




ВСТУП

1. Мета дисципліни –  надання студентам стійкої  системи знань   про політичні партії та
партійні системи,  що дозволить їм самостійно визначати їх місце та  роль у політичному
житті суспільства.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти  повинні  м    ати систему наукових знань

          та уявлень про політичну сферу суспільного життя та її основні інститути
( ,   ,   ,   держава політичні партії громадські організації органи місцевого

). самоврядування
2. Вміти       ,   ,на основі знань про політичну систему суспільства її інститути

      закономірності їх функціонування орієнтуватися в політичних процесах
   .зарубіжних країн та України

3. Володіти:  елементарними  навичками  наукового  дослідження   та управління
;      інформацією критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних

  .подій та явищ
3. Анотація навчальної дисципліни: 

Курс  «Партологія»  знайомить  студентів  з  історичним  становленням  політичних
партій,  участю політичних  партій  у  політичній  системі,  фінансування  політичних  партій,
взаємозв’язком політичних партій з державними органами та громадськими організаціями.

Аналізуються  проблеми  формування  та  функціонування  політичних  партій  та
партійних систем, різні підходи партологів щодо визначення сутності політичних партій, їх
місце і ролі у політичній системі суспільства, у тому числі і в Україні. Розкривається зміст
основних суспільно-політичних  доктрин  –  ідейно-теоретичне  підґрунтя  розробки програм
політичних  партій,  їх  організаційно-технологічні  засади  діяльності,  участі  партій  у
виборчому процесі тощо. Сьогодні у  кожній демократичній країні світу неможливо уявити
реалізацію  виборчих  прав  громадян,  формування  законодавчих  та  виконавчих  органів,
розгортання  демократії,  врегулювання  внутрішньополітичних  конфліктів,  визначення
характеру  та  напрямів  політичного  процесу,  забезпечення  зв’язків  громадянського
суспільства з державою і т.ін., без такого своєрідного механізму якими є політичні партії.
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про політичні партії
та партійні  системи,  їх місце та роль у політичних системах суспільств,  у тому числі  і  в
політичній  системі  України.  Навчити  студентів  використовувати  отримані  знання  з
партології у практичній діяльності роботи з політичними партіями України.
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:
загальні:
ЗК1.  Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.
фахові:
ФК1.  Здатність  використовувати  категорійно-понятійний  та  аналітично-дослідницький
апарат сучасної політичної науки.
ФК2.  Здатність  застосовувати  політологічне  мислення  для  розв’язання  теоретичних  та
практичних  проблем  у  політичній  сфері  на  основі  опанування  класичної  та  сучасної
політичної думки.
ФК5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування,
політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.
ФК7.  Здатність  застосовувати  теорії  та  методи  прикладної  політології,  політичних
комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 
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5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.

автономність та відповідальність) Методи викладання
і навчання

Методи
оцінювання

Відсоток у
підсумкові
й  оцінці  з
дисциплін
и

К
Код

Результат навчання

Знати:
1
1
1
1

1.1

нормативно-правові документи, що
регламентують  діяльність
політичних партій

Лекції,
семінари,

самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії,
письмова
контрольна
робота,
іспит

10

1
1.2

основні  проблеми,  що вивчаються
у  курсі  партологія,  її  предмет,
методи  та теоретико-
методологічний  інструментарій
(закони,  категорії,  принципи,
функції тощо)

Лекції, 
семінари,

  самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії, 
письмова
контрольна
робота,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит

10

1
1.3

ідеологічні  принципи,
організаційні  засади  діяльності
політичних  партій  та  їхнє
політико-правове регулювання

Лекції,
семінари,

самостійна робота

Усні
доповідь,
дискусії,
письмова
контрольна
робота, 
іспит

10

1
1.4

основні  форми  діяльності
політичних  партій  та  їхнє
фінансове забезпечення

Лекції,
семінари,

самостійна робота

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит

10

1
1.5

партійні  системи  та  основні
підходи до їхньої типологізації

Лекції, 
семінари,

   самостійна
робота

Усні доповіді,
дискусії,
іспит

10

Вміти:
2

2.1
аналізувати  та  коментувати
спеціалізовану  літературу  з
проблем  дослідження  політичних
партій,  законодавчо-нормативних
документів,  що  регулюють
діяльність  політичних  партій  в
Україні

Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусія,
письмова
контрольна
робота,
презентація
самостійного

10
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дослідження,
іспит

2
2.2

пояснити  зумовленість  появи
політичних  партій,  особливості
їхньої легітимізації, 
сутності  та  ролі  у  політичній
системі суспільства

Лекції,
семінари,

самостійна робота

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
іспит

15

2
2.3

провести  порівняльний  аналіз
ідеологій  політичних  партій,
пояснити  сутність  партійної
ідеології

Лекції,
семінари,

самостійна робота
      

Письмова
контрольна
робота,
іспит

10

1
2.4

охарактеризувати  основні
різновиди організаційної структури
політичних  партій  та  основні
форми  їхньої  діяльності,
фінансового  забезпечення  та
основні тенденції їхнього розвитку
на сучасному етапі

    Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусія,
письмова
контрольна
робота

10

комунікація:

3
3.1

презентувати  результати
проведених  досліджень  та
самостійної  роботи  у  вигляді
доповідей,  повідомлень,
презентацій

 Семінари,
самостійна робота

Усні доповіді,
дискусія,
презентація
самостійного
дослідження

5

3
3.2

брати  участь  у  фахових дискусіях
на  основі  володіння  теоретико-
методологічним  інструментарієм  з
партології

Семінари
Участь  у
фахових
дискусіях

5

автономність  та відповідальність:
4

4.1
нести  відповідальність  за
достовірність  та  політико-
ідеологічну  незаангажованість
проведених  досліджень  з  проблем
діяльності політичних партій

Самостійна робота
Усні доповіді,
дискусія,
презентація
самостійного
дослідження.

5

6.  Співвідношення  результатів  навчання  дисципліни  із  програмними  результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін)

               Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

3.
1

3.
2

4.
1

ПРН1.  Розуміти  предметну  область,  етичні  та
правові засади професійної діяльності.

+
+

+
+

+
+

+
+

ПРН8.  Вміти  використовувати  базовий
категорійно-понятійний  та  аналітично-
дослідницький апарат сучасної політичної науки.

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

ПРН9.  Вміти  застосовувати  політологічне
мислення  для  розв’язання  теоретичних  та
практичних проблем у політичній сфері на основі

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
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опанування  класичної  та  сучасної  політичної
думки.
ПРН12.  Вміти аналізувати взаємодію політичних
акторів  та  інститутів,  владу  та  урядування,
політичні  системи  та  режими,  політичну
поведінку у різних контекстах їх функціонування.

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

ПРН14.  Застосовувати  теорії  та  методи
прикладної  політології,  політичних  комунікацій,
спеціальних  політологічних  дисциплін  у
професійній діяльності.

+
+

+
+

+
+

7. Схема формування оцінки:

7.1. Форми оцінювання
Контроль  знань  здійснюється  за  системою  ECTS,  яка  передбачає  дворівневе

оцінювання  засвоєного  матеріалу,  зокрема  оцінювання  теоретичної  підготовки –
результати навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання
практичної  підготовки –  результати  навчання  (вміння  2.1-2.4);  (комунікація  3.1-3.2);
(автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки. 

Оцінювання семестрової роботи:
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1 - 15/ 25 балів
2. Самостійна робота № 1 (партії  у  політико-правових концепціях мислителів  епохи

Відродження) РН 1.2, 2.1, 3.1, 4.1 – 6 / 10 балів.
Самостійна  робота  № 2 (дослідження  діяльності  політичної  партії  національно-
демократичного спрямування та особливостей її фінансового забезпечення): РН 1.4,
2.2, 3.1, 4.1. – 6 / 10 балів.

3. Контрольна робота: РН  1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4 – 9/15 балів.

Семестрову  кількість  балів  формують  бали,  отримані  студентом  у  процесі  засвоєння
матеріалу  в  усіх  (двох)  частин  навчальної  дисципліни.  Загальна  семестрова  оцінка
складається  з  балів,  отриманих  за  1) аудиторну  роботу  (усні  доповіді,  доповнення,
обговорення  в  дискусіях  на  семінарах.  2)  самостійну  роботу  (дослідження   політико-
правових концепцій мислителів стосовно політичних партій та діяльності політичної партії
національно-демократичного спрямування та особливостей її фінансового забезпечення); 3)
письмову контрольну роботу.
Всі види робіт в семестрі мають в підсумку:
– в максимальному вимірі 60 балів.
– в мінімальному вимірі 36 балів.

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати  завдання та
семінар в письмовій формі.

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 – 24 / 40 балів.
Екзаменаційне оцінювання відбувається у письмовій формі. Білет складається з двох

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів
за залік.

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.
Для отримання загальної  позитивної  оцінки з дисципліни студент має отримати не

менше 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються
до  семестрової  оцінки  (незалежно  від  кількості  балів,  отриманих  під  час   навчального
періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за  іспит» ставиться «0», а в колонку
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«підсумкова оцінка  з  дисципліни»  переноситься  лише кількість  балів,  отриманих  під  час
семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів.

Таким  чином,  підсумкова  оцінка  з  дисципліни  (мінімум  60,  максимум  100  балів)
складається із  суми балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційною
роботою (мінімум 24, максимум 40 балів).

При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова кількість
балів

Іспит Підсумкова оцінка з 
дисципліни

Мінімум 36 24 60
Максимум 60 40 100

7.2 Організація оцінювання:

Семестрова робота Семестрова кількість балів
Мін – 36 балів Мах – 60 балів

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь у
дискусії

До теми: 1-18 протягом 
семестру. У разі 
відсутності студента на 
занятті, теми необхідно 
відпрацювати в 
письмовому вигляді

«3» х 5 = 15 «5» х 5 = 25

Самостійна робота

До теми 6: Підготовка та
презентація дослідження
основних підходів 
розробки ідеологій 
політичних партій. 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10

До тем 7-15. Підготовка 
дослідження діяльності 
партії національно-
демократичного 
спрямування та 
особливостей  її 
фінансового 
забезпечення.

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10

Контрольна робота До тем 1-6. «9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15

Загальна 
семестрова оцінка

60 100

Критерії оцінювання:
1. Аудиторна робота:

Усна відповідь: 
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано
його викладає, глибоко і всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи
обов’язкову та додаткову літературу
4  бали  -  студент  у  достатньому  обсязі  володіє  навчальним  матеріалом,  вільно  його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого  завдання,  використовує  обов’язкову  літературу.  Допускаються  несуттєві
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неточності
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не
спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає,
недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді
Доповнення / дискусія:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми.
2 бали – доповнення змістовне. 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

2. Самостійна робота:
10-9 балів  студент  у  повному обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  та  аргументовано  його
презентує,  глибоко  і всебічно  розкриває  зміст  поставленого  завдання,  правильно
інтерпретує  отримані  результати,  використовує  обов’язково.  літературу,  демонструє
самостійність, достовірність, незаангажованість здійснення дослідження.
8-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але
може не вистачати аргументації в поясненнях в основному  розкриває мету поставленого
завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність
проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності.
6-0 балів – в цілому володіє матеріалом, але  фрагментарно  та поверхнево презентує, не
демонструє глибини знань, самостійності у вирішенні поставлених завдань. Робота містить
суттєві неточності.

3. Контрольна робота:
15-13  балів  –  студент  у  повному  обсязі  володіє   навчальним  матеріалом,  вільно,
аргументовано  його викладає, глибоко і всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
правильно  інтерпретує  отриманий  результати,  використовує  обов’язкову  додаткову
літературу, демонструє самостійність письмової роботи.
12-10 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом і його викладає,
але  може  не  вистачати  аргументації  в  поясненнях,  в  основному  розкриває  зміст
поставленого  завдання,  використовує   обов’язкову  літературу,  демонструє  самостійність
письмової роботи.  Допускаються несуттєві помилки.
9-6  балів  –  в  цілому  володіє  навчальним  матеріалом,  але  не   демонструє  глибину  та
самостійність  у  вирішенні  поставлених  завдань,  не  спирається  на   необхідну  навчальну
літературу, робота містить суттєві неточності.
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхнево викладає,
недостатньо  розкриває  зміст  поставлених  питань.  Має  суттєві  неточності  в  роботі.
Демонструє несамостійність у виконанні завдань.

4. Кожне питання в заліковій роботі (в білеті 2 питання):
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст  поставлених завдань, правильно інтерпретує
отримані  результати,  використовує  обов’язкову  додаткову  літературу,  демонструє
самостійність письмової роботи.
15-11 балів  – студент у достатньому обсязі  володіє навчальним матеріалом,  вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, розкриває зміст поставленого
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завдання,  використовує  обов’язкову  літературу,  демонструє  самостійність  письмової
роботи. Допускаються несуттєві помилки.
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань,
самостійності  у  вирішенні  поставлених  завдань,  не  спирається   на  необхідну навчальну
літературу, робота містить суттєві неточності.
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно  та поверхнево викладає,
недостатньо  розкриває  зміст  поставлених  питань.  Має  суттєві  недоліки  в  роботі.
Демонструє несамостійність у виконанні завдань.

7.3 Шкала відповідності:

Відмінно / Excellent 90-100
Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74
Незадовільно / Fail 0-59
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Структура навчальної дисципліни

Тематичний план лекцій, семінарських занять та самостійної роботи 

№
п/п

Назва лекцій

Обсяг годин

   
Лекції  

  
Семінари 

 
Самостій
на робота

  1                             2 3 4 5

Частина І . Теоретичні та історичні засади науки про політичні партії
  1 Партологія як наука та навчальна дисципліна 1 5
  2 Генеза політичних партій та  їхня легітимація 1 5
  3 Суспільно-політична думка про теорію 

політичних партій та їхню правову 
інституалізацію

1 5

  4 Виникнення політичних партій в Україні та 
особливості їхньої легітимації

0,5 5

  5 Політичні партії в сучасній Україні та їхня 
інституалізація

0,5 5

  6 Партія – політичний інститут суспільства 5

Самостійна робота (презентація 
дослідження)

10

Письмова контрольна робота 1

Частина 2. Партійна ідеологія та організаційна будова у теорії, політиці та
практиці діяльності політичних партій

  7 Партійна ідеологія – базова ознака політичної
партії

5

  8 Партійна ідеологія у діяльності політичних 
партій та її політико-правова регламентація

1 5

  9 Організаційна структура – базова ознака 
політичних партій

5

 10 Політико-правове регулювання організаційної
діяльності політичних партій

1 5

 11 Електоральна діяльність політичних партій 0,5 5
 12 Парламентська діяльність політичних партій 0,5 5
 13 Взаємодія політичних партій з державними 

інститутами політичної системи та 
інститутами громадянського суспільства

0,5 5

14 Фінансове забезпечення діяльності 
політичних партій

0,5 5

15 Типологізація політичних партій 0,5 5
16 Політичні комунікації у діяльності 5
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політичних партій
17 Партійні системи та основні підходи до 

типологізації
5

18 Основні тенденції розвитку сучасних 
політичних партій

0,5 5

Самостійна робота (презентація 
дослідження)

1
0

                                  Разом 8 2 110

Загальний обсяг – 120 год.
в тому числі:
лекцій – 8 год.
семінарських занять – 2 год. 
самостійної роботи – 110 год. 
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