
Повна назва: Політична соціологія 

Статус: Нормативна. 

Мета: курсу полягає в конкретному аналізі змісту політики, політичної діяльності різних 

соціальних груп, у дослідженні характеру їхніх політичних інтересів і відповідних 

політичних відносин, змісту діяльності політичних інститутів, у вивченні політичних партій 

та рухів, поведінки і свідомості електорату. 

 

Обсяг, методика і технології викладання дисципліни: 
«Політична соціологія» (7 кредитів ECTS, 210 год.) включає в себе лекції (42 год.), групові 

заняття (56 год.), самостійну роботу (112 год.), систему контролю та обліку знань. Викладається в 4-у 

та 5-у триместрах. 

Методи навчання передбачають як надання студентам в усній формі знань з даного 

предмету чи теми (лекція) та проведення семінарських занять з групою, що передбачає не 

тільки контроль студентів з підготовки до предмету, але і пояснення особливо тяжких для 

засвоєння самостійно тем з курсу, обговорення розуміння студентами теми та предмету. У 

всьому цьому допомагають такі педагогічні засоби як контроль та творчі завдання з 

семінарських занять. Поточний контроль – опитування на лекціях, групових заняттях. 

Оперативний контроль – проводиться у формі тестування. Підсумковий контроль з курсу. 

Для контролю засвоєння дисципліни «Політична соціологія» навчальним планом 

передбачений іспит, що є підсумковим з курсу та виставляється в додатку до диплому. 

 

Обсяг дисципліни «Політична соціологія» складає: 

 опанування системою знань про предмет політичної соціології та об’єкти її досліджень, 

закони, категорії у системі суспільствознавства,  

 визначити з функції політичної соціології в сучасному українському суспільстві, 

взаємозв’язок політики й економіки, політики і культури;  

 ознайомитися з основними напрямками становлення та розвитку політичної соціології в 

Україні, а також набути навичок здійснення соціологічних досліджень політичних процесів. 

 
Структура навчальної дисципліни: 

Розділ 1. 

Тема 1. Предмет та методи політичної соціології 

Тема 2 Рівні та функції політичної соціології 

Тема 3. Політико-соціологічна думка в історії політичної думки 

Тема 4. Політико-соціологічна думка в історії політичної думки Новітнього Часу 

Тема 5. Соціальне як категорія політичної соціології  

Тема 6. Специфіка категорії «соціальне» та «соцієнтальне» 

Тема 7. Політична влада 

Тема 8. Принципи й ресурси політичної влади 

 

Розділ 2.  

Тема 9. Держава як основний тип політичної взаємодії у суспільстві 

Тема 10. Класифікація органів держави 

Тема 11. Політична система, її структура, функції та проблема участі   

Тема 12. Типи політичних систем 

Тема 13. Інформаційне суспільство та сучасна політика 

Тема 14. Сучасна політика в світі та Україні 

 

Розділ  3.  

Тема 15. Особливості соціальної сфери суспільства та соціальна політика 

Тема 16. Соціальна держава, її принципи та функції 

Тема 17. Соціальна взаємодія 



Тема 18. Громадянське суспільство і політика 

Тема 19. Громадянське суспільство та держава 

Розділ 4. 

Тема 20. Політична культура та політична свідомість 

Тема 21. Типи політичної культури 

Тема 22. Політичне лідерство 

Тема 23. Проблеми класифікації політичного лідерства 

Тема 24. Політична еліта 

Тема 25. Особистість як суб’єкт та об’єкт політики 

Тема 26. Участь особистості в діяльності політичних організацій 

 

Вихідні компетенції студента 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 принципи взаємодії соціальних спільностей, їх відбиття на характері й способах 

функціонування політичних інститутів; 

 вплив політичного нормування на усталеність структури; 

 характер процесів інституціалізації спільності; 

 соціальні бази того чи іншого політичного порядку; 

 соціальні підстави переходу від одного політичного ладу до іншого. 

 

Студент повинен вміти:  

 застосовувати у практичній діяльності закони щодо взаємодії всіх структур і сфер 

життєдіяльності та політики; 

 визначати соціально-політичні потреби, інтереси, діяльність особистості, соціальної групи, 

етносів, соціальних інститутів і громадських рухів; 

 аналізувати з погляди політики соціальні структури та неформальні соціальні інститути, 

громадську думку. 

 

Викладач: Бронніков Віктор Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент. 


