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1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна офіційна назва наукової 

установи 

Інститут держави і права імені В.М. Корецького 

Національної академії наук України 

 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Теорія та історія політичних інститутів 

Повна назва структурного 

підрозділу 

відділ правових проблем політології 

Викладач Ходаківський М. Д., к.політ.н. 

Рівень вищої освіти НРК України – 8 рівень, 

FQ-EHEA – третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень  

Форма навчання денна/заочна 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

наявність освітнього ступеня магістр (ОКР-

спеціаліст) 

Рік, та семестр вивчення 

навчальної дисципліни 

2-ий рік підготовки, 3 семестр 

Мова викладання, навчання, 

оцінювання 

Українська 

Місце навчальної дисципліни в 

освітньо-науковій програмі 

вибірковий компонент ОНП, цикл – професійної 

підготовки, (ВК 1) 

Обсяг навчальної дисципліни 2 кредити ЄКТС/60 год., 

у тому числі, аудиторних занять: 

лекції – 8 год, семінарські заняття – 6 год. 

самостійна робота – 46 год. 

 

Форма поточного та підсумкового 

контролю 

Залік 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення 

Опорний конспект лекцій, підручники та навчальні 

посібники, монографії, статті у фахових виданнях, 

інтернет-ресурси, правова база. 

 

Електронна адреса відділу/ номер 

телефону 

polit@ln.ua 

+38 044 279 73 96 
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2. Мета навчальної дисципліни полягає у забезпеченні загальнотеоретичної підготовки 

висококваліфікованих фахівців-політологів, що володіють базовими науковими уявленнями про 

основні положення політичної науки, основами теоретичних знань і практичними навичками 

діяльності у політичній сфері, відповідним методологічним інструментарієм вивчення та аналізу 

політичних явищ та процесів, сформувати у них системне уявлення про феномен політичного 

інституту, та місце і роль політичних інститутів в сучасних політичних системах. 

 

3. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1) знання понятійно-категоріального апарата, отримані в результаті вивчення дисциплін 

«Політологія», «Історія держави і права». 

2) володіння навичками пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації з різних 

джерел. 

3) володіння навичками політичного прогнозування, стратегічного, лінійного (логічного), 

нелінійного (парадоксального) мислення.  

4) володіння навичками опрацювання законодавчої бази України, зарубіжних держав та 

актів міжнародного права. 

 

4. Анотація навчальної дисципліни. 

У ході вивчення дисципліни «Теорія та історія політичних інститутів» формуються базові, 

концептуальні підвалини політології (знання про політичну сферу буття, особливості її розвитку, 

історію, теорію політології, закономірності, сферу політичних відносин, правову політику) та 

напрацьовуються аспірантами компетенції їх застосовування для аналізу/коригування 

політичних інститутів. 

 

5. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: інтеграція і систематизація знань про політичну 

сферу буття; набуття знань про історію, теорію, підвалини і закономірності політології та 

застосування їх для аналізу/коригування практичної політики;  удосконалення   знань  аспірантів   

про загальні закономірності виникнення, розвитку та перебігу політичних відносин; 

удосконалення вмінь застосовувати набуті під час курсу знання для пояснення політичних 

відносин, які спостерігаються в Україні, здійснення їх аналізу за допомогою сучасної методології 

політології;  застосування теорії правової політології для розуміння політичних відносин;  

удосконалення і систематизація знань про методологію політичних досліджень; формування 

вмінь використання систематизованих знань та теоретико-методологічних основ при написанні 

дисертації. 

 

6. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 4 - автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток 

у 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни 

Код Результат навчання 

1.1. Знати: категоріальний та понятійний 

апарат в дослідженні політичних 

інститутів 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

10% 

1.2. Знати: теоретико-методологічні 

особливості становлення та 

функціонування інституціоналізму в 

політичній науці 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

5% 

1.3. Знати: особливості функціонування Лекція, Доповіді та наукові 5% 
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формальних та неформальних політичних 

інститутів, їх співвідношення та вплив на 

розвиток політичної системи 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

1.4. Знати: інституційні особливості 

трансформації політичних режимів 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

5% 

2.1. Вміти застосовувати інституційний підхід 

до аналізу політичних процесів 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

10% 

2.2. Вміти виявляти ключові засоби впливу 

інститутів на формування та здійснення 

політики  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

5% 

2.3. Вміти розробляти практичні рекомендації 

щодо вдосконалення політико-правової 

системи суспільства  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

5% 

2.4. Вміти критично оцінювати різноманітні 

теоретичні підходи та концепції, що 

існують у сучасному інституціоналізмі  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

5% 

3.1. Опановувати наукову термінологію, що 

застосовується в аналітичних 

дослідженнях та дискурсивних практиках 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

10% 

3.2. Налагоджувати контакти з дослідниками 

політико-правових аспектів 

життєдіяльності суспільства 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

5% 

3.3. Встановлювати зв’язки із суб’єктами 

практичного реформування інститутів і 

механізмів політичної системи України 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

5% 

3.4. Осмислювати зарубіжний досвід 

здійснення політики на основі участі в 

міжнародних наукових форумах 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

5% 
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4.1. Постійно підтверджувати можливості 

генерувати нові ідеї, формувати 

концептуальні підходи щодо 

вдосконалення існуючих теоретичних 

моделей і практик правової політики 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

10% 

4.2. Здатність застосовувати новітні 

інформаційні та комунікаційні технології у 

з’ясуванні стану і напрямів розвитку 

політико-правової системи України 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

5% 

4.3. Демонструвати спроможності проведення 

самостійних досліджень на основі 

поєднання загальнонаукових та 

спеціальних методів 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

5% 

4.4. Здатність розробляти та втілювати наукові 

проекти з урахуванням стратегічних 

завдань розвитку політико-правової  

системи України 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Доповіді та наукові 

роботи, 

розв’язання 

ситуаційних 

завдань (кейсів) 

5% 

 

7. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
Результати навчання 

дисципліни (код)  

 
Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 

ПРН-1 Знати основні концептуальні 

підходи до розуміння політики, права, 

держави; демонструвати системний 

науковий світогляд та політичний і 

правовий кругозір. 

+ + + +    + +    +    

ПРН-2  Критично оцінювати нові 

тенденції розвитку політологічних і 

правових знань, їх потенціал та значення 

для сучасного державотворення 

+ + + + + + + + + +  + +   + 

ПРН-3 Самостійно формулювати робочі 

гіпотези досліджуваної проблеми, які 

розширюватимуть і поглиблюватимуть 

стан наукових досліджень в сферах 

політики і права        

 + + + +   +     +  + + 

ПРН-4. Вміти формувати  методологічну 

базу власного наукового дослідження, 

застосовуючи нові дослідницькі позиції 

+ + +      +    +  +  

ПРН-5 Формулювати переконливі 

аргументи на підтвердження наукових 

гіпотез, висновків, рекомендацій 

+ + + +  +  + +   + +  + + 

ПРН-6 Генерувати нові наукові ідеї 

щодо розуміння політики і права, 

визначення їх основних практичних 

проблем, шляхів їх усунення та 

підвищення їх позитивного впливу на 

державотворення 

 + + + + + +     + +  + + 

ПРН-7 Володіти іноземною мовою на 

рівні достатньому для читання і 
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написання наукового тексту, що включає 

політологічну і юридичну термінологію; 

для представлення доповідей та 

спілкування на національних і 

міжнародних наукових заходах 

ПРН-8 Використовувати новітні 

інформаційні та комунікаційні технології 

для отримання достовірної інформації 

про політичні процеси та інститути, що 

відбуваються в Україні та світі; для 

здійснення постійного моніторингу 

досліджуваних політико-правових явищ; 

для порівняння політичних документів і 

правових актів України та зарубіжних 

країн. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН-9 Застосовувати отримані знання 

у науково-дослідній та експертній 

діяльності, в процесі консультування 

представників органів державної влади 

та місцевого самоврядування 

+ + + +  + +    +  + +  + 

ПРН-10 Викладати навчальні 

дисципліни у ЗВО, застосовуючи 

сучасну методологію, новітні 

інформаційні й комунікаційні технології 

                

ПРН-11 Ініціювати, організовувати та 

проводити науково-практичні політико-

правові заходи; вміти визначати і 

залучати до таких заходів осіб, які є 

фахівцями в обраній тематиці; 

модерувати секційні засідання таких 

заходів 

                

ПРН-12 Дотримуватися етичних норм 

діяльності, прийнятих науковою, 

політологічною і юридичною 

спільнотами, з урахуванням 

міжнародного досвіду спілкування; 

здійснювати особистісний вибір у 

морально-ціннісних ситуаціях, що 

виникають у професійній сфері 

діяльності 

         + + + +    

ПРН-13. Бути здатними до постійного 

самовдосконалення і саморозвитку; 

усвідомлювати наслідки результатів 

наукової, політичної та юридичної 

діяльності для держави та суспільства  

                

 

8. Форми оцінювання аспірантів  

Система оцінювання знань аспірантів з кожної дисципліни включає поточний (у випадку 

визначення лише одного модуля), модульний та семестровий контроль знань, оцінювання результатів 

практики. 

− Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, 

семінарських занять. 

− Модульний контроль проводиться з урахуванням даних поточного контролю за 

відповідний модуль і має на меті оцінку результатів знань аспіранта після вивчення матеріалу з логічно 

завершеної частини дисципліни – змістового модуля. 

− Семестровий контроль проводиться у формі екзамену чи заліку, визначених робочим 

навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу. 

На початку вивчення відповідної дисципліни аспіранта повідомляють про наявність робочої 

навчальної програми, про кількість змістових модулів, зміст, форми проведення поточного (модульного) 

контролю та критерії їх оцінювання. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань, умінь і 

навичок аспірантів, продемонстрований у відповідях і виступах; активність при обговоренні питань; 

результати виконання  тестів тощо  (максимальний бал – 60) .  
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Аспірант, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав можливості брати участь 

у формах поточного контролю (не склав ЗМ), має право на його відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. Аспіранту, який не набрав прохідного мінімуму, за дозволом викладача, 

надається можливість здачі пройденого матеріалу для отримання необхідної кількості балів з поточного 

контролю шляхом виконання спеціальних тестів/контрольної роботи підвищеної складності, за 

виконання яких можна набрати до 40 балів. У випадку проведення поточного контролю комісією 

складність тестових чи контрольних завдань може бути підвищена і оцінюється до 50 балів. 

Аспірант не допускається до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за змістові модулі 

(поточний контроль) упродовж семестру разом з максимально можливою кількістю балів, набраних на 

заліку, в сумі не перевищуватиме 49 балів.  Семестровий контроль у формі заліку – підсумкова кількість 

балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається з урахуванням балів отриманих під час заліку 

(максимальний бал – 40) та балів, отриманих за змістовні модулі (загальна сума балів, яку набрав 

аспірант за семестр). У відомості обліку успішності з навчальної дисципліни проставляються зведені дані 

за 100-бальною шкалою, за національною шкалою („зараховано”, „не зараховано”)  та за шкалою ЄКТС 

(А, B, C, D, E, FX, F). 

 

Таблиця відповідності шкали оцінювання 

Оцінка за 

100-бальною 
шкалою 

Інституту 

Оцінка за 
національною 

шкалою  

 

Оцінка 

за 

шкалою  

ЄКТС 

Визначення 

90 – 100 Відмінно 

A Аспірант повністю оволодів програмою 
навчальної дисципліни, вільно оперує 
категоріальним апаратом; дає послідовні, 
чіткі і логічно побудовані відповіді на 
основні та додаткові питання; демонструє 
обізнаність з усіма поняттями, фактами, 
термінами; аргументовано використовує   
їх, уміє застосовувати матеріал для 
винесення власних суджень. 

80 – 89 

Добре 

B Аспірант достатньо повно  оволодів 
програмою навчальної дисципліни, проте у  
відповідях допускає несуттєві неточності; з 
незначними помилками демонструє 
розуміння основоположних теорій і фактів 
та  вміння встановлювати причинно-
наслідкові  зв’язки між ними; вільно оперує 
понятійним апаратом з несуттєвими 
неточностями. 

65 – 79 

C Аспірант в цілому оволодів програмою 
навчальної дисципліни, проте при 
викладенні  деяких питань ( усно чи 
письмово) не вистачає достатньої глибини 
аргументації при оцінці наукових фактів, 
процесів, явищ, подій; оперує понятійним 
апаратом, допускаючи окремі неточності.  

55 – 64 Задовільно 

D Аспірант  не в повному обсязі оволодів 
програмою навчальної дисципліни; 
матеріал викладає без глибокого 
осмислення, аналізу, порівняння та 
узагальнення. Фрагментарно, поверхнево 
(без аргументації та обгрунтування) 
викладає матеріал при усних або письмових 
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відповідях.   

50 – 54 

E Аспірант показує мінімально достатній 
рівень знань з дисципліни. У відповідях 
(усних чи письмових) допускає суттєві 
помилки та не може критично оцінити 
наукові факти, явища, події. 

          35 – 49 Незадовільно 

FX Аспірант не володіє програмою навчальної 
дисципліни; дає неправильну або 
поверхневу відповідь, яка свідчить про 
неусвідомленість і нерозуміння 
поставленого завдання.  

1 – 34 Неприйнятно 
F Аспірант показує неприйнятний рівень 

володіння програмою навчальної 
дисципліни. 

 

Залік вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з дисципліни не перевищує 49 балів. 

– підсумкове оцінювання: залік 

 ЗМ 1 Залік Підсумкова 

оцінка 

Максимум 60 40 100 

 

9. Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний план лекцій, семінарських занять та самостійної роботи 

 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ 

 

Тема 1. Інституційний аналіз політики. (14 год.) 

Лекція 1. (2 год.) 

1. Інститути та їх вплив на суспільні процеси. 

2. Політичний інститут та політична інституція. 

3. Інституційний підхід як методологічний інструмент політичної науки. 

Питання для самостійної роботи (12 год.) 

1. Соціальний інститут. 

2. Інституційний і системний аналіз політики. 

 Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостійна 

Робота 
Назва теми 

 

Тема 1.  Інституційний аналіз політики. 2  12 

Тема 2. Теорія неоінституціалізму. 2 2 12 

Тема 3. Класифікація політичних інститутів 2 2 12 

Тема 4. Неоінституційний підхід до 

трансформації політичних режимів. 
2 2 10 

Всього 8 6 46 
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3. Місце та роль політичних інститутів у політичній системі суспільства. 

4. Стійкість та сталість політичних інститутів. 

5. Склад політичних інститутів. 

6. Види політичних інститутів. 

7. Право як соціально-політичний інститут. 

8. Інституціоналізовані та неінституціоналізовані політичні процеси. 

9. Переваги інституціоналізму. 

10. Вплив інституційних змін на політичний процес. 

 

Тема 2. Теорія неоінституціалізму. (16 год.) 

Лекція 1. (2 год.) 

1. Нормативний інституціалізм 

2. Соціологічний інституціалізм.  

3. Історичний інституціалізм. 

4. Інституціалізм обмеженого раціонального вибору. 

5. Конструктивістський інституціалізм. 

Семінарське заняття. (2 год.) 

1. Теорії суспільного розвитку (географічні, культурні, інституційні). 

2. Політична інституціалізація. 

Питання для самостійної роботи (10 год). 

1. Неоінституціональний поворот у політичній науці. 

2. Традиційний і сучасний підходи до визначення суспільних, у т. ч. політичних, 

інституцій і процесу інституціалізації. 

3. Принцип методичного індивідуалізму в неоінституціалізмі. 

4. Принцип максимізації корисності в неоінституціалізмі. 

5. Неоінституціалізм як засіб дослідження не формальних, а змістовних характеристик 

політичних інститутів. 

6. Інститути влади як способи обмеження активної взаємодії політичних суб’єктів. 

7. Поняття інституціалізованого суспільного життя і його переваги.  

8. Що таке інституційний дизайн суспільства. 

9. Спробуйте окреслити ідеальний, на Ваш погляд, інституційний дизайн, який 

гарантував би консолідацію демократії в Україні. 

10. Неоінституціалізм як метод дослідження процесів демократизації. 

 

Тема 3. Класифікація політичних інститутів. (16 год.) 

Лекція 1. (2 год.) 

1. Інститути політичної системи. 

2. Поняття неформальних інституцій в неоінституціоналізмі. Неформальні інституції у 

перехідних суспільствах. 

3.  Клієнтельні відносини та ареали їх поширення в демократичних, тоталітарних і 

перехідних суспільствах. 

4. Неопатримоніалізм у посткомуністичних країнах. 

Семінарське заняття. (2 год.) 

1. Держава як комплексний політико-правовий інститут.  

2. Інститут глави держави 

3. Інститут законодавчої, виконавчої та судової влади. 

4. Інститут місцевого самоврядування. 

5. Групи інтересів. 

Питання для самостійної роботи (12 год.) 

1. Громадянське суспільство як інститут політичної системи. 

2. Прийняття конституцій як віха на шляху інституціалізації демократичних режимів. 

3. Особливості інституційного розвитку Півночі і Півдня Італії (за Р. Патнамом). 
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4. Становлення неформальних інституцій громадянського типу в Західній Європі і США 

(Ю. Габермас, А. де Токвіль). 

5. Функціонування формальних та неформальних інституцій громадянського 

суспільства і їх вплив на стан свободи й демократії в країні. 

6. Партія як політичний інститут. 

7. Корупція як неформальний інститут політичної системи України. 

8. Особливості інституційного розвитку Заходу і Сходу України. 

9. Вибори як демократичний інститут. 

10. Інституціалізація та функціонування багатопартійних систем. 

 

Тема 4.  Неоінституційний підхід до трансформації політичних режимів. (14 год.) 

Лекція 1. (2 год.) 

1. Взаємозалежність типів політичних інститутів і форм державного правління, 

політичних режимів і форм державного устрою. 

2. Взаємовплив політичних інститутів і суспільної модернізації. 

3. Передумови та ознаки закріплення інституційних змін. 

Семінарське заняття. (2 год.) 

1. Політичні інститути в перехідних суспільствах. 

2. Місце і роль політичних інститутів в процесі демократичного транзиту. 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

1. Реформування суспільного життя та проблема інституційної стабільності. 

2. Перехідні політичні процеси і політичний процес у стабільних суспільствах. 

3. Проблема вибору інституцій у молодих демократіях і перехідних суспільствах. 

4. Соціологія розвитку як теоретичне обґрунтування довготривалого переходу від 

традиційного до сучасного суспільства. 

5. Поняття політичної модернізації. 

6. Первинні і вторинні модернізації, їх особливості. 

7. Концепція сталого розвитку в контексті політичної науки. 

8. Суперечності і перспективи модернізаційного процесу в сучасній України. 

9. Соціальний капітал як продукт громадянського суспільства і фактор стійкості 

демократичних інституцій та процедур. 

10.  Врахуйте звичаї, особливості менталітету, економічні та правові умови життя 

українського народу та складіть перелік сприятливих і несприятливих чинників для розвитку 

громадянського суспільства в Україні. 

11.  Формальні та неформальні інституції у перехідних і гібридних системах (за теорією 

«дефектної демократії»). 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО КУРСУ. 

1. Що таке соціальний інститут. 

2. Формальні інститути політичної системи. 

3. Неформальні інститути політичної системи. 

4. Громадянське суспільство як інститут політичної системи. 

5. Поняття політичних інституцій і процесів. Неоінституціоналізм про суть та значення 

інституцій і процесу інституціалізації.  

6. Політичний процес і політичні зміни. Парадигми суспільних змін: революції, 

реформи, переходи. 

7. Демократичний перехід як процес інституційної трансформації: його типи, стадії, 

особливості та результати в Україні. 

8. Вибір інституцій та інституційний дизайн у перехідних суспільствах і молодих 

демократіях (на прикладі України).  

9. Адміністративний апарат (бюрократія) в системі інституцій виконавчої влади. 

Концепція «доброго врядування».  
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10. Формування інституцій громадянського суспільства в Україні 

 

 

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. 

1. Особливості підходів до пояснення явища «політичний інститут»: неоінституціалізм, 

символічний інтеракціонізм, конфліктологічний підхід (вказати суть підходу та теоретиків-

представників). 

2. Інститути представництва та узгодження інтересів.  

3. Визначте за критеріями політичної оптимальності значення перетворень і трансформації 

політичної системи, її окремих підсистем, що проводяться в Україні. Сукупність критеріїв 

оптимальності пропонує американська політична наука: – стійкість або тривалість існування 

системи в часі; – адаптивність (пристосовність) системи, здатність адекватно реагувати на зміни 

у зовнішньому середовищі; – продуктивність означає співвідношення між проблемами «на 

вході» і рішеннями «на виході» системи; – ефективність розуміється як підтримка громадянами 

існуючого політичного режиму, конституційного ладу, прийняття і схвалення рішень і діяльності 

системи, рівень впливу системи на хід подій; – рентабельність (вартість рішень і їх реалізації) 

вимірюється своєчасністю формування та досягнення цілей, результативністю вироблених 

рішень, витратами на їх реалізацію.  

4. Особливості процесу формування політичного інституту: системний підхід, структурний 

функціоналізм (Вказати суть підходу та теоретиків- представників). Приклади політичних 

інститутів.  

5. Держава як політичний інститут – сутність, види, функції. Система інститутів держави.  

6. В чому полягають ознаки корупції як неформального інституту політичної системи 

України. 

8. Вибори – інститут чи процес в політичній системі. 

9. Чи можливі вибори без застосування політичних технологій. 

10. Причини та наслідки абсентеїзму в сучасній політичній системі. 

 

10. Рекомендовані джерела: 
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Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання 

політології». 2020. № 37. С. 41–46. 

2. Бергер П. Що таке інституція? Випадок мови. Незалежний культурологічний 

часопис "Ї". 2004. № 35. 

3. Бунецький Л. Аспекти інституціоналізму в сучасній політичній науці: аналіз 

феномену «політичний інститут». Вісник Київського національного університету імені Тараса 
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социология. 1999 № 1–2. С. 79–83. 

9. Дюверже М. Политические институты и конституционное право. Антология 

мировой политической мысли: в 5 т. Т. 2. Зарубежная политическая мысль. ХХ в. / Москва, 1997. 
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