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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Соціологія влади» призначена для здобувачів 

вищої освіти в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за 

спеціальністю 054 «Соціологія» освітнього ступеня «бакалавр» факультету 

історії, політології та міжнародних відносин Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти знаннями 

щодо сутності влади та форм реалізації її у суспільстві. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є феномен влади у 

різномнітних її проявах. 

Мета курсу: вивчення влади у визначенні головних її суб’єктів, об’єктів, 

джерел, ресурсів та форм прояву; значення влади для будівництва держави; 

історії виникнення, формування, принципів функціонування влади, місця та 

ролі кратології у сучасній соціології. 

Завдання курсу «Соціологія влади»: 

– висвітлення сутності, теоретичних підходів та проблематики 

політичної географії; 

– вивчення основих теорій та концепцій потрактування влади;  

– аналіз влади як соціального явища, основних форм її прояву;  

– висвітлення основних характеристик політичної та державної влади;  

– охарактеризувати співвідношення політичної та державної влади.   

 

Очікувані результати навчання 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує 

набуття здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних 

та спеціальних (фахових). 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати спеціалізовані 

завдання в предметній сфері політології та застосовувати ключові теорії і 

методи політичних досліджень та аналізу політики у експертно-аналітичній, 

політико-організаційній, консультаційній, викладацькій і громадській сфері 

практичної професійної діяльності, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.  

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Синтез та аналіз.  Здатність до  абстрактного мислення,  аналізу та 

синтезу соціальних процесів і явищ.  

ЗК2. Знання предметної області та розуміння  професійної діяльності 

соціолога. 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  



ЗК8. Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії, 

переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, 

демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і інтелектуальних 

навичок. 

ЗК9. Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії, 

переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, 

демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і інтелектуальних 

навичок. 

 

Фахові компетентності 

(ФК) 

ФК1. Здатність аналізувати соціальні явища, процеси, протиріччя, 

конфлікти, проблеми тенденції розвитку суспільства на мікро-,мезо-, 

макро- та глобальному рівнях. 

ФК2. Здатність вивчати та аналізувати соціальні відносини, 

різноманітні прояви соціальної диференціації, соціальної структури, 

соціальної стратифікації та соціальної мобільності.  
ФК6. Уміння проектувати соціальні технології, програми та проекти 

щодо вирішення проблем розвитку суспільства, розв’язання соціально-

політичних конфліктів та протиріч, забезпечення процесів демократизації, 

гуманізації, соціокультурної інтеграції, екологізації, політики сталого 

розвитку суспільства. 

ФК7. Здатність до комплексної обробки та аналізу інформації 

статистичного, соціологічного, політико-правового та соціально- 

психологічного характеру, необхідних для розробки та обґрунтування 

ефективних політико-управлінських рішень. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна 

 

Програмні результати навчання 

(РН) 

РН1. Застосовувати критичне мислення, раціональну аргументацію, 

аналіз та синтез. 

РН2. Розуміти предметну область та базову специфіку професійної 

діяльності. 

РН7. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних 

та інформації з різних первинних та вторинних джерел. 
РН8.Працювати у професійних колективах, державних і недержавних 

організаціях. 

РН9.Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам 

масової інформації, експертам з інших галузей знань. 

РН11. Аналізувати соціальні явища, процеси, протиріччя, конфлікти, 

проблеми тенденції розвитку суспільства на мікро-, мезо-, макро- та 

глобальному рівнях. 



РН12. Вивчати та аналізувати соціальні відносини, різноманітні прояви 

соціальної диференціації, соціальної структури, соціальної стратифікації та 

соціальної мобільності. 

РН16. Проектувати соціальні технології, програми та проекти щодо 

вирішення проблем розвитку суспільства, розв’язання соціально-політичних 

конфліктів та протиріч, забезпечення процесів демократизації, гуманізації, 

соціокультурної інтеграції, екологізації, політики сталого розвитку 

суспільства. 

РН17. Комплексно обробляти та аналізувати інформацію статистичного, 

соціологічного, політико-правового та соціально- психологічного характеру, 

необхідну для розробки та обґрунтування ефективних політико-

управлінських рішень. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щопонеділка, з 12:45 до 14:05 (2 академічні години). 

Он-лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем 

щопонеділка з 18.00 до 20.00; щочетверга з 18.00 до 20.00.  

E-mail викладача: lyudmyla.valyukh@rshu.edu.ua  

 


