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ВСТУП 
 
1. Мета вибіркової дисципліни – надання студентам стійкої системи знань, формування у 

них компетентностей, стосовно створення організаційних структур політичних партій, що 

дозволить  їм самостійно розробляти не тільки проекти, але і практичну їх побудову. 
 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Студенти мають знати:  
– нормативно-правові документи, що регулюють технологію організаційних  структур  
політичних партій; 
– об’єкт і предмет навчальної дисципліни; 
– понятійно-категоріальний апарат; 
– ретроспективу появи організаційних структур політичних партій та партійних систем, 

етапи розробки їх теорій партологічною наукою;  основні типи організаційних структур  
політичних партій  зарубіжних країн; організаційну будову українських політичних партій. 
 
2. Вміти:  
– чітко оперувати і володіти понятійно-категоріальним апаратом вибіркової  навчальної 

дисципліни; 
– використовувати отримані знання на практиці та робити незалежні висновки з отриманих 

теоретичних знань з курсу. 
-розрізняти організаційні типи політичних партій та партійних систем. 
 
3. Володіти: елементарними навичками наукового дослідження та практики створення 

організаційних структур  політичних партій та партійних систем. 
 
3. Анотація вибіркової навчальної дисципліни: 

Вивчення дисципліни покликане дати студентам узагальнене та систематизоване  

знання стосовно використання тих чи інших методів, засобів та механізмів партійного 

будівництва, накопичених технологами при створенні організаційних структур політичних 
партій та партійних систем. Такі знання необхідні кожному хто береться за створення 

політичної партії, тобто бути компетентним, а значить володіти всіма тонкощами 

організаційної побудови політичної партії, включаючи і політико-правові норми, що 

врегульовують організаційну діяльність політичної партії, знання законів психології 

громадян, їх групової взаємодії, дотримання правил ведення передвиборної боротьби, 
залучення виборців під свої прапори, розширення партійних лав тощо Саме ці та деякі інші 

знання. що будуть надані студентам дають можливість уявити та усвідомити увесь перелік 

тих проблем, що з'являються  в усіх хто розпочинає організовувати створення політичної 

партії. 
 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про технологію 

організації та діяльності політичної партії. Навчити студентів використовувати отримані 

знання з навчальної дисципліни у практичній організації  та діяльності з політичними 

партіями України. 
 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК1.  Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК6.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 



 
 

фахові: 
ФК2. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної 

політичної думки.  
ФК3. Здатність описувати, пояснювати  й оцінювати наявні технології організації та 

діяльності  політичних партій. 
ФК4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних 

студій у фаховій діяльності.  
ФК5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування.   
 
 
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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1 
1 
1 
1

1.1 
 
 

нормативно-правові документи, що 
регламентують організаційну 
структуру та  діяльність політичних 
партій 
 
 

Лекції,  
семінари, 

   самостійна робота 
 

Усні доповіді, 
дискусії, 
письмова 

контрольна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1
1.2 

основні проблеми, що вивчаються у 
навчальній дисципліні організація 
та діяльність політичних партій, її 
предмет, методи та теоретико-
методологічний інструментарій 
(закони, категорії, принципи, 
функції тощо) 

Лекції,  
семінари, 

  самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 

самостійна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1
1.3 

 організаційні засади діяльності 

політичних партій та їхнє політико-
правове регулювання 

Лекції, 
семінари, 

самостійна робота 

Усні 

доповідь, 
дискусії, 
письмова 

контрольна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1
1.4 

основні форми діяльності 

політичних партій та їхнє фінансове 

забезпечення 

Лекції, 
семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 

самостійна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

5 



 
 

1
1.5 

організаційні структури партійних 
систем та основні підходи до їх 

типологізації 

Лекції,  
семінари, 

   самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусії, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

 
5 

 Вміти:    
2

2.1 
аналізувати та коментувати 

спеціалізовану літературу з 

проблем дослідження 

організаційних структур 

політичних партій, законодавчо-
нормативних документів, що 

регулюють їхню діяльність. 

 
Семінари,      

самостійна робота 

Усні доповіді, 
дискусія, 

самостійна 

робота, 

письмова 

контрольна 

робота 
 

10 

2
2.2 

пояснити зумовленість появи 

політичних партій, особливості 

їхньої легітимізації,  
сутності та ролі у політичній 

системі суспільства 

Лекції, 
семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

підсумкова 

контрольна 

робота 
 

10 

2
2.3 

застосовувати  порівняльний аналіз 

і для організаційних структур 
політичних партій, пояснити їхню 
сутність  

Лекції, 
семінари, 

самостійна робота 
       

Письмова 

контрольна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 
 

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, 

самостійна 

робота 
 

5 

3
3.2 

брати участь у фахових дискусіях 

на основі володіння теоретико-
методологічним інструментарієм з 

нвльної дисципліни Організація та 

діяльність політичних партій. 

 
Семінари 

Участь у 

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, 

самостійна 

робота 
 

10 



 
 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 
ПРН 1.  Розуміти предметну область, етичні та правові засади 

професійної діяльності. 
ПРН 6. Знати свої права та обов’язки як члена демократичного 

суспільства та використовувати їх у професійній діяльності. 
ПРН 9. Вміти застосовувати політологічне мислення для 

розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній 

сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної 

думки. 
ПРН 11.  Застосовувати інструментарій нормативної та 

емпіричної політичної теорії, політичної методології, 

порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності. 
ПРН 12.  Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та 

інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, 

політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.   

 

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 (знання1.1 – 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- 4/ 10 балів 

2. Самостійна робота: РН 1.2, 1.4, 2.1, 3.1, 4.1 – 32/50 балів. 
3. Контрольна робота: РН  1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4 –12/20 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) контрольну роботу. 
 
Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 
– в максимальному вимірі   80 балів. 
– в мінімальному вимірі                48 балів. 



 
 

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

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 
2.3 – 24/40 балів. 

 
Підсумкове оцінювання у формі заліку:  

 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 заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 
балів 

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

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12  60 
Максимум 80  20  100 

 
7.2 Організація оцінювання: 
 

Семестрова робота 

Семестрова кількість 

балів 
Min – 48 
бали 

Max – 80 
балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 4, 12 протягом семестру, 

згідно з графіком навчальних 

занять. У разі відсутності студента 

на занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому вигляді 

Min – 4 Max – 10 

Самостійна робота 
 

До тем 1-15: Дослідження  

політико-правових концепцій 

мислителів стосовно політичних 

партій та діяльності політичної 

партії національно-демократичного 

спрямування та особливостей її 

фінансового забезпечення 

Min – 32 Max – 50 

Контрольна робота Де тем 1-6 Min – 12 Max – 20 
Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-15 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 



 
 

Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 

Усна відповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та 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 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 (дослідження): 

30-21 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язково. літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійснення дослідження. 

20-11 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. 

10-0 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: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє  навчальним матеріалом, вільно, 

аргументовано  його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отриманий результати, використовує обов’язкову 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи. 

15-10 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. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи; 

15-11 балів – 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, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової 

контрольної роботи.  Допускаються несуттєві неточності; 

10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



 
 

Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план лекцій, семінарських занять та самостійної роботи  
 

№ 
п/п 

 
Назва лекцій 

Обсяг годин 

   Лекції             Семінари        Самостійна 
   робота  

1 2 3 4 5 
 
1 Вступ до вивчення навчальної 

дисципліни “Організація та діяльність 

політичних партій” 

  6 

2 Концептуальні підходи дослідження 

організаційної структури політичних 

партій  

  6 

3 Базові (внутрішні або інтегральні) 

елементи організаційної структури 

політичних партій 

1  6 

4  Основні інструменти організаційної 

структури політичних партій 
 1 

 
6 

5 Типологія політичних партій за 

організаційною структурою 
  6 

6 Політико-правове регулювання 

організації та діяльності політичних 

партій 

  6 

 Контрольна робота 0,5   
7  Аналіз Статутів політичних партій 

континентальної Європи 
  6 

8 Порівняльний аналіз моделей 

організаційних структур політичних 

партій демократичних  країн 

  6 

9 Особливості діяльності 

організаційних структур політичних 

партій в тоталітарних та 

авторитарних державах  

1  6 

10 Специфіка діяльності організаційних 

структур   
 політичних партій у демократичних 

та тоталітарних державах 

  6 

11 Організаційна структура українських 

політичних партій кінця Х1Х -поч. 

ХХ ст. 

  6 

12 Правові засади створення та 

діяльності політичних партій України 

(Закон України «Про політичні партії 

в Україні» (редакція 01.08.2021)) 

 1 6 

13 Організаційна структура вищих 

керівних та центральних органів 

1  6 



 
 

політичних партій сучасної України 

та їхні основні функції 
14 Організаційна структура 

регіональних та місцевих партійних 

організацій, їхні основні функції та 

напрями діяльності 

  6 

15 Особливості створення первинних 

осередків(організація партій та їхня 

компетенція) 

  6 

 Самостійна робота (дослідження)   24 
 Підсумкова контрольна робота 0,5   

Разом 4 2 114 
 
Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 
 
лекцій – 4 год. 
семінарських занять – 2 год. 
самостійної роботи –  114 год.



 
 

Рекомендована література 
 
Основна (базова) 
 

1. Закон  України «Про політичні партії в Україні» // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР). – 2001. № 23. – Ст. 118. Із змінами, внесеними згідно із Законами включно від 

01.08.2021 
2. Зельницький А.,Удовенко П. Політичні партії і вибори:довідник партійного 

працівника / А.Зельницький,П. Удовенко К.2003. 600 с. 
4. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України 

[ВВР], 2001 р. № 23. С. 118, зі змінами, внесеними 03.09.2019 
1. 4.Моїсеєва А.С. Організаційні критерії  функціонування політичних партій в 

сучасній Україні. Автор.на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

Луганськ,2009. 20 с. 
5. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: навчальний посібник / За ред. 

М.І. Обушного / М.І. Обушний, М.В. Примуш, Ю.Р. Шведа. – К.: Арістей, 2006 с. 
2. 6.Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних 

партій. Дис.на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.За 

спец.23.00.02-політичні інститути та процеси. К.2009 . 193 с. 
6. Політична енциклопедія / редкол. Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) 

та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 808 с. 
7. Політичні партії України: в 3-х тт. / укл. Ю. Шайгородський. – К.: Український центр 

політичного менеджменту, 2005. – Т. 3. – 855 с. 
8. Шведа Ю.Р. Політичні партії. Енциклопедичний словник / Ю.Р. Шведа. – Львів: 

Астролябія, 2005. – 488 с. 
 
 
Додаткова 

1. Дністрянський С. Загальна наука права і політики / С. Дністрянський.  Прага, [Б.в.], 

1923.  Т. 1.  393 с. 
2. Назарук О. До історії Революційного Часу на Україні. Українські політичні партії, їх 

союзи і теорії  / О. Назарук.  Вінніпег: МАН, 1924. 
3. Павко А.І. Повчальний досвід вітчизняної історії: політичні партії і організації у 

громадському житті України модерної доби / А.І. Павко. К.: Вид-во «Плеяди», 
4. Радченко О. Технологія партійного будівництва; теорія і      практика./О.Радченко. 

Луганськ.Райдуга.2007.160 с. 
5. Старосольський В. Партія в Конституції Чехословацької Республіки / 

В. Старосольський / Науковий збірник українського університету в Празі.  Прага, 

1923. Т. 1. С. 3-16. 
6. Стахів М. Українські політичні партії у соціологічнім насвітленні / М. Стахів. Нью-

Йорк-Детройт-Стрентон [Б.в.], 1954. 104 с. 
7. Токвіль А. Про демократію в Америці / А. Токвіль. К., 1999. 

  
 
 
 


