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ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ 

ДЕРЖАВИ 

 

Взаємодія людей в суспільстві відбувається в 

різних формах, частина з яких має формалізований 

характер, іншими словами, здійснюється за 

допомогою певних соціальних інститутів. Під 

терміном «інститут» (від лат. Institutum - установа, 

устрій) в даному випадку мають на увазі 1) 

соціальний устрій як комплекс найбільш загальних 

соціальних норм, принципів, культурних зразків, що 

визначають сутність і стійкість соціальних явищ[1, с. 

124]. 
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