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О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї   Д И С Ц И П Л І Н И 

Назва дисципліни: «Соціологічна експертиза політики»  

Семестр: 9  

Спеціальність (спеціалізація): 054 - Соціологія  

Загальна кількість годин - 108 (кредитів ЄКТС – 3); в тому числі  

аудиторні години – 36 (лекції - 24 , семінарські - 12)  

 

 

Анотація 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.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні сформувати: 

Знання зі спеціальності: знання про взаємозв’язок між політичною системою, 

політичними інститутами, суспільством, його елементами; знанняя про соціальні механізми 

влади, методи і процедури соціологічного дослідження політичних відносин, процесів та 

явищ; знання теоретичних напрацювання зарубіжних і вітчизняних соціологів і фахівців зі 

споріднених дисциплін, які дають змогу аналізувати соціальні чинники розгортання 

політичних процесів та конституювання політичного простору.  

Когнітивні уміння та навички зі спеціальності: знати і вміти застосовувати критерії 

оцінки рівня легітимності, стабільності та ефективності державної влади, методологічні та 

методичні засади порівняльного дослідження форм політичної участі та політичних 

інститутів, основні соціологічні підходи до розуміння і дослідження політичних систем; 

знати й коректно посилатись на розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, наукові школи 

та фундаментальні праці у галузі соціологічних досліджень політики, формулювати мету 
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власного наукового дослідження як складову загальноцивілізаційного та 

загальносоціологічного процесу.  

Практичні навички зі спеціальності: вміти самостійно проводити прикладні 

дослідження у галузі соціологічного аналізу політики, добирати та комбінувати різні тактики 

практично-соціологічних досліджень, адекватні до цілей та завдань наукового проекту; 

застосовувати широке коло методів теоретичного та емпіричного аналізу соціальних явищ і 

процесів у політичній сфері; самостійно збирати, опрацьовувати, всебічно аналізувати  та 

узагальнювати соціологічну інформацію релевантну до сфери політики.  

Загальні уміння та навички (комунікація, автономність та відповідальність): 

уміння з нових дослідницьких позицій формулювати методологічну базу власного наукового 

дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для суспільно-політичного 

життя; вміння застосовувати критичне мислення до аналізу результатів власного наукового 

дослідження, його наукової новизни, теоретичного і практичного значення.  

 

 

2. Інформаційний обсяг 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 1 10 

2. 
Соціально-політичні показники функціонування 

політичної системи 
2 1 8 

3. 
Легітимність, ефективність, стабільність 

функціонування політичної системи 
2 1 8 

4. Політичні режими, їхні типи та деформації  2 1 8 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ВИМІРИ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ:  

інститути та політична свідомість 

5. 

Центральні інститути політичної системи: держава, 

політичні партії, громадські організації, соціальні 

рухи та ініціативи 

6 1 10 
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6. 

Масова політична свідомість та участь. 

Соціологічна діагностика політичної свідомості та 

участі 

4 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 
4 2 12 

 РАЗОМ ЗА СЕМЕСТР 
24 12 72 

108 год. 

 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит 

 

4. Засоби діагностики успішності навчання  Як засоби діагностики успішності 

навчання та засвоєння отриманих знань студентами використовуються тестові завдання, 

завдання модульного контролю, перевірка якості написання творчих робіт. 

 

Мова вивчення: українська  

Робоча програма дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/course/haluzevi-sotsiolohichni-

teorijivizualna-sotsiolohiya з подальшим переходом на позицію «Навчальні курси» у 

стовпчику ліворуч 


