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РЭФЕРАТ 

Тэма дыпломнай работы: «Партыйная сістэма 

Рэспублікі Польшча: асаблівасці станаўлення і развіцця».  

Дыпломная работа складаецца з уводзін, чатырох 

главаў, заключэння, спіса выкарыстаных крыніц (75 

найменняў).  Аб'ём дыпломнай работы складае 73 старонкі. 

Аб'ект даследавання – партыйная сістэма Рэспублікі 

Польшча. 

Мэта работы – вывучэнне сутнасці і адметных 

асаблівасцяў партыйнай сістэмы Рэспублікі Польшчы і 

тэндэнцый яе развіцця. 

Метадалагічную аснову даследавання склалі 

агульнанавуковыя і спецыяльныя метады пазнання: аналіз, 

сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, сістэмны, структурна-

функцыянальны, гісторыка-параўнальны метады і інш. 

Ключавыя словы: ПАЛІТЫЧНАЯ ПАРТЫЯ, 

ПАРТЫЙНАЯ СІСТЭМА, ПАРТЫЙНАЯ КААЛІЦЫЯ, 

ІДЭАЛОГІЯ, ВЫБАРЧАЯ СІСТЭМА, ВЫБАРЫ, 

ПАРЛАМЕНТ.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна: прааналізаваны 

падыходы да вывучэння партыйных сістэм; даследаваны 

асноўныя этапы станаўлення і развіцця партыйнай сістэмы 

Рэспублікі Польшча; праведзена класіфікацыя палітычных 

партый краіны; даследаваны ідэалагічныя ўсталёўкі партый і 

палажэнні іх   праграмных дакументаў; прааналізаваны 

асноўныя асаблівасці і тэндэнцыі развіцця партыйнай 

сістэмы Польшчы. 

Вынікі дыпломнай работы могуць быць выкарыстаныя 

пры дайлешай распрацоўцы гэтай праблемы і ў навучальным 

працэсе. 

Дыпломная работа выканана аўтарам самастойна, 

высновы з'яўляюцца верагоднымі. 
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РЕФЕРАТ 

Тема дипломной работы: «Партийная система 

Республики Польша: особенности становления и развития».  

Дипломная работа состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка использованных источников (75 

наименований).  Объем дипломной  работы составляет 73 

страницы. 

Объект исследования - партийная система 

Республики Польша. 

Цель работы - изучение сущности и отличительных 

особенностей партийной системы Республики Польша и 

тенденций ее развития. 

Методологическую основу  исследования составили 

общенаучные и специальные методы познания: анализ, 

синтез, индукция, дедукция, системный, структурно-

функциональный, историко-сравнительный методы и др. 

Ключевые слова: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА, ПАРТИЙНАЯ КОАЛИЦИИ, 

ИДЕОЛОГИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ВЫБОРЫ, 

ПАРЛАМЕНТ. 

Полученные результаты и их новизна: 

проанализированы подходы к изучению партийных систем; 

исследованы основные этапы становления и развития 

партийной системы Республики Польша; проведена 

классификация политических партий страны; исследованы 

идеологические установки партий и положения их 

программных документов; проанализированы основные 

особенности и тенденции развития партийной системы 

Польши. 

Результаты дипломной работы могут быть 

использованы при дальнейшей разработке данной проблемы 

и в учебном процессе. 

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно, 

выводы являются достоверными. 

 

  



4 

 

SUMMARY 

The theme of the thesis: «The party system of the Republic 

of Poland: features of formation and development».  

Thesis consists of introduction, four chapters, conclusion, 

bibliography (75 sources). The volume of the thesis is 73 pages.  

The object of study - the party system of the Republic of 

Poland.  

The purpose of the work is the nature and the distinctive 

features of the Republic of Poland party system and its 

development trends.  

The methodological basis of the study consisted of 

general scientific and special methods of cognition: analysis, 

synthesis, induction, deduction, systemic, structural-

functional,historical and comparative methods, etc. 

Key terms of the thesis: POLITICAL PARTY, PARTY 

SYSTEM, PARTY COALITION, THE IDEOLOGY, THE 

ELECTORAL SYSTEM, THE ELECTIONS, PARLIAMENT. 

The obtained results and their novelty:approaches to the 

study of party systems  were analyzed; the main stages of 

formation and development of the party system of the Republic 

of Poland were investigated; the classification of political parties 

of the country was carried out; ideological installations of parties 

and positions of their program documents were investigated; the 

main features and tendencies of development of the party system 

were analyzed. 

The results of the thesis can be used in the further 

development of this problem and in the educational process. 

Thesis work is done independently by the author, the 

findings are reliable. 
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