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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Політологія та соціологія» складена 

відповідно до освітньої програми підготовки військових фахівців. 

 

Рівень вищої освіти                перший (бакалаврський)  

Ступінь вищої освіти      бакалавр 

Галузь знань       01 Освіта 

Спеціальність       017 Фізична культура і спорт 

Спеціалізація           Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах 

 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності розвитку 

суспільства, закони і принципи формування, функціонування і розвитку певних політичних 

систем, механізми дії і форми прояву закономірностей в діяльності особи, соціальних 

спільностей, класів і націй, народів і держав; становлення, розвиток і функціонування 

соціальних спільнот і форм їх самоорганізації: соціальних систем, соціальних структур та 

інститутів. 

Наукову основу дисципліни складають світова і вітчизняна спадщина в області 

політичної та соціологічної теорій, а також досягнення в області філософії, економічної 

теорії, культурології, психології та інших гуманітарних наук.  

Методологічною основою викладання дисципліни є її діалектика, закони, категорії і 

методи даних наук. 

В підготовці фахівця дисципліна займає одне з провідних місць, тому що вона 

забезпечує випускників теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для 

формування наукових поглядів, переконань та ідеалів у відношенні політичного та 

соціального життя суспільства, політичної соціалізації особистості, формує загальні основи 

політичної та соціальної культури. 

Міждисциплінарні зв’язки: визначені у структурно-логічній схемі згідно додатку 1 

до програми.  

Дисципліна вивчається курсантами у 6, 7 семестрах та відповідає освітньо-

кваліфікаційному рівню перший (бакалаврський). Міждисциплінарні зв’язки: вивчення 

навчальної дисципліни «Політологія та соціологія» тісно пов’язується з навчальними 

дисциплінами “Статути ЗС України та їх практичне застосування (у т.ч. стройова 

підготовка)”, “Філософія (релігієзнавство, логіка, етика і естетика)”, проходження первинної 

військово-професійної підготовки. Отримані знання використовуються при вивченні 

навчальних дисциплін “Правознавство (у т. ч. основи військового законодавства та 

міжнародне гуманітарне право)”, “Основи військового управління (у т.ч. штабні процедури 

НАТО) ”, “Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у т. ч. ОДТ, БЖД, ООП, БВД)”, 

“Історія війн та воєнного мистецтва (у тому числі історія українського війська) ”. 

 

1. Загальна мета навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія та соціологія» є 

ознайомлення майбутніх офіцерів з основами сучасної політичної науки, розширення і 

закріплення знань про політику, політичні інститути, процеси та явища; формування знання 

про предмет, структуру, історію, понятійний апарат, основні теоретичні напрямки та 

дослідницькі методи сучасної соціології. 

 

 

 

 

 



2 Компетентності, які набуваються під час засвоєння 

навчальної дисципліни 
 

1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на засадах патріотизму і 

державності.  

2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

3. Здатність використовувати закони й принципи політології та соціології у поєднанні 

із вмінням аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства в 

контексті світової історії, застосовувати набуті знання для прогнозування соціально-

політичних процесів і на цій підставі формувати у підпорядкованого особового складу 

національну свідомість, високі морально-психологічні якості громадянина-патріота. 

 

 

3. Запланований результат навчання 
 

Згідно з вимогами освітньої програми визначені та сформульовані наступні 

результати навчання:  

1. Знати та розуміти правові засади функціонування держави; основи законодавства 

України; системи забезпечення національної безпеки України та основні принципи її 

функціонування; структури сектору національної безпеки та оборони держави, особливості 

функціонування і взаємодії його складових; основи діяльності та структури сучасних 

європейських інститутів і міжнародних відносин в умовах інтеграційних процесів 

2. Спілкуватися та працювати в команді з представниками інших професійних груп 

різного рівня, з військовослужбовцями з інших країн, беручи до уваги різні термінологію, 

фонові знання та розуміння своїх колег щодо визначених завдань3. Здійснювати коректний 

аналіз та оцінку політичної ситуації; 

4. Володіти навичками політичної культури, вміти застосувати політичні знання в 

своїй професійній та громадській діяльності; 

5. Ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку 

інших осіб. 

6. Аналізувати суспільні явища за допомогою різноманітних теоретичних моделей 

соціальної взаємодії, соціальної структури, соціальних змін;  

7. Випускники будуть здатні вміти самостійно характеризувати структуру соціального 

закону, особливості причин та механізмів соціального конфлікту в армійському колективі, 

особливості прояву соціальних законів в ЗС України. 

8. Випускники здобудуть адекватні знання та розуміння, що відносяться до базових 

областей політології та соціології. Масштаб цих базових знань буде достатнім, щоб успішно 

стажуватися в одній із наукових груп. 

Здобуті навички дозволять дають можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі політичного та соціального характеру, зберігаючи при цьому критичне відношення до 

усталених наукових концепцій.  

 

4. Зміст навчальної дисципліни 
 

На засвоєння навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредитів ЄКТС за 

навчальним планом 

 

Блок змістових модулів 1. Блок змістових модулів 1. Закономірності розвитку 

політичної сфери життя суспільства. 

 

Змістовий модуль 1. Політика і наука про політику. 

Зміст і сутність політики та політичного життя в суспільстві. Політологія як наука, її 

категорії, закономірності , методи та функції. Воєнна політологія як галузь політичної науки. 



Еволюція політичної думки. Історія розвитку політичної думки з доби Стародавнього 

світу до Нового часу. Основні напрямки зарубіжної політичної думки у ХIХ-XX століттях. 

Розвиток політичної думки в Україні. 

 

Змістовий модуль 2. Влада як ключова категорія політології. 

Політична влада як соціальне явище. Функціонування та легітимність політичної 

влади. 

ЗСУ в системі органів державної влади. Правове регулювання процесу забезпечення 

обороноздатності та будівництва Збройних Сил України. Органи державної влади як 

суб’єкти управління Збройними Силами України. 

 

Змістовий модуль 3. Політична система суспільства. 

Сутність та структура політичної системи суспільства. Типи політичних систем. 

Функції ПСС. Політична система в Україні. Політичні партії та виборчі системи. Сутність і 

типологія політичних партій. Функції партій і їхня роль у політичному процесї. Партійні 

системи: сутність та різновиди. Порівняльний аналіз виборчих систем. 

 

Змістовий модуль 4. Держава та громадянське суспільство. 

Виникнення держави та її ознаки. Державне правління та устрій. Політичні режими. 

Громадянське суспільство. Громадянське суспільство: сутність та значення. 

Громадянське суспільство як передумова створення демократичної політичної системи. 

 

Змістовий модуль 5. Особа і політика. 

Особа у політичних відносинах та процесі. Людина в системі соціально-політичних 

відносин та процесі. Політична соціалізація особи та її особливості в Україні. 

Політичні еліти та політичне лідерство. Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії. 

Сутність і типологія політичних лідерів. Політична еліта сучасної України. 

 

Змістовий модуль 6. Основи геополітики. Україна в системі міжнародних 

відносин. 

Зовнішня політика України: принципи та пріоритети. Міжнародні відносини і 

міжнародна політика. Україна на міжнародній арені (історичний аспект). Зовнішня політика 

незалежної України. Україна і міжнародні організаціі. Європейські інтеграційні процеси та 

Україна. Україна і Захід: двосторонні стосунки. Україна у сучасному світі. 

 

Змістовий модуль 7. Національна безпека та воєнна політика України. 

Національна безпека України. Сутність та зміст національної безпеки України. 

Сутність та зміст воєнної політики України. Армія у демократичному суспільстві. 

Походження та сутність армій. Основні тенденції розвитку сучасних армій. 

Воєнна доктрина України. Сутність воєнної доктрини України. Зміст воєнної 

доктрини України. Обороноздатність держави та її військова могутність. 

 

Блок змістових модулів 2. Соціоструктурні аспекти суспільства. Нормативні та 

інституціональні засади функціонування суспільства та особистості. 

 

Змістовий модуль 8. Соціологія як наука про суспільство. 

Соціологія як наука. Предмет, об'єкт, методи соціології. Структура і функції соціології 

як науки. Закони і категорії соціології. Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної 

думки. Протосоціологічний період. Класичний період у розвитку світової соціології. 

Соціологічна думка та соціологія в Україні. Основні школи та концептуальні напрями 

сучасної західної соціології. 



 

Змістовий модуль 9. Суспільство як соціальна система. 

Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку. Соціальна структура суспільства. 

Соціальна стратифікація. Характерні особливості сучасного суспільства. Армія як 

соціальний інститут Особливості соціальної взаємодії. Соціальна взаємодія та соціальні 

зв'язки. Соціальні відносини та соціальні конфлікти. 

 

 Змістовий модуль 10. Особистість в системі соціальних відносин.  

Особистість у системі соціальних відносин. Соціологічні підходи до вивчення 

особистості та її місця в суспільстві. Соціологічна структура особистості. Соціалізація 

особистості. Основні етапи соціалізації. Агенти та інститути соціалізації особистості в 

сучасному суспільстві. Соціальний статус та соціальна роль особистості.  

 

Змістовий модуль 11. Спеціальні і галузеві соціологічні теорії. 

Галузеві соціологічні теорії. Економічна соціологія. Етносоціологія. Соціологія 

культури. 

Спеціальні соціологічні теорії (соціальні інститути). Соціологія освіти. Соціологія 

права. Соціологія праці та зайнятості. Соціологія сім,ї. Гендерна соціологія. 

Спеціальні соціологічні теорії (соціальні процеси). Соціологія конфліктів. Соціологія 

мобільності. Соціологія урбанізації. Соціологія масової комунікації. 

 

Змістовий модуль 12. Методика та особливості організації соціологічних 

досліджень. 

Методика і техніка соціологічних досліджень. Соціологічне дослідження: поняття, 

функції, види. Програма соціологічного дослідження та її компоненти. 

Аналіз соціологічної інформації. Роль та види опитувань у зборі первинної соціальної 

інформації. Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації. 

Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування. 

Методологічні основи передбачення майбутнього. Методи соціологічного 

прогнозування. Модель у соціальному прогнозуванні. Письмове відпрацювання контрольних 

питань (теоретична частина, тестове завдання). 
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9. Наказ Міністерства оборони України від 10.12.2014 року № 883 «Про затвердження 

Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України».  

10. Наказ Міністерства оборони України від 31.12.2014 року №948 дск «Про затвер-

дження Концепції інформаційної операції у Збройних Силах України». 

11. Наказ Міністерства оборони України від 27.01.2015 року №40 «Про затвердження 

Положення про службу військового духовенства (капеланську) службу у Збройних Силах 

України». 

12. Наказ Міністерства оборони України від 19.05.2015 року №222 «Про затвердження 

Інструкції з оформлення протоколів про військові адміністративні правопорушення». 

13. Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил Украї-

ни від 06.02.2015 року № 2980/С «Тимчасова інструкція щодо організації психологічного су-

проводження та психологічного відновлення військовослужбовців». 

14. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 14.03.2016 року № 109ДСК 

«Про затвердження Тимчасової настанови з морально-психологічного забезпечення підгото-

вки та застосування Збройних Сил України». 

15. Директива начальника генерального штабу Збройних Сил України від 04.11.2015 

року Д-17 ДСК «Про вдосконалення діяльності органів військового управління з метою пок-

ращення морально-психологічного стану, військової дисципліни і правопорядку у Збройних 

Силах України». 

16. Наказ МОУ №36 від 29.06.10 «Про затвердження Положення про організацію 

військово-соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у Збройних 

Силах України». 

17. Директива Міністра оборони України від 29.12.2006 року № Д-57 «Про організацію 

культурно-виховної, просвітницької роботи та дозвілля військовослужбовців, членів їхніх сімей, 

працівників Збройних Сил України». 

18. Директива Міністра оборони України від 17.04.2006 року № Д-22 «Про 

вдосконалення системи військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України». 

19. Наказ Міністерства оборони України від 31.12.2014 року №948 дск «Про затвер-

дження Концепції інформаційної операції у Збройних Силах України». 



20. Наказ Міністерства оборони України від 27.01.2015 року №40 «Про затвердження 

Положення про службу військового духовенства (капеланську) службу у Збройних Силах 

України». 

21. Наказ Міністерства оборони України  від 09.12.2015 року № 702 «Про затвердження 

Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, які 

брали участь в антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових час-

тин (підрозділів)». 

22. Наказ МОУ № 95 від 22.02.2016р. «Про затвердження Концепції підготовки Зброй-

них Сил України». 

23. Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил Украї-

ни від 16.11.2012 року №240 «Про впровадження психологічної підготовки особового складу 

в навчальний процес підготовки органів управління та військ (сил)». 

24. Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил Украї-

ни від 04.12.2014 року №317 «Про затвердження Положення про Психологічну службу 

Збройних Сил України». 

25. Наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил Украї-

ни від 06.02.2015 року № 2980/С «Тимчасова інструкція щодо організації психологічного су-

проводження та психологічного відновлення військовослужбовців». 

26. Директива начальника генерального штабу Збройних Сил України від 04.11.2015 

року Д-17 ДСК «Про вдосконалення діяльності органів військового управління з метою пок-

ращення морально- психологічного стану, військової дисципліни і правопорядку у Збройних 

Силах України». 

27. Наказ Міністерства оборони України від 20 липня 2015 року № 346 «Про особливо-

сті організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства 

оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Украї-

ни». 

28. Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст. Хрестоматія. Під ред. О.І. 

Семківа. - Львів: Світ, 1996. 

29. Політологія. Під  ред . В.Ф. Смолянюка. - Вінниця: Нова книга, 2002. 

30. Політологія (в 2-х частинах). – Київ, 2001.  

31. Соціологія: Курс лекцій. 2-е вид., виправлене і доповнене / За ред. В.М.Пічі. – Львів, 

2003. 

32. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г.Городяненка. – 2-ге вид., перероб., доп., - К., 

2002. 

33. Соціологія: Навчальний посібник/ За ред. С.О.Малєєва. – 2-е вид. випр. І доп. – К., 

2003. 

34. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посібник/За ред.В.Є.Пилипенка. – К., 2003. 

35. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник/За заг. ред. 

В.М.Пічі. – К.; Львів, 2012. 

36. Соціологія. Підручник. 5-те вид. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2014 р. 

37. Социология. Конспект лекцій. – Одесса, 2010. 

38. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій. 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів, 2003.  

39. Практикум з соціології. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів освіти. – Львів, 2012. 

40. Саєнко І.В., Самуйлік М.М. та ін. Політологія: Навчальний посібник. – Одеса, ВА, 

2012.  

 

Допоміжна 

 

39. Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини. Монографія. – К., 

2000. 

40. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2000. 

41. Базів В.А. Політичні партії в незалежній Україні: ґенеза і типологія. – Львів:Світ. – 1999. 

42. Вебер М. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. – К., 1998. 



43. Гіденс Е. Соціологія. Пер. з англ., - К., 1999. 

44. Гірник А.М. Основи конфліктології. – К., 2001. 

6. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992. 

45. Демократичний цивільний контроль над воєнною сферою в Україні: на шляху від реформи 

до змісту // Національна безпека і оборона. – 2000. - №11. 

46. Злобіна О.Г., Тихонович В.О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. –К.,2001. 

47. Кирилюк Ф.М. Історія політології. – К., 2002. 

48. Кін Дж. Мас-медіа і демократія. – К., 1999. 

49. Коваліско Н.В., Хоронжий А.Г. Регіональна трудова мобільність. – Львів, 2002. 

50 Колодій А.Ф. Політичні режими сучасності та перехід до демократії. – К., 1999. 

51. Маковецький А.М. Соціологія. – Чернівці, 2000. 

52 Мельник Т.М. Гендерна політика в Україні. – К., 1999. 

53. Огаренко В.М. Соціологія малих груп. Підручник. – Запоріжжя, 2002. 

54. Огаренко В.М., Малахова Ж.Д. Соціологія праці. Навчальний посібник. – Запоріжжя, 2001. 

55. Проблеми формування і діяльності опозиції в Україні (матеріали круглого столу). – К.: 

Коаліція громадських організацій «Свобода вибору», 2001. 

56. Піча В.М. Соціологія особистості // Соціологія: терміни, поняття, персоналії / За заг. ред.. 

В.М.Пічі. -  К., 2003. 

57. Проблеми насильства в сім ї: правові та соціальні аспекти / Упоряд. Руднєва О.М. – Х., 

1999. 

58. Селіванов Л.В. Парадокси свободи і демократії // Віче. – 2000. - №12. 

59. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.- М.,1992. 

60. Требін М. Армія на політичній авансцені // Людина і політика. – 2001. - №1. 

61. Теория и история феминизма.Учебное пособие. – Х., 1994. 

62. Юрій М.Ф. Основи політології. – К., 2003. 

63. Якуба О.О. Сім’я як соціальний інститут / Соціологія. – Харків, 1996. 
 

Інформаційні ресурси 
64. Закон України «Про вибори народних депутатів України»- < 

http://www.cvk.gov.ua/metod/kultura/npa/vnd.htm> 

65. Закон України «Про об'єднання громадян» - < http: // zakon.nau.ua/doc/?uid = 

1085.110.16&nobreak = 1 > 

66. Закон України «Про вибори Президента України» - < http: // 

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-14 > 

67. Закон України «Про політичні партії України»- < http: // 

zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.715.12&nobreak=1> 

68. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів».- < 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2487-17/page> 

67. Закон України «Про основи національної безпеки України». - <http: // 

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15 
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6. Види та форми контролю успішності навчання 

 

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку під час підготовки 

курсантів на кафедрі тактики. На кафедрі тактики використовуються такі види контролю: 

вхідний, поточний, самоконтроль, модульний (рубіжний), семестровий, підсумковий. 

Під час застосування контрольних заходів виконуються вимоги ЄКТС. 

Поточний контроль проводиться науково-педагогічними працівниками на всіх видах 

навчальних занять. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або 

письмового експрес-контролю (летючки) під час проведення навчальних занять, виступів 

курсантів при обговоренні питань на семінарських заняттях, а також у формі комп'ютерного 

тестування. 

Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань під час його 

проведення визначаються кафедрою тактики. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основною інформацією під час проведення диференційованого заліку 

(модульного контролю) і враховуються науково-педагогічними працівниками при визначенні 

підсумкової оцінки з навчальної дисципліни тактика. 

Самоконтроль призначений для самооцінки курсантами якості засвоєння навчального 

матеріалу з конкретної навчальної дисципліни (теми, змістового модуля).  

Модульний (рубіжний) контроль - це контроль знань, вмінь, навичок курсантів (після 

вивчення логічно завершеної частини (змістового модуля) програми навчальної дисципліни 

загальна тактика. Модульний контроль може проводитися у формі усного опитування, 

контрольної роботи, тестування тощо. 

Результати модульного (рубіжного) контролю є додатковою інформацією під час 

проведення заліку і враховуються науково-педагогічним (педагогічним) працівником при 

визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання курсантів на 

проміжних або заключному етапах їх навчання на кафедрі тактики і проводиться відповідно 

до навчального плану у 7 семестрі на першому (бакалаврському рівні) у формі 

диференційованого заліку.  

Диференційований залік  – це контроль знань курсантів (слухачів, студентів) після ви-

вчення навчального матеріалу в обсязі, визначеному робочою програмою навчальної дисци-

пліни на підставі результатів поточного (модульного) контролю. Форма проведення 

диференційованого заліку (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і структура 

контрольних завдань та критерії оцінювання визначаються робочою програмою навчальної 

дисципліни та рішенням відповідної кафедри. 

Для підготовки до диференційованого заліку у вигляді окремого контрольного 

заходу, за необхідності, надається один навчальний день за рахунок обсягу часу, який 

відведено на вивчення відповідної навчальної дисципліни під час самостійної роботи.  

Оцінювання результатів підсумкового контролю навчальних досягнень курсантів 

здійснюється за 100-бальною шкалою, за шкалою ЄКТС та національною шкалою. Сума 

балів за всі види навчальної діяльності: 90 - 100 балів відповідають оцінці за шкалою ЄКТС - 

"A", за національною шкалою - "відмінно"; 80 - 89 балів - "B" - "добре"; 65 - 79 балів - "C" - 

"добре"; 55 - 64 бали - "D" - "задовільно"; 50 - 54 бали - "E" - "задовільно"; 35 - 49 балів - "FX" 

- "незадовільно" з можливістю повторного складання; 1 - 34 бали - "F" - "незадовільно" з 

обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни. 

Курсанти, які не склали диференційований залік (екзамен) з поважних причин, 

ліквідують академічну заборгованість у термін, встановлений начальником Військової 

академії. Повторне перескладання диференційованого заліку (екзамену) допускається не 

більше двох разів. Друге перескладання диференційованого заліку (екзамену) у курсантів 

приймає комісія, яка створюється начальником (завідувачем) кафедри. 
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Умовні позначення: 

 Назва дисципліни Умовне 

позначення 

Політологія та соціологія 

 

 

Філософія 

 
 

Українська мова за професійним спрямуванням 

 

 

Правознавство (в т.ч. основи військового 

законодавства та міжнародне гуманітарне право) 

 

 

Історія України та української культури 

 

 

Військова педагогіка та психологія (в т.ч. лідерство) 

 

 

Морально-психологічне забезпечення підготовки та 

застосування Збройних Сил України 

 

Основи військового управління 

 

 

Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у 

т.ч. охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, 

основи охорони праці, безпека військової діяльності 
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