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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 5 Лекції: 
30 8 

Модулів:2 Практичні заняття: 
Загальна кількість годин: 150   
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: 2 

Лабораторні заняття: 
  

Семестр: 4 Семінарські заняття: 
28 6 

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне: 3 
- самостійна робота: 5 

Консультації: 
2  
Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен   

Мова навчання: українська Самостійна робота: 
90 136 

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни: специфіка та структура суспільства як 

складної системи, соціальні інститути, соціальні процеси, політичне життя суспільства. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Соціально-політичні студії» є: формування 

у студентів цілісного уявлення про сучасне суспільство, сфери його життєдіяльності, 
соціальні інститути та сучасну політичну систему суспільства. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу «Соціально-політичні студії» передбачає 
взаємозв’язок з такими дисциплінами як «Філософія», «Історія України та української 
культури», «Історія європейської інтеграції» тощо. 

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 
компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії». 
 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні результати 
навчання за дисципліною 

 
Шифр 

компетент-
ності 

 
 

 
Назва компетентності 

 

 
Шифр 

програм
них 

результа
тів 

 

 
Програмні 
результати 
навчання 

 

 
Загальні компетентності (ЗК) 

 
 

 
 

 
ЗК 1. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу і 
синтезу. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ЗК 2. Здатність робити смислові узагальнення та 
висновки, виявляти в інформаційних даних і 
концептах хиби й вразливі місця, суперечності та 



неповноту аргументації. ПРН 16. Інтегрувати 
досягнення 
інших 
гуманітарних 
наук для 
вирішення 
актуальних 
проблем історії 
та археології. 

ЗК 3. Готовність до пізнання нового і неперервного 
навчання, до опанування нових знань та 
стратегій/способів мислення. 

ЗК 4. Здатність раціонально організовувати власну 
діяльність та ефективно використовувати час. 
 

ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним.  
 
 
 
 
ПРН 20. 

 
 
 
 
 
Пояснювати 
важливість 
демократичних 
цінностей, 
вироблених у 
процесі 
історичного 
розвитку. 

ЗК 6. Здатність відрізняти суб’єктивні, спонтанні 
складові суджень від об’єктивних і 
аргументованих, вміти надавати перевагу останнім. 

ЗК 7. Здатність брати участь в інтелектуальних 
дискусіях, використовувати ввічливі форми 
звернення до опонента, концентруватися на 
значущих складових судження, не переходячи на 
особистості. 

ЗК 12. Увага і толерантність до іншої (й інакшої) думки, 
здатність аналізувати її зміст та структуру в 
процесі спілкування та адекватно на неї реагувати. 

ЗК 13. Здатність працювати в колективі та самостійно, 
виявляти ініціативу, уникати некритичного 
слідування авторитетам. 

ЗК 14. Здатність життєво й фахово реалізовувати себе на 
основі ціннісно-світоглядних надбань людства 
(зокрема сприйняття людини не як засобу, а як цілі 
й цінності), що нерозривно поєднана з навичками 
критичного мислення, опануванням і 
обстоюванням громадянських чеснот і прав, 
соціальною відповідальністю, а також 
патріотичним піклуванням про продуктивний 
розвиток держави і суспільства. 

 
ЗК 15. Здатність розуміти світоглядні, правові, 

соціальні, економічні, культурно-історичні, 
духовно-моральні питання, що виходять за межі 
фахової спеціалізації, завдяки чому відповідально 
й ефективно діяти в різних суспільних контекстах, 
сприяючи позитивному розв’язанню нагальних 
проблем. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 10. Здатність використовувати у фаховій діяльності 
знання з гуманітарних дисциплін, вміння 
аналізувати, оцінювати і прогнозувати 
політичні, економічні, культурні й соціальні 
події та явища. 
 

 
 

 
 
 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС (150 годин). 

№ 
з/п Назви тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання) 

Кількість годин  
(заочна форма навчання) 
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1.  Сучасні науки про суспільство. 
Соціологічні і теорії. 8 4 4 - - 8 2 2    12 

2.  Особистість як суб’єкт і об’єкт 
суспільних відносин. 4 2 2 - - 8      10 

3.  Суспільство як соціальна 
система. 4 2 2 - - 8 2 2    12 

4.  Соціальна структура 
суспільства. 6 4 2 - - 8 2  2    10 

5.  Політична влада. 4 2 2 - - 8      12 
6.  Політична система суспільства. 4 2 2 - - 8 2 2    12 
7.  Держава як основний інститут 

політичної системи. 8 4 4 - - 8 2  2   10 

8.  Вибори і виборчі системи. 
  4 2 2 - - 8      12 

9.  Світовий політичний процес.   4 2 2 - - 8      12 
10.  Соціально-політичні конфлікти.   4 2 2 - - 8      12 
11.  Громадські об'єднання та рухи. 

Політичні партії. 4 2 2 - - 4 2 2    12 

12.  Особистість і політика. 
  4 2 2 - - 6 2  2   10 

Разом: 60 30 28  2 90 14 8 6   136 

 
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
Тема 1. Сучасні науки про суспільство. Соціологічні теорії. 
 Основні підходи до розуміння суспільства і людини. Соціологія як наука про 
соціальні спільноти. Типи соціальних спільнот. Соціальні інститути як механізми 
самоорганізації спільного життя людей та їх різновиди. Структура та функції соціології. 
Місце соціології у системі наук. Специфіка соціології за об’єктом і предметом дослідження. 
 Стан розвитку та специфічні риси сучасного суспільствознавства. Основні парадигми 
сучасного соціального знання та його структура. Теоретична соціологія: основні парадигми. 
Структурний функціоналізм. Соціальна система та її складники. Проблема соціальної 
інтеграції. Соціологія конфлікту. Поняття соціальної взаємодії.  
Тема 2. Особистість як суб’єкт і об’єкт суспільних відносин. 
 Особистість в соціології. Особистість – людина – індивід. Біологічне та соціальне в 
людині. Теорія розвитку особистості. Характерні риси особистості та її внутрішня духовна 
структура. Проблема соціалізації та інтеріоризація. Ресоціалізація особистості в перехідних 
суспільствах. 
Тема 3. Суспільство як соціальна система. 



 Системний підхід до суспільства в соціології. Аналіз суспільства з позицій 
детермінізму. Концепції суспільства. Соціальні системи та підсистеми. 
Тема 4. Соціальна структура суспільства. 
 Поняття соціальної структури. Соціально-класова структура суспільства та тенденції 
змін у сучасному суспільстві. Соціально-етнічна структура суспільства. Соціально-
демографічна структура суспільства. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність. 
Динаміка соціальної структури українського суспільства пострадянського періоду. 
Тема 5. Політична влада. 

    Влада як суспільне явище. Поняття і сутність влади, основні концепції влади. Народ 
- джерело і носій влади. Соціальне призначення влади. Основні види влади: політична, 
економічна, духовна, сімейна. Функції політичної влади. Влада як форма суспільної 
могутності. Характеристики політичної влади. Проблема забезпечення легітимності влади та 
основні її види. Принцип розподілу влади та її історичні форми. Функціонування політичної 
влади. Проблема ефективності політичної влади. Влада і владні відносини у сучасному 
українському суспільстві. 
Тема 6. Політична система суспільства. 

Поняття «політична система суспільства». Політична система як механізм формування і 
функціонування влади в суспільстві, чинник стабілізації і розвитку політичного життя. 
Основні елементи політичної системи, її інституційна,  інформаційно-комунікаційна і 
нормативно-регулятивна підсистеми. Місце і роль у політичній системі держави, політичних 
партій, ЗМІ, політичних асоціацій і об'єднань, різних політичних суб'єктів та їхні 
взаємовідносини. Функції політичної системи: визначення цілей, завдань, програми 
діяльності суспільства, мобілізація ресурсів на досягнення поставлених цілей, інтеграція всіх 
елементів суспільства. Типологія політичних систем: погляди політологів різних шкіл. 
Особливості політичної системи України в історичній ретроспективі. Політична система 
сучасної України. 
Тема 7. Держава як основний інститут політичної системи. 

Походження і сутність держави. Концептуальні підходи до аналізу сутності, 
походження і призначення держави. Основні ознаки і функції держави. Історичний розвиток 
української держави. Форми правління та державного устрою. Державні інститути та органи. 
Класифікація органів державної влади.  Конституція України про основні засади 
державності. Правова та соціальна держава.   
Тема 8. Вибори і виборчі системи. 

Поняття, класифікація, функції виборів. Типологія виборчих систем. Виборча система 
України. Особливості виборчих систем у різних країнах світу. 
Тема 9. Світовий політичний процес. 
         Поняття і сутність міжнародної політики. Функції міжнародної політики в сучасних 
умовах. Україна в системі міжнародних відносин. Глобалізація. 
Тема 10. Соціально-політичні конфлікти.   
           Соціальний конфлікт: сутність, класифікація. Закономірності перебігу соціального 
конфлікту. Розвиток теорії соціального конфлікту. Соціальні технології управління 
соціальними конфліктами. 
Тема 11. Громадські об’єднання та рухи. Політичні партії та партійні системи. 

Громадські організації і рухи в політичній системі. Типологія рухів. 
Поняття «політична партія». Еволюція партій. Типологія партій. Різновиди партійних систем. 
Тема 12. Особистість і політика. 

Людина як суб’єкт політики. Політична соціалізація як процес інтеграції людини в 
політичне життя супільства. Типи політичного статусу особи. Форми політичної участі. 
Політичне відчуження: поняття, типи, прояви. 
 
5.2. Тематика семінарських  занять 

Тема 1. Сучасна наука про суспільство. Соціологія. 
Тема 2. Особистість як суб`єкт і об`єкт суспільних відносин. 
Тема 3. Суспільство як соціальна система. 



Тема 4. Соціальна структура та суспільні процеси. 
Тема 5. Політика. Влада. Політичні режими. 
Тема 6. Політична система суспільства. Політичні еліти. Політичне лідерство. 
Тема 7. Держава в політичній системі. Політична культура та ідеологія 
Тема 8. Вибори і виборчі системи.  
Тема 9. Світовий політичний процес. 
Тема 10. Соціально-політичні конфлікти. 
Тема 11. Громадські об’єднання та рухи. Політичні партії та партійні системи. 
Тема 12. Особистість і політика. 

 
5.3.Організація самостійної роботи 

№ 
з/п Вид роботи Кількість 

годин Форми звітності 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10/2 Конспект лекцій 
2. Подготовка до семінарських занять 26/4 Конспект відповідей на сем 
3. Підготовка до проміжного контролю 4/4 Виконані завдання м.к.р. 
4. Підготовка реферату 20/20 Реферат та його захист 
5. Виконання завдань для самостійної роботи 

 
30/106 

 
Конспект завдань для с.р. 

 Разом 90/136  

 
 

Тематика індивідуальних завдань, рефератів 
 

1. Соціологія в системі суспільних наук. 
2. Сутність і типологія соціологічних досліджень 
3. Передумови виникнення соціології. 
4. Еволюціоністська соціологія Г. Спенсера. 
5. К. Маркс і марксистська соціологія. 
6. Класифікація соціологічних законів. 
7. Основні наукові підходи до розуміння сутності людини. 
8. Основні соціологічні теорії поведінки людини. 
9. Соціальна мобільність: сутність, види, параметри. 
10. Сучасні теорії соціалізації. 
11. Сутність та етапи процесу соціалізації. 
12. Характеристика основних концепцій соціальної структури суспільства. 
13. Еволюція уявлень про суспільство. 
14. Теорія суспільно-економічних формацій. 
15. Концепції локальних цивілізацій. 
16. Циклічна теорія П. Сорокіна. 
17. Визначення сутності соціального конфлікту. 
18. Форми і способи розв’язання соціальних конфліктів. 
19. Загальне та особливе у поглядах Платона та Аристотеля на державу, владу, власність. 
20. Порівняльний аналіз вчень Н.Макіавеллі та Ш. Монтеск’є  про політику і державу. 
21. Поняття суверенітету у концепції Ж. Бодена. 
22. Проблеми відношень між особистістю і державою в політичних концепціях Т. Гоббса 
та Дж. Локка. 
23. Значення концепцій природного права та суспільного договору для розвитку 
політичної теорії і практики. 
24. Макс Вебер про політику як покликання і професію. 
25. Основні ідеї марксистської концепції політики і політичних відносин. 
26. Біхевіоризм як основний метод політичних досліджень американської політології ХХ 
ст. 



27. Сучасна зарубіжна політологія: основні ідеї та напрями дослідження політики. 
28. Концепція трансформації  посткомуністичних суспільств З. Бжезінського. 
29. Періодизація політичної історії та політичної думки в Україні. 
30. Проблеми лідерства у сучасній Україні. 
31. Демократичний політичний режим: сутність та ознаки. 
32. Сучасні концепції демократії. 
33. Поняття виборів та їх роль у формуванні та функціонуванні демократичної держави. 
34. Виборчий процес: етапи та процедури. 
35. Типи виборчих систем: загальна характеристика. 
36. Сутність, характерні риси та функції політичного лідерства. 
37. Політична культура: сутність, структура, функції. 
38. Засадничі принципи класичних теорій еліт Г. Моски, В. Паретто, Р. Міхельса. 
39. Форми державного правління та державного устрою. 
40. Основні теорії соціальної структури суспільства. Сутність і політичне значення 
поняття «середній клас». 
41. Партійні системи та їхня типологія. Особливості партійної системи в Україні. 
42. Соціально – політична сутність марксизму. 
43. Глобальні проблеми людства та шляхи їх розв’язання. 
44. Соціал-демократія як ідейно-політична доктрина. 
45. Вищі органи влади сучасної держави. 
46. Національно-радикальний напрям української політичної думки (Д. Донцов, М. 
Міхновський). 
47. Виборча кампанія. Основні етапи виборчої кампанії. 
48. Політична складова міжнародних відносин. Специфіка і засоби зовнішньої політики. 
49. Громадсько-політичні об’єднання: сутність та різновиди. Громадянське суспільство. 
50. Сутність та функції політичних партій. 
51. Типологія політичних партій. 
52. Сутність та основні чинники формування політичної свідомості. 
53. Політична соціалізація. Етапи та моделі політичної соціалізації. 
54. Зміст, структура і функції політичної культури. Типологія політичної культури. 
55. Поняття та функції геополітики. Основні геополітичні концепції. 
56. Міжнародні відносини: теорія та практика. 
57. Глобалізація як феномен сучасності. 
 

 
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 
6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен. 
 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати самостійної роботи з підручниками та методичними посібниками, а також якість 
виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та виконаних 
індивідуальних завдань. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 
теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 
теоретичним матеріалом. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 
1. Розкрийте основні парадигми сучасної соціології. 
2. Дайте характеристику основним політичним ідеологіям. 
 

 
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 



8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 
 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 
оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 
екзамен залік 

90-100 відмінно 
зараховано 70-89 добре 

51-69 задовільно 
1-50 незадовільно не зараховано 

 
Схема розподілу балів 

Максимальна 
кількість балів 

40 балів 
(поточний контроль) 

10 балів  
(проміжний контроль) 

50 балів 
(підсумковий контроль) 

Мінімальний 
пороговий 

рівень 

20 балів 
(поточний контроль) 

6 балів  
(проміжний контроль) 

25 балів 
(підсумковий контроль) 

 
8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 
задачі стандартним способом, послуговується науковою 
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 
літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 
(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 
навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 
практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді. 



0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань. 

 
8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 
Виконані завдання з соціально-політичних студій 5 
Реферат 5 

 
Критеріями оцінювання виконання завдань з соціально-політичних студій є вміння 

студента правильно відповісти на питання та вміти пояснити теоретичні засади, згідно з 
якими була дана відповідь. 

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та 
оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 
узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 
оформленні цитування й посилань на джерела.  
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 5 балів. Критеріями 
оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 
вміння наводити аргументи та робити висновки. 
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного контролю та 
відповідей на 2 екзаменаційні питання. Максимальна кількість балів за відповідь на 1 
екзаменаційне питання складає 25 балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, 
здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити 
власні висновки, узагальнення, правильно відповідати на додаткові запитання екзаменатора. 

 
 
 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
Основна література: 

1. Барматова, С. П. Політична соціологія: курс лекцій / С.П. Барматова. - К.: 
Аналітичний центр вивчення суспільства, 2003. - 252 с.  

2. Брегеда А. Ю. Основи політології: Навч. посібник / А.Ю. Брегеда. – Вид. 2-ге, 
перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 312 с. 

3. Вербець В.В. Соціологія: навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / 
В.В. Вербець – Київ: Кондор, 2009. – 550 с. 

4. Гансова Е.А. Соціологічні школи та напрямки в Україні наприкінці ХІХ-поч. ХХ ст.: 
Навчальний посібник / Е.А. Гансова – О.: Астропринт, 2000. – 64 с.  

5. Гелей С.Д. Політологія: Навч. Посіб. / С.Д. Гелей, С.М. Рутат – 7-ме вид., перероб. і доп. 
– К.: Знання, 2008. – 415 с. 

6. Герасимчук А.А. Соціологія: Навчальний посібник / А.А. Герасимчук – К.: Вид-во 
Європейського університету, 2003. – 246 с.  

7. Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. / Е. Гіденс – К.: Основи, 1999. – 726 с.  
8. Горлач М. І. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / 

Горлач М. І., М. І. Грибан, В. Г. Кремень — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 840 с. 
9. Історія політичної думки : підручник / за заг ред. Н. М, Хоми [І. В. Алексеєнко, Т. В. 

Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. Л.: «Новий світ », 2016. 1000 с. 
10. Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс. Підручник / М.Л. Лукашевич, М.В. 

Туленков. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2011. – 408 с. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1250134&title=%F1%EE%F6%B3%EE%EB%EE%E3%B3%FF&div=0&source=1&yearFst=2009&yearLst=2010&prev=0&page=0&docType4=14&docType5=15&parentId=0
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1250134&title=%F1%EE%F6%B3%EE%EB%EE%E3%B3%FF&div=0&source=1&yearFst=2009&yearLst=2010&prev=0&page=0&docType4=14&docType5=15&parentId=0


11. Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки: навчальний посібник/ Н. Ю. 
Максимова. - К.: Либідь, 2011. - 520 с. 

12. Павліченко П.П. Соціологія: Навч. посібник. / П.П. Павліченко. – К.: Лібра, 2002. – 256 с.  
13. Піча В.М. Політологія / В.М. Піча, Н.М. Хома // Навч. посібник. – Львів, 2004. 
14. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.. О.В. Бабкіної, 

В.П. Горбатенко. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 528 с. 
15. Політологія. Хрестоматія / Автори-упорядники: В.Г. Кремень, Ю.І. Кулагін, Н.А. 

Латигіна, В.І. Полуріз та ін. – К. : Альтерпрес, 2004. – 827 с. 
16.  Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю.С. Щемшученка, В.Д. Бабкіна, 

В.П. Горбатенка. – К. : Ґенеза, 2008. – 398 с. 
17. Політологія. Навчально-методичний комплекс/ Ф.М. Кирилюк, А.Е. Конверський, В.Ф. 

Цвих, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 697 с. 
18.  Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навчальний посібник / за ред. 

В.Ф.Цвиха. – К.: Знання, 2012. – 374 с. 
19. Політологія. Курс лекцій./ Дмитрів І. С. Гурик М. І., Рудакевич О. М. Томахів В. Я. -

Тернопіль, 2015.- 324 с. 
20. Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей (доповнено) Ред.Струкевич О.К., 

Конотопенко О.П., Лапшин С.А. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016 р. – 403 с. 
21. Примуш М.В. Загальна соціологія: Навчальний посібник. / М.В. Примуш - К.: ВД 

"Професіонал", 2004. - 592 с. 
22. Радугин А.А. Социология.: Курс лекций. / А.А. Радугин, К.А. Радугин – М.: Центр, 1999. 

– 160 с.  
23. Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. Вид. п’яте. Тернопіль: 

Астон, 2015. 304 с. 
24. Сірий Є. В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві 

теорії: навчальний посібник / Є. В. Сірий. - 2-ге вид. - К.: Атіка, 2007. - 480 с.  
25. Соціологічна енциклопедія / Укладач В.Г. Городяненко. - К.: Академвидав, 2008. - 
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