




Вступ 
 
1. Мета дисципліни – сформувати у студентів систему поглядів на засади соціальної 

політики держави в Україні та світі загалом; на функціонування груп інтересів у політиці та  

на відмінність груп інтересів і груп тиску, лобістської діяльності та корупції.  
 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
2.1 До початку вивчення дисципліни «Соціальні засади у політиці та групи інтересів у 

політиці» студенти повинні мати узагальнені знання про соціальну складову державної 

політики в Україні та світі загалом, основні моделі реалізації соціальної політики в 

політичній науці та суміжних галузях знань; функціонування груп інтересів у політиці, 

основні підходи до визначення груп інтересів в соціально-економічному та політичному 

вимірах. 
2.2 Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо аспектів соціальної політики, 

соціально-економічних та політичних процесів в подій; застосовувати основні поняття, 

категорії парадигми й теорії для аналізу політичного процесу і явищ; працювати з 

нормативно-правовими актами для розуміння правових умов функціонування груп інтересів 

в Україні та світі. 
2.3 Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування політичних, соціально-економічних, 

культурних процесів та явищ. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Соціальні засади у політиці та групи 

інтересів у політиці» спрямована на розкриття особливостей соціально політики як системи 

дій та заходів державний інституцій, спрямованих на вдосконалення суспільних відносин. 

Дана дисципліна розкриває зміст наступних засад соціальної політики: створення умов для 

реалізації соціального потенціалу людини; сприяння розвитку соціальних відносин; розвиток 

соціально-трудових відносин; реформування системи соціального захисту; удосконалення 

системи соціального страхування; реформування ринку праці та зайнятості тощо. Також 

увага зосереджена на функціонуванні груп інтересів у політиці, відмінності груп інтересів та 

груп тиску. Особливості національних моделей взаємодії груп тиску/лобістьских груп в 

системі взаємовідносин «бізнес – держава – громадянське суспільств – індивід». 

Пропонується аналіз лобістської діяльності та корупції як схожих, проте протилежних за 

своєю суття явища.  
 
4. Завдання (навчальні цілі) – сформувати у студентів цілісну систему знань про 

засади соціальної політики держави, основні моделі соціальної політики; зарубіжний та 

вітчизняний досвід реалізації державою засад соціальної політики; про загальну теорію 

функціонування груп інтересів у політиці; специфіку функціонування інститут лобізму; 

відмінності лобістської діяльності та корупції; практичний досвід реалізації механізмів 

взаємодії груп інтересів та держави.  
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Результати навчання: 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

Форми 
(та/або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 
Знати: 

1.1 

Сутність основних політичних та  
соціальних-економічних явищ та 

процесів, що є предметом 

дисципліни «Соціальні засади у 

політиці та групи інтересів у 

політиці».  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Завдання для 

самостійної роботи 15 

1.2 

Сутність та базові поняття 

соціальної політики та теорії 

груп інтересів; моделей реалізації 

соціальної політики та специфіку 

функціонування груп тиску в 

державах як з формалізованою, 

так і неформалізованою 

системою лобізму. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Завдання для 

самостійної роботи 15 

1.3 

Нормативно-правову базу 

функціонування груп інтересів в 

Україні та світі, її проблеми та 

основні напрямки удосконалення. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Завдання для 

самостійної роботи 10 

Вміти:  

2.1 

Аналізувати соціально-економічні 

і політичні явища, критично 

оцінювати їх в ЗМІ та в мережі 

інтернет, надавати їм фахову 

інтерпретацію з урахуванням 

здобутків політичних наук, що є 

першим кроком до розуміння 

взаємодії груп інтересів і держави 

та засад соціальної політики. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Завдання для 

самостійної роботи 10 

2.2 

Знаходити пояснення проблемам 

соціальної, громадсько-політичної 

та професійної діяльності в 

закономірностях функціонування 

суспільства, політики і влади. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Завдання для 

самостійної роботи 15 

2.3 

Аналізувати процеси та явища, на 

локальному, регіональному, 

загальнонаціональному та 

міжнародних рівнях для розуміння 

поточної ситуації та здатності 

спрогнозувати алгоритми 

подальшого розвитку обстановки. 
Розкривати сутність актуальних 

соціально-економічних і 

політичних проблем, конфліктів 

груп інтересів процесі реалізації їх 

соціально-економічних та 

політичних інтересів. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Завдання для 

самостійної роботи, 
контрольна робота 

5 



 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
Результати навчання  

дисципліни (код) 
Програмні  
результати навчання (назва) 

1.1
 

1.2
 

1.3
 

2.1
 

2.2
 

2.3
 

3.1
 

3.2
 

3.3
 

4.1
 

4.2
 

ПРН 3. Вміти критично мислити у сфері  
професійної діяльності + +  + + + +   + + 

ПРН 6. Знати свої права та обов’язки як члена  
демократичного суспільства та 

використовувати їх у професійній діяльності. 
  + + + +      

 
7. Схема формування оцінки 
7.1 Форми оцінювання  
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1-1.3), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – 
результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 
1. Самостійна робота: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 –      48-80 балів; 
2. Підсумкове оцінювання у формі заліку: залік виставляється за результатами роботи 

студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для 

успішних студентів. Після вивчення всіх тем курсу проводиться підсумкова контрольної 

Комунікація:  

3
3.1 

Використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

інформаційних інтернет-ресурсів, 

читання новітньої соціально-
економічної та політичної 

літератури. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Завдання для 

самостійної роботи 5 

3
3.2 

Представляти результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, 

есе, презентацій. 

Лекція, 

самостійна 
робота 

Завдання для 

самостійної роботи 5 

2
3.3 

Вести полеміку стосовно 

актуальних проблем державної 

соціальної політики та боротьбі 

груп інтересів за владу і ресурси. 

Лекція Завдання для 

самостійної роботи 5 

Автономність та відповідальність:  

4
4.1 

Самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 

державної соціальної політики, 
вільно володіти методами 

обробки, аналізу та синтезу 

наукової інформації. 

Самостійна 

робота 
Завдання для 

самостійної роботи 10 

4
4.2 

Нести відповідальність за 

достовірність інформації, яка 

повідомляється під час 

семінарських занять та 

використовується при написанні 

самостійних робіт. 

Самостійна 

робота 
Завдання для 

самостійної роботи 5 



робота (2 питання, 6-10 балів за кожне). Загалом підсумкова контрольна робота оцінюється в 

діапазоні від 1 до 20 балів. Оцінка за неї не може бути меншою за 12 балів для отримання 

загальної позитивної оцінки за курс. 
 
Якщо студент під час семестру набрав менше, ніж 48 балів за обидві частини, то 

позитивної оцінки за залік він не отримує навіть за умови успішного написання підсумкової 

контрольної роботи. Для отримання позитивної підсумкової оцінки обов’язково слід 

відпрацювати в усній формі розглянуті на семінарі питання та/або виконати самостійні 

завдання у кількості, необхідній, щоб добрати бали до 24. 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами, дослідження цінностей, написання 

тексту рекомендацій). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі  80 балів; 
- в мінімальному вимірі 48 балів. 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 80 20 100 
 
7.2 Організація оцінювання 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 балів Max – 80 балів 

 
Самостійна робота 

Есе до тем: 3, 5, 9 (загалом 3 

есе) Min – 12 балів Max – 30 балів 

Аналітична записка до тем: 7, 

11, 12 (загалом 3 аналітичні 

засипки) 
Min – 12 балів Max – 30 балів 

Мікро дослідження до теми 8 Min – 12 балів Max – 20 балів 
Підсумкова 

контрольна 

робота 
До тем 1-12 Min – 12 балів Max – 20 балів 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 
 Min – 60 Max – 100 

 
Критерії оцінювання: 
1. Самостійна робота (есе): 
10-9 балів – студент у повному обсязі розкрив питання, вільно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу; 
8-7- бали – студент у достатньому обсязі розкрив питання, вільно його виклав в матеріалі, 

але не навів достатньої аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
6-4 бали – в цілому розкрив питання, але не продемонстрував глибину знань, не спирається 

на необхідну навчальну літературу, Має в есе суттєві неточності; 
3-1 бали – не в повному розкрив питання, фрагментарно та поверхово його виклав, 

недостатньо розкрив зміст поставленого питання. Має суттєві помилки в есе. 



2. Самостійна робота (аналітична записка): 
10-9 балів – студент у повному обсязі розкрив питання, вільно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу; 
7-6- бали – студент у достатньому обсязі розкрив питання, вільно його виклав в матеріалі, 

але не навів достатньої аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
5-3 бали – в цілому розкрив питання, але не продемонстрував глибину знань, не спирається 

на необхідну навчальну літературу, Має в есе суттєві неточності; 
2-1 бали – не в повному розкрив питання, фрагментарно та поверхово його виклав, 

недостатньо розкрив зміст поставленого питання. Має суттєві помилки в есе. 
3. Самостійна робота (мікро дослідження): 
20-18 балів – студент у повному обсязі розкрив питання, вільно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу; 
17-12- бали – студент у достатньому обсязі розкрив питання, вільно його виклав в матеріалі, 
але не навів достатньої аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
11-6 бали – в цілому розкрив питання, але не продемонстрував глибину знань, не спирається 

на необхідну навчальну літературу, Має в есе суттєві неточності; 
5-1 бали – не в повному розкрив питання, фрагментарно та поверхово його виклав, 

недостатньо розкрив зміст поставленого питання. Має суттєві помилки в есе. 
4. Підсумкова контрольна робота: 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються 

несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-1 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 
Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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