






ВСТУП

1.  Мета  та  завдання  навчальної  дисципліни  «Соціологічні  методи  досліджень
політичних процесів» виявляються в тому, щоб  з опорою на першоджерела, статистичні та
соціологічні матеріали поглибити знання про поле теоретичних і практичних соціологічних
досліджень у сучасних суспільствах Західної та Центральної Європи, ознайомити студентів з
основними  теоретичними  засадами  та  дослідницькими  методами  вивчення  актуальних
проблем  суспільного   розвитку  суспільств.  більш  докладне  вивчення  їх  у  порівняльній
перспективі  у  межах процесів  глобалізації  та  Євроінтеграції,  співставлення  цих процесів  з
тими, що відбуваються в Україні; а також опрацювати можливості застосування цих знань у
подальшій дослідницькій і аналітичній роботі.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
знати  :  
 держвну мову;
 ситуацію в галузі досліджень політичних процесів в Україні.
вміти:
 працювати з соціологічними методами отримання емпіричних даних.

володіти: 

 методологією порівняльних соціологічних досліджень;
 елементарними  навичками:  аналізу,  синтезу,  командної  роботи,  організації

комунікації.

3.  Анотація  навчальної  дисципліни:  В  ході  вивчення  дисципліни  студент  навчиться
аналізувати основні політичні, економічні та культурні тенденції розвитку в країнах Європи,
критично  ставитися  та  аналізувати  інформацію,  що  подається  в  ЗМІ,  аналізувати  процеси
гібридизації  та  анклавізації  в  Європі.  Дана  дисципліна  засновується  на  аналізі  емпіричної
інформації, статистичних показниках, використанні методів аналізу даних в соціології. Також
в процесі  опанування  дисципліни  студент  має навчитися  порівнювати  між собою декілька
європейських країн. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
- порівняння стратегій та методологій соціологічного дослідження європейських суспільств;
- критичне осмислення запропонованих концепцій і публікацій; 
- робота над вмінням аналізу, інтерпретації і створення наукових текстів з даної тематики; 
- вільно оперувати  та використовувати показники добробуту населення;
- проводити  соціологічний  аналіз  європейської  країни,  використовуючи  моніторинг

громадської думки.

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:

загальні:
ЗК1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

фахові:
ФК5.  Здатність  аналізувати  взаємодію  політичних  акторів  та  інститутів,  владу  та
урядування,  політичні  системи та режими,  політичну поведінку у різних контекстах їх
функціонування.
ФК7.  Здатність  застосовувати  теорії  та  методи  прикладної  політології,  політичних
комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.
ФК8.  Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні
дослідження  з  використанням  сучасних  методів,  технологій  та  інструментарію
політичного аналізу.  



5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)

Форми (та/або
методи і

технології)
викладання і

навчання

Методи
оцінювання

та
пороговий
критерій

оцінювання 

Відсоток у
підсумковій

оцінці з
дисципліниКод Результат навчання

Знати:
1.1 Знати  основні  тенденції  економічного,

політичного  та  культурного  розвитку  країн
Європейського регіону, міграційні процеси та
процеси гібридизації та анклавізації. 

Лекція,  семінар,
самостійна робота

Усна
доповідь,
контрольна
робота,
підсумкова
контрольна
робота

20

1.2 Знати  основи   методології  порівняльних
соціологічних досліджень. 

Лекція,  семінар,
самостійна робота

Усна 
доповідь, 
контрольна 
робота, 
підсумкова 
контрольна 
робота

20

Вміти:
2.1 Вміти  застосовувати  статистичні  показники

розвитку  країни,  методи  багатомірного
аналізу даних в соціології.

Лекція,  семінар,
самостійна робота

Усна 
доповідь, 
доповнення, 
контрольна 
робота, 
підсумкова 
контрольна 
робота

20

2.2 Вміти  проводити   інтерпретацію  отриманих
результатів

Лекція,  семінар,
самостійна робота

Презентація 
проєкту

10

Комунікація:

3.1 презентувати  результати  проведених
досліджень та  самостійної роботи у вигляді
доповідей, повідомлень, презентацій

 Семінари,
самостійна робота

Усні 
доповіді,
дискусія, 
завдання 
самостійної 
роботи

10

3.2 брати участь  у фахових дискусіях  на основі
володіння  теоретико-методологічним
інструментарієм з дисципліни

Семінари
Дискусія 10

Автономність  та відповідальність:

4.1 нести  відповідальність  за  достовірність  та
політико-ідеологічну  незаангажованість
проведених досліджень 

Самостійна
робота

Усні 
доповіді,
дискусія, 
завдання 
самостійної 
роботи, 
підсумкова 

10



контрольна 
робота

6.  Співвідношення результатів  навчання дисципліни із  програмними результатами
навчання 

               Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 1.
1

1.
2

2.
1

2.
2

3.
1

3.
2

4.
1

ПРН1.  Розуміти  предметну  область,  етичні  та
правові засади професійної діяльності.

+
+

+
+

+
+

+
+

ПРН5.  Вміти  використовувати  інформаційні  та
комунікаційні  технології  у  професійній
діяльності

+
+

ПРН12.  Вміти аналізувати взаємодію політичних
акторів  та  інститутів,  владу  та  урядування,
політичні  системи  та  режими,  політичну
поведінку  у  різних  контекстах  їх
функціонування.

+
+

+
+

+
+

+
+

ПРН14.  Застосовувати  теорії  та  методи
прикладної  політології,  політичних комунікацій,
спеціальних  політологічних  дисциплін  у
професійній діяльності.

+
+

+
+

+
+

+
+

ПРН15. Конструювати  дизайн,  розробляти
програму  та  виконувати  політологічні
дослідження з використанням сучасних методів,
технологій  та  інструментарію  політичного
аналізу.

+
+

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  (знання  1.1 –  1.2),  що  складає  40%  від  загальної  оцінки  та
оцінювання  практичної  підготовки –  результати  навчання  (вміння  2.1-2.2);
(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, 2.1,
3.1, 3.2, 4.1 - 18/ 30 балів

2. Самостійна робота № 1 (презентація проєкту): РН 2.2 – 12 / 20 балів.

Самостійна робота № 2 (завдання самостійної  роботи): РН 3.1, 4.1. – 12 / 20 балів.

3. Контрольна робота: РН  1.1, 1.2, 2.1 – 6/10 балів.

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
семінарі),  за  самостійну  роботу  (розробку  проєкту)  та  за  самостійну  роботу  (завдання
самостійної роботи). 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, 2.1, 4.1– 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 (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: 9,  10  протягом  семестру,
згідно  з  графіком  навчальних
занять.  У разі відсутності  студента
на  занятті,  теми  необхідно
відпрацювати в письмовому вигляді

Min – 6 Max – 10

Самостійна  робота
№ 1 (розробка
проєкту)

До тем 1-13

Min –21 Max – 35

Самостійна  робота
№ 2 (завдань
самостійної  роботи)

До тем 1-13

Min – 21 Max – 35

Підсумкова
контрольна робота

До тем 1-13
Min – 12 Max – 20

Підсумкова  оцінка  з
дисципліни

60 100

Критерії оцінювання:

1. Аудиторна робота:
Усна доповідь: 

10-8 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;

7-5 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;

4-3 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 / участь в дискусіях:
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 (розробка проєкту):
 35-27  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’язкову  та
додаткову  літературу,  демонструє  самостійність,  достовірність,  незаангажованість



проведеного дослідження;
26-18  балів  –  студент  у  достатньому  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  його

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та
достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності;

17-8  балів  –  в  цілому володіє  матеріалом,  але  не  демонструє  глибини знань,
самостійності  у  вирішені  поставлених  завдань,  не  спирається  на  необхідну  літературу,
робота містить суттєві неточності;

7-0 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.

3. Самостійна робота (завдання самостійної роботи):
 35-27  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’язкову  та
додаткову  літературу,  демонструє  самостійність,  достовірність,  незаангажованість
проведеного дослідження;

26-18  балів  –  студент  у  достатньому  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  його
презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та
достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності;

17-8  балів  –  в  цілому  володіє  матеріалом,  але  не  демонструє  глибини  знань,
самостійності  у  вирішені  поставлених  завдань,  не  спирається  на  необхідну  літературу,
робота містить суттєві неточності;

7-0 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.

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 

Номер та назва теми Кількість годин

Лекц. Семін. Самост

1. Діагностика соціального розвитку

1. 1. Соціальний  процес,  соціальні  зміни,  соціальний
розвиток: поняття і форми 

1 5

2. 2. Концепції соціального розвитку 5

3. Сучасні  теорії  модернізації  в  контексті  соціального
розвитку

5

3. 4. Індикатори  соціального  розвитку:  соціальні,
культурні,  політичні

5

4. 5. Соціальні показники та їхня трансформація на різних
етапах суспільного розвитку

1 5

5. 6. Аналіз основних індексів суспільного розвитку 5

2. Соціологічна теорія та соціологічні дослідження сучасних суспільств Європи

Вступ: Особливості європейських країн 1 6

6.Понятійний  апарат  та  концептуальні  засади
соціологічних досліджень європейських країн

6

7.
9

Методологічні  засади  порівняльних  досліджень
європейських  країн:  ESS,  EuroBarometer,
EuropeanValue Survey та інші.

1 1 6

3.Окремі аспекти соціологічних досліджень європейських суспільств: порівняльний аналіз

10. Соціологічні  дослідження  розвитку  демократичних
систем сучасних європейських країн

1 6

Порівняльний  аналіз  якості  життя  сучасних
європейських  країн:  методологія  вимірювання  та
можливості порівняння.

6

Суспільні  настрої:  теоретичні  та  методологічні
проблеми вимірювання.

1 6

8. Соціальна  дискримінація,  безробіття,  бідність  та
соціальний  захист:  теоретичні  та  методологічні
засади  побудови  соціальних  показників  в
порівняльних дослідженнях.

6

9. Самостійна робота № 1 (розроблення проєкту) 20



10. Самостійна  робота  № 2 (завдань  самостійної
роботи)

20

11. Підсумкова контрольна робота 1

Всього : 6 2 112

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекції – 6 год. 
Семінари – 2 год.
Самостійна робота – 112 год.

Рекомендована література:

Основна:



1. Гавриленко  І.  М.  Соціальний  розвиток  :  навч.  посібн.  /  І.  М.  Гавриленко,  П.  В.
Мельник, М. П. Недюха. К. : 2001. С- 30-74.

2. Савельєв  Ю.Б.  Суперечності  сучасних  теоретичних  інтерпретацій  суспільного
розвитку,  соціальної  еволюції,  модернізації  і  соціальних  змін  /  Ю.Б.  Савельєв
//Соціологія: теорія, методи, маркетинг.  2015.  №3.С59-74.

3. Херпфер К.  Новий індекс  демократії.  Демократизація  громадськості  в  п’ятнадцяти
державах Европи (1991-1998) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.  2001. - №3. С.
123-150. 

Додаткова:
1. Luhmann,  N.  (Dirk  Baecker,  Hrsg.)  Einführung in  die  Systemtheorie.  Heidelberg:  Carl-

Auer-Systeme, 2002. – 346 S.
2. Посткоммунистические  трансформации:  векторы,  измерения,  содержание/  под  ред.

О.Д.Куценко, С.С.Бабенко.  Харьков. 2004.


	ВСТУП
	1. Мета та завдання навчальної дисципліни «Соціологічні методи досліджень політичних процесів» виявляються в тому, щоб з опорою на першоджерела, статистичні та соціологічні матеріали поглибити знання про поле теоретичних і практичних соціологічних досліджень у сучасних суспільствах Західної та Центральної Європи, ознайомити студентів з основними теоретичними засадами та дослідницькими методами вивчення актуальних проблем суспільного розвитку суспільств. більш докладне вивчення їх у порівняльній перспективі у межах процесів глобалізації та Євроінтеграції, співставлення цих процесів з тими, що відбуваються в Україні; а також опрацювати можливості застосування цих знань у подальшій дослідницькій і аналітичній роботі.

