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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета курсу – засвоєння  основних категорій, методів і практик 

соціології політики, необхідних для аналізу соціальних  механізмів влади й 

впливи в суспільстві на різних етапах його розвитку й у різних фазах його 

функціонування.  

 

Компетентності: 

 Здатність діяти соціально відповідально (ЗК-8).  

 Здатність аналізувати політичні явища, інституції, здійснювати 

соціологічне забезпечення управління в політичної сфері на основі 

знань її структури, властивостей, принципів оптимізації (ФК-14 ). 

Результати навчання  

 Давати визначення соціологічних понять і застосовувати 

соціологічні поняття, концепції та теорії для пояснення практичних ситуацій 

(РН-1). 

 Розрізняти основні соціологічні підходи та парадигми в 

історичній і сучасній перспективах (РН-10). 

 

У результаті вивчення дисципліни «Соціологія політики» студенти 

повинні: 

Знати 

 базові поняття і категорії соціології політики;  

 основні теоретико-методологічні підходи до вивчення моделей 

політичної поведінки, зокрема електоральної поведінки; 

 механізми і фактори, що впливають на політичне життя; 

 методи соціологічного дослідження політичних процесів та явищ. 

Вміти: 

 застосовувати теоретичні та емпіричні методи соціологічного 

аналізу для дослідження, аналізу, оцінки та тенденцій розвитку соціально-

політичного стану суспільства; 

 виявляти проблематичні, конфліктні тенденції розвитку 

суспільства; 

 пояснювати закономірності та особливості розвитку і 

функціонування політичних явищ у соціологічному контексті;  

 здійснювати соціологічний аналіз електоральної поведінки 

населення. 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Методологія та методи соціологічних 

досліджень 

Соціологія конфлікту 



Політологія  

Загальна соціологія   

  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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6 120/4 64 56 32  32 20РЕ - -  + 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 53 % 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

а 

л
іт

ер
ат

у
р
а 

(б
аз

о
в
а,

 

д
о
п

о
м

іж
н

а)
 

1 2 3 4 5 

1. Л 4 

Семестр 6. Змістовний модуль № 1 Соціологія політики як 

наука. 

Тема 1. Соціологія політики як наука та навчальна дисципліна. 

1. Об'єкт, предмет соціології політики.  

2. Етапи розвитку соціології політики. 

3. Теоретичний й емпіричний   рівні політичної  соціології. . 

4. Співвідношення соціології політики з іншими соціологічними 

дисциплінами. 

1-6 

2 СР 5 

Тема 1. Соціологія політики як наука та навчальна дисципліна.. 

1. Теоретичний й емпіричний рівні політичної соціології. 

2.  Основні парадигми дослідження 

3. Теоретичні методи політичної соціології. 

4.  Емпіричні методи політичної соціології. 

5.  Співвідношення кількісних й якісних методів у 

дослідженні  політичних явищ. 

6. Роль  політичної  соціології в розробці сучасних 

технологій прогнозування політичних процесів. 

7. Проблемне поле і методи соціології політики. 

8. Відмінні  риси  політології  й  політичної соціології. 

1-6, 

13-19 

3 
ПЗ 

 
4 

Тема 1. Соціологія політики як наука та навчальна дисципліна.. 

1. Об'єкт, предмет, структура й система категорій 

політичної соціології  

2.  Основні  етапи становлення  політичної соціології.. 

3. Місце політичної соціології в системі дисциплін 

політологічного циклу . 

4. Функції політичної соціології.  

1-6 

4 Л 4 

Тема 2. Базові парадигми соціології політики 

1. Соціально-економічні основи політики. 

2. Концепції соціальної і політичної нерівності. 

3. Соціологія влади, держави і політики в працях М. Вебера. 

4.Соціально-економічні основи політики.  

5-9 

5 СР 5 

Тема 2. Базові парадигми соціології політики 

1. Принципи соціально-економічних засад соціології політики. 

2. Сучасні концепції соціальної і політичної нерівності. 

3. Соціологія влади,  

4. Соціологія держави в працях М. Вебера. 

5. Соціологія політики в працях М. Вебера. 

6.Соціально-економічні засади соціології політики. 

5,9, 

20 

6 ПЗ  4 

Тема 2. Базові парадигми соціології політики 

1. Соціально-економічні основи політики. 

2. Концепції соціальної і політичної нерівності. 

3. Соціологія влади, держави і політики в працях М. Вебера. 

5,9, 

20 



4.Соціально-економічні основи політики. 

7 Л 4 

Тема 3. Соціально-політична поведінка як форма участі у 

реалізації  влади 

1. Людина в системі соціально-політичних відносин 

2. Політична соціалізація. 

3. Концепції взаємодії особистості і політики 

4-10 

8 С 10 

Тема 3. Соціально-політична поведінка як форма участі у 

реалізації  влади 

1. Якщо в один і той самий історичний період люди живуть в 

одних і тих самих соціально-економічних, політичних умовах, то 

чому така багатоманітна самореалізація кожної особистості? 

2. Ваше розуміння думки К.Маркса: «Точно так, як саме 

суспільство виробляє людину... так і людина виробляє 

суспільство». Ваша оцінка цієї думки. 

3. Яку б ви запропонували типологію особистості в сучасному 

українському суспільстві за її ставленням до політичного 

процесу? Які критерії типології ви берете за основу? 

4. Питання про права та свободи особистості. Порівняйте статті 

Декларації прав людини, що була прийнята 10 грудня 1948 р. 

ООН, і закони Латвії, Литви та Естонії про виборчі права, про 

участь в акціонерних товариствах, про громадянство в цих 

країнах. 

5. Який існує взаємозв’язок між поняттями «особистість-

громадянське суспільство-держава»? 

6. Існує досить поширена думка: «Колектив завжди правий». Чи 

згодні ви з цим висловлюванням? Аргументуйте свою відповідь 

4-10 

9 ПЗ 4 

Тема 3. Соціально-політична поведінка як форма участі у 

реалізації  влади 

1. Людина в системі соціально-політичних відносин 

2. Влада й людина. 

3. Особливості політичної соціалізації молоді. 

4. Сім'я як чинник політичної соціалізації дітей. 

4-10 

10. Л 4 

Тема 4. Громадянське суспільство в виборчому процесі 

1. Генезис поняття «громадянське суспільство». 

2. Поняття і сутність громадянського суспільства.  

3. Політичне життя громадянського суспільства як об’єкт 

соціології політики 

4. Структура громадянського суспільства. 

12-19 

11 СР 10 

Тема 4. Громадянське суспільство в виборчому процесі 

1. Поняття, структура та функції громадянського суспільства.  

2. Інститути громадянського суспільства.  

3. Громадянська культура.  

4. Функції та атрибути громадянського суспільства. 

5.  Громадянське суспільство і групи інтересів. 

6.  Громадянське і політичне суспільство.  

7. Громадянське суспільство як умова свободи і демократії. 

8.  Вплив процесів трансформації на форму громадянських 

суспільств.  

9. Моделі громадянських суспільств.  

10. Демократичне громадянське суспільство. 

11.  Посередницьке громадянське суспільство.  

1-3, 

7-9, 

11-12, 

14-18. 

12 ПЗ 4 Тема 4. Громадянське суспільство в виборчому процесі 1-3, 

http://ap.uu.edu.ua/article/500
http://ap.uu.edu.ua/article/500


1. Генезис поняття «громадянське суспільство». 

2. Поняття і сутність громадянського суспільства.  

3. Політичне життя громадянського суспільства як об’єкт 

соціології політики 

4. Структура громадянського суспільства. 

7-9, 

11-12, 

14-18 

13 Л 4 

Тема 5.Соціально-політичне лідерство  

1. Поняття  соціального і політичного лідерства.  

2. Типологія соціального та політичного лідерства.  

3. Теорії лідерства. 

4. Функції лідера. 

8-10 

14 СР 7 

Тема 5.Соціально-політичне лідерство  

1. Поняття і сутність соціально-політичного лідерства. 

2. Типи соціально-політичних лідерів. 

3. Соціально-політичне лідерство в сучасній Україні: 

механізм формування і функціонування, критерії оцінки 

популярності й ефективності. 

4. Політичний портрет одного з лідерів (за бажанням). 

5. Жінка в ролі політика, лідера. 

1-4,  

8-10,  

15-20. 

15 ПЗ 4 

Тема 5. Соціально-політичне лідерство  

1 Поняття  соціального і політичного лідерства.  

2 Типологія соціального і політичного лідерства.  

3 Теорії лідерства. 

4 Функції лідера. 

15-20, 

25-30 

16 Л 4 

Змістовний модуль № 2. Електоральна поведінка особистості. 

Тема 6.Соціально-політична еліта.  

1. Соціально-політична еліта: поняття і суть. 

2. Класичні теорії еліти. 

3. Основні функції соціально-політичної еліти.  

4. Механізм формування соціально-політичної еліти. 

11-17  

17 СР 7 

Тема 6.Соціально-політична еліта. 

1.Поняття еліти, її основні функції. 

2. Становлення теорії еліт. 

а) концепція еліти В. Паретто і Г. Моска; 

б) Р. Міхельс про олігархію; 

в) В. Липинський і Д. Донцов про роль еліти. 

3. Сучасні концепції еліти. Еліта й демократія.  

25-30 

18 ПЗ 4 

Тема 6. Соціально-політична еліта. 

1. Соціально-політична еліта: поняття і суть. 

2. Класичні теорії еліти. 

3. Основні функції соціально-політичної еліти.  

4 Механізм формування соціально-політичної еліти. 

25-32 

19 Л 4 

Тема 7. Соціально-політичні конфлікти. 

1.  Конфлікт як соціальне явище. 

2. Теорії соціального конфлікту  

3. Типологія, структура і функції політичних конфліктів. 

4. Політична криза і політична катастрофа 

5. Шляхи і засоби регулювання соціальних, політичних 

конфліктів. 

6. Соціально-політичні конфлікти в Україні, їх природа та 

сутність 

1-3, 

25-32 

20 СР 7 
Тема 7.Соціально-політичні конфлікти. 

1. Традиційні й модерністські теорії конфліктів. 

1-3, 

25-32 



2. Політичний конфлікт як форма взаємовідносин між 

суб'єктами, особами, партіями й державами з приводу влади. 

3. Конфліктна модель суспільства Р. Дарендорфа. 

4. Сутність теорії "позитивно-функціонального конфлікту" Л. 

Козера. 

5. Шляхи нейтралізації політичних конфліктів. 

6. Типи та специфіка міждержавних конфліктів. 

7. Роль ООН, Ради Європи, Парламентської асамблеї ЄС у 

розв'язанні конфліктів. 

8. Особливості розвитку й розв'язання конфліктів на територіях 

колишнього Радянського Союзу (Чеченська Республіка, 

Придністров'я, грузино-абхазький конфлікт, Нагорний Карабах). 

9. Теорія фаз та етапів розвитку й розв'язання конфліктів. 

10. Механізми розвитку соціальних, політичних конфліктів. 

11. Статус посередника (медіатора) в розв'язанні соціальних, 

політичних конфліктів. 

12.Переговори як тип розв'язання конфліктів. 

13.Шляхи й методи попередження соціальних, політичних 

конфліктів. 

14. Корупція як фактор конфліктності українського суспільства. 

15.Бюрократія як фактор конфліктів у політичному житії. 

21 ПЗ 4 

Тема 7. Соціально-політичні конфлікти. 

1.Проаналізуйте, від чого залежать насильницькі й 

ненасильницькі конфлікти в суспільному житті? Проаналізуйте 

вітчизняні теорії конфліктів. 

2. Наведіть приклади "урядового", "парламентського", 

"системного" конфліктів, визначте їх різницю. 

3. Гострою проблемою нових незалежних держав після розпаду 

СРСР є суспільно-політична нестабільність. Як, на Вашу думку, 

допоможе вирішити цю проблему розвинута "національна ідея"? 

4. Опишіть подібність і відмінність понять "конфлікт", "криза", 

"катастрофа". 

5. Чому там, де є люди, неминучі конфлікти? 

6. Які рівні конфліктів Вам відомі? 

7. Чим відрізняються внутрішньополітичні конфлікти від 

зовнішньополітичних? 

8. Чи кожен страйк є політичним конфліктом? 

9. Як відрізняються етнополітичні конфлікти від соціальних? 

10. Визначте політичну складову міжконфесійних конфліктів. 

2-7, 

11-12, 

22-32. 

22 Л 4 

Тема 8. Соціологія електоральної поведінки 

1. Поняття, види, функції соціології електоральної поведінки. 

2. Методи соціології електоральної поведінки.   

3. Основні напрямки та школи світової електоральної соціології.   

4 Екзит-пол: види, функції, особливості. 

1-4, 

28-31. 

23 СР 6 

Тема8. Соціологія електоральної поведінки 

1. Переваги та недоліки класичних соціологічних підходів 

дослідження поведінки електорату.  

2. Соціально-психологічна модель електоральної поведінки.  

3. Теорії раціонального вибору (Е. Даунса, М. Файорина).  

4. Класична американська модель електоральної поведінки (Р. 

Вольфінгера, С.Розенстоуна).  

5. Теорії «ірраціонального вибору» (С. Розенберг і П. 

1-4, 

28-31 



Маккаферті). 

6. Політичний аналіз та прогнозування. 

24 ПЗ 4 

 Тема 8. Соціологія електоральної поведінки 

1. Масові опитування в електоральних дослідженнях.  

2. Соціологічна модель електоральної поведінки (С. Ліпсет, С. 

Роккан).  

3. Напрямок біхевіоризму в дослідженні електорату (Ч. Меріам, 

Ф. Гознел).  

4. «Виборча географія» А. Зиґфріда. 

1-4, 

28-31 

Разом 

(годин) 

120 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних (семінарських) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 

лекційних заняттях 
17 

4 Виконання індивідуальних завдань, виконання проектів 15 

 Разом 56  

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

Студентами здійснюється підготовка та захист презентації за темами 

індивідуальних завдань, відповідно до тем курсу. 

(вид індивідуального завдання) 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання 

(на якому 

тижні) 

1 2 3 

1 

Підготовка та презентація есе з двох проблемних напрямків: 

1. Визначення особливостей соціології політики та її 

відмінностей від політології 

2. Роль політичних конфліктів у розвитку суспільства: 

історія та сучасність 

1-2 

2 Підготовка та презентація наукових доповідей. В межах 

індивідуальних завдань студенту потрібно зробити 

презентацію для ілюстрації шляхів розв’язання поставленої 

задачі в межах тем запропонованих для науково-дослідної 

роботи.  

Теми наукових доповідей: 

1. Маніпулятивні технології ЗМІ в період виборів. 

2. Політичні орієнтації українського електорату: 

 

 

         3-7 



динаміка, регіональні й соціально-демографічні 

особливості. 

3.  Дослідження електоральної поведінки в США й 

Західній Європі. 

4. Дослідження електоральної поведінки на 

пострадянському просторі. 

5.  Український досвід вивчення суспільної думки в 

період виборів. 

6.  Метод використання чуток в управлінні 

електоральної поведінки. 

7.  Формування стереотипів у виборчих кампаніях як 

метод управління електоральною поведінкою. 

 

3 Проведення ділової гри, дискусії за темою  
«Особливості електоральної поведінки в Україні».  

1) Розглянути сутність політичної поведінки. Динаміка 
електоральних вподобань українців. 

2) Визначити суб’єктивні та об’єктивні фактори 
мотивації електоральної поведінки.  

3) Вплив ЗМІ на електоральні переваги виборців. 
4) Простежити стадії виборчого процесу та моделі 

електоральної поведінки. 
5) Досвід дослідження електорату соціологічними 

методами. 

 

 

 

8-12 

4 Проведення та презентація результатів групових проектів: 

«Моніторинг ЗМІ виборчих кампаній міжнародного та 

вітчизняного рівня (за вибором)». 

Теми для підготовки групових проектів: 

1. Використання електоральних технологій під час 

виборів у країнах Західної Європи. 

2. Використання електоральних технологій під час 

виборів у США. 

3. Використання електоральних технологій під час 

виборів у країнах пострадянського простору. 

4. Особливості виборчих кампаній до Верховної Ради 

(2006-2019 р.). 

5. Особливості виборчих кампаній по виборам 

Президента України (2004-2019 р.р.). 

6. Особливості й основні підсумки виборчих кампаній 

до органів місцевого самоврядування в Україні (2006-

2021 р.р.).  

7. Політичні рейтинги. 

8. Поняття масових політичних настроїв. 

9. Психологічні та економічні чинники впливу на 

електорат. 

13-16 



10. Роль ЗМІ в конструюванні політичної реальності.  

11. Маніпулятивні технології ЗМІ в період виборів.  

12. Вплив ЗМІ на електоральні переваги виборців. 

 

 

 

Форми та методи навчання 

 

При викладанні дисципліни «Соціологія політики» передбачено 

застосування активних та інтерактивних методів навчання – проблемних та 

міні-лекцій, практичних занять в активній формі, тестування, розв’язання 

ситуаційних та практичних завдань, ділових ігор. 

Під час проведення лекційних занять за темами № 1 «Соціологія 

політики як наука та навчальна дисципліна», № 6 «Соціально-політична 

еліта», № 7 «Соціально-політичні конфлікти» передбачено застосування 

пояснювально-ілюстративного методу (демонстрація на екрані слайдів 

презентацій, візуалізації навчального матеріалу).  

Під час проведення лекційних занять за темами № 2 «Базові парадигми 

соціології політики», № 3 «Соціально-політична поведінка як форма участі у 

реалізації  влади» передбачено застосування методу проблемного викладення 

(перш ніж викладати матеріал, ставиться проблема, формулюється 

пізнавальне завдання, а потім, розкривається система доведень, порівнюючи 

погляди, різні підходи).  

Під час проведення лекційних занять за темами № 4 «Громадянське 

суспільство в виборчому процесі», № 8 «Соціологія електоральної 

поведінки» передбачено застосування репродуктивного методу (викладання 

матеріалу базується на інструкціях, розпорядженнях, правилах). 

Під час проведення практичних занять застосовується:  

- дослідницький метод (самостійний аналіз матеріалу, літератури, 

джерел, виконання пошукових дій, спостереження й виміри);  

- репродуктивний метод (засвоєння базових понять курсу); 

-  частково-пошуковий, або евристичний метод (під час підготовки 

індивідуальних завдань (рефератів). 

Лекції – усний виклад теоретичного матеріалу: сутності явищ, 

наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному зв'язку. 

Лекція, за можливості, супроводжується показом слайдів за допомогою 

медіа-проектора, а також демонстраціями роботи інформаційних систем та 

окремих їх елементів. Проблемні  лекції – лекції, що містять елементи 

стимулювання пізнавальної, дослідницької та творчої діяльності студентів. 

Нові знання отримуються в ході розв’язання певного проблемного завдання. 

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів 

проблемного навчання студентів. Вони передбачають поряд із розглядом 

основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола проблемних 

питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблені в науці й мають 



актуальне значення для теорії та практики. Лекції проблемного характеру 

відрізняються поглибленою аргументацією матеріалу, що викладається. Вони 

сприяють формуванню у студентів самостійного творчого мислення, 

прищеплюють їм пізнавальні навички. Студенти стають учасниками 

наукового пошуку та вирішення проблемних ситуацій.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 

короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Вони проводяться, як 

правило, як частина заняття-дослідження. Міні-лекції відрізняються від 

повноформатних лекцій значно меншою тривалістю. Зазвичай міні-лекції 

тривають не більше 10 – 15 хвилин і використовуються для того, щоб стисло 

донести нову інформацію до всіх слухачів. Міні-лекції часто застосовуються 

як частини цілісної теми, яку бажано викладати повноформатною лекцією, 

щоб не втомлювати аудиторію. Тоді інформація надається по черзі кількома 

окремими сегментами, між якими застосовуються інші форми й методи 

навчання.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників 

з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди та переконання, виробляють вміння формулювати думки й 

висловлювати їх.  

Робота в малих групах дає змогу структурувати практично-

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 

кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду соціального спілкування.  

Дискусії та «мозковий штурм» як елементи лекційних та практичних 

занять стимулюють розумову активність студентів, сприяють глибшому 

засвоєнню вивченого матеріалу.   

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять. Для 

семінарських занять студенти опрацьовують лекційний матеріал, готують 

виступи з використанням навчальної і наукової літератури, виступають з 

презентаціями. Лектор оцінює активність студентів впродовж семінару за 

прийнятою шкалою оцінок в балах. Під час семінарського заняття 

обов’язково за кожною темою оцінюються рівень знань студентів за 

допомогою тестових завдань та письмової самостійної роботи на знання 

основних понять за темою. На семінарському Семінарські заняття можуть 

бути побудовані у формі ділової гри або дискусії. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними 

годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові 

джерела знань, розробляє особисту тему. 

Презентації – вид самостійної роботи, що виконується студентом поза 

аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які 

пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем 

ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює бібліографічний 

пошук, використовуючи бібліотечні фонди або Інтернет-ресурси. Також 

складає план презентації або ставить питання, на які треба отримати 



аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою, студент розкриває 

зміст питань та представляє виконану роботу на семінарі. Обсяг презентації – 

16-25 слайдів, текст доповіді – 4-6 стандартних сторінок, набраних на 

комп’ютері. Основний зміст презентації доповідається у вільній формі на 

семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача. 

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується 

студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з 

числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з 

викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює 

бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або інтернет-

ресурси. Також складає план реферату або ставить питання, на які треба 

отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою (не менше 

трьох), студент реферує зміст наукових джерел таким чином, аби розкрити 

зміст питань або дати відповідь на поставлені питання. Обсяг реферату – до 

10 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері або написаних власноруч. 

Реферат оформлюється згідно існуючому в університеті стандарту. Реферат 

зачитується або його основний зміст доповідається у вільній формі на 

семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

1. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі іспиту або 

шляхом накопичення балів за поточним контролем по змістовним 

модулям.  

 

Іспит – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в білеті. 

Питання білетів можуть доводитися до студентів заздалегідь. Білети готує 

лектор, вони затверджуються на засіданні кафедри і підписуються 

завідувачем кафедри. Викладач має оцінити якість відповіді студента за 

прийнятою шкалою академічних оцінок. 

 

Контрольні питання з курсу до іспиту. 

1 . Соціологія політики як наука. 

2. Політика як соціальний інститут. 

3. Етапи становлення й розвитку соціології політики, класики соціально-

політичної думки. 

4. Протосоціологічний етап розвитку соціології політики. 

5. Соціально-політичні ідеї Г.Ф.В. Гегеля. 

6. Соціально-політична теорія К. Маркса та Ф. Енгельса. 

7. А. де Токвіль та його погляди на демократію і революцію. 

8. Внесок у соціологію політики Г. Ле Бона 

9. Соціально-політичні концепції влади та бюрократії М. Вебера. 

10. Елітистськї теорії Г. Моски та В. Парето. 

11.Об’єкт, предмет електоральної соціології. 



12. Методи соціології електоральної поведінки. 

13. Місце електоральної поведінки серед інших соціальних дисциплін. 

14. Солом'яні опитування (США, кінець 19 - початок 20 ст.).   

15. Інформаційний супровід виборів і становлення дослідницьких 

технологій.  

16. Масові опитування в електоральних дослідженнях.  

17. Основні напрямки та школи світової електоральної соціології. 

18. Французька школа електоральної поведінки  

19. Соціологічна модель електоральної поведінки (С. Ліпсет, С. Роккан). 

20. Напрямок біхевіоризму в дослідженні електорату (Ч. Меріам, Ф. 

Гознел). 

21. Панельні опитування електорату. 

22. «Виборча географія» А. Зиґфріда. 

23. Переваги та недоліки класичних соціологічних підходів дослідження 

поведінки електорату. 

24. Соціально-психологічна модель електоральної поведінки. 

25. Теорії раціонального вибору  (Е. Даунс,  М. Файорина) 

26. Класична американська модель електоральної поведінки 

(Р. Вольфінгера, С. Розенстоуна). 

27. Теорії «ірраціонального вибору» (С. Розенберг і П. Маккаферті). 

28. Мічиганська школа електоральної поведінки. 

29. Модель «навчання протягом життя» Р. Роуза, Я Маккалістера. 

30. Соціально-психологічний підхід дослідження електоральної поведінки 

у країнах Західної Европи. 

31. Поняття політичної поведінки. 

32. Типи політичної дії. 

33. Пасивна та активна електоральна поведінка. 

34. Політичні партії та політична еліта: моделі електоральної поведінки. 

35. Поняття та структура електорату. 

36. Абсолютний і ситуативний електоральний абсентеїзм 

37. Об’єктивні фактори впливу на електоральну поведінку 

38. Суб’єктивні фактори впливу на електоральну поведінку. 

39. Вплив політичних партій та організацій на електорат 

40. Вплив ЗМІ на електоральну поведінку. 

41.Механізми впливу в залежності від політичної системи суспільства. 

42. Інтернет ресурси як фактор управління електоральною поведінкою. 

43. Релігійність як фактор управління електоральною поведінкою. 

44. Поняття та види виборів. 

45. Основні стадії виборчого процесу. Поняття виборчого циклу. 

46. Контроль виборчого процесу і його правові аспекти. 

47. Поняття та види мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих 

систем. 

48. Виборчі цензи: віковий, громадянства, майновий, освітній, осілості, 

статі, расовий, службовий, мовний. 



49. Переваги та недоліки мажоритарної, пропорційної та змішаної 

виборчих систем. 

50. Виборча система в Україні для обрання Президента. 

51. Виборча система в Україні при обранні депутатів Верховної Ради. 

52. Виборча система в Україні для обрання органів місцевого 

самоврядування. 

53. Змішані виборчі системи.  

54. Фальсифікації під час виборчого процесу. 

55. Поняття та структура електорального дослідження. 

56. Дослідження передвиборної соціально-політичної ситуації в окрузі. 

57. Дослідження ходу виборчої кампанії й ефективності пропаганди. 

58. Методики опитування під час виборчого процесу. 

59.Моделі організації виборчих кампаній у країнах Західної Європи. 

60. Моделі організації виборчих кампаній у США. 

61. Моделі організації виборчих кампаній у країнах пострадянського 

простору. 

62. Методики проведення «exіt pool». 

63. Рейтингові виміри й побудова рейтингів. 

64. Метод фокус-групи в дослідженні електоральної поведінки. 

65. Стратегія підготовки виборчої кампанії. 

66. Досвід проведення соціологічних опитування під час виборів у США, 

країнах Західної Європи та пострадянського простору. 

67. Політичний маркетинг. 

68. Досвід закордонних прогнозних моделей: Люїса-Бека, Тафта, 

Еріксона. 

69. Досвід проведення exit-poll в Україні під час проведення виборів до 

Верховної Ради. 

70.Український досвід вивчення суспільної думки в період виборів 

 

2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання рефератів, індивідуальних завдань, ведення конспектів 

лекцій. 

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів 

студентів, відповідей на питання поставлені викладачем, оцінювання внеску 

окремих студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який 

має на меті виявити рівень знань студентів та практичні навички, що 

отримані за пройденим матеріалом. Дата проведення контрольної роботи 

доводиться до студентів і призначається по завершенню вивчення одного або 

кількох змістових модулів. Питання або практичні завдання готує викладач, 

що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і 

тематикою семінарських занять. Завдання можуть передбачати творчу 

роботу, відповідь на проблемне питання тощо. Контрольна робота 

виконується у письмовій формі в присутності викладача, оцінюється за 



прийнятою шкалою і оцінка може використовувати викладачем для 

підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни. 

Перевірка лекційного конспекту – проводиться в рамках практичного 

заняття, присутність на лекції і ведення конспекту може оцінюватися в балах 

та враховуватися у кумулятивній оцінці. 

Індивідуальні завдання – оцінюються викладачем або за результатами 

доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом. 

Виконання проекту передбачає командну або індивідуальну 

дослідницьку роботу за вибраною темою, підготовку письмового звіту та 

проведення презентації за допомогою мультимедійного обладнання в 

присутності викладачів кафедри. 

Мета проекту полягає в перевірці успішності засвоєння студентами 

категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну 

уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.  

Індивідуальний проект виконується за персональною темою. Командний 

проект – це пізнавально-аналітична робота групи студентів (2-3 студента). 

Зміст командного проекту полягає в критичному аналізі підходів і точок зору 

по одній із соціальних проблем.  

  



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для 

іспиту 

Контрольні роботи 

(тестові за темами) 

Контрольні 

роботи (за 

модулями) 

Індивідуальні 

завдання 

(проекти) 

Іспит Сума 

40 (5*8) 20 (10*2) 20 20 100 

 

Таблиця 3. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
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Відмінно 

  

 Глибоке знання навчального 

матеріалу модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературнихджерелах; 
- вмінняаналізуватиявища, 

яківивчаються, в 

їхньомувзаємозв’язку і розвитку; 
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75-81 Добре 

  
-
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- 
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практичних задач. 

  

  

  

  

64-74 

D 
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- 
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щопередбаченінавчальним 
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исяпід час 

розв’язання простих

практичних задач 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

 

1) сілабус 

2) робоча програма навчальної дисципліни 

3) навчальний контент (конспект або розширений план лекцій); 

4) плани семінарських занять 

5) завдання для самостійної роботи студентів 

6) питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів 

7) бібліотечний фонд університету і кафедри 

8) сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/054-sotsiologiya-bakalavr-2/ 
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