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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У системі політичних знань політичні інститути зарубіжних
країн є основоположною системоутворюючою дисципліни, яка
має на меті засвоєння цілісного комплексу загальнотеоретичних
знань про існуючі соціополітичні поділи, компетенції глав держав, ролі парламентів, урядів, політичних партій і громадян у
політичному процесі та їх особливі властивості, отримання наукового підґрунтя для наступної практичної діяльності.
Вивчаючи курс “Політичні інститути зарубіжних країн”, необхідно враховувати його фундаментальний характер стосовно інших політичних дисциплін, його визначальне значення. У системі
політичних наук політичні інститути зарубіжних країн виконують
функцію отримання, оновлення і поглиблення знання про основні закономірності державного середовища. Політичні інститути
зарубіжних країн як наука вивчає загальні закономірності розвитку і функціонування основних політичних інститутів зарубіжних
країн, взаємообумовлений характер їхніх зв’язків, структурні компоненти, механізми та функції глав держав, парламентів, урядів і
політичних партій, як головних політичних інститутів держав, та
їх зв’язок з різноманітними суспільними явищами і процесами.
Самостійна робота передбачає вивчення сучасного стану розвитку політичних систем національних держав зарубіжних країн, порівняльний аналіз політичних систем на
макрорівні національних держав, які розглядаємо як сувереннні суб’єкти, а також досить широке використання даних
інших наук (політології, компартивістики, історії та ін.).
Мета самостійної роботи: забезпечити загальнотеоретичну підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності
”Політичні інститути зарубіжних країн”, що володіють основами теоретичних знань і практичними навичками в політичній
сфері.
Завдання самостійної роботи: Всебічно сприяти розвитку у
студентів самостійного політологічного мислення; оволодінню базовими теоретичними знаннями та навичками практичної поведінки в політичному середовищі; формуванню у студентів позитивної політичної свідомості; активної політичної
і громадської позиції; проведення порівняльного дослідження з
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метою виділення спільного та відмінного щодо політичних систем
зарубіжних країн.
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
• загальнотеоретичні положення, що стосуються основних
тенденцій розвитку основних політичних інститутів зарубіжних країн;
• закономірності їх розвитку та функціонування в суспільстві;
вміти:
• користуватись загальнотеоретичними поняттями і категоріями;
• використовувати отримані теоретичні знання при аналізі
політичних систем певних країн, діючих тенденції на практиці.
Самостійна робота над навчальним матеріалом є індивідуальним
видом роботи на семінарах, конференціях, передбачає виконання
практичних завдань та контрольних робіт. Вона здійснюється відповідно до навчальних планів, навчальної і робочої програм з курсу.
Метою самостійної роботи студентів є:
• забезпечення фундаментальної загальноосвітньої та практичної
підготовки студентів;
• засвоєння методів самостійного вивчення навчального матеріалу, навичок пошуку глибоких знань;
• підвищення ефективності навчального процесу за допомогою
організації позааудиторного навчання відповідно до особистих
здібностей кожного студента;
• оволодіння студентами культурою розумової праці, вмінням
орієнтуватися у потоці наукової інформації, розвиток незалежності мислення, формування власних поглядів з питань, що
вивчаються.
Ефективність самоосвіти, яка є одним із основних методів навчання студентів, визначається постійністю, послідовністю і наполегливістю в роботі з навчальним матеріалом, здійсненням самоконтролю, систематичністю занять, вмінням поєднати практичні навички з
теорією.
Самостійна робота студентів денної форми навчання починається після вступної лекції, на якій викладач дає основні рекомендації
щодо методики самостійного опанування курсом.
Основними формами самостійної роботи є:
• робота з підручниками та посібниками;
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• робота з науковою літературою;
• самостійне вивчення окремих тем і питань до семінарських та
практичних занять на основі навчальної, монографічної літератури, документів, матеріалів, періодичних видань;
• підготовка реферату;
• підготовка до аудиторної контрольної роботи;
• підготовка до консультації з викладачем;
• підготовка до заліку та екзамену.
Студентові варто працювати одночасно з 2–3 підручниками.
У списку рекомендованої літератури з кожної теми курсу подано
монографії і статті вітчизняних вчених та політологів близького й далекого зарубіжжя. Звичайно, при підготовці не обов’язково обмежуватись цим списком.
Перш ніж розпочинати вивчення монографії чи статті, рекомендується познайомитись з відповідним розділом підручника, щоб мати
загальне уявлення про досліджувану проблему. Працюючи з монографією, найбільш цікаві факти, судження й висновки доцільно занотувати, обов’язково посилаючись на автора.
Якщо у науковій літературі Вам зустрілась незрозуміла дефініція,
обов’язково треба звернутися до відповідних словників чи довідників.
Екзамени та заліки є підсумковими формами контролю знань
студентів і проводяться у письмовій формі.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ЗУРУБІЖНИХ КРАЇН”
№
пор.

1

2

3

4

5

6

7

6

Назва змістового модуля
і теми

Разом

1
Змістовий модуль І.
Методологія порівняльного ананлізу сучасних
політичних систем
Політична система
суспільства. Системний
аналіз
Поняття та загальна характеристика політичних
систем сучасності
Інституційний компонент
аналізу політичних систем зарубіжних країн
Змістовий модуль ІІ.
Основні соціополітичні
поділи суспільства зарубіжних країн
Основні підходи щодо
визначення соціополітичних поділів
Соціально-економічна
основа соціополітичних
поділів
Етномовна та релігійна
основа соціополітичних
поділів
Територіальна основа
соціополітичних поділів

2

Кількість годин
Лек- Семі- Сам.
ції
нари робота
3
4
5

4

2

4

2

–

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

2

8
9

10
11

12
13
14
15

16

17
18

1
2
3
4
5
Президент як глава дер2
2
4
жави
Взаємовідносини президента з партіями, держ4
2
апаратом та парламентом
Змістовий модуль IІІ. Порівняльна характеристика парламентів зарубіжних країн
Структура і функції пар4
2
4
ламенту
Відмітні ознаки парламентської системи влади
2
4
від президентської
Змістовий модуль ІV. Порвняльна характеристка урядів
зарубіжних країн
Позиція глави уряду —
2
–
4
прем’єр міністра
Типологія урядових кабі2
2
2
нетів
Умови формування ко2
–
4
аліційних урядів
Стабільність коаліційних
2
2
4
урядів зарубіжних країн
Змістовий модуль V. Виборчиі системи та політичні системи зарубіжних країн
Виникнення політичних
партій та їх сучасна типо4
2
4
логія
Загальна характеристка та
2
–
4
значення виборів
Типи виборчих систем
4
2
4
Разом годин:
135
48
24
63
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ЗМІСТ
дисципліни
“ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”
Тема семінарського заняття 1. Політична система
суспільства. Системний аналіз
План
1. Поняття “політична система суспільства”, її структура та функції.
2. Типології політичних систем.
3. Дайте визначення та охарактеризуйте роль системного аналізу
для дослідження політичної системи суспільства.
Методичні рекомендації
Розкриваючи перше питання теми, дайте визначення “політична система”. Назвіть і коротко охарактеризуйте її основні елементи
(підсистеми) — інституціональний, нормативний, ідеологічний і т. д.
Опишіть основні функції політичної системи — збереження цілісності суспільства, виявлення й реалізація інтересів соціальних груп
тощо. Подумайте, чи властива сучасним політичним системам така
функція, як підтримка економічного соціального панування одних
соціальних груп над іншими?
Викладаючи друге питання теми, назвіть відомі вам типології
політичних систем. Докладніше опишіть найпоширенішу з них, де
критерієм виділення різних типів є політичні режими. Дайте коротку
порівняльну характеристику тоталітарного, авторитарного і демократичного типів політичних систем. Подумайте, до якого з них можна
віднести політичну систему сучасної України. Висновок аргументуйте.
Література [6–16]
Тема семінарського заняття 2. Поняття та загальна
характеристика політичних систем сучасності
План
1. Провідні наукові підходи до осмислення сутності політичних
систем сучасності.
2. Типи політичних систем у посткомуністичних країнах: порівняльний аналіз.
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3. Порівняйте умови функціонування політичних інститутів за
різних типів політичних систем.
Методичні рекомендації
У першому питанні теми розкрийте поняття “політична система
сучасності”. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні наукові підходи до осмислення сутності політичних систем сучасності.
Викладаючи друге питання теми, назвіть відомі вам типології
політичних систем. Порівняйте типи політичних систем у посткомуністичних країнах, вкажіть на їх особливості. Подумайте, до якого
з них можна віднести політичну систему сучасної України. Висновок
аргументуйте.
Література [6–16]
Тема семінарського заняття 3. Виникнення політичних
партій, їх сучасна типологія
План
1. Поняття “політична партія”, її структура та передумови утворення.
2. Назвіть функції політичних партій у житті громадянського суспільства.
3. Визначіть етапи становлення багатопартійної системи в новітній історії України.
Методичні рекомендації
Розкриваючи перше питання теми, дайте визначення поняття
“політична партія”. Назвіть і коротко охарактеризуйте її структуру.
Проаналізуйте причини та способи виникнення політичних партій
(аристократичне угруповання, політичний клуб, масова партія (М.
Вебер). Опишіть основні функції політичних партій.
Викладаючи друге питання теми, назвіть відомі функції політичних партій у житті громадянського суспільства. Назвіть основні підходи щодо визначення обсягу, змісту і суті функцій політичних партій.
Визначіть етапи становлення багатопартійної системи в сучасній
Україні. Висновок аргументуйте.
Література [6–16]
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Тема семінарського заняття 4. Позиція глави держави у
конституційних монархіях
План
1. Загальна характеристика монархічної форми правління.
2. Розкрийте основні прикмети інституту глави держави та інституту глави уряду у конституційних монархіях.
3. Перелічіть та охарактеризуйте основні особливості інституту
глави держави у конституційних монархіях.
Методичні рекомендації
Розкриваючи перше питання теми, дайте визначення поняття
“п����������������������������������������������������������������
осада голови держави��������������������������������������������
” ������������������������������������������
як вищого державного інституту. Охарактеризуйте конституційні монархії. Опишіть ідею “Корони” — загальної
консолідуючої сили забезпечення влади і ефективності діяльності
державних інститутів. Викладаючи друге питання, розкрийте головні повноваження монарха та їх обсяг у державах з монархічною
формою правління. Взаємовідносини з парламентом та виконавчою
владою. Монарх як верховний керівник збройних сил та глава церкви. Сильні та слабкі сторони монархічної форми правління. Висновок аргументуйте.
Література [6–16]
Тема семінарського заняття 5. Структура і функції
парламенту
План
1. Поняття та порядок формування парламенту у різних країнах
світу.
2. Назвіть та схарактеризуйте основні функції парламенту.
3. Опишіть, як демократичне, позаноменклатурне заміщення
керівних посад у державі уможливлює піднесення відповідальності тих, хто здійснює суспільне керівництво і хто його організує.
Методичні рекомендації
Розкриваючи перше питання теми, дайте визначення терміна
“парламент”: походження, загальна характеристика. Поділ парламентів на одно — (�����������������������������������������������������
unicameral�������������������������������������������
) та двопалатні (��������������������������
bicameral�����������������
): порядок формування та загальна характеристика. Правило депутатського імунітету
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та індемнітету. Компетенції глав парламенту. Постійні тимчасові та
об’єднані комісії парламенту, порядок їх формування, компетенція.
Особливість верхніх палат.
Викладаючи друге питання, розкрийте функції парламентів.
Діяльність парламентської опозиції — визначальний інституційний
аспект контрольної функції парламенту. Показники, що визначають
опозицію. Тип уряду: однопартійний, коаліційний, уряди більшості
та меншості. Висновок аргументуйте.
Література [6–16]
Тема семінарського заняття 6. Позиція глави уряду —
прем’єр-міністра
План
1. Повноваження та порядок формування уряду.
2. Проаналізуйте повноваження глави уряду у парламентських та
президентських республіках.
3. Проаналізуйте роль глави уряду серед інших політичних інститутів. Розкрийте взаємну обумовленість їх функцій. Обґрунтуйте свої висновки.
Методичні рекомендації
Розкриваючи перше питання теми, дайте визначення терміна
“уряд”. Охарактеризуйте статус глави уряду в зарубіжних країнах.
Проаналізуйте процес обрання або призначення на посаду прем’єрміністра. Обмеження та вимоги, що ставляться до кандидата на посаду голови уряду. Роль партійної та виборчої системи в процесі обрання глави уряду.
Викладаючи друге питання, розкрийте роль посади прем’єр-міністра у коаліційному та однопартійному урядах. Форма правління держави і рівень повноважень глави уряду. Чинники, що впливають на
значущість посади прем’єр-міністра. Відповідальність прем’єр-міністра за загальну політику уряду.
Література [6–16]
Тема семінарського заняття 7. Загальна характеристика і
значення виборів
План
1. Поняття “вибори”, їх загальна характеристика та значення.
2. Політичні вибори та їх класифікація.
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3. Проаналізуйте значення виборів для формування і функціонування політичних інститутів.
Методичні рекомендації
Розкриваючи перше питання теми, дайте визначення т�����������
ерміна “вибори”. Розкрийте порядок виникнення та еволюцю виборів. Сутність
і місце політичних виборів у політичних системах зарубіжних країн.
Викладаючи друге питання, розкрийте вплив виборів і формування та функціонування політичних інститутів зарубіжних країн
на формування правлячої еліти, підбір та розстановку управлінських
кадрів та їх участь у процесі прийняття політичних рішень і контролю за їх виконанням.
Література [6–16]
Тема семінарського заняття 8. Типи виборчих систем
План
1. Поняття “виборчої системи”, необхідність типології виборчих
систем.
2. Загальна характеристика змішаної, пропорційної та мажоритарної виборчих систем.
3. Проаналізуйте вплив виборчих систем на якість функціонування політичних інститутів у різних країнах. Висновок аргументуйте.
Методичні рекомендації
Розкриваючи перше питання теми, дайте визначення терміна
“партія”. Політична партія як політичний інститут, їх виникнення
та еволюція. Класичні теорії політичних партій і партійних систем.
Сутність і місце політичних партій у політичних системах зарубіжних країн. Багатоманітність підходів до класифікації політичних партій. Внутрішні та зовнішні функції політичних партій у суспільстві.
Вплив політичних партій на формування правлячої еліти, підбір та
розстановка управлінських кадрів, їх участь у процесі прийняття
політичних рішень і контроль за виконанням. Поняття і типи партійних систем.
Викладаючи друге питання, розкрийте чинники, що зумовлюють
утворення партійних систем. Типології партійних систем. Однопар-
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тійні, двопартійні та багатопартійні системи: чутливість до соціальних запитів і потреб населення, можливості, недоліки.
Література [6–16]
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Типології партійних систем.
2. Однопартійні, двопартійні та багатопартійні партійні системи:
загальна характеристика, недоліки.
3. Сутність та роль виборів.
4. Суспільне та особистісне значення виборів.
5. Критерії оцінювання рівня демократичності виборів.
6. Процедури голосування в зарубіжних країнах.
7. Загальні конституційні вимоги щодо виборів.
8. Проголошення (призначення) виборів.
9. Роль типу виборчого бюлетеня та типу голосування у виборчій
системі.
10. Поняття виборчої системи.
11. Типи виборчих систем: мажоритарна, пропорційна, змішана.
12. Загальна характеристика мажоритарної виборчої системи.
13. Переваги та недоліки мажоритарної системи.
14. Пропорційна виборча система, її головні особливості.
15. Типи пропорційної системи.
16. Позитивні характеристики та недоліки пропорційної системи.
17. Загальна характеристика змішаної виборчої системи.
18. Основні форми територіальних поділів.
19. Типи політичних систем у посткомуністичних країнах.
20. Політичні системи у суспільствах перехідного типу.
21. Види та роль політичних інститутів.
22. Понаднаціональні інститути: поняття, порядок формування.
23. Верства як ключова категорія соціальної структури суспільства.
24. Значення територіального поділу у політичному житті держав.
25. Посада голови держави як вищого державного інституту.
26. Головні повноваження монарха.
27. Сильні та слабкі сторони монархічної форми правління.
28. Інститут глави держави та його різновиди.
29. Поняття та походження терміна “президент”.
30. Реалізація повноважень глави держави.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Значення вивчення навчального курсу “Політичні інститути зарубіжних країн”.
2. Політична система суспільства: поняття і структура.
3. Сучасні концепції політичної системи суспільства.
4. Функції політичних систем суспільства.
5. Сутність системного аналізу.
6. Місце політичної влади в політичній системі суспільства.
7. Поняття та значення типологізації політичних систем.
8. Сучасні типи політичних систем.
9. Умови функціонування політичних інститутів за різних типів
політичних систем.
10. Основні чинники стабільності політичних систем.
11. Типи політичних систем у посткомуністичних країнах.
12. Політичні системи у суспільствах перехідного типу.
13. Сутність інституційного аспекту політичної системи суспільства.
14. Поняття політичного інституту.
15. Види та роль політичних інститутів.
16. Наднаціональні інститути: поняття, порядок формування.
17. Підстави поділу суспільств на групи.
18. Верства як ключова категорія соціальної структури суспільства.
19. Категорія соціополітичного поділу як базове поняття у політичному дослідженні.
20. Головні індикатори виникнення соціополітичних поділів.
21. Основні стадії соціально-політичного поділу.
22. Роль політичних партій в остаточному формуванні соціополітичного поділу.
23. Поняття етнічної або етнолінгвістичної групи.
24. Основні підходи до визначення рівня етнічної гомогенності.
25. Національна ідентифікація в зарубіжних країнах.
26. Види міграції.
27. Церква та суспільство.
28. Поняття території держави, її політичний характер.
29. Основні форми територіальних поділів.
30. Значення територіального поділу у політичному житті держав.
31. Посада голови держави як вищого державного інституту.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Головні повноваження монарха.
Сильні та слабкі сторони монархічної форми правління.
Інститут глави держави та його різновиди.
Поняття та походження терміна “президент”.
Реалізація повноважень глави держави.
Особлива процедура обрання президента.
Функції президента як глави держави.
Право законодавчої ініціативи президента.
Надзвичайні повноваження президента та право вето.
Умови дострокової відставки президента.
Взаємовідносини президента та уряду.
Повноваження глави держави щодо діяльності парламента.
Участь президента у законодавчому процесі.
Загальна характеристика та походження терміна “парламент”.
Порядок формування одно- та двопалатних парламентів.
Правило депутатського імунітету та індемнітету.
Компетенції глав парламенту.
Порядок формування та компетенція постійних, тимчасових і
об’єднаних комісій парламенту.
Особливість верхніх палат парламенту.
Функції парламентів.
Роль і порядок діяльності парламентської опозиції.
Типологія урядів.
Статус глави уряду в зарубіжних країнах.
Процес обрання або призначення на посаду прем’єр-міністра.
Роль партійної та виборчої системи під час обрання глави уряду.
Посада прем’єр-міністра у коаліційному та однопартійному
уряді.
Відповідальність прем’єр-міністра за загальну політику уряду.
Доктрина урядового кабінету.
Визначення терміна “кабінет”.
Принцип колективної відповідальності та солідарності в діяльності кабінету.
Загальна характеристика однопартійних кабінетів більшості.
Однопартійні уряди меншості.
Чинники, що зумовлюють існування урядів меншості.
Роль парламентських комісій у діяльності уряду.
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66. Роль глави держави і прем’єр-міністра в процесі формування
урядів.
67. Поняття та порядок формування коаліційних урядів меншості.
68. Коаліційний уряд: порядок та особливості формування.
69. Модель “мінімально-переможної коаліції”: порядок та умови
формування.
70. Порядок формування коаліції на основі ідеологічної близькості.
71. Сутність “мінімально переможної коаліції”.
72. Стадії процесу урядового формування.
73. Роль центристської партії у формуванні коаліційного уряду.
74. Недоліки моделі ідеологічних коаліцій.
75. Причини (мотивація) формування коаліційних урядів меншості.
76. Принцип пропорційності та переговорний процес при формуванні коаліційних урядів.
77. Порядок затвердження коаліційного уряду у парламенті.
78. Основні підходи до класифікації моделей коаліційної політики.
79. Головні чинники впливу на формування коаліційного уряду.
80. Базові моделі переговорного процесу.
81. Основні індикатори ефективності діяльності уряду.
82. Порядок обчислення індексу урядової стабільності.
83. Зовнішні чинники, що впливають на тривалість коаліційного
кабінету.
84. Партія як політичний інститут.
85. Виникнення та еволюція політичних партій.
86. Класичні теорії політичних партій і партійних систем.
87. Сутність і місце політичних партій у політичних системах сучасності.
88. Багатоманітність підходів до класифікації політичних партій.
89. Внутрішні та зовнішні функції політичних партій у суспільстві.
90. Чинники, що зумовлюють утворення партійних систем.
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