
СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ 
 
          Мета курсу ‒ формування у студентів ґрунтових знань зі сфери 
політичної соціології, що поділений на три рівні: методологічні основи 
політичної соціології, проблемна парадигма політичної соціології, 
прикладний інструментарій політичної соціології і його застосування для 
аналізу емпіричного матеріалу; засвоєння студентами концептуальних засад 
та закономірностей розвитку соціологічної науки, формування у студентів 
систематизованого уявлення про основні проблеми, що є предметом 
соціології політики, базових знань з соціології, які є складовою наукового 
фундаменту для подальшої соціально-гуманітарної  підготовки студентів. 
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Соціологія політики» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Філософія», 
«Теорія держави і права», «Вступ до спеціальності», «Історія та теорія 
міжнародних суспільних комунікацій», вона інтегрується з вивченням 
наступних ОК: «Міжнародні відносини і світова політика», «Теорія 
міжнародних відносин», «Історія політичних вчень та політологія».  

     Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення 
студентом наступних ОК: «Зовнішня політика України», «Аналіз зовнішньої 
політики». 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знати та розуміти теорію та методологію політичної 
соціології, основні етапи становлення політичної соціології; розуміти 
сутність суспільства і держави, особливості екстраполяції соціальної 
нерівності на політичний простір та ролі політичної культури; знати і 
розуміти особливості виникнення, формування і функціонування у політиці 
еліти і маси як соціальних суб’єктів; розуміти проблеми соціологічної науки і 
вивчити думки великих суспільних груп; розуміти політичну культуру, 
політичні процеси та їхній вплив на політичну ситуацію в Україні; розуміти 
принципи і методи проведення соціологічних досліджень та їх коректної 
інтерпретації. 
      Програмні результати навчання: 
знати: базові категорії соціології політики; засади соціологічного пояснення 
політики; соціальну базу політичного порядку; механізми впливу політики на 
суспільство; місце, роль та функції політики в системі соціальних 
взаємовідносин; структурні характеристики політики як соціального 
інституту; комбінації військових і невійськових засобів тиску на державу; 
особливості структурування політичної влади; стратифікацію та організацію 
соціально-політичного простору; сучасні тенденції розвитку політики, 
напрямки розвитку політичної соціології; властивості політичної свідомості; 
механізми різномасштабного впливу політики на суспільство; механізми 
різномасштабного впливу політики на суспільство. 
уміти: аналізувати, інтерпретувати та аргументувати методологічні підходи 
до дослідження факторів соціальної стратифікації у сучасному українському 
суспільстві; обґрунтувати принципи взаємодії соціальних спільнот, їх 



відбиття на характері й способах функціонування політичних інститутів; 
самостійно складати та обґрунтовувати проєкт соціологічного дослідження 
одного з факторів соціальної стратифікації, добирати та комбінувати різні 
тактики соціологічних досліджень, адекватні до цілей та завдань наукового 
проекту; на основі аналізу результатів соціологічних опитувань населення 
щодо довіри владі та конкретним політичним лідерам, визначати наявність 
легітимності влади та оцінювати її ефективність, визначати вплив 
суспільства та окремих соціумів на політичні процеси. 

володіти: навичками аналізу державних нормативно-правових 
документів, організації та проведення соціальних досліджень, зокрема, для 
виявлення взаємозалежності політичної та інших сфер суспільного життя, 
аналізу діяльності соціальних, зокрема, політичних інститутів, підготовки 
рекомендацій на основі проведеного дослідження. 
          Зміст навчальної дисципліни: 
Методологічні основи соціології політики. Соціологія політики як галузь 
соціологічного знання. Історія соціально-політичної думки та становлення 
соціології політики. Політичне життя суспільства. Політична культура. 
Соціології суб’єктів політичної діяльності. Соціальні рухи, організації та 
політичні партії. Вибори та їх функції в сучасному демократичному 
суспільстві. Політичні конфлікти та форми їх регулювання. Політична 
соціалізація: основні етапи, агенти, наслідки. Політична поведінка. 
Політичне лідерство. 
 Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Шарко Олег Віталійович, канд.філос.наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин та туризму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 


