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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Розвиток партійних систем в країнах Центрально – Східної 

Європи 

Рівень вищої освіти  Третій (освітньо-науковий)– доктор філософії (PhD) 

 

Викладач (-і) Климончук Василь Йосифович 

Контактний 

телефон викладача 

+380978913643 

E-mail викладача vasyl.klymonchuk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Дисципліни вільного вибору аспіранта  

Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS, 90 год.  

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

https://d-

learn.pnu.edu.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&i

d_cat=54&id_cou=8920 

Консультації Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю) та згідно з графіку перебування на 

кафедрі. 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна “Розвиток партійних систем в країнах Центрально – Східної 

Європи” є вибірковою дисципліною освітньо-наукової програми підготовки фахівців за 

третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.  

Дисципліна забезпечує набуття студентами знань щодо трансформації системи владних 

відносин, особливості становлення партійних систем в країнах Центрально–Східної 

Європи. Дисципліна комплексно дослідити та проаналізувати розвиток партійних систем 

у перехідних суспільствах та емпіричні методи дослідження політичних партій і партійних 

систем загалом у регіоні.  

3. Мета та цілі курсу  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Розвиток партійних систем у країнах 

Центрально-Східної Європи» надати студентам теоретичні та практичні знання щодо 

особливостей формування, структурування партійних систем у країнах Центрально-

Східної Європи. Крім того, вивчення вказаної вибіркової навчальної дисципліни 

дозволить здобувачу у подальшому орієнтуватися в проблематиці основних тенденцій 

розвитку сучасних партійних систем країн Європейського Союзу. 

4. Компетентності 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів 

вищої освіти таких компетентностей: 

ЗК01. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

СК02. Поглиблене знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології та володіння категорійно-понятійним та 

аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

СК07. Комплексне застосування інструментарію нормативної і емпіричної політичної 

теорії та методів політичної методології, порівняльної та прикладної політології, 

міжнародних і глобальних студій у професійній діяльності. 

5. Результати навчання 

ПРН03. Володіти поглибленим рівнем політичної теорії, політичного аналізу, порівняльну 

і прикладну політологію та володіти категорійно-понятійним і аналітично-дослідницьким 

апаратом сучасної світової політичної науки. 

ПРН16. Мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний кругозір, який 



включає розвинене критичне мислення, професійну етику та академічну доброчесність, 

повагу різноманітності та мультикультурності. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3 052 Політологія 2 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін виконання 

Етапи 

історичної 

інституціон

алізації 

політичних 

партій 

 

лекція 3,5,6,18,33інтер

нет-ресурси 

2  Згідно розкладу 

Етапи 

історичної 

інституціон

алізації 

політичних 

партій 

 

лекція 3,5,6,18,33інтер

нет-ресурси 

2  Згідно розкладу 

Сім’ї 

політичних 

партій країн 

Центрально 

– Східної 

Європи 

лекція 3,5,6,10інтернет

-ресурси 

2  Згідно розкладу 

Сім’ї 

політичних 

партій країн 

Центрально 

– Східної 

Європи 

семінар 3,5,6,10інтернет

-ресурси 

4 5 Згідно розкладу 

Міжнародні 

об’єднання 

політичних 

партій 

лекція 4,7,21,24,4310ін

тернет-ресурси 

4  Згідно розкладу 

Емпіричні 

методи 

дослідженн

я 

політичних 

партій і 

партійних 

лекція 3,5,8,9,10інтерн

ет-ресурси 

2  Згідно розкладу 



систем 

Емпіричні 

методи 

дослідженн

я 

політичних 

партій і 

партійних 

систем 

лекція 3,5,8,9,10інтерн

ет-ресурси 

2  Згідно розкладу 

Формування 

партійних 

систем та 

основні 

чинники 

впливу на 

партогенез 

лекція 5,13,16,34,10інт

ернет-ресурси 

2  Згідно розкладу 

Формування 

партійних 

систем та 

основні 

чинники 

впливу на 

партогенез 

семінар 5,13,16,34,10інт

ернет-ресурси 

 5 Згідно розкладу 

Особливості 

формування 

та 

функціонув

ання 

партійних 

систем у 

країнах 

Центрально

-Східної 

Європи 

лекція 3,7,18,20,24інте

рнет-ресурси 

2  Згідно розкладу 

Особливості 

формування 

та 

функціонув

ання 

партійних 

систем у 

країнах 

Центрально

-Східної 

Європи 

семінар 3,7,18,20,24інте

рнет-ресурси 

2 5 Згідно розкладу 

Виборчі 

системи 

країн 

Центрально

-Східної 

Європи 

лекція 3,5,6,8,9,14,23;і

нтернет-ресурси 

4  Згідно розкладу 

Виборчі семінар 3,5,6,8,9,14,23;і 2 5 Згідно розкладу 



системи 

країн 

Центрально

-Східної 

Європи 

нтернет-ресурси 

Електораль

ні процеси в 

країнах 

Європейськ

ого Союзу 

та їх вплив 

на 

конфігураці

ю партійних 

систем 

(2016–2019 

рр.) 

лекція 3,5,6,8,9,14,25;і

нтернет-ресурси 

2  Згідно розкладу 

Електораль

ні процеси в 

країнах 

Європейськ

ого Союзу 

та їх вплив 

на 

конфігураці

ю партійних 

систем 

(2016–2019 

рр.) 

семінар 3,5,6,8,9,14,25;і

нтернет-ресурси 

2 5 Згідно розкладу 

Модульна 

контрольна 

робота 

  2 5 Згідно розкладу 

7. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Структура розподілу балів передбачає:  

1) відповіді на семінарських заняттях – 50 балів (не менше двох 

оцінок на п’яти семінарських заняттях);  

2) написання контрольної письмової роботи – 20 балів;  

3) виконання індивідуального науково-дослідного завдання – 

створення та представлення графічної презентації з визначеної 

проблеми політико-правового характеру відповідно до теми 

магістерської роботи – 30 балів (з них 20 балів – за проект, 10 балів 

– за представлення)  

Загальна кількість – 100 балів.  

Підсумковий контроль – залік проводиться згідно графіку 

навчального процесу в останній місяць семестру і виставляється за 

результатами виконання аспірантом передбачених навчальною 

програмою видів робіт – 100 балів  

Вимоги до письмової 

роботи 

Виконання письмової роботи передбачає: 1) повторення 

аспірантами лекційного матеріалу та отриманих знань при 

підготовці та проведенні семінарських занять, самостійного 

опрацювання рекомендованої літератури з питань, що 

виносяться на модульний контроль; 2) написання письмової 

роботи передбачає виконання аспірантами в аудиторії 



індивідуального завдання, що вимагає: – виявлення розуміння 

сутності понять і термінів – 5 балів; – вміння структурувати 

основні принципи та методи наукового дослідження – 5 балів; – 

знання теоретичних засад, завдань, методів – 10 балів; Загальна 

кількість – 20 балів 

Письмові роботи: Очікується, що аспіранти виконають мінімум 

одне індивідуальне завданння.  

Практичні заняття проходитимуть у формі дискусій з обраної 

лектором теми. Буде визначено доповідача, яким у письмовій 

формі буде підготовлено доповідь з аргументами на користь 

розв'язку, який було запропоновано лектором. За результатами 

доповіді проводитиметься загальна дискусія з можливими 

альтернативними точками зору. 

Семінарські заняття Відповідь студента на семінарському занятті оцінюється за 

п’ятибальною системою за визначеними програмою навчальної 

дисципліни критеріями. Усна відповідь може бути доповнена 

наочними посібниками, зокрема, візуалізованою презентацією 

(обсягом 10-15 слайдів), зміст та використання якої оцінюється 

окремо. 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Аспірант допускається до підсумкового контролю за умови 

повного виконання всіх видів роботи, передбачених програмою 

навчальної дисципліни. 

8. Політика курсу 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі аспіранти 

відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Аспіранти мають інформувати викладача 

про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку аспіранти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Викладач фіксує неявку аспіранта на практичне заняття, що 

вважається академічною заборгованістю, яку аспірант повинен відпрацювати в межах 

затвердженого графіка консультацій у викладача або у інший узгоджений з викладачем 

час. 

Відпрацювання полягає у перевірці підготовки аспірантом тих завдань, які виносилися на 

практичне заняття, на якому аспірант був відсутній. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних заняттях та за 

виконання індивідуальних завдань, бали одержані за контрольну роботу. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність аспіранта під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в 

цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання  

поставленого завдання і т. ін.  

Критеріями оцінювання роботи аспіранта на практичних заняттях є аргументованість 

позиції; уміння лаконічно, переконливо та логічно висловити  свою  позицію; здатність до 

аргументованого аналізу позицій, висловлених іншими аспірантами; уміння підсумувати 

усі висловлені щодо певної проблеми аргументи і віднайти їхні позитивні та хибні 

сторони, що підлягають аналізу з погляду сучасних підходів. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Очікується, що кожен аспірант повинен самостійно готуватися до практичних занять та 

вирішувати індивідуальні завдання, обдумувати та викладати власну аргументацію своєї 

позиції. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших аспірантів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі аспіранта є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів 



плагіату чи обману; у разі нехарахування роботи аспірант в узгоджені з викладачем 

строки повинен повторно виконати письмову роботу та подати її викладачу для 

оцінювання. 

9. Рекомендована література 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

Рекомендовані підручники 

 

1. Голосов Г.В. Сравнительная политология: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Г. В. 

Голосов – Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2001. – 368 с. 

2. Исаев Б. А. Теория партий и партийных систем: Учебное пособие для студентов 

вузов / Б. А. Исаев. – М.:Аспект Пресс, 2008. – 367 с 

3. Обушний М. Партологія: Навчальний посібник / М. Обушний, М. Примуш, Ю. 

Шведа / За ред.. М. І. Обушного. – К.: Арістей, 2006. – 432 с. 

4. Политические системы современных государств: Энцеклопедический справочник: в 

4 т. – Т. 1: Европа / МГИМО (У) МИД России, ИНПО; гл. ред. А. Торкунов, научн. 

Ред. А. Мельвиль, отв. Ред. М. Миронюк. – М.: ОАО «Московские учебники и 

Картолитография», 2009. – 616 с. 

5. Політичні партії: теорія та функціональні практики. Навчальний посібник Луганськ, 

2014. 300 с. 

6. Примуш М. Політичні партії: історія та теорія. Навчальний посібник / М. Примуш. – 

К.: «Видавничий дім «Профксіонал», 2008. – 416 с. 

7. Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка 

теоретического синтеза / под.. ред.. С. У. Ларсена; [пер. С англ.. Е. А. Жуковой]. – М. 

: РОССПЭН, 2009. – 751 с. 

8. Шведа Ю. Партії і вибори: енциклопедичний словник / Ю. Шведа. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 750 с. 

9. Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія і практика виборчої кампанії: нав.-мет. 
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