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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку 
порівняльних досліджень, що дозволить студентам розуміти впливи  та відносини влади та 
громадянського суспільства та вільно орієнтуватися в реальних процесах переходу до 
демократії; активізація навчального процесу, організація самостійної роботи, студентам 
рекомендується написання рефератів, контрольних робіт, рефератів у формі есе; участі в 
наукових конференціях. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсу. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати 
основні етапи та характеристики політичних процесів  основні теорії та методи політичної 
науки, у т.ч. методи структурно-функціональний, раціонального вибору, 
неоінституціоналізму; основні поняття та категорії; основи політичної теорії; знати об’єкт, 
предмет і методи  субдисцмпліни політичної науки; мати уявлення про механізми виміру 
політичної влади, політичного життя, політичних процесів і відносин; про трансформаційний 
політичний процес, сучасні проблеми; місце України у світовому співтоваристві 
Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо політичних феноменів та явищ, 
політичних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації в 
аналізі явищ та процесів;  виявляти сучасні тенденції політичного життя в умовах 
глобалізації, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням особливостей перебігу 
процесів в умовах глобалізації; орієнтуватися в політиці як соціальній реальності; 
аналізувати діяльність політичних суб’єктів у системі політико-владних відносин суспільства 
і держави; орієнтуватися в основних політичних доктринах, течіях. 
2. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та явищ; 
використання іншомовних фахових інформативних джерел, володіти основами політичної 
культури. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «ППооррііввнняяллььннаа  ппооллііттооллооггііяя» 
належить до переліку вибіркових дисциплін та викладається у І семестрі магістратури. 
Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами порівняльних досліджень, які є 
новою міждисциплінарною галуззю. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, 
методології, основні напрямки та проблематика сучасних досліджень. З’ясовуються засади 
динаміки зміни політичних режимів (традиційне, модерне суспільство), приділяється увага 
проблемам основних етапів розвитку теорій, підходів до аналізу політичних процесів, 
особливостям розвитку субдисципліни в різних країнах: вивчення політичних транзитивних 
процесів в політологічних дослідженнях США, Західної Європі. Розглядаються принципи 
порівняльного аналізу поведінки суб’єктів, окреслюються основні типології демократичного 
транзиту. Пояснюється варіативність сучасних режимів, яка є результатом впливів 
взаємопов’язаних чинників (політичних, економічних, релігійних) у межах національних та 
регіональних відносин. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про 
пооррііввнняяллььннуу  ппооллііттооллооггііюю, основну проблематику, дослідницькі підходи та методології 
вивчення зміни режимів шляхом їхньої типологізації. В результаті навчання студенти мають 
не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та використовувати ці 
знання у своїх самостійних дослідженнях, вміючи надавати неупереджену експертну оцінку 
дослідженим явищам та феноменам політичних процесів. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
фахові: 
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ФК 1. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської 
діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 
сучасні інтерпретації.  
ФК 3. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей 
розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної 
політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 
ФК 4. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, 
інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх 
функціонування. 
ФК 5. Спроможність комплексно використовувати  нормативу та емпіричну політичну 
теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного аналізу. 
ФК 6. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та 
аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні. 
 
5. Результати навчання за дисципліною:  

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 
дисципліни Код Результат навчання 

 Знати:    

1.1 
предмет, методи, теоретичні 
основи порівняльних досліджень, 
типи, форми, механізми транзиту 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Письмова контрольна 
робота 

5 

1.2 
основну проблематику новітніх 
порівняльних досліджень та 
критично осмислювати ці 
питання 

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь,  5 

1.3 
принципи аналізу порівняльних 
досліджень 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Письмова контрольна 
робота,  

5 

1.4 
імперативно-ціннісні засади 
політичних інститутів та 
механізмів за зовнішніх та 
внутрішніх умов 

Самостійна 
робота 

Конспект 
першоджерел,  

6 

1.5 
новітні типології сучасних 
політичних систем 

Лекція, семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
письмова контрольна 
робота,  

5 

1.6 
особливості порівняльних 
досліджень в посткомуністичних 
країнах та Україні, країнах 
Балтії. 

Лекція, 
семінари, 

самостійна 
робота 

Усні доповіді,  
презентація 
самостійного 
дослідження, текст 
рекомендацій,  

14 

 Вміти:    

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури із 
порівняльної політології 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
презентація 
самостійного 
дослідження, текст 

5 
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рекомендацій 

2.2 
пояснювати варіативність 
сучасних транзитів, що випливає 
зі специфіки взаємозв’язку 
політичних та економічних 
факторів, які впливають на 
відносини влади та суспільства 

Семінар, 
Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
пояснення до  
конспекту 
першоджерел 
презентація 
самостійного 
дослідження, текст 
рекомендацій 

10 

2.3 
здійснювати дослідження 
цінностей демократії, 
спираючись на методики крос-
темпоральних досліджень та 
уникаючи ідеологічної 
заангажованості 

Семінар, 
Самостійна 

робота 

презентація 
самостійного 
дослідження, текст 
рекомендацій, 
письмова контрольна 
робота 

10 

2.4 
здійснювати експертну оцінку 
вимірів ціннісних орієнтацій  

Семінар, 
Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, презентація 
самостійного 
дослідження, текст 
рекомендацій 

5 

2.5 
виявляти конфлікти цінностей 
демократії в конкретних 
ситуаціях, пояснювати їхні 
причини та пропонувати шляхи 
їхнього вирішення 

Семінари, 
Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, текст 
рекомендацій 

5 

2.6 
готувати рекомендації та 
матеріали для консультацій 
політичним експертам, 
використовуючи методологію 
порівняльних досліджень 

Самостійна 
робота 

Текст рекомендацій 5 

 комунікація:    

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої літератури в 
підготовці до семінарських 
занять та написання самостійних 
робіт з порівняльної політології; 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, текст 
рекомендацій 

3 

3.2 
презентувати результати 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів з 
порівняльної політології; 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, презентація 
самостійного 
дослідження, текст 
рекомендацій 

3 

3.3 
вести полеміку стосовно питань 
переходу до демократії в умовах 
глобалізації на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом порівняльної 
політології. 

Семінари Дискусії 3 

 автономність та 
відповідальність: 
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4.1 
самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
порівняльної політології, вільно 
володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

Самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
дискусії, презентація 
самостійного 
дослідження, текст 
рекомендацій 

2 

4.2 
вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні 
із верифікацією результатів 
досліджень, та порівнювати їх із 
результатами досліджень  

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, презентація 
самостійного 
дослідження, текст 
рекомендацій 

5 

4.3 
нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених досліджень і 
пояснень особливостей переходу 
до демократії 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, презентація 
самостійного 
дослідження, текст 
рекомендацій 

4 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

ПРН 2. Застосовувати спеціалізовані 
концептуальні знання з політології, що 
включають сучасні наукові здобутки у сфері 
професійної діяльності або галузі знань і є 
основою для оригінального мислення та 
проведення досліджень, критичне 
осмислення проблем у галузі та на межі 
галузей знань 

+ + + + + + + + + + + + +   + + + 

ПРН 4. Приймати ефективні рішення з 
питань політики, політичних наук і дотичних 
проблем, у тому числі у складних і 
непередбачуваних умовах; прогнозувати 
розвиток політичних процесів; визначати 
фактори, що впливають на них і на 
досягнення поставлених цілей; аналізувати і 
порівнювати альтернативи; оцінювати 
ризики та імовірні наслідки політичних 
рішень.. 

  +     + + + + +  + + + + + 

ПРН 7. Здійснювати управління складною 
діяльністю у сфері політики, політології та у 
ширших контекстах, розробляти плани і 
заходи з їх реалізації, забезпечувати якість 
освіти, оцінювати ефективність і 
результативність діяльності. 

      + + + + + + + + + + + + 

ПРН 10. Брати продуктивну участь у 
науковому співробітництві як на 
національному, так і міжнародному рівнях.   

 +      + + + + +      + 



7. Схема формування оцінки: 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 
практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); 
(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів:  
 - семестрове оцінювання: 

1. Усна відповідь (доповнення, участь в дискусіях): РН 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 
2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 9 / 12 балів 

2. Конспект першоджерел: РН 1.4, 2.2 
3. Презентація самостійного дослідження: РН 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3. 
4. Текст рекомендацій: РН 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 
семінарах), за самостійну роботиу (есе) та за письмову контрольну роботу. Всі види робіт за 
семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі 
  Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.5, 2.3 – 12-20 
балів. 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 
додаткових заходів оцінювання.  

 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 
для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 
здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      

 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 
із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 
контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  
 При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР/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 

До теми 12. У разі відсутності 
студента на занятті теми необхідно 
відпрацювати в письмовому вигляді 5 10 
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в дискусіях 
Самостійна робота Конспект першоджерел  15 20 
 Дослідження політичних цінностей 

за методологією  та джерелами 
порівняльної політології - 
раціонального вибору, 
неоінституціоналізму 
(використання методології, 
самостійного опитування, 
узагальнення та інтерпретації 
результатів, презентація отриманих 
результатів) 

20 35 

 Написання тексту рекомендацій для 
громадської організації та 
політичної партії щодо 
використання порівняльного 
методу.  

20 35 

Підсумкова оцінка 
з дисципліни 

 60 100 

 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 

Усна відповідь (доповнення, участь в дискусіях):  
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 – 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: 

Конспект першоджерел: 
2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними 
зауваженнями та поясненнями 
1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

Презентація самостійного дослідження:  
35-30 балів – студенти цілковито володіють матеріалом, вільно оперують знаннями з курсу та 
здатні включати їх в ширший науковий контекст. Також студенти мають демонструвати 
високу ступінь самостійності у виконанні цих завдань та, водночас, ґрунтувати свої 
твердження на науково-достовірній літературі; 
29-25 балів – робота не має високого рівня самостійності, або ж містить невповні 
обґрунтовані твердження, проте демонструє достатню обізнаність із необхідним обсягом 
рекомендованої літератури; 
24-20 бали – робота частково розкриває проблеми та здебільшого реферативна за змістом. 
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Текст рекомендацій:  

35-30 балів – студенти цілковито володіють матеріалом, вільно оперують знаннями з курсу та 
здатні включати їх в ширший науковий контекст. Також студенти мають демонструвати 
високу ступінь самостійності у виконанні цих завдань та, водночас, ґрунтувати свої 
твердження на науково-достовірній літературі; 
29-25 балів – робота не має високого рівня самостійності, або ж містить невповні 
обґрунтовані твердження, проте демонструє достатню обізнаність із необхідним обсягом 
рекомендованої літератури; 
24-20 бали – робота частково розкриває проблеми та здебільшого реферативна за змістом. 
 

 
Шкала відповідності: 

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



 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
  

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семін
ари С/Р 

Теоретико-методологічні засади порівняльної політології  

1 Тема 1  Порівняльна політологія в системі знання про 
політику 2  10 

2 Тема 2. Порівняльний підхід в історії політичної думки    10 
3 Тема 3. Методологія порівняльних досліджень   10 
       Теорія політичних систем     

4 Тема 4. Держава як інститут політичної системи в 
порівняльній перпективі     10 

5 Тема 5. Дослідження політичних режимів у порівняльній 
політології: кроснаціональний аналіз   10 

6 Тема 6. Дослідження демократичних режимів у 
порівняльній політології   6 

7 Тема 7. Виборчі системи в компаративних дослідженнях    6 
Порівняльний аналіз політичних інститутів та процесів 

8 Тема  8. Вищі органи законодавчої влади як об’єкт 
порівняльного дослідження  2  8 

9 Тема 9.  Вищі органи виконавчої влади: порівняльний 
аналіз         8 

10 
Тема 10.  Економічна система як основа 
функціонування політичної системи в порівняльній 
перспективі 

  8 

11 Тема 11. Організовані групи інтересів в порівняльній 
перспективі   10 

12 Тема 12. Порівняльне дослідження політичних еліт  2 8 

13   Тема 13.  Методологічні підходи до порівняльного 
дослідження політичної культури   10 

 ВСЬОГО 4 2 114 
 
Загальний обсяг –120  год., в тому числі: 
Лекції – 4  год. 
Семінари – 2 год. 
Самостійна робота – 114 год. 
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