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ВСТУП
1. Мета дисципліни – оволодіння студентами знаннями щодо основних
соціальних спільнот суспільства та впливу їхніх інтересів на політику, відмінностей в
соціальних інтересах та необхідності їх узгодження з метою забезпечення цілісності і
єдності суспільства як основного соціального призначення політики.
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: знати основні
положення: соціології - щодо соціальної структури суспільства, її основних
елементів: соціально-класових, соціально-етнічних, соціально-демографічних,
соціально-професійних та соціально-територіальних спільнот; політології – щодо
політичної системи суспільства, її основних інститутів: держави, політичних партій,
громадських організацій, органів місцевого самоврядування.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Соціальні засади політики»
належить до переліку дисциплін спеціалізації «Теорія політики» та викладається у
VIII семестрі бакалаврату. Виокремлюються основні соціальні спільноти: соціальнокласові, соціально-етнічні, соціально-демографічні, соціально-професійні та
соціально-територіальні, визначаються їхні політичні інтереси та зумовлена ними їх
політична суб’єктність – участь у процесах державотворення, утворенні і діяльності
політичних партій і громадських організацій, формуванні і функціонуванні органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, з’ясовуються причини
соціальних конфліктів та шляхи їх запобігання.
4. Завдання (навчальні цілі): оволодіння студентами знаннями про основні
соціальні спільноти, їхні політичні інтереси та зумовлену ними їх політичну
суб’єктність.
5. Результати навчання за дисципліною:

Код

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Форми викладання і Методи
автономність та відповідальність)
навчання
оцінювання
К
Результат навчання

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

Знати:
1.1

1.2
1.3

2.1

1
Лекція,
соціальну
структуру суспільства,
методи дослідження
соціальної самостійна робота
стратифікації,
основні
соціальні
спільноти, їх склад та ознаки
політичні
1
інтереси соціальних спільнот,
Лекція,
зумовлені їх соціальним становищем
самостійна робота
основні
1
види соціальної політики як
Лекція,
засобу
розв’язання
соціальних самостійна робота
суперечностей і забезпечення єдності
та цілісності суспільства
Вміти:
2
Лекція,
застосовувати
понятійносамостійна
робота
категоріальний апарат соціології і

Реферат

10

Реферат, залік

15

Реферат
контрольна
робота, залік

15

Реферат, залік

10

з2’ясовувати

Реферат

10

політології в аналізі політичних
явищ і процесів
зумовленість

поведінки Самостійна робота

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

соціальних спільнот у конкретних
політичних процесах їх політичними
інтересами
2
з’ясовувати
причини соціально- Самостійна робота

політичних
конфліктів
та
формулювати рекомендації щодо
їх розв’язання, удосконалення
соціальної політики держави
Комунікація:
3
використовувати
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних інтернет-ресурсів,
читання новітньої соціологічної і
політологічної літератури
3
презентувати
результати
проведених соціально-політичних
досліджень
та
здійсненої
самостійної роботи у вигляді
доповідей,
повідомлень,
есе,
презентацій, конспектів
2
вести
полеміку
з
питань
соціальної
зумовленості
політичних процесів, соціальної
політики держави
Автономність
та
відповідальність:
4
самостійно
шукати та критично
опрацьовувати
літературу
із
соціально-політичних досліджень,
вільно
володіти
методами
обробки, аналізу та синтезу
наукової інформації
4
самостійно
вирішувати
комплексні завдання, пов’язані із
верифікацією
результатів
існуючих
оприлюднених
соціально-політичних досліджень
та порівнювати їх із результатами
проведених власних досліджень
4
нести
відповідальність
за
достовірність
та
політикоідеологічну
незаангажованість
проведених соціально-політичних
досліджень та обстоювати власну
наукову позицію

Реферат,
контрольна
робота

10

Самостійна робота

Реферат

5

Самостійна робота

Реферат,
контрольна
робота

5

Самостійна робота

Дискусія

5

Самостійна робота

Реферат

5

Самостійна робота

Реферат

5

Самостійна робота

Реферат,
дискусія

5

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни (код)
1
1
2
4
Програмні результати навчання (назва)
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2
+
+
+
7.Схема формування оцінки.
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає оцінювання
теоретичної підготовки (результати навчання 1.1–1.3); оцінювання практичної
підготовки (результати навчання 2.1-2.3); оцінювання комунікації (результати
навчання 3.1-3.3); оцінювання автономності та відповідальності (результати
навчання 4.1-4.3). Загальна оцінка складає до 100 балів, що розподіляються на 80 і 20
балів відповідно між результатами семестрового і підсумкового (на заліку)
оцінювання.
7.1. Форми оцінювання знань студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Реферат (до 5 балів): Р.Н. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4,2, 4,3
2. Контрольна робота (до 20 балів): Р.Н.1.3, 2,3, 3.2
Вибір і комбінування форм оцінювання знань студентів та нарахування
відповідної кількості балів здійснюються залежно від конкретних навчальних
ситуацій.
- підсумкове оцінювання: письмова контрольна робота в обсязі навчальної
програми.
- умови допуску до підсумкового заліку: студент допускається до складення заліку
за умови отримання ним за результатами семестрового оцінювання щонайменше 48
балів.
7.2. Організація оцінювання: оцінювання здійснюється за національною
шкалою з переведенням у бали за стобальною шкалою: “зараховано”(60 і більше
балів); “не зараховано” (менше 60 балів). Підсумкове оцінювання у формі
контрольної роботи (до 20 балів) оцінюється наступним чином:
20 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу;
10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але не вистачає аргументації в поясненнях, в основному розкриває
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються
несуттєві неточності;
5 балів – студент в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє
глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, у відповіді є
суттєві неточності.

4

Остаточна кількість балів є сумою балів, отриманих за результатами
семестрового оцінювання і безпосередньо на заліку.
7.3. Шкала відповідності оцінок:
Зараховано
Не зараховано

60-100 балів
0-59 балів

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Номер і назва теми

Тема 1. Соціальні відносини і політика
Тема 2. Соціально-класова структура суспільства і
політика в країнах з розвиненою ринковою
економікою
Тема 3.
Соціально-класові основи політики у
постсоціалістичному суспільстві
Тема 4. Етнічні і демографічні спільноти як суб’єкти та
об’єкти політики
Тема 5. Соціально-територіальні спільноти як
суб’єкти політики
Тема 6. Соціальна політика
Підсумкова контрольна робота
ВСЬОГО

Загальний обсяг 72 год., в тому числі:
Лекцій - 20 год.
Самостійна робота – 52 год.

Кількість годин
Лекції

Семінари

Самостійна
робота

2

8

4

10

2

8

4

8

2

8

4
2

10

20

52

Рекомендована література:
Основна:
Аитов Н.А. Понятие «социальная структура» в современной социологии /
Н.А.Аитов // Социологические исследования. - 1996. - № 7.
Бромлей Ю.В. Основные разновидности национальных общностей (понятийнотерминологические аспекты) / Ю.В.Бромлей // Научный коммунизм. - 1990. - № 1.
Вебер М. Основные понятия стратификации / М.Вебер // Социологические
исследования. - 1994. - № 5.
Гидденс Э. Стратификация и классовая структура / Э.Гидденс // Социологические
исследования. - 1992. - № 9, 11.
Ильинский И.П. Политические системы современного капитализма /
И.П.Ильинский, А.А.Мишин. - М., 1983.
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 року. Із змінами, внесеними Законом № 2222-IV від 08.12.2004 р. – К. :
Парламентське видавництво, 2006. – 160 с.
Макєєв С. Процеси соціальної структуризації в сучасній Україні / С.Макєєв //
Політична думка. - 1998. - № 2.
Шляхтун П.А. Социально-классовая структура современного буржуазного
общества: Проблемы методологии исследования / П.А.Шляхтун. - Киев, 1986.
Додаткова:
Бербешкина З.А. Справедливость как социально-философская категория /
З.А.Бербешкина. - М., 1983.
Бурлацкий Ф.М. Современный Левиафан: Очерки политической социологии
капитализма / Ф.М.Бурлацкий, А.А.Галкин. - М., 1985.
Комаров М.С. Социальная стратификация и социальная структура / М.С.Комаров //
Социологические исследования. - 1992. - № 7.
Лейпхарт А. Многосоставные общества и демократические режимы / А.Лейпхарт //
Политические исследования. - 1992. - № 1-2, 3.
Мокляк Н.Н. Социальные отношения: Структура и формы проявления /
Н.Н.Мокляк. - Киев, 1986.
Олейник А.Н. Социальная политика: пути достижения эффективности /
А.Н.Олейник // Политические исследования. - 1998. - № 5.

