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1. Мета дисципліни - формування цілісного розуміння теоретичних засад, сутності та 
специфіки функціонування політичної сфери суспільства, а також соціологічного 
дослідження діяльності та поведінки політичних суб’єктів.
2. Успішне опанування курсу
Для ефективного оволодіння знаннями, вміннями і навичками у сфері соціології політики 
є опанування студентами основ таких навчальних дисциплін як «Соціально-політичні 
студії», «Теорія та історія соціології».
3. Анотація навчальної дисципліни:
Курс скерований на формування навичок використання понятійного і методичного 
інструменту соціологічної науки для аналізу політичних процесів та діяльності суб’єктів 
політики.
Навчальна дисципліна «Соціологія політики» підготовлена для студентів освітньої 
програми "Соціологія'' та спрямовує студентів до аналізу політики з позицій соціальних 
основ, політичної сфери, розуміння соціальних детермінант таких проблем як влада, 
держава, політичні відносини, конфлікти тощо. Студенти ознайомляться із основними 
західними концепціями розуміння політики, а також оволодіють інструментарієм 
прикладного соціологічного аналізу вивчення діяльності суб’єктів політики.

4. Завдання (навчальні цілі):
• Засвоєння основних понять і структури даної галузі соціологічного знання;
• Вивчення методологічних засад соціології політики;
• Формування аналітичних уявлень про політику;
• Розкриття значень основних понять дисципліни: влада, демократизація, інтереси, 

електоральна поведінка, політична свідомість, маніпуляції тощо;
• Висвітлення напрямків сучасного теоретизування у цій дисципліні;

Що спрямовано на формування наступних компетентностсй:
• ЗК04. Здат ність бути критичним і самокритичним.
• СК02.Здатність, до опанування та використання основних класичних та сучасних 

соціологічних теорій.
• СКОЗ. Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в 

цілому.
• СК12. Вміння використовувати сучасні технології проведення досліджень, збору та 

аналізу соціальних даних;

5. Результати нявчання за дисципліною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вмі ї и; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання

Методи 
оцінювання та 

гіорого вий 
критерій 

оцінювання

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці 3 
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Мати знання про соціологічні 
поняття, концепції, теорії політики та 
методи для аналізу й інтерпретації 
політичних явищ і процесів, 
соціальних проблем та конфліктів в 
Україні та світі у їхньому сучасному 
та/або історичному контексті.

Лекція, семінар, 
самостійна робота Усні доповіді, 

індивідуальне 
завдання

15

1.2 Вміти самостійно шукати та критично 
аналізувати та узагальнювати
політичну інформацію з різних 
джерел.

Лекція, семінар, 
самостійна робота Індивідуальне 

завдання

20

2.1 Вміти готувати та здійснювати 
презентацію результатів досліджень

Лекція, семінар, 
самостійна робота

Контрольна 
робота, усні 

доповіді, 
індивідуальне 

завдання

ЗО

2.2 Вміти використовувати теоретичні та 
емпіричні знання щодо вивчення 
ефективності політичних рішень для 
різних соціальних груп.

Лекція, семінар, 
самостійна робота Контрольна 

робота

35

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання

Результати навчання дисципліни (код)
Прої рамні результати навчання (назва) — 1.1 1.2 2.1 2.2

РН01. Використовувані понятійний апарат соціології в освітній, 
дослідницькій та інших сферах професійної діяльності. + +
РНОЗ. Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій 
до дослідження соціальних змін в Україні та світі.

+ +
РІ104. Пояснювати закономірності та особливості розвитку і 
функціонування соціальних явищу контексті професійних задач.

+ +
РН 16. Обгрунтовувати вибір методів і методик 
соціологічного дослідження для розв’язання 
актуальних соціальних проблем

+ +

7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
1. контрольна робота 1 зтем 1-5 (тест): РН 1.1, 1.2— 10 балів/5 балів.
2. контрольна робота 2 з тем 6-11 (тест): РН 2.1., 2.2—10 балів/5 балів.
3. Індивідуальне завдання 1 (рецензія) РН 1.1, 1.2-10 балів/5 балів
4. Індивідуальне завдання 2 (презентація «Основні моделі електоральної поведінки») 

РН 2.1,2.2-10 балів/5 балів.
5. Індивідуальне завдання 3 (есе на тему: «Основні канали політичної комунікації 

під час виборчої кампанії») РН 1.1,1.2 - 10 балів/8 балів.
6. Оцінювання роботи під час семінарських занять з тем 1-11 РН 1.1, 1.2, 2.1,2.2 — 10 

балів/8 балів

- підсумкове оцінювання - іспит РН 2.1., 2.2

- умови допуск}' до підсумкового іспит}': для студентів, які набрали сумарно меншу 
кількість балів, ніж критично-розрахунковий мінімум - 36 йолів для одержання допуску 
до іспиту обов?язковнм є складання контрольних робіт.

7.2 Організація оцінювання:
1. Оцінювання роботи під час семінарських занять з т.см 1-11: РН 1.1, 1.2,2.1,2.2 — 

протягом навчального семестру.
2. Індивідуальне завдання 1 РН 1.1,1.2 - після'Геми 2..
3. Контрольна робота 1 з тем 1 -5 (тест): РН 1.1, 1.2 — після Теми 5.
4. Індивідуальне завдання 2 РН 2.1,2.2 - після Теми 6.
5. Індивідуальне завдання З РН 1.1,1.2 — після Теми 9.
6. Контрольна робота 2 з тем 6-11 (тест): РН 2.1, 2.2 — після Теми 11

7.3 Шкала від повід пості оцінок
Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний плай лекцій та семінарських занять

Тема
В тому числі Самостійна

роботаЛекції Семінарські
заняття

/. Соціологія політики: //редмет, методи та концепції
1. Предмет та історія соціології 

політики
2 2 4

2. Політичний прос гір: досвід та 
практика соціологічного
дослідження

2 2 8

3. Соціальна структура суспільства і 
влада

2 8

4. Соціальні групи як суб’єкт 
політики

2 2 8

5. Партії та групові інтереси в 
структурі влади

2 4

Контрольна робота І. 2
2. Політична культура: участь і поведінка соціальних суб’єктів у політиці

6. Полії ико-ідеологіч на 
ідентифікація населення

2 2 8

7. Політична культура 2 . 2 8
8. Психологія мас та масова

політична свідомість
2 2 8

9. Електоральна поведінка 2 2 8
10. Поняття й зміст політичної 

комунікації.
2 2 8

1 1. Соціологічне забезпечення 
виборчої компанії

2 2 4

Контрольна робота 2. 2
Всього 20 24 76
Загальний обсяг— 120 годин, в тому числі:
Лекції-20 годин
Семінарські заняття - 24 годин
Самостійна робота - 76 годин

9. Рекомендована література

Основна:

Додаткова:
1. Кола Д. Политическая социология / Пер. с фр.; Предисл. А.Б. Гофмана. - М.: 

Издательство -"Весь Мир", "ИНФРА-М", 2001 .-406 с. (Розділ - 1,3)
2. Липсет, Мартин Политический человек: социальные основания политики / М. Липсет. 

- Москва : Мысль, 2016. - 612 с. (Розділ - 1,3, 6,9)
3. Бурдье П. Социология политики. - М.: Socio-Logos, 1993. - 236 с.
4. Боровський О.О., Бондаренко М.В. Емпірична фіксація політичної мімікрії \\ Релігія 

та Суспільство,- Міжнародний часопис. - Чернівці:Мери. нац. ун-т, 20І7.-№1.-С.81-91.
5. Вишняк О.І. Електоральна соціологія: історія, теорія, методи . - К.: Інститут

соціології ПАН України, 2000. - 309 с.
6. Луман Н. Власть / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. - М.: Праксис, 2001. -256 с.
7. Павроз А.В. Группы, интересов и лоббизм в политике: Учебное пособие. - Спб.:Изд- 

тво С.-Петерб. Ун-та, 2006. - 186 с.
8. Фісун О. Політико-режимна трансформація України та дилеми пострадянського 

неопатримоніализму: гегемонія, картель чи консенсус еліт? // Вісник Харківського 
національного університету ім. В.II. Каразіна. Питання політології. — 2002. — 
№555.С.42-5.

9. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. Посібник. - Львів: 
Тріада плюс,2004. - 528 с.

10. - Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра І Перевод под ред. Осиповой
Н.Г. - М.: Socio-Logos, 1997. - 317 с.

11. Beus J.de. Audience Democracy: An Emerging Pattern in Postmodern Political 
Communication / Jos de Beus // Political Communication in Postmodern Democracy 
Challenging the Primacy of Politics / [edited by Kecs Brants, Katrin Voltmer], - Palgrave 
Macmillan, 201 l.-P. 19-38.

12. Farrell D. Campaign Strategies and Tactics ID. Farrell. - CA : Sage, 1996 - 270 p.
13. Norris P. A virtuous circle: Political communications in postindustrial societies ./ Pippa 

Norris. - New York : Cambridge university press, 2000. - 368 p.

1. Бенетон Ф. Введение в политическую науку / Пер. с фр. - М.: Издательство "Весь 
Мир", 2002. - 368 с. (Розділ 3,4)

2. Дембіцький С. Політична культура українського суспільства: тенденції розвитку в 
умовах новітніх викликів. К.:Ін-т соціології ПАН України, 2020. -196с.

3. Основи політичної соціології : навчальний посібник для студентів соціогуманітарних 
спеціальностей / М. А. Безносов, T. М. Дублікат, А. Д. Литовченко та ін. - X. : ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2015. -252 с.

4. Демократизация: учеб, пособие / сост. и науч. ред. К. В. Харпфср, П. Бернхаген, Р. ф. 
Инглхарт, К. Вельцель; пер. с англ, под науч. ред. М. Г. Миронюка; Нац.исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. - 708 с. 
(Розділ-9, 12,13.14,20)
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