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1. Опис  навчальної дисципліни 

«Соціологічна експертиза політики» 

Найменування  показників Галузь  знання, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань  – 0301 – соціально-

політичні науки  

Нормативна 

Модулів - 3 Напрям – 6.030101 «Соціологія» Рік підготовки  

пя’тий  Загальна  кількість годин – 

90 

Спеціальність: «Соціологія» 

Тижневих  

годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи – 4 

Освітньо-кваліфікаційний  рівень: 

магістр 

Семестр: сьомий 

Лекцій –16 год. 

Семінарських  занять – 

16 год. 

Самостійна  робота – 58 

год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – сформувати у майбутніх соціологів, які уже ознайомлені із курсом 

«Соціологія політики», знання про закономірності взаємозв’язку між елементами 

політичної системи суспільства та ознайомити з методами і процедурами соціологічного 

дослідження політичних систем.       

Цілі курсу полягають у: ознайомленні з теоретизаціями поняття «система» у 

соціології; окресленні основних підходів до аналізу політичної системи; виявленні 

центральних соціально-політичних показників, за якими аналізуються якісні 

характеристики політичних систем; вивченні критеріїв оцінки рівня легітимності та 

ефективності державної влади; засвоєнні методологічних та методичних засад 

дослідження політичних інститутів, норм, політичної свідомості та політичної культури.  

 

 

     

3. Програма навчальної дисципліни „Соціологія політики” 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЦЕНТРАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ 

Лекція 1. „Система” у соціології.  

1. Органістичні уявлення про соціальну систему у соціології 

2. Механістичні уявлення про соціальну систему у соціології 

3. Синтезовані уявлення про систему у соціології 

 

Лекція 2. Поняття, елементи, структура політичної системи 

1. Роль біхевіористського, системного та структурно-функціонального 

підходів у створенні теорії політичної системи 

2. Моделі політичної системи (Д. Істон, Г. Алмонд) 

3. Структура і функції політичної системи 

 

ЛЕКЦІЯ 2. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

1. Показники соціально-економічної сфери 

2. Показники соціально-політичної сфери 

3. Показники сфери міжнаціональних відносин 
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ЛЕКЦІЯ 3. ЛЕГІТИМНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

СИСТЕМИ  

1. Поняття легітимності у політичній соціології (різновиди та способи вимірювання)  

2. Поняття політичної ефективності та її індикатори 

 

ЛЕКЦІЯ 4. ПОЛІТИЧНІ НОРМИ. „НОРМАЛЬНА” ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ 

ДЕФОРМАЦІЇ 

1. Ідеології як референтні нормативні системи.  

2. Поняття політичної норми в сучасному світі (підходи політичного ідеалізму, 

реалізму та неомарксизму) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ЛЕКЦІЯ 5. ДЕРЖАВА ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

1. Концепції ролі держави у політичній системі: державний соціалізм, держава 

загального добробуту, держава «нічний сторож» 

2. Поняття та показники ефективності державної політики 

 

ЛЕКЦІЯ 5. ДЕРЖАВА ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ  

1. Методика конструювання та ранжування країн світу за індексом  держав, які 

зазнали поразку (Failed state index) 

2. Критичний аналіз індексу держав, які зазнали поразку 

 

ЛЕКЦІЯ 6. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ 

1. Типології партійних систем та місце України у них 

2. Довіра до політичних партій  та членство у них: досвід України і країн ЄС та СНД 

 

ЛЕКЦІЯ 7. СОЦІАЛЬНІ РУХИ ТА  НЕДЕРЖАВНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК 

ІНСТИТУТИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

1. Соціологічний аналіз виникнення та функцій соціальних рухів 

2. Третій сектор в соціологічних теоретизаціях та політичній практиці 

 

ЛЕКЦІЯ 8. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ.  

1. Структура та зміст політичної культури і свідомості.  

2. Соціологічна діагностика стану масової політичної свідомості (шкала аномії, шкала 

авторитаризму, шкала цинізму)  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПОЛІТИЧНІ  ВІДНОСИНИ ТА СИСТЕМНІ  

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ЛЕКЦІЯ 9. ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН: ТРАНЗИТ І ТРАНСФОРМАЦІЯ 

1. Теорії транзиту: зміст та критика 

2. Теорії трансформації. Політичні трансформації на пострадянському просторі 

 

ЛЕКЦІЯ 10. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕВОЛЮЦІЙ 

1. Марксистська теорія революцій 

2. Немарксистська теорія революцій 

 

ЛЕКЦІЯ 11. ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ: МІЖДЕРЖАВНІ, МІЖЕТНІЧНІ, МІЖГРУПОВІ ВІДНОСИНИ 

1. Глобальна політична система та специфіка міждержавних відносин у сучасному світі 

2. Міжетнічні відносини та конфлікти: методики діагностики і попередження 
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4. Структура навчальної дисципліни 

№ 

теми 
НАЗВА  ТЕМИ 

Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЦЕНТРАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ 

1. 
„Система” у соціології. Поняття, елементи, 

структура політичної системи 
2 2 8 

2. 
Соціально-політичні показники функціонування 

політичної системи 
2 2 6 

3. 
Легітимність, ефективність, стабільність 

функціонування політичної системи 
2 2 8 

4. Політичні режими, їхні типи та деформації  2 2 6 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ВИМІРИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ:  

інститути та політична свідомість 

5. 

Центральні інститути політичної системи: держава, 

політичні партії, громадські організації, соціальні 

рухи та ініціативи 

2 2 8 

6. 

Масова політична свідомість та участь. 

Соціологічна діагностика політичної свідомості та 

участі 

2 2 8 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

ПОЛІТИЧНІ  ВІДНОСИНИ ТА СИСТЕМНІ  ТРАНСФОРМАЦІЇ 

7. 

Політичні відносини як об’єкт соціологічного 

дослідження: міждержавні, міжетнічні, міжгрупові 

відносини 

2 2 8 

8. 
Соціологічний аналіз політичних транзитів та 

трансформацій 
2 2 6 

 РАЗОМ ЗА СЕМЕСТР 
16 16 58 

90 год. 
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5. Теми семінарських занять 

Семінарське заняття 1 

1. Механістичні уявлення про систему у соціології 

2. Органістичні  уявлення про систему у соціології 

3. Синтезовані уявлення про систему у соціології 

4. Підходи до аналізу політичної системи 

5. Політичні інститути, відносини, норми як центральні елементи політичної 

структури  

6. Система соціально-політичних показників індексу «політичних та громадянських 

свобод»  

Семінарське заняття 2 

1. Поняття, типи та показники легітимності державної влади 

2. Поняття та показники ефективності державної влади.  

3. Критичний аналіз індексу держав, які зазнали поразки (failed states index) 

 

Семінарське заняття 3 

1. Типологія та характеристики партійних систем 

2. Методики аналізу програмних документів політичних партій 

3. Соціологічний портрет прихильників політичних партій сучасної України 

 

Семінарське заняття 4 

1. Соціологічний аналіз виникнення та функцій соціальних рухів 

2. Третій сектор в соціологічних теоретизаціях та політичній практиці 

3. Поняття та різновиди політичної культури 

4. Політична культура сучасної України: статичні і динамічні аспекти 

5. Дослідження політичної культури у сучасних кросс-національних дослідженнях 

6. Соціальний зміст інтегрованих показників аномії, авторитаризму та соціального 

цинізму 

Семінарське заняття 5 

1. Політичні відносини: рівні аналізу та основні суб’єкти   

2. Соціологічні показники міжгрупових відносин  

3. Праця З. Скокпол «Держави і соціальні революції» 
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Семінарське заняття 6 

1. Ідеальні моделі політичних систем 

2. Різновиди соціальних деформацій 

3. Поняття „гібридних” політичних систем 

4. Історія України у пострадянський період: транзит чи трансформація 

 

Семінарське заняття 7 

1. Індекс глобалізації: спільний проект консалтингової компанії «A.T. Kearney» та 

журналу «Foreign Policy» 

2. Індекс трансформації Бертельсмана 

3. Індекси проекту «Ліберальні інститути» Центру вивчення демократичного 

управління  

4. Індекс інституційних основ демократії  

 

Семінарське заняття 8 

1.Політичні транзити країн Центральної Європи 

2.Політичні трансформації у країнах СНД 

3.Соціологічні засоби фіксації та протидії викривленням політичного процесу  

  



 11 

5. Самостійна робота 

 

ТЕМА 1. „Система” у соціології. Поняття, елементи, структура політичної системи 

1. Проаналізуйте погляди В. Парето на механізми соціальної рівноваги (еквілібрум). 

2. У чому різниця між уявленнями про суспільство як систему у К. Маркса та Т. 

Парсонса? 

3. Як співвідносяться поняття «механічного» та «органічного» у концепціях Е. 

Дюркгайма та  Ф. Тьонніса? 

 

ТЕМА 2. Система соціально-політичних показників 

1. Якими є виміри розгортання соціальної системи відповідно до концепції AGIL Т. 

Парсонса? 

2. Як співвідносяться мікро-, мезо- та макрорівень дослідження політичної системи?   

 

ТЕМА 3. Легітимність та ефективність функціонування політичної системи 

1. Роль довіри у політичній системі (за Р. Патнамом) 

2. Аналіз рівня легітимності української влади (динаміка впродовж останнього 

десятиліття) на основі аналізу бази даних Соціального моніторингу. 

 

ТЕМА 4. Політичні норми. „Нормальна” політична система та її деформації. 

1. Поняття політичної норми у політичному постмодернізмі та постколоніальних 

студіях 

2. Деформації політичної системи: авторитаризм, тоталітаризм, корупція.  

 

ТЕМА 5. Держава як центральний елемент політичної системи 

1. Методика конструювання індексу сприйняття корупції (corruption perception 

index) 

2. Конструювання інтегрованого показника на основі бази даних компаративного 

дослідження 

3. Проаналізуйте позицію України в ранжуванні країн за індексом держав, які зазнали 

поразку. Спрогнозуйте подальший розвиток подій у світі у вимірі ефективності 

державної влади 

 

ТЕМА 6. Соціологічний аналіз партійних систем 

1. Проаналізуйте програмні документи двох українських політичних партій  
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2. Здійсніть дискурс аналіз програмних положень котроїсь із політичних 

партій України за методикою Скрівена 

 

ТЕМА 7. Соціальні рухи та  недержавні громадські організації як інститути політичної 

системи 

1. Проаналізуйте соціальні рухи в Україні, починаючи зі здобуття незалежності 

(студентські, профспілкові, рухи національних меншин) 

 

ТЕМА 8. Політична культура та політична свідомість. Структура та зміст політичної 

культури і свідомості. Соціологічна діагностика стану масової політичної свідомості 

(шкала аномії, шкала авторитаризму, шкала цинізму) 

1. Напишіть ессей на тему: Статичні та динамічні аспекти політичної культури 

населення України   

2. Здійсність соціологічний аналіз одного із випадків загострення етнічних 

відносин на потрадянському просторі: конфлікт у Придністровї (1991), конфлікт у 

Нагірному Карабаху (1991-1994). 

3.  Проаналізуйте результати пострадянської трансформації у двох країнах 

колишнього соцтабору 
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7. Методи контролю 

Система контролю знань та умови отримання іспиту.  Оцінювання студентів 

здійснюється на основі модульно-рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. 

Остаточний рейтинг складається з рейтингу роботи студента впродовж семестру (50 балів) 

та оцінки за іспит (50 балів). Пропонуються наступні форми роботи на заняттях: виступ, 

опонування, рецензія, участь в дискусії. При цьому враховуватимуться лише логічно 

обгрунтовані виступи, власне опонування (альтернативна теза чи спростування поданої). 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за роботу на семінарських 

заняттях становить 30 бали (5Х6). Ще 20 балів студент може отримати завдяки виконанню 

завдань призначених для самостійної роботи.  

Критерії оцінки знань студентів. Оцінювання рівня знань студентів на семінарських 

заняттях проводиться за трьохбальною системою. Повна відповідь на питання, яка 

оцінюється трьома балами, має відповідати таким вимогам:розгорнутий, вичерпний 

виклад змісту питання; повне перелічення необхідних для розкриття змісту питання 

категорій та законів; правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх 

взаємозв’язку і взаємодії; здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів і самостійно робити логічні висновки та узагальнення, знання історії 

створення теорій та еволюції поглядів їх представників; уміння користуватись методами 

наукового аналізу соціальних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми 

виявлення; демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання; використання актуальних статистичних даних, 

матеріалів останніх подій в соціальній сфері країни та за її межами; знання необхідних 

законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод, 

обов’язкове посилання на них під час розкриття питань; знання точних назв і функцій 

національних та міжнародних соціальних і соціологічних установ, історії їх створення і 

ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні. 

Відповідь оцінюється на два бали, якщо: при в цілому правильному розкритті змісту 

питання за зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час 

використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, 

неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко 

орієнтується і знаходить правильні відповіді.  

Відповідь оцінюється одним балом, якщо: відповідь малообгрунтована, неповна; 

студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки. 
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8. Розподіл балів, що присвоюються студентам за активність під час аудиторних занять та 

самостійну роботу 

№ Форма участі студента у навчальних заняттях 

Бали рейтингу та 

максимально можлива 

кількість отриманих 

балів 

1. 
Виступ студента / групова презентація / опонування / 

групова дискусія 

Від 0 до 5 

(5 х 6 = 30) 

2. ІНДЗ (реферат, ессей) 
Від 0 до 3 

(10 х 2=20) 

РАЗОМ 50 

 

Шкала перерахування оцінок 

Оцінка в балах Оцінка за іспит Код 

оцінки 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за залік 

90–100 відмінно 5 А зараховано 

81–89 дуже добре  

4 

B зараховано 

71–80 добре C 

61–70 задовільно  

3 

D зараховано 

51-60 достатньо E 

 

31–50 

   Допускається до 

здачі заліку (іспиту) 

До 30 

(за роботу в 

семестрі) 

незадовільно  

2 

 

FХ 

 

Не зараховано 

Сума балів після 

здачі по талону 

№1, 2 

(0-50) 

 

незадовільно 

 

 

2 

 

FХ 

 

Не зараховано 

Сума балів після 

здачі по талону 

«К» 

 

незадовільно 

 

 

2 

F Не зараховано 
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(0-50) 

 

9. Рекомендована література. 

 

Базова 
1. Головаха Е. И. Законы институциональных изменений / Е. И. Головаха // Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2011. – № 948. – Вип. 28. 

– С. 9–14.  

2. Кольєр Д. Демократія «з прикметниками»: концептуальні оновлення у процесі 

порівняльних досліджень / Д. Кольєр, С. Левіцкі // Демократія : Антологія / Упоряд. О. 

Проценко. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 176–207.  

3. Политический атлас современности : Опыт многомерного статистического анализа 

политических систем современных государств. - М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2007. - 

272 с., илл.  

4. Стегній О. Соціологічні підходи до вивчення типів політичної культури / О. Стегній // 

Український соціум. - 2015. - № 2. - С. 26-35.  

5. Чабанна М. В. Громадянська участь у процесі прийняття політичних рішень на державному 

рівні як критерій демократичності політичного режиму / М. В. Чабанна // Наукові записки 

НаУКМА. – 2011. – Т. 121 : Політичні науки. – С. 25–29.  

 

Допоміжна 
6. Бабенко С.С. Соціокультурний потенціал трансформації пострадянського суспільства. 
Харків, 2004  

7. Зовнішня політика України: оцінки й очікування населення [Електронний ресурс] - Режим 
доступу: http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/hriirhiehrihihj.htm  

8. Роуз-Екерман Сьюзен. Корупція та урядування. Причини, наслідки та зміни / Пер. з 

англійської С.Кокізюк, Р.Ткачук. К.: "К.І.С.", 2004. - Х, 296 с.  

9. Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і 

політичної практики. К.: ВД "Стилос"; ПЦ "Фоліант", 2005. - 254 с.  

10. Сулакшин С. Политико-математический анализ выборов. Труды Центра научной 

политической мысли и идеологии. №1, ноябрь 2013 г., М., С. 15  

11. Яковлев Д. В. Політична взаємодія як комунікативний процес : медіатизація, 

демократизація, раціоналізація / Д. В. Яковлев. – Одеса : Астропринт, 2009. – 288 с.  

 


