

Міжнародний Вишеградський Фонд є юридичною особою. 

До керівних органів Фонду належать Конференція міністрів 

закордонних справ і Рада послів. До виконавчих органів належать 

виконавчий директор та заступник виконавчого директора. До 

адміністративного органу належить Секретаріат Фонду. Чотири 

рази на рік (а точніше 1 березня, 1 червня, 1 вересня, 1 грудня) 

розподіляється допомога "малих" грантів, які становлять до 

6000 €. Двічі на рік (15 березня та 15 вересня) Вишеградський 

Фонд надає "стандартні" гранти, розміри яких починаються від 

6001 € та зазвичай не перевищують 20000–30000 €. Вибір 

програм визначається Радою послів, які при прийнятті рішень 

керуються наступними критеріями: проект має бути пов’язаний 

з діяльністю Вишеградської групи і бути результатом співпраці 

партнерів Групи; проект повинен мати рекламний аспект та 

бути спрямованим до широкої аудиторії; проект має підтримувати 
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інтеграцію країн Вишеградської групи з ЄС та в межах Групи; 

проект має підтримувати місцеві ініціативи. Чим більше проект 

відповідає вищезазначеним критеріям, тим більша ймовірність 

отримати грант із Вишеградського Фонду. Дослідницький грант 

від Фонду може бути отриманий університетами, приватними 

університетами, дослідницькими центрами, приватними особами 

й підприємствами та місцевими органами влади. 

 

Ключові грантові програми Міжнародного Вишеградського 

Фонду: "малі гранти" (річний сумарний бюджет 640 000 €), 

"стандартні" гранти (річний сумарний бюджет 2 200 000 €), 

"стратегічні гранти" (середній бюджет проекту – 40 000 €), 

"університетські гранти" (річний сумарний бюджет 280 000 €), 

"стратегічні конференції" (річний сумарний бюджет 400 000 €), 
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"програми Visegrad+", а також об’єднані дослідницькі програми 

Вишеградської групи та Японії. 

Міжнародний Вишеградський Фонд реалізує стипендіальні 

програми, щорічним бюджетом 1 190 800 €, серед них: внутрішні 

гранти у межах Вишеградської групи, гостьові гранти у країни 

Вишеградської групи, виїздні гранти із країн Вишеградської 

групи, гранти на відвідування архівів організації "Open Society" у 

Будапешті, а також гранти на навчання у Тайвані. 

Міжнародний Вишеградський Фонд 2012 р. запустив програму 

"Східне партнерство" (з щорічним бюджетом 1 456 800 €), в рамках 

якої відбувається посилення та вдосконалення співпраці між 

країнами Вишеградської групи і країнами "Східного партнерства", 

серед яких Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, 

Україна. Основними цілями є сприяння соціально-економічній 

трансформації, демократизації та регіональній співпраці країн 

"Східного партнерства", особливо через розвиток громадянського 

суспільства та підтримку співпраці поміж місцевими органами 

влади, університетами й окремими громадянами. 

Ключові платформи Міжнародного Вишеградського Фонду: 

Visegrad – V4 Think Tank Platform, Visegrad Find, Visegrad Books, 

а теж Visegrad Group. 
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2. Про Вишеградську групу та країни 

Вишеградської групи 

Міжнародний Вишеградський Фонд окреслюється логікою 

суспільно-політичного й економічного функціонування країн 

Вишеградської групи – Польщі, Словаччини, Угорщини та 

Чехії.  

 

Вишеградська група (Вишеградська четвірка) – угрупування 

чотирьох центрально-східноєвропейських країн: Польщі, Чехії, 

Угорщини і Словаччини. З’явилась унаслідок зустрічі президентів 

Польщі Леха Валенси та Чехословаччини Вацлава Гавела й 

прем’єр-міністра Угорщини Йожефа Антала 15 лютого 1991 

року в угорському місті Вишеград, після ухвалення так званої 
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"Вишеградської декларації". Головною метою була названа 

інтеграція до євроатлантичних структур. Водночас спільність 

цілей закордонної політики, спільність історичного досвіду і 

географічна близькість спричинили появу нового регіонального 

утворення, названого після розпаду Чехословаччини Вишеградською 

четвіркою. Були ухвалені умови про лібералізацію торгівлі 

в межах групи, що спричинило появу ще в далекому 1993 р. 

Центральноєвропейського порозуміння про вільну торгівлю 

(CEFTA). У 1994–1998 рр. зусилля країн Вишеграду переважно 

були спрямовані радше на інтеграцію з ЄС і НАТО, аніж на 

лобіювання взаємних інтересів, а тому зустрічі голів держав 

відбувались нерегулярно. 

Таблиця 1 

Історико-політична характеристика країн Вишеградської 

групи 

 

Країна Площа, км² Населення 

Рік 

прийняття 

конституції 

Рік вступу 

у ЄС 

Польща 312 685 38 170 712 1997 2004 

Словаччина 48 845 5 447 662 1992 2004 

Угорщина 93 030 9 721 559 1989, 2011 2004 

Чехія 78 886 10 618 303 1992 2004 
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Наприкінці 2004 р. президент Польщі А. Кваснєвський 

зазначив, що Вишеградська група/четвірка може виступати 

зі спільними ініціативами, які стосуватимуться політики ЄС 

щодо її східних сусідів, у тім числі України, і мати істотну 

роль в побудові площини європейських цінностей. У 2014 р. 

на зустрічі в Братиславі Президент України П. Порошенко і 

президенти країн Вишеградської четвірки домовились про 

започаткування нового формату співробітництва, зокрема 

постійної взаємодії на рівні міністрів закордонних справ та 

оборони країн Вишеградської четвірки та України. У грудні 

2014 року Президент України під час зустрічі із делегацією 

країн Вишеградської групи в Києві висловив сподівання, що 

Вишеградська четвірка зміниться із V4 на V5 за участю саме 

України. Для України така ідея дуже цікава, адже всі країни 

Вишеградської групи стали консолідованими демократіями 

з розвиненою інфраструктурою, а також широкими правами 

й свободами людини та громадянина. Саме тому цікавим є 

дослідження і вивчення досвіду формування і функціонування 

політичних інститутів у країнах Вишеградської групи й інших 

країнах Центрально-Східної Європи, зокрема студентами-

магістрами кафедри політології Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 
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3. Про кафедру політології філософського 

факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

Кафедра політології є структурним відділенням і підрозділом 

філософського факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Кафедра політології заснована в 1990 р. 

як загальноуніверситетська, однак з 1996 р. перебуває у складі 

філософського факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка. У 1997 р. на філософському факультеті було 

відкрито спеціальність "Політологія" й кафедра політології 

стала випускаючою. Розширення кафедри зумовило її поділ 

у 2007 р. на кафедру політології й кафедру теорії та історії 

політичної науки. Сьогодні навчання відбувається за освітньо-

кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр". 

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється за спеціалізацією 

політичні інститути і процеси. Випускники одержують спеціальність 

"Політолог-викладач. Магістр політології". 

Кафедра забезпечує викладання навчальних курсів: політологія, 

історія зарубіжних політичних вчень, політична географія та 

геополітика, зовнішня політика зарубіжних країн і України, 

аналіз соціальних систем, загальна теорія політики, політична 

регіоналістика, історія і теорія політичних партій, політичні 
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еліти і політичне лідерство, політична соціологія, політична 

влада, псефологія, політична культура і психологія, політичний 

аналіз та прогнозування, місцеве самоврядування, політична 

ідеологія, соціологія громадської думки, соціальна політика, 

порівняльна політологія, політичні інститути: кількісні виміри 

аналізу, політичні режими сучасності, політичні конфлікти, 

політична іміджелогія, політична комунікація, ЗМІ і політика, 

технологія виборчої кампанії тощо. 

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри 

різного часу написано такі праці: "Політологія" (Львів, 1993, 

1994); "Політологія. Кінець ХІХ ст. – перша половина ХХ 

ст.: Хрестоматія" (Львів, 1996); "Основи політології" (Львів; 

К., 1991, 1992); "Хто є хто в європейській та американській 

політології" (Львів, 1995); "Короткий політологічний словник" 

(Львів, 1994); "Соціально-політичні проблеми сучасного суспільства" 

(К., 1991); "Партії та партійна система України" (Львів, 2001); 

"Теорія політичних партій та партійних систем" (Львів, 2004); 

"Політичні партії: Енциклопедичний словник" (Львів, 2005); 

"Політична наука. Словник: категорії, поняття, терміни" (Львів, 

2003); "Політологія: начальний практикум" (Львів, 2010); 

"Історія політичних вчень: політичні доктрини ХХ – ХХI ст." 

(Київ, 2011); "Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти 
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та досвід для утвердження демократії в Україні" (Львів, 2010); 

"Партії та вибори: енциклопедичний словник" (Львів, 2010); 

"Політична еліта: історія та теорія" (Львів, 2009), "Опозиційна 

особистість. Друга половина ХХ ст." (Львів, 1997), "Прелюдія 

Путіна. Перебудова в Кремлі" (Львів, 2001), "Політико-правові 

засади фінансування політичних партій: світовий досвід та 

Україна" (Львів, 2003), "Порівняльний аналіз політичних систем 

країн Західної Європи" (Львів, 2004, 2007), "Партії та електоральна 

політика" (Львів, 2005), "Політична регіоналістика" (Львів, 

2014), "Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи" 

(Львів, 2014), "Політичні режими сучасності" (Львів, 2014), 

"Вибори від А до Я" (Львів, 2014) тощо. 

. 
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Кафедра виконує наукову тему "Політичний процес в Україні 

у контексті світового досвіду". У цьому ракурсі опубліковано 

близько 600 наукових праць. При кафедрі діє денна і заочна 

аспірантура і докторантура за спеціальністю "політичні інститути 

та процеси". За роки існування здобувачами кафедри захищено 

низку докторських і кандидатських дисертацій. 

Кафедра співпрацює із ученими зарубіжних політологічних 

центрів та університетів Альберти (Канада), Канзасу (США), 

Любліна, Кракова, Вроцлава і Кутно (Польща), Вищої школи 

міжнародних відносин у Лодзі (Польща), а також провідних 

вищих навчальних й науково-дослідних закладів та установ 

України (Києво-Могилянська Академія, Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка, Донецький національний 

університет, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 

імені І. Кураса НАНУ, Ужгородський національний університет 

тощо). Співпраця здійснюється у таких напрямках: проведення 

наукових конференцій, семінарів, рецензування авторефератів, 

кандидатських і докторських дисертацій, підготовка підручників 

і посібників, обмін навчально-методичною літературою, участь 

у спільних наукових дослідженнях. Зокрема, здійснюється 

спільне (з Вищою школою регіональної економіки в Кутно) 

видання піврічника "Studium Europy Środkowej i Wschodniej". 
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При кафедрі політології Львівського національного університету 

імені Івана Франка в 1994 р. на громадських засадах створено 

Центр політичних досліджень. Одним із завдань діяльності 

Центру є залучення світового і українського досвіду аналізу 

щодо вивчення політичних процесів в Україні; формування 

громадянської політичної культури різних верств суспільства; 

налагодження постійної співпраці між державними, політичними 

та науковими (академічними й недержавними) інституціями, 

а також міжрегіональної співпраці в царині політичних наук. 

Також при кафедрі політології створено Асоціацію молодих 

політологів.  
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4. Про проект Міжнародного Вишеградського Фонду 

у рамках Вишеградського гранту університетського 

навчання в діяльності кафедри політології Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Кафедра політології філософського факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка в 2015 році 

отримала грант Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ) у 

рамках Вишеградського гранту університетського навчання на 

імплементацію курсу "Порівняльний аналіз політичних інститутів 

країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ". Навчальний 

курс викладається для студентів-магістрів кафедри політології 

Львівського національного університету ім. І. Франка. У курсі 

зі сторони кафедри політології Університету задіяно двох 

викладачів: доктора політичних наук, професора А. Романюка 

та кандидата політичних наук, доцента В. Литвина. Зі сторони 

країн Вишеградської групи в курсі залучено двох гостьових 

лекторів: доктора габілітованого (і доктора філософії), професора 

Б. Шляхту (пол. B. Szlachta) із Ягеллонського університету в 

Кракові (Польща) і доктора філософії, доцента А. Шмідт (угор. 

Andrea Schmidt) з Печського університету (Угорщина) та Josai 

International University (Японія). Програма грантового фінансування 

курсу розрахована щонайменше на три академічні роки, адже 
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курс передбачено в навчальній програмі Львівського університету 

на довгострокову перспективу. 

Призначення Вишеградського гранту університетського навчання 

(Visegrad University Studies Grant): сприяння розвитку, імплементація 

та ініціювання університетських курсів і програм навчання, які 

дотичні до проблематики країн Вишеградської групи, зокрема 

Польщі, Словаччини, Угорщини і Чехії. Кожен грант у фінансовому 

вигляді є багаторазовою допомогою, яка виділяється університету, 

факультету чи кафедрі за умови, що вони можуть представити 

доцільну та всеохоплюючу програму навчальної дисципліни й 

навчальної спеціалізації, а також підтвердити їх довгострокову 

реалізацію у навчальних планах. Сума кожного гранту залежить 

від обсягу та якості кожного проекту, а також коливається у 

межах від 10 000 € за навчальний курс до 40 000 € за програму 

навчання. Право отримати грант має будь-який університет. Під 

час реалізації гранту до викладання навчальних дисциплін/курсів 

залучаються гостьові лектори з країн Вишеградської групи. 

Мотиваційна зумовленість проекту та імплементації курсу 

"Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської 

групи й інших країн ЦСЄ" на кафедрі політології Львівського 

національного університету імені Івана Франка пояснена тим, 

що в 2014 р. Україна і ЄС підписали та парафували угоду, яка 
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зумовила початок європейської інтеграції України. Це передбачає 

реалізацію Україною послідовних кроків із метою наближення 

до стандартів і критеріїв розвинених країн, а згодом і можливого 

набуття Україною повноправного членства в ЄС. Відповідно, 

Україна і її функціонери мають критично оцінювати результати 

попереднього політичного розвитку та досвіду європейської 

інтеграції країн Вишеградської групи й інших країн Центрально-

Східної Європи. Ці країни із моменту одержання/відновлення 

незалежності й повалення авторитарних політичних режимів 

вибрали політику вступу в ЄС й успішно інтегровані в єдиний 

європейський простір у 2004 та 2007 роках. Унаслідок цього в 

них значною мірою змінено і модифіковано політичні інститути, 

а досвід цього має теоретичну та практичну значущість для 

України. Це зумовлює актуальність проекту навчального курсу 

як необхідного для українських студентів-політологів. 

Проект у рамках гранту заплановано на три роки. Тим не 

менше, викладання навчального курсу "Порівняльний аналіз 

політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн 

ЦСЄ" триватиме значно довше. Впродовж першого етапу (року) 

проекту здійснено публікацію навчального посібника, який 

присвячений питанням навчального курсу. Він повинен сприяти 

ефективному засвоєнню знань про політичні інститути усіх 
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країн регіону і різнобічній популяризації діяльності Міжнародного 

Вишеградського Фонду в Україні. Під час другого етапу (року) 

проекту лекції для студентів-магістрів проводили як у Львові, 

так і в Кракові. Упродовж кожного року проекту (2015–2018 рр.) 

заплановане створення і розширення бібліотеки літератури, яка 

присвячена проблемам та питанням курсу. Викладання курсу 

заплановано на кожний перший семестр кожного року та 

здійснюється українською й іноземними мовами у формі лекцій, 

семінарів і самостійної роботи (крім занять гостьових лекторів).  

Метою навчального курсу і проекту є виявлення характеру 

й змісту основних напрямків розвитку національних політичних 

інститутів країн Вишеградської групи й інших країн Центрально-

Східної Європи після падіння "Берлінської стіни" та вироблення 

механізмів адекватної порівняльної оцінки національних (у тім 

числі українських) політичних інститутів. Основні завдання 

навчального курсу: дізнатися національну специфіку переходу 

від авторитаризму до демократії у країнах Вишеградської групи 

та інших країнах Центрально-Східної Європи; проаналізувати 

еволюцію соціополітичних поділів у країнах Вишеградської 

групи й інших країнах Центрально-Східної Європи; визначити 

інституційну і функціональну розмаїтість інституту президентства 

в країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-
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Східної Європи; виявити роль й значення інституту парламенту 

в країнах Вишеградської групи та інших країнах Центрально-

Східної Європи; окреслити концептуальні характеристики урядів, 

виділити різноманітність та своєрідність урядових структур у 

країнах Вишеградської групи й інших країнах Центрально-

Східної Європи; проаналізувати різні виборчі системи і їхній 

вплив на політичні інститути країн Вишеградської групи та 

інших країн Центрально-Східної Європи; окреслити основні 

тенденції в розвитку та трансформації партійних систем країн 

Вишеградської групи й інших країн Центрально-Східної Європи; 

дослідити процес еволюції громадянського суспільства та 

розмаїтості громадянської активності в межах Вишеградської 

групи й інших країн Центрально-Східної Європи; намітити 

розвиток місцевої демократії в країнах Вишеградської групи 

й інших країн Центрально-Східної Європи; проаналізувати 

особливості формування і трансформації парламентської опозиції 

в країнах Вишеградської групи та інших країн Центрально-

Східної Європи; з'ясувати риси інтеграції країн Вишеградської 

групи й інших країн Центрально-Східної Європи до ЄС і НАТО. 

Ціллю реалізації проекту є те, що в результаті вивчення курсу 

магістр-політолог має: знати умови та чинники трансформації 

політичних інститутів в умовах переходу від авторитаризму до 
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демократії, еволюцію основних етапів демократичного транзиту, 

особливості процесу інтеграції країн Вишеградської групи та 

інших країн Центрально-Східної Європи до ЄС і НАТО; вміти 

оперувати поняттями порівняльного аналізу, а також оцінювати 

відповідність конкретного стану соціально-політичного розвитку 

країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної 

Європи базовим тенденціям еволюції політичних систем, розуміти 

сутність становлення громадянського суспільства, його структури, 

ролі громадської думки в країнах Вишеградської групи й інших 

країнах Центрально-Східної Європи, визначати значення виборів 

для суспільства і громадянина, оцінювати відповідність виборів 

міжнародним стандартам демократичності, розуміти легітимність 

влади в країнах Вишеградської групи й інших країн Центрально-

Східної Європи, бачити переваги і проблеми розвитку демократії 

у країнах Вишеградської групи та інших країн Центрально-

Східної Європи, вміти використовувати інструменти якісного 

та кількісного аналізу для вивчення політичних інститутів. 

Щорічна планована кількість студентів, залучена до проекту: 

30 студентів денної форми навчання. Проект розраховано лише 

на студентів-магістрів спеціалізації політологія, які навчаються 

у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

Студенти, які хочуть брати участь в імплементації навчального 
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курсу, повинні володіти достатнім набором умінь та навиків. 

Учасники курсу повинні мати ступінь бакалавра політології та 

обов’язково мають бути ознайомленими з курсами «Порівняльна 

політологія», «Політичні інститути», «Партії» і «Вибори». Курс 

буде особливо цікавим для тих, хто пов’язує свою професійну 

діяльність з проблемами і перспективами європейської інтеграції 

України, займається порівняльний аналізом політичних інститутів 

та систем країн Європи, досліджує особливості та параметри 

розвитку європейської цивілізації. Крім того, навчальний курс 

сприяє адаптації освітньої системи України в європейський 

простір викладання політології. 

У вересні 2017 р. кафедра політології філософського факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

розпочала виконання третього етапу (третього року) проекту 

Міжнародного Вишеградського Фонду, який спрямований на 

імплементацію навчального курсу "Порівняльний аналіз 

політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших 

країн ЦСЄ" для студентів-магістрів кафедри політології. У 

межах третього етапу (року) проекту відбулось розширення 

викладацько-навчального процесу навчального курсу, який 

здійснюється відповідно до плану дисципліни на 2017–2018 рр. 

(Див. Додаток А) та програми курсу (див. Додаток Б). 
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5. Контактна інформація 

 

Організатор проекту: 

 

Міжнародний Вишеградський Фонд (International Visegrad Fund) 

Словаччина (Slovak Republic) 

Братислава (Bratislava) 

Hviezdoslavovo námestie 191/9 

81102 

Тел./tel.: +421 259 203 811 

Факс/fax: +421 259 203 805 

E-Mail: visegradfund@visegradfund.org 

 

Реалізатор проекту: 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Україна  

Львів  

Університетська 1 

79000 

Тел./tel.: +38 032 239 4111 

Факс/fax: +38 032 261 6048 

E-Mail: webmaster@lnu.edu.ua; rektor@lnu.edu.ua 

 

Кафедра політології філософського факультету 

Університетська 1, ауд. 206 

Тел. +38 032 239 4108, +38 032 239 239 4340 

E-Mail: k_polit@ukr.net; ps.dep.philosophy@lnu.edu.ua  

 

Веб-сайт проекту гранту МВФ: http://filos.lnu.edu.ua/wp-

content/v4_cooperation/v4_cooperation_main_page.htm  

mailto:visegradfund@visegradfund.org
mailto:webmaster@lnu.edu.ua
mailto:rektor@lnu.edu.ua
mailto:k_polit@ukr.net
mailto:ps.dep.philosophy@lnu.edu.ua
http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/v4_cooperation/v4_cooperation_main_page.htm
http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/v4_cooperation/v4_cooperation_main_page.htm
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Викладачі від університету в межах проекту: 

Романюк А.С.: 

 
Тел.: (032) 239-41-08, 239-43-40 

E-Mail: anatoliy.romanyuk@gmail.com 

 

Литвин В.С.: 

 
Тел.: (032) 239-41-08, 239-43-40 

E-Mail: lytvyn.vitaliy@gmail.com 

mailto:anatoliy.romanyuk@gmail.com
mailto:lytvyn.vitaliy@gmail.com
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Гостьові лектори в межах проекту: 

Шляхта Б. (пол. Szlachta B.): 

 
 

E-Mail: zlachta@inp.uj.edu.pl 

 

Шмідт А. (угор. Schmidt A.): 

 
 

E-Mail: schmidt.andrea@pte.hu 

mailto:zlachta@inp.uj.edu.pl
mailto:schmidt.andrea@pte.hu
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Додатки 

Додаток А 

Навчальний план дисципліни 

Таблиця А.1 

Навчальний план дисципліни "Порівняльний аналіз 

політичних інститутів країн Вишеградської групи та 

інших країн Центрально-Східної Європи" на 2017–2018 н.р. 

 

Дата Тема 
Тип 

заняття 

05.09.17 
Політичні трансформації країн Вишеградської групи 

та інших країн Центрально-Східної Європи (1) 
Лекція 

08.09.17 
Політичні трансформації країн Вишеградської групи 

та інших країн Центрально-Східної Європи (2) 
Лекція 

12.09.17 

Соціополітичні поділи в країнах Вишеградської 

групи та інших країнах Центрально-Східної Європи 

(1) 

Лекція 

15.09.17 

Соціополітичні поділи в країнах Вишеградської 

групи та інших країнах Центрально-Східної Європи 

(2) 

Лекція 

22.09.17 
Системи правління країн Вишеградської групи та 

інших країн Центрально-Східної Європи 
Семінар 

27.09.17/ 

28.09.17 

Проф. Шляхта Б. Еволюція політичної системи 

Польщі 
Лекція 

03.10.17 

Соціополітичні поділи в країнах Вишеградської 

групи та інших країнах Центрально-Східної Європи 

(3) 

Лекція 

06.10.17 
Соціополітичні поділи в країнах Вишеградської 

групи та інших країнах Центрально-Східної Європи 
Семінар 

10.10.17 
Інститут глави держави в країнах Вишеградської 

групи та інших країнах Центрально-Східної Європи 
Лекція 

17.10.17 

Порівняльна характеристика парламентів країн 

Вишеградської групи та інших країн Центрально-

Східної Європи 

Лекція 
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Закінчення табл. А.1 

 

20.10.17 Модульний контроль 1 Модуль 

24.10.17 

Порівняльна характеристика урядів країн 

Вишеградської групи та інших країн Центрально-

Східної Європи (1) 

Лекція 

31.10.17/ 

01.11.17 

Доц. Шмідт А. Еволюція політичної системи 

Угорщини 
Лекція 

03.11.17 

Порівняльна характеристика урядів країн 

Вишеградської групи та інших країн Центрально-

Східної Європи (1) 

Семінар 

07.11.17 

Порівняльна характеристика урядів країн 

Вишеградської групи та інших країн Центрально-

Східної Європи (2) 

Лекція 

14.11.17 
Виборчі системи країн Вишеградської групи та інших 

країн Центрально-Східної Європи 
Лекція 

17.11.17 

Порівняльна характеристика урядів країн 

Вишеградської групи та інших країн Центрально-

Східної Європи (2) 

Семінар 

21.11.17 
Партії і партійні системи країн Вишеградської групи 

та інших країн Центрально-Східної Європи (1) 
Лекція 

28.11.17 
Партії і партійні системи країн Вишеградської групи 

та інших країн Центрально-Східної Європи (2) 
Лекція 

01.12.17 

Місце політичних партій і партійних систем у 

політичних системах країн Вишеградської групи та 

інших країн Центрально-Східної Європи 

Семінар 

05.12.17 
Європейська інтеграція країн Вишеградської групи та 

інших країн Центрально-Східної Європи (1) 
Лекція 

12.12.17 
Європейська інтеграція країн Вишеградської групи та 

інших країн Центрально-Східної Європи (2) 
Лекція 

15.12.17 
Процес європейської інтеграції країн Вишеградської 

групи та інших країн Центрально-Східної Європи 
Семінар 

19.12.17 Модульний контроль 2 Модуль 
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Додаток Б 

Логіка програми курсу навчальної дисципліни 

Тема 1 

Політична трансформація країн Вишеградської групи та інших 

країн Центрально-Східної Європи: умови, чинники, особливості 

1. Інституційні особливості конструкції "народної демократії" 

в країнах ВГ та інших країнах ЦСЄ. 

2. Зміни співвідношення політичних сил у ЦСЄ під час падіння 

"Берлінського муру". 

3. Внутрішньополітичні чинники трансформації країн ВГ 

та інших країн ЦСЄ. 

4. Зовнішньополітичні чинники трансформації країн ВГ та 

інших країн ЦСЄ. 

Тема 2 

Соціополітичні поділи в країнах Вишеградської групи 

та інших країнах Центрально-Східної Європи 

1. Соціально-економічна основа соціополітичного поділу. 

2. Етномовна основа соціополітичного поділу в країнах ВГ 

та інших країнах Центрально-Східної Європи. 

3. Інші основи соціополітичних поділів у країнах Вишеградської 

групи та інших країнах Центрально-Східної Європи. 
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Тема 3 

Інститут глави держави у країнах Вишеградської групи 

та інших країнах Центрально-Східної Європи 

1. Історичні особливості статусу глави держави в країнах ВГ 

та інших країнах ЦСЄ. 

2. Статус президента в парламентських республіках країн ВГ 

та інших країн ЦСЄ. 

3. Статус президента в напівпрезидентських республіках країнах 

ВГ та інших країн ЦСЄ. 

Тема 4 

Порівняльна характеристика парламентів країн Вишеградської 

групи та інших країн Центрально-Східної Європи 

1. Історичні особливості парламентаризму в країнах ВГ та 

інших країнах ЦСЄ. 

2. Однопалатні парламенти в країнах ВГ та інших країнах ЦСЄ. 

3. Двопалатні парламенти в країнах ВГ та інших країнах ЦСЄ. 

Тема 5 

Порівняльна характеристика урядів країн 

Вишеградської групи та інших країн Центрально-

Східної Європи 

1. Технократичні та напівтехнократичні уряди в країнах ВГ 

та інших країнах ЦСЄ. 
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2. Моделі коаліційних урядів в країнах ВГ та інших країнах 

ЦСЄ. 

3. Стабільність і ефективність діяльності урядів у країнах ВГ 

та інших країнах ЦСЄ. 

Тема 6 

Виборчі системи країн Вишеградської групи та інших 

країн Центрально-Східної Європи 

1. Установчі парламенти та їх значення для політичної 

трансформації країн ВГ та інших країн ЦСЄ. 

2. Основні різновиди виборчих систем у країнах ВГ та інших 

країнах ЦСЄ. 

3. Особливості виборчих кампаній у країнах ВГ та інших 

країнах ЦСЄ. 

Тема 7 

Місце політичних партій та партійних систем у 

політичних системах країн Вишеградської групи й 

інших країн Центрально-Східної Європи 

1. Особливість інституту політичної партії в перехідних 

суспільствах. 

2. Специфіка трансформації правлячих комуністичних партій 

у країнах ВГ та інших країнах ЦСЄ. 
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3. Сучасний стан партійних систем у країнах ВГ та інших 

країнах ЦСЄ. 

Тема 8 

Участь громадян у політичному житті країн 

Вишеградської групи та інших країн Центрально-

Східної Європи 

1. Сутність і різновиди груп інтересів у країнах ВГ та інших 

країнах ЦСЄ. 

2. Моделі політичної участі в країнах ВГ та інших країнах ЦСЄ. 

3. Особливості застосування референдумів у країнах ВГ та 

інших країнах ЦСЄ. 

Тема 9 

Процес європейської інтеграції країн Вишеградської 

групи та інших країн Центрально-Східної Європи 

1. Критерії щодо країн-претендентів ВГ та інших країн ЦСЄ 

до вступу в ЄС. 

2. Особливості розширення ЄС у 2004 р. 

3. Особливості розширення ЄС у 2007 р. 


