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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У системі політичних знань політичні інститути зарубіжних 
країн є основоположною системоутворюючою дисципліни, яка 
має на меті засвоєння комплексу загальнотеоретичних знань про 
соціополітичні поділи, компетенції глав держав, ролі парламентів, 
урядів, політичних партій і громадян у політичному процесі та їх 
особливі властивості, отримання наукового підґрунтя для подаль-
шої практичної діяльності.

Вивчаючи курс “Політичні інститути зарубіжних країн”, необ-
хідно враховувати його фундаментальний характер щодо інших 
політичних дисциплін, його визначальне значення. У системі 
політичних наук політичні інститути зарубіжних країн викону-
ють функцію здобуття, оновлення і поглиблення знань про основ-
ні закономірності державного середовища. Політичні інститути 
зарубіжних країн як наука вивчає загальні закономірності розвит-
ку і функціонування основних політичних інститутів зарубіжних 
країн, взаємообумовлений характер їх зв’язків, структурні ком-
поненти, механізми та функції глав держав, парламентів, урядів і 
політичних партій як головних політичних інститутів держав та їх 
зв’язок із суспільними явищами і процесами. 

Навчальний курс передбачає вивчення сучасного стану роз-
витку політичних систем національних держав зарубіжних країн, 
порівняльний аналіз політичних систем на макрорівні національ-
них держав, які розглядаються як суверенні суб’єкти, а також до-
сить широке використання даних інших наук (політології, ком-
партивістики, історії та ін.). 

Мета курсу. Забезпечити загальнотеоретичну підготовку ви-
сококваліфікованих фахівців зі спеціальності “Політологія”, які 
володіють основами теоретичних знань і практичними навичками 
в політичній сфері.

Завдання курсу. Всебічно сприяти розвитку у студентів само-
стійного політологічного мислення; оволодінню базовими теоре-
тичними знаннями та навичками практичної поведінки в політич-
ному середовищі; формуванню позитивної політичної свідомості, 
активної політичної і громадської позиції; проведення порівняль-
ного дослідження для виділення спільного та відмінного щодо 
політичних систем зарубіжних країн. 

У результаті опанування курсу студенти повинні: 
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знати: загальнотеоретичні положення щодо основних тенден-
цій розвитку основних політичних інститутів зарубіжних країн, 
закономірностей їх розвитку та функціонування в суспільстві; 

уміти: користуватись загальнотеоретичними поняттями і кате-
горіями; застосовувати теоретичні знання при аналізі політичних 
систем певних країн, діючих тенденції на практиці.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль І. Методологія порівняльного аналізу 
сучасних політичних систем

1 Політична система суспільства. Системний аналіз
2 Поняття і загальна характеристика політичних систем 

сучасності
3 Інституційний компонент аналізу політичних систем 

зарубіжних країн
Змістовий модуль ІІ. Основні соціополітичні поділи 
суспільства зарубіжних країн

4 Основні підходи до визначення соціополітичних поділів
5 Соціально-економічна основа соціополітичних поділів
6 Етномовна та релігійна основи соціополітичних поділів
7 Територіальна основа соціополітичних поділів

Змістовий модуль ІІІ. Роль і значення інституту глави 
держави в зарубіжних країнах

8 Позиція глави держави в конституційних монархіях
9 Президент як глава держави

10 Взаємовідносини президента з партіями, держапаратом та 
парламентом
Змістовий модуль IV. Порівняльна характеристика 
парламентів зарубіжних країн

11 Структура і функції парламенту

1 2
12 Відмітні ознаки парламентської системи влади  

від президентської
Змістовий модуль V. Порівняльна характеристика урядів 
зарубіжних країн

13 Позиція глави уряду — прем’єр-міністра
14 Типологія урядових кабінетів
15 Умови формування коаліційних урядів
16 Стабільність коаліційних урядів зарубіжних країн

Змістовий модуль VI. Виборчі та політичні системи 
зарубіжних країн

17 Виникнення політичних партій та їх сучасна типологія
18 Загальна характеристика і значення виборів
19 Типи виборчих систем
Разом годин: 135

ЗМІСТ 
дисципліни  

“ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН” 

Змістовий модуль І. Методологія порівняльного аналізу  
сучасних політичних систем

Тема 1. Політична система суспільства. Системний аналіз
Політична система суспільства як засіб забезпечення неперер в-

ності, взаємопов’язаності й координації діяльності різних політич-
них суб’єктів для досягнення поставлених цілей. Різноманітність 
сучасних концепцій і поглядів на політичну систему суспільства. 
Система як єдність структури (соціально-політичних інститутів) 
і процесів (поведінки спільнот та індивідів). Еволюція досліджень 
політичної системи суспільства. Історія і значення застосування 
системного аналізу. Структура політичної системи суспільства, 
поняття і загальна характеристика. Політична влада як головний 
єднальний компонент системи. Політичні відносини, політична ор-
ганізація суспільства, засоби масової інформації, політичні принци-
пи й норми, політична свідомість і культура.

Література [4–6; 8]
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Тема 2. Поняття і загальна характеристика політичних 
систем сучасності

Поняття політичної системи суспільства. Поняття і значення ти-
пологізації політичних систем. Еволюція поглядів на типи політич-
них систем. Сучасні типи систем. Провідні наукові підходи до осмис-
лення сутності політичних систем сучасності. Умови функціонування 
політичних інститутів за різних типів політичних систем. Чинники 
стабільності політичних систем і частота змін правлячих режимів, їх 
взаємообумовленість. Типи політичних систем у посткомуністичних 
країнах: порівняльний аналіз. Тенденції трансформації політичних 
систем у суспільствах перехідного типу.

Література [9–11; 14]

Тема 3. Інституційний компонент аналізу політичних  
систем зарубіжних країн

Інституціний аспект політичної системи суспільства: сутність, за-
гальна характеристика та значення. Поняття політичного інституту. 
Види і роль політичних інститутів. Зв’язок цих інститутів між собою 
та виборчою системою, наслідки та система впливів цих залежнос-
тей або їх відсутності. Основні напрями порівняльного дослідження 
інститутів політичної системи суспільства. Формування понаднаціо-
нальних інститутів.

Література [12–16]

Змістовий модуль ІІ. Основні соціополітичні поділи суспільства 
зарубіжних країн

Тема 4. Основні підходи до визначення соціополітичних 
поділів

Демографічні, гендерні, економічні, етнічні, ідеологічні, культур-
ні, мовні, освітні, расові, релігійні, територіальні підстави поділів сус-
пільств на групи. Верства як ключова категорія соціальної структури 
суспільства. Категорія соціополітичного поділу як базове поняття у 
політичному дослідженні. Актуальність дії основних соціополітич-
них поділів. Головні індикатори їх виникнення. Загальна характерис-
тика стадій соціально-політичного поділу. Роль політичних партій в 
остаточному формуванні соціополітичного поділу.

Література [6; 8; 11; 13–15]

Тема 5. Соціально-економічна основа соціополітичних поділів
Соціально-економічний або класовий поділ: причини виникнен-

ня та загальна характеристика. Поняття “клас”: класичне та сучасне 
трактування. Наукові підходи до визначення поняття і ролі класово-
го чинника. Його роль та впливовість на результати виборів. Індекс 
класового голосування (Альфорда): значення і порядок обчислення. 
Електоральна підтримка комуністичних партій на парламентських 
виборах. Чинники, що зумовлюють актуальність класового соціо-
політичного поділу для сучасних суспільств. 

Література [4–6; 15; 17]

Тема 6. Етномовна та релігійна основи соціополітичних 
поділів

Поняття етнічної або етнолінгвістичної групи. Основні елементи, 
властиві “етнічній меншині”. Підходи до визначення рівня етнічної го-
могенності. Загальна характеристика етнічного складу зарубіжних країн. 
Актуальність соціополітичного поділу на етнічній основі та його вплив 
на результати виборів. Аналіз національної ідентифікації зарубіжних 
країн. Вплив міграційних процесів на внутрішньополітичну ситуацію 
країни. Види міграції. Перспективи подальшого усталення соціополі-
тичного поділу на етнічній основі в зарубіжних країнах та його вплив на 
світову політику. Еволюція відносин між церквою та державою. Вплив 
конфесійного розподілу в державах на внутрішньополітичну ситуацію 
зарубіжних країн. Церква та суспільство. Поділ християнських партій за 
їх конфесійною приналежністю. Аналіз електоральної підтримки хрис-
тиянсько-демократичних партій зарубіжних країн.

Література [7; 12; 11; 16; 18]

Тема 7. Територіальна основа соціополітичних поділів
Визначення території держави, її політичний характер. Основні 

форми територіальних поділів: регіональні, центр — периферія, міс-
то — село. Співвідношення територіальних, етнічних та релігійних 
поділів, їх вплив на політичну систему країни. Територіальна основа 
соціополітичного поділу як база для політичної інституціоналізації. 
Поняття “регіон” за “Хартією регіоналізації” 1988 р. Аналіз діяль-
ності регіональних партій зарубіжних країн. Значення територіаль-
ного поділу в політичному житті держав.

Література [4; 5; 11; 15]
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Змістовий модуль ІІІ. Роль і значення інституту глави держави   
в зарубіжних країнах

Тема 8. Позиція глави держави в конституційних монархіях
Посада глави держави як вищого державного інституту. Загальна 

характеристика конституційних монархій. Ідея “Корони” — загаль-
на консолідуюча сила забезпечення влади і ефективності діяльності 
державних інститутів. Головні повноваження монарха та їх обсяг у 
державах з монархічною формою правління. Взаємовідносини з 
парламентом і виконавчою владою. Монарх як верховний керівник 
 збройних сил та глава церкви. Сильні та слабкі сторони монархічної 
форми правління. 

Література [4; 5; 15; 19]

Тема 9. Президент як глава держави
Інститут глави держави та його різновиди. Поняття та поход-

ження терміна “президент”. Реалізація повноважень глави держави 
у президентській, монархічних країнах. Вимоги до кандидатів на по-
саду президента. Особлива процедура обрання президента. Права та 
обов’язки президентів. Функції президента як глави держави. Пра-
во законодавчої ініціативи. Надзвичайні повноваження. Право вето. 
Право на проведення референдумів та умови дострокової відставки. 
Питання наступності в разі дострокової відставки. 

Література [4; 11; 22–26]

Тема 10. Взаємовідносини президента з партіями,  
держапаратом і парламентом 

Взаємовідносини президента та уряду. Аналіз позиції президента 
в системі виконавчої влади залежно від політичного складу парла-
менту та партійної структури уряду. Повноваження глави держави, 
пов’язані з діяльністю парламенту (призначення дати парламентсь-
ких виборів, відкриття та закриття парламентських сесій, скликання 
і розпуск парламенту). Участь президента у законодавчому процесі 
(право законодавчої ініціативи, право вето та ін.). 

Література [4–7; 15; 16; 22–24]

Змістовий модуль IV. Порівняльна характеристика 
парламентів зарубіжних країн

Тема 11. Структура і функції парламенту
Термін “парламент”: походження, загальна характеристика. Поділ 

парламентів на одно- (unicameral) і двопалатні (bicameral): порядок 
формування та загальна характеристика. Правило депутатського 
імунітету та індемнітету. Компетенції глав парламенту. Постійні 
тимчасові та об’єднані комісії парламенту, порядок їх формування, 
компетенція. Особливість верхніх палат. Функції парламентів. Діяльність 
парламентської опозиції — визначальний інституційний аспект 
контрольної функції парламенту. Показники, що визначають опозицію. 
Тип уряду: однопартійний, коаліційний, уряд більшості та меншості. 

Література [4–7; 35–39]

Тема 12. Відмітні ознаки парламентської системи влади  
від президентської

Загальна характеристика країн з парламентською формою прав-
ління. Повноваження глави держави при парламентській формі. 
Роль законодавчої влади при парламентській та президентській фор-
мі правління. Повноваження глави держави при парламентській та 
президентській формах правління. Судова влада при парламентській 
та президентській формах правління. Різновиди партійних систем 
при різних формах правління. 

Література [7; 17; 29–34; 41; 44]

Змістовий модуль V. Порівняльна характеристика урядів 
зарубіжних країн

Тема 13. Позиція глави уряду — прем’єр-міністра
Статус глави уряду в зарубіжних країнах. Процес обрання або 

призначення на посаду прем’єр-міністра. Обмеження та вимоги, що 
висуваються до кандидата на посаду глави уряду. Роль партійної 
та виборчої систем у процесі обрання глави уряду. Посада прем’єр-
міністра в коаліційному та однопартійному уряді. Вплив форми 
правління держави на рівень повноважень глави уряду. Чинники 
щодо впливовості посади прем’єр-міністра. Відповідальність прем’єр-
міністра за загальну політику уряду. 

Література [12; 18; 24–26; 33; 38]
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Тема 14. Типологія урядових кабінетів
Доктрина урядового кабінету. Визначення терміна “кабінет”. 

Принцип колективної відповідальності та солідарності в діяльності 
кабінету. Однопартійні кабінети більшості. Однопартійні уряди мен-
шості. Чинники, що зумовлюють існування урядів меншості. Роль 
парламентських комісій в діяльності уряду. Коаліційні уряди. Роль 
глави держави і прем’єр-міністра у процесі формування урядів. Ко-
аліційний уряд меншості. Коаліційні уряди більшості і меншості: за-
гальна характеристика, порівняльний аналіз.

Література [22; 39; 41; 43–46]

Тема 15. Умови формування коаліційних урядів
Коаліційний уряд: порядок та особливості формування в різних 

країнах світу. Модель “мінімально-переможної коаліції” як умова фор-
мування уряду на основі мінімальної кількості учасників, її обов’язкові 
умови. Положення політичних партій при мінімально  переможній ко-
аліції. Формування коаліції на основі ідеологічної близькості — модель 
“мінімального радіуса дії”. Сутність “Мінімально збігаючої переможної 
коаліції” (Абрам де Сваан). Стадії процесу урядового формування. Роль 
центристської партії у формуванні коаліційного уряду. Наявність зв’язку 
між виборцями та політичними партіями. Недоліки моделі ідеологічних 
коаліцій. Причини (мотивація) формування коаліційних урядів мен-
шості. Принцип пропорційності та переговорний процес при формуван-
ні коаліційних урядів. Роль “людського фактора” під час переговорного 
процесу. Порядок затвердження коаліційного уряду в парламенті. 

Література [23; 26; 48–50]

Тема 16. Стабільність коаліційних урядів зарубіжних країн
Основні підходи до класифікації моделей коаліційної політики: 

формальні, емпіричні, прагматичні та ідеологічні. Головні чинники 
впливу на формування коаліційного уряду. Базові моделі переговор-
ного процесу. Оцінка стабільності уряду як вирішальний показник 
його діяльності. Основні індикатори ефективності діяльності уря-
ду. Порядок обчислення індексу урядової стабільності. Визначення 
рівня залежності між урядовою стабільністю та характером кабіне-
ту — однопартійний або коаліційний і багатопартійністю. “Зовнішні” 
чинники, що впливають на тривалість коаліційного кабінету. 

Література [27; 41; 46–48; 50]

Змістовий модуль VI. Виборчі та політичні системи зарубіжних 
країн

Тема 17. Виникнення політичних партій  
та їх сучасна типологія

Партія як політичний інститут. Виникнення та еволюція політич-
них партій. Класичні теорії політичних партій і партійних систем. 
Сутність і місце політичних партій в політичних системах зарубіж-
них країн. Багатоманітність підходів до класифікації політичних пар-
тій. Внутрішні та зовнішні функції політичних партій в суспільстві. 
Вплив політичних партій на формування правлячої еліти, добір та 
розстановку управлінських кадрів та їх участь у процесі прийнят-
тя політичних рішень і контроль за їх виконанням. Поняття і типи 
партійних систем. Чинники, що зумовлюють утворення партійних 
систем. Типології партійних систем. Одно-, дво- та багатопартійні: 
чутливість до соціальних запитів і потреб населення, можливості, не-
доліки.

Література [20; 24; 34; 41–46]

Тема 18. Загальна характеристика і значення виборів 
Вибори — центральний елемент політичного процесу. Значення 

виборів: суспільне та особистісне. Еволюція виборів як механізму 
формування влади. Критерії оцінювання рівня демократичності ви-
борів. Процедури голосування в зарубіжних країнах. Загальні конс-
титуційні вимоги до виборів. Проголошення (призначення) виборів. 
Роль типу виборчого бюлетеня та типу голосування у виборчій сис-
темі. 

Література [21; 23–27; 29; 33]

Тема 19. Типи виборчих систем
Поняття виборчої системи. Типи виборчих систем: мажоритарна, 

пропорційна, змішана. Загальна характеристика мажоритарної ви-
борчої системи. Переваги та недоліки мажоритарної системи. Систе-
ма абсолютної більшості з альтернативним голосуванням в один тур. 
Мажоритарна система з двома турами голосування. Пропорційна 
виборча система, її особливості. Типи пропорційної системи: система 
списків і система єдиного перехідного голосу. Основні методи визна-
чення кількості депутатських місць, отриманих партіями під час ви-
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борів, — метод найбільшого залишку, найбільшої середньої величини 
при застосуванні методу д’Хондта та найбільшої середньої величини 
за методом Сен-Лаге. Позитивні характеристики та недоліки пропор-
ційної системи. Загальна характеристика змішаної системи. 

Література [22; 29; 33; 45; 47–50]

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І

Тема 1. Політична система суспільства. Системний аналіз
1. Політична система суспільства. Сутність, визначення.
2. Сучасні концепції і погляди на політичну систему суспільства. 
3. Система як єдність структури соціально-політичних інсти-

тутів.
4. Структура політичної системи суспільства, поняття і загальна 

характеристика. 
Література [4–6; 8–11; 14]

Змістовий модуль ІІ 

Тема 2. Поняття і загальна характеристика політичних 
систем сучасності

1. Основні підходи щодо визначення соціополітичних поділів. 
2. Категорія соціополітичного поділу: поняття, сутність.
3. Загальна характеристика стадій соціально-політичного поділу. 
4. Роль політичних партій в остаточному формуванні соціополі-

тичного поділу.
Література [6; 8; 11; 13–15]

Тема 3. Соціально-економічна основа соціополітичних поділів
1. Соціально-економічний або класовий поділ: причини виник-

нення та загальна характеристика. 
2. Наукові підходи до визначення поняття і ролі класового чинника. 
3. Індекс класового голосування (Альфорда): значення і порядок 

обчислення. 
4. Чинники, що зумовлюють актуальність класового соціополі-

тичного поділу для сучасних суспільств. 
Література [4–6; 15; 17]

Тема 4. Етномовна та релігійна основи соціополітичних 
поділів

1. Поняття етнічної або етнолінгвістичної групи. 
2. Підходи до визначення рівня етнічної гомогенності. 
3. Загальна характеристика етнічного складу зарубіжних країн.
4. Еволюція відносин між церквою та державою. 
5. Аналіз електоральної підтримки християнсько-демократичних 

партій зарубіжних країн.
Література [7; 12; 11; 16; 18]

Змістовий модуль ІІІ 

Тема 5. Позиція глави держави в конституційних монархіях
1. Посада глави держави як вищого державного інституту. 
2. Загальна характеристика конституційних монархій.
3. Головні повноваження монарха та їх обсяг у державах з монар-

хічною формою правління. 
4. Взаємовідносини з парламентом та виконавчою владою. 

Література [4; 5; 15; 19]

Тема 6.  Взаємовідносини президента з партіями,  
держапаратом та парламентом 

1. Взаємовідносини президента та уряду. 
2. Повноваження глави держави пов’язані з діяльністю парламенту. 
3. Позиція президента в системі виконавчої влади залежно від 

політичного складу парламенту та партійної структури уряду.
4. Участь президента у законодавчому процесі (право законодав-

чої ініціативи, право вето та ін.). 
Література [4–7; 15; 16; 22–24]

Змістовий модуль IV 

Тема 7. Структура і функції парламенту
1. Термін “парламент”: походження, загальна характеристика. 
2. Поділ парламентів на одно- (unicameral) і двопалатні (bicameral): 

порядок формування та загальна характеристика. 
3. Компетенції глав парламенту. 
4. Структура та функції парламентів.
5. Показники, що визначають опозицію.

Література [4–7; 35–39]
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Тема 8. Відмітні ознаки парламентської системи влади  
від президентської

1. Загальна характеристика країн з парламентською формою 
правління.

2. Роль законодавчої влади при парламентській та президентській 
формах правління. 

3. Повноваження глави держави при парламентській та прези-
дентській формах правління. 

Література [7; 17; 29–34; 41; 44]

Змістовий модуль V 

Тема 9. Позиція глави уряду — прем’єр-міністра
1. Статус глави уряду в зарубіжних країнах. 
2. Процес обрання або призначення на посаду прем’єр-міністра. 
3. Роль партійної та виборчої систем у процесі обрання глави 

уряду. 
4. Вплив форми правління держави на рівень повноважень глави 

уряду. 
Література [12; 18; 24–26; 33; 38]

Тема 10. Типологія урядових кабінетів
1. Доктрина урядового кабінету. Визначення терміна “кабінет”. 
2. Однопартійні кабінети більшості: загальна характеристика.
3. Однопартійні уряди меншості. Чинники, що зумовлюють їх іс-

нування.
4. Коаліційні уряди: загальна характеристика, типологія, умови 

функціонування. 
Література [22; 39; 41; 43–46]

Тема 11. Умови формування коаліційних урядів
1. Коаліційний уряд: порядок та особливості формування.
2. Модель “мінімально-переможної коаліції”, її обов’язкові умо-

ви. 
3. Положення політичних партій при мінімально-переможній ко-

аліції. 
4. Стадії процесу урядового формування. 

5. Принцип пропорційності та переговорний процес при форму-
ванні коаліційних урядів. 

Література [23; 26; 48–50]

Змістовий модуль VI 

Тема 12. Виникнення політичних партій  
та їх сучасна типологія

1. Партія як політичний інститут. 
2. Виникнення та еволюція політичних партій. Сутність і місце в 

політичній системі.
3. Внутрішні та зовнішні функції політичних партій в суспільстві. 
4. Чинники, що зумовлюють утворення партійних систем. 

Література [20; 24; 34; 41–46]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Типології партійних систем. 
 2. Одно-, дво- та багатопартійні партійні системи: загальна характе-

ристика, недоліки.
 3. Сутність і 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 і 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.
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 21. Види і роль політичних інститутів.
 22. Понаднаціональні інститути: поняття, порядок формування.
 23. Верства як ключова категорія соціальної структури суспільства.
 24. Значення територіального поділу в політичному житті держав.
 25. Посада глави 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 і походження терміна “президент”. 
 30. Реалізація повноважень глави держави. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Значення вивчення навчального курсу “Політичні інститути за-
рубіжних 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 і 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 в суспільствах перехідного типу.
 13. Сутність інституційного аспекту політичної системи суспільс-

тва.
 14. Поняття політичного інституту. 
 15. Види і роль політичних інститутів.
 16. Понаднаціональні інститути: поняття, порядок формування.
 17. Підстави поділів суспільств на групи. 
 18. Верства як ключова категорія соціальної структури суспільства. 
 19. Категорія соціополітичного поділу як базове поняття в політич-

ному дослідженні. 
 20. Головні індикатори виникнення соціополітичних поділів. 
 21. Основні стадії соціально-політичного поділу. 

 22. Роль політичних партій в остаточному формуванні соціополітич-
ного 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 і суспільство.
 28. Поняття території держави, її політичний характер. 
 29. Основні форми територіальних поділів.
 30. Значення територіального поділу в політичному житті держав.
 31. Посада глави держави як вищого державного інституту. 
 32. Головні повноваження монарха.
 33. Сильні та слабкі сторони монархічної форми правління.
 34. Інститут глави держави та його різновиди. 
 35. Поняття і походження терміна “президент”. 
 36. Реалізація повноважень глави держави. 
 37. Особлива процедура обрання президента. 
 38. Функції президента як глави держави. 
 39. Право законодавчої ініціативи президента.
 40. Надзвичайні повноваження президента та право вето. 
 41. Умови дострокової відставки президента. 
 42. Взаємовідносини президента та уряду.
 43. Повноваження глави держави щодо діяльності парламенту.
 44. Участь президента в законодавчому процесі.
 45. Загальна характеристика та походження терміна “парламент”.
 46. Порядок формування одно- і двопалатних парламентів.
 47. Правило депутатського імунітету та індемнітету.
 48. Компетенції глав парламенту. 
 49. Порядок формування та компетенція постійних, тимчасових та 

об’єднаних комісій парламенту. 
 50. Особливість верхніх палат парламенту. 
 51. Функції парламентів. 
 52. Роль та порядок діяльності парламентської опозиції.
 53. Типологія урядів.
 54. Статус глави уряду в зарубіжних країнах.
 55. Процес обрання або призначення на посаду прем’єр-міністра. 
 56. Роль партійної та виборчої системи у процесі обрання глави уряду. 
 57. Посада прем’єр-міністра в коаліційному та однопартійному 

уряді. 
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 58. Відповідальність прем’єр-міністра за загальну політику уряду.
 59. Доктрина урядового кабінету.
 60. Визначення терміна “кабінет”. 
 61. Принцип колективної відповідальності та солідарності в діяль-

ності кабінету. 
 62. Загальна характеристика однопартійних кабінетів більшості. 
 63. Однопартійні уряди меншості. 
 64. Чинники, що зумовлюють існування урядів меньшості. 
 65. Роль парламентських комісій в діяльності уряду. 
 66. Роль глави держави і прем’єр-міністра у процесі формування уряду. 
 67. Поняття і порядок формування коаліційних урядів меншості. 
 68. Коаліційний уряд: порядок та особливості формування.
 69. Модель “мінімально переможної коаліції”: порядок та умови фор-

мування.
 70. Порядок формування коаліції на основі ідеологічної близькості.
 71. Сутність “Мінімально збігаючої 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 формуван-

ні коаліційних урядів. 
 77. Порядок затвердження коаліційного уряду в 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 ка-

бінету. 
 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 в політичних системах сучас-

ності.
 88. Багатоманітність підходів до класифікації політичних партій.
 89. Внутрішні та зовнішні функції політичних партій в суспільстві. 
 90. Чинники, що зумовлюють утворення партійних систем. 
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