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Опис навчальної дисципліни. 
Назва: «Партологія» 
Код: Ф 3 
Галузь: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Тип: Фахова 
Кількість встановлених кредитів: 6 
Курс: 3-й 
Семестр вивчення: 1-й 
Рівень вищої освіти: бакалавр 
Рік навчання: 3-й 
Кількість годин: 90 
Викладач:  
– Зєнкін Михайло Васильович, доцент кафедри історії та політичної 

історії, кандидат історичних наук, доцент, 
https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/zenkin.php 

 
Результати навчання. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, 

національному, європейському та глобальному рівні; застосовувати теорії та 
методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних 
політологічних дисциплін у професійній діяльності. 

 
Форми організації занять. 
- Навчальні заняття – лекції. 
- Практичні заняття – семінарська заняття. 
- Самостійна робота – підготовка да начальних занять. 
- Контрольні заходи – залікова робота, захист семінарських робіт. 
 
Мета вивчення дисципліни. Формування компетентностей щодо 

організації та функціонування політичних партій як важливого чинника впливу 
на сучасне суспільно-політичне життя в демократичних державах. 
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Календарно-тематичний план 
Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни «Партологія» 

 
 

К
ур
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Види, тематика навчальних занять, шифри та зміст 
результатів навчання за дисципліною 

Обсяг годин 

ау
ди

т.
 

са
м

ос
т.

 

р
аз

ом
 

ЛЕКЦІЇ

2 
ку

рс
, 2

 ч
ве

рт
ь 

1 1. Партологія як наука і навчальна дисципліна 2 

20 30 

2 2. Походження та структура політичних партій 2 

3 3. Типологія політичних партій та партійних 
систем 

2 

4 6. Діяльність політичних партій 2 
5 6. Діяльність політичних партій (продовж.) 2 
6 Контрольні заходи 4 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

2 
ку

рс
, 2

 ч
ве

рт
ь 1 1. Політична думка про політичні партії 2 

50 60 

2 2. Структура та типологія політичних партій 2 

3 3. Ідеологія політичних партій 2 

4 4. Партійні системи 2 

5 5. Діяльність політичних партій 2 

Контроль 
підсумковий 

2 чверть - 
залік 

РАЗОМ 20 80 90 
Лекції  10 20 30 

Практичні заняття  10 50 60 

 
Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 
Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 
Семінарські заняття – навчання на базі кафедри історії та політичної 

теорії(виконання семінарських робіт, їх захист). 
Самостійна робота (індивідуальна контрольна робота – особистісно-

орієнтована з елементами дистанційної). 
 
Результати вивчення дисципліни. Очікувані результати освоєння 

дисципліни зводяться до наступних навичок і умінь: 
 Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні. 
 Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній 
діяльності. 
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Література для вивчення дисципліни 
 

 Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах. Том 5. 
Политические документы. – М., Мысль, 1997.

2. Бабій С.І. Політичні партії і державна влада: до проблеми правового 
регулювання діяльності політичних партій.// Трибуна. –1997. - №1,2. 

 Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст. – К., 1992.
 Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації // Політичний 

менеджмент, 2006. – №1.
 Валлерстайн И. После либерлизма. – М., 2003.
 Гагалюк Б.М. Політичні партії в умовах парламентаризму. Дис. канд. 

політ. наук. 23.00.02. Л., 2008. 
 Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України в ХІХ 

ст. – Львів, 1996.
 Голосов И. Форматы партийных систем в новых демократиях: 

институциональные факторы неустойчивости и фрагментации. // 
Политические исследования. – 1998, – №1. – с. 106-129.

 Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория. // 
Современная сравнительная политология. Хрестоматия. – М., 1997.

 Джилас Милован. Лицо тоталитаризма. – М., 1992.
 Дем’яненко Б.Л. Три моделі тоталіраризму: порівняльний аналіз фашизму, 

більшовизму та націонал-соціалізму. – К., 2000. – 288 с.
12. Дунаєва Л.М. Партійна система в умовах модернізації суспільства: 

світовий досвід і Україна. Дис. канд.. політ. наук. 23.00.02. К., 2001. 
 Дюверже М. Политические партии. М., 2000.
 Здіорук С.І. Проблеми функціонування партій. – К.: Абрис, 2001. – 123 с.
 Зельницький А., Удовенко П. Політичні партії і вибори. Довідник 

партійного працівника. – К., 2003.
 Кречмер Геральд. Фракції. Партії в парламенті. – К., 1999.
 Кулик А.Н. Сравнительный анализ в партологии: проект К.Джанды // 

Полис. – 1993 - №1.
 Мигул І. Політичні ідеології. Порівняльний аналіз. – К., 1997.
 Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократиии // 

Диалог. – 1990 - №3, 5, 7, 9, 11, 16, 18; 1991 - №3.
 Недюха М., Михайлич О. Ідеологія як критерій класифікації політичних 

партій // Політичний менеджмент, 2006. – №2.
 Обушний М.І., Примул М.В., Шведа Ю.Р. Партологія. – К.: Арістей, 2006.
 Острогорский М. Демократия и политические партии. – М., РОССПЭН, 

1997.
23. Політичні партії в демократичному суспільстві. Пер.з нім. – К.,1997. 
 Поліщук І. Політичні партії як суб’єкти виробничого процесу // 

Політичний менеджмент, 2005. – № 6.
 Пушкарь Г.В. Партии и партийные системы: концепция М. Дюверже // 

Социально-политический журнал. – 1993. - № 9-10.
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Політика виставлення балів. 
Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 
Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 
офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 
оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 
90…100 відмінно / Excellent 
75…89 добре / Good 
60…74 задовільно / Satisfactory 
0…59 незадовільно / Fail 

Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється для зарахування 
кредитів за дисципліною відповідно до результатів підсумкового контролю. 

Кредити за навчальною дисципліною зараховується, якщо добувач отримав 
підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 
заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу НТУ «ДП». 

 
Форми оцінювання. 

- Поточний контроль – письмова контрольна робота та усне опитування. 
- Оцінювання виконання та захисту семінарських робіт. 
- Підсумковий контроль – екзаменаційна робота у письмовій формі. 

 
Питання на залік 

 
1. Предмет, закони, категорії та методи партології. 
2. Політичний плюралізм – основа формування політичних партій. 
3. Основні підходи партології до аналізу сучасних політичних партій. 
4. Внутріпартійна демократія і партійна дисципліна. 
5. Регіональні та місцеві організації партії. 
6. Основні етапи створення політичних партій. 
7. Місце і роль ідеології у діяльності політичної партії.  
8. Політична платформа в стратегії і тактиці політичних партій.  
9. Лібералізм в ідеології, політиці та практиці політичних партій.  
10. Консерватизм в діяльності політичних партій. 
11. Соціалізм – ідейна основа розробки суспільно-політичних доктрин 

робітничих партій. 
12. Націоналізм в ідеології, політиці та практиці політичних партій.  
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13. Фашизм – ідейна основа формування фашистських політичних партій.  
14. Клерикальні партії в політичному житті суспільства.  
15. Екстремістські ідеології в діяльності політичних партій.  
16. Прагматизм як ідеологія політичних партій. 
17. Взаємовідносини депутата з партійною фракцією. 
18. Регламентація взаємовідносин політичних партій та уряду. 
19. Взаємовідносини політичних партій з громадськими об’єднаннями. 
20. Специфічні форми і методи впливу на електорат. 
21. Роль політичних партій у формуванні уряду. 
22. Участь політичних партій у виборчому процесі. 
23. Регламентація парламентської діяльності політичних партій.  
24. Поняття “партійна система”. Фактори, що впливають на її конфігурацію. 
25. Характер стосунків між виборчою та партійною системами. 
26. Типології багатопартійних систем. 
27. Характеристика однопартійній системи.  
28. Авторитарна та тоталітарна однопартійність.  
29. Гегемоністська партійна система і її особливість. 
30. Двопартійна система і її характеристика. 
 


