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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

– 5 

Галузь знань: 

05 – соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр і назва) 

За вибором студента 

 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

2 
4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: міні-

проект, есе 

Семестр: 

Загальна кількість 

годин – 150 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 5,3 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

26 год. 

Семінарські 

39 год 

Самостійна робота 

85 год. 

Індивідуальні завдання: 

міні-проект, есе 

Вид контролю: залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: виробити в студентів вміння критично оцінити соціокультурні, 

соціоекономічні та соціополітичні та різних рівнів проблеми сучасності. 

 

Завдання:  

ознайомити студентів з соціологічною перспективою дослідження 

соціальних проблем; критичне осмислення соціокультурних, соціополітичних та 

соціоекономічних проблем сучасності; вироблення в студентів вміння 

презентувати авторську роботу, дискутувати, відстоювати власну позицію та 

комунікувати в малій групі. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

понятійно-категоріальний апарат соціології соціальних проблем; 

теоретичні, методологічні та методичні основи дослідження соціальних проблем 

сучасності. Студенти повинні навчитися аналізувати соціально-економічні, 

соціально-політичні, та культурні перетворення, які відбулися у сучасному 

українському соціумі, а також основні особливості соціальних проблем 

сучасного суспільства та тенденції їхнього виникнення та збільшення; 

визначення соціальних проблем сучасного соціуму, причини їхнього виникнення 

та шляхи подолання, запобігання чи вирішення. У студента мають сформуватися 

поглиблені знання тих теоретичних напрацювань зарубіжних і вітчизняних 

соціологів, в яких знайшли відображення вище зазначені процеси і явища.  

 

вміти:  

віднайти ефективні засоби використання соціальних механізмів контролю та 

регулювання соціально-політичних, економічних та етнокультурних процесів; 

надавати об’єктивне знання стосовно реального стану суспільства; презентувати 

результати соціологічного дослідження для цільової аудиторії; оцінити та 

контролювати вплив соціально-економічних та техногенних факторів на 



4 

забруднення довкілля; інтерпретувати сутність, визначати цілі подолання, форми 

і критерії соціальних проблем; оцінювати наслідки глобальних проблем для 

сучасного українського суспільства; виявляти специфіку інституційних 

перетворень і їхній вплив на проблеми населення; оцінювати і обирати дієві 

превентивні способи щодо запобігання чи унеможливлення сучасних проблем у 

суспільстві; науково коректно полемізувати з колегами та аргументувати свої 

твердження; ефективно використовувати різноманітний теоретичний і 

емпіричний матеріал при написанні індивідуальних наукових робіт. 

 

Переносні навички: 

1. Студент опанує необхідні теорії та підходи до розгляду різного роду 

соціальних проблем, що допоможе самостійно організовувати та проводити 

відповідні практичні науково-дослідні проекти. Крім того, досвід інших осіб, які 

отримали диплом бакалавра соціології, показує, що здобуті професійні навики 

надають широкі можливості для роботи в суспільній сфері (social work), 

наприклад, в урядових структурах всіх рівнів, в громадських організаціях та 

політичних партіях, в різних комітетах, в складі груп виборців, тощо. 

2. Студент покращить комунікативні здібності, наприклад, навички роботи 

в складі творчих груп різного рівня, або збагатить вміння аргументовано 

представляти та захищати вироблені позиції перед аудиторією, тощо. 

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.  

Вибіркова навчальна дисципліна «Соціальні проблеми сучасності» є 

складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр». Ця дисципліна дозволить студентові виділяти, вивчати та 

аналізувати ключові суспільні потреби та запити. Виробить навички соціальної 

діагностики суспільних проблем. Вони надають можливість науковцю 

прослідкувати не тільки числові виміри соціального явища, але й детально 

визначити його причинно-наслідкові зв’язки, глибинно проінтерпретувати його 

динаміки в тій чи іншій системі координат, отримати точку відліку для широкого 
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спектру висновків, базовану на світоглядних цінностях конкретних індивідів, або 

малих суспільних груп, тощо.  

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ І. Теоретико-методологічні підходи до соціальних проблем 

 

Тема 1. Соціальні проблеми у дзеркалі ранніх соціологічних теорій 

Історія розвитку досліджень соціальних проблем, теорія соціальної патології 

та соціальної дезорганізації, недоліки ранніх теорії соціальних проблем 

 

Тема 2. Соціальні проблеми у дзеркалі функціоналістського та критичного 

підходів 

Переваги та недоліки функціоналістської та критичної теорії соціальних 

проблем 

 

Тема 3. Конструктивістський підхід до дослідження соціальних проблем 

Стратегії конструювання соціальних проблем, стратегії дедраматизації 

соціальних проблем, переваги та недоліки конструктивізму у розгляді соціальних 

проблем 

 

Тема 4. Управлінські проекції наукового осмислення соціальних проблем: 

моделі соціальної політики 

Консервативна, ліберальна, соціально-демократична та соціалістична моделі 

соціальної політики 

 

МОДУЛЬ ІІ. Соціокультурні, соціополітичні та соціоекономічні проблеми 

сучасності 

Тема 5. Глобалізація в контексті соціальних проблем 

Історія розвитку глобалізації, суперечності процесів глобалізації, глобалізація 

та локалізація  



6 

 

Тема 6. Гендерні проблеми 

Гендерні стереотипи, особливості гендерної стратифікації, гендерні ролі 

 

Тема 7. Соціальні проблеми у сімейній сфері 

Сучасні тенденції у шлюбно-сімейній сфері: переваги та недоліки, нові форми 

шлюбу та сім’ї  

 

Тема 8. Розвиток ІКТ у контексті формування соціальних проблем 

Роль Інтернету, телекомунікацій та мобільного зв’язку у формуванні соціальних 

проблем  

 

Тема 9. ЗМК в конструюванні соціальних проблем 

Теоретичні основи та результати досліджень аналізу конструювання 

соціальних проблем засобами масової комунікації 

 

Тема 10. Екологічні проблеми: соціологічний аспект 

Екологічна культура, проблеми її формування, екологічні рухи, роль суспільства 

у формуванні та вирішенні екологічних проблем 

 

Тема 11. Економічні проблеми: соціологічний аспект 

Становище України у світових рейтингах економічної успішності, демократії 

та соціального добробуту. 

 

Тема 12. Етнонаціональні соціальні проблеми: соціологічні аспекти 

Етнонаціональні відносини та їх проблемні аспекти, етнонаціональні 

стереотипи та конфлікти 

 

Тема 13. Злочинність як соціальна проблема 

Теорії злочинності, «білокомірцева» та корпоративна злочинність, корупція, 

міжнародна злочинність, проблеми пенітенціарної системи 
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Тема 14. Соціальні проблеми різних вікових груп 

Соціальні проблеми дітей, молоді, людей середнього та старшого віку  

 

Тема 15. Соціальні проблеми групи переселенців, які виникли в наслідок 

бойових дій на Сході та повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 

Соціальні проблеми сімей, людей похилого віку, дітей.  

 

Тема 16. Суспільно-політичні наслідки для країни внаслідок кризи на Сході 

країни повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 

Політична криза. Порушення прав людини. Гуманітарна криза.  

 

Тема 17. Проблеми із збереження та розвитку культури.  

Особливості презентації сучасного мистецтва. Сучасне кіно, театр. Міський 

простір. Трансформація музеїв та бібліотек.  

 

Тема 18.  Перенаселення земної кулі. Демографічні проблеми.  

Глобальна демографічна криза. Перенаселення земного шару: чи потрібна нам 

ще одна планета чи це міф?  

 

Тема 19. Хвороби ХХІ століття.  COVID-19.  

Найпоширеніші захворювання ХХІ стліття: серцево-судинні захворювання, 

СНІД/ВІЛ, туберкульоз, вродженні патології, онкологічні захворювання, 

цукровий діабет, алергії, ожиріння. COVID-19: нові виклики перед системою 

охорони здоров’я та глобальною політикою.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

Л с ла

б 

інд с.р. л п ла

б 

Ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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МОДУЛЬ І. Теоретико-методологічні підходи до соціальних проблем 

Соціальні 

проблеми у 

дзеркалі ранніх 

соціологічних 

теорій   

11 2 2   7       

Соціальні 

проблеми у 

дзеркалі 

функціоналістсь

кого та 

критичного 

підходів 

11 2 2   7       

Конструктивіст

ський підхід до 

дослідження 

соціальних 

проблем 

11 2 2   7       

Управлінські 

проекції 

осмислення 

соціальних 

проблем: моделі 

соціальної 

політики 

11 2 2   7       

Разом за 

модулем 1 

44 8 8   28       

МОДУЛЬ ІІ. Соціокультурні, соціополітичні та соціоекономічні 

проблеми сучасності 

Глобалізація в 

контексті 

соціальних 

проблем4 

7 2 2   3       

Гендерні 

проблеми 

8 2 2   4       

Соціальні 

проблеми у 

сімейній сфері 

9 2 4   3       

Розвиток ІКТ у 

контексті 

формування 

соціальних 

проблем  

8 2 2   4       

ЗМІ в контексті 

конструювання 

7 2 2   3       



9 

соціальних 

проблем  

Екологічні 

проблеми: 

соціологічні 

аспекти  

8 2 2   4       

Економічні 

проблеми: 

соціологічний 

аспект 

7 2 2   3       

Етнонаціональ

ні соціальні 

проблеми: 

соціологічні 

аспекти 

8 2 2   4       

Злочинність як 

соціальна 

проблема 

8 2 2   4       

Соціальні 

проблеми 

різних вікових 

груп 

5  2   3       

Соціальні 

проблеми 

групи 

переселенців, 

які виникли в 

наслідок 

бойових дій на 

Сході та 

повномасштабн

ого вторгнення 

в Україну 24 

лютого 2022 

7  2   5       

Суспільно-

політичні 

наслідки для 

країни 

внаслідок кризи 

на Сході країни 

та 

повномасштабн

ого вторгнення 

в Україну 24 

лютого 2022.  

6  2   4       
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Проблеми із 

збереження та 

розвитку 

культури.  

7  2   5       

 Перенаселення 

земної кулі. 

Демографічні 

проблеми.  

6  2   4       

Хвороби ХХІ 

століття.  

COVID-19.  

5  1   4       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

106 18 31   57       

Усього годин  150 26 39   85       

ІНДЗ             

Усього годин 150 26 39   85       

 

 

5. Самостійна робота 

 Самостійна робота студентів полягає у підготовці до семінарських та 

лекційних занять. Студентам пропонується самостійно опрацювати та поглибити 

знання з наступних тем, зробити конспект, що перевірятиметься викладачем по 

даним темам на семінарських заняттях. 

 

№ Назва теми Години 

МОДУЛЬ І. Теоретико-методологічні підходи до соціальних проблем 

1.  Соціальні проблеми у дзеркалі ранніх 

соціологічних теорій   

7 

2.  Соціальні проблеми у дзеркалі 

функціоналістського та критичного підходів 

7 

3.  Конструктивістський підхід до дослідження 

соціальних проблем 

7 

4.  Управлінські проекції осмислення соціальних 

проблем: моделі соціальної політики 

7 

МОДУЛЬ ІІ. Соціокультурні, соціополітичні та соціоекономічні 

проблеми сучасності 

5.  Глобалізація в контексті соціальних проблем 3 

6.  Гендерні проблеми 4 

7.  Соціальні проблеми у сімейній сфері 3 

8.  Розвиток ІКТ у контексті формування 

соціальних проблем  

4 
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9.  ЗМІ в контексті конструювання соціальних 

проблем  

3 

10.  Екологічні проблеми: соціологічні аспекти  4 

11.  Економічні проблеми: соціологічний аспект 3 

12.  Етнонаціональні соціальні проблеми: 

соціологічні аспекти 

4 

13.  Злочинність як соціальна проблема 4 

14.  Соціальні проблеми різних вікових груп 3 

15.  Соціальні проблеми групи переселенців, які 

виникли в наслідок бойових дій на Сході та 

повномасштабного вторгнення в Україну 24 

лютого 2022 

5 

16.  Суспільно-політичні наслідки для країни 

внаслідок кризи на Сході країни та 

повномасштабного вторгнення в Україну 24 

лютого 2022.  

4 

17.  Проблеми із збереження та розвитку культури.  5 

18.  Перенаселення земної кулі. Демографічні 

проблеми.  

4 

19.  Хвороби ХХІ століття.  COVID-19. 4 

 Разом 85 

 

 
6. Індивідуальні завдання  

 

Індивідуальне завдання полягає у підготовці студентом індивідуального 

завдання на тему: «_______ соціальна проблема?». У вказаному індивідуальному 

завданні формулюється проблема, доводиться її актуальність, коротко 

викладаються та співставляються різні точки зору, подаються аргументи на 

користь обраної студентом точки зору.  

Тема есе: “________” 

 

 
7. Методи навчання 

 

Викладання навчальної дисципліни «Соціальні проблеми сучасності» 

характеризується використанням:  

 традиційних методів навчання (лекції із застосуванням презентацій 

Power Point, семінарські заняття) 
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 інтерактивних методів (бесіда, «мозкова атака», кейс-метод, ситуативні 

вправи, рольова гра, дискусія) 

 активних методів (виконання творчих завдань із застосуванням 

спеціальних методів соціологічних досліджень). 

 
8. Методи контролю 

 

Як засоби діагностики успішності навчання та засвоєння отриманих знань 

студентами використовуються тестові завдання, завдання модульного контролю, 

перевірка якості написання творчих робіт. 

Передбачається комплексне оцінювання роботи студентів:  

 на лекційних заняттях (відповіді на питання, участь в дискусіях, 

опонування та робота в парах та групах) (20 балів) 

 оцінка за аналіз фільму (20 балів) 

 оцінка за модульну контрольну роботу/есей (20 балів) 

 оцінка за навчальний проект (ІНДЗ), та робота над розробкою та 

представленням навчальної презентації (40 балів) 

Зарахування заліку можливе за умови набрання студентом не менше 51 

балів зі 100 можливих та виконання усіх передбачених навчальним планом видів 

робіт.  

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т

1 

Т 

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

 

6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 7 6 8 6 6 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 

 

 

 

 



13 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Кількість балів 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка 5-ти 

бальна 

Зарахування 

курсу 

90-100 A 5 (відмінно) Так 

81-89 B 4 (дуже добре) Так 

71-80 C 4 (добре) Так 

61-70 D 3 (задовільно) Так 

51-60 E 3 (достатньо) Так 

21-50 (за роботу 

в семестрі) 
– – незадовільно 

До 20 (за роботу в 

семестрі) 
FX 2 

незадовільно 

(оцінка автома-

тично виставл. у 

відомість) 

Сумарна кількість 

балів після здачі 

по талону 

№ 1, 2 – від 0 до 

50 

FX 2 незадовільно 

Сумарна кількість 

балів після здачі 

по талону 

«К» – від 0 до 50 

F 2 незадовільно 

 

 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни «Соціальні проблеми сучасності» 

2. Електронна читанка 

 

 

11. Рекомендована література 

1.  Аза Л. Структурна композиція етнічної ідентичності    // Соціокультурні 

ідентичності та практики / Під ред. А.Ручки. Київ, 2002. С.201-213. 

2. Алєксєєнко Т. Ф. Концептуалізація соціально-педагогічних основ сучасного 

сімейного виховання : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.05; 13.00.07 / Т. 

Ф. Алєксєєнко. Київ, 2017. 48 с. 

3. Актуальні економіко-правові, соціальні та екологічні аспекти розвитку 

промисловості та суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
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інтернетконференції (1–31 березня 2020 року) / Міністерство освіти і науки 

України, Криворізький національний університет. Кривий Ріг: КНУ, 2020. 134 

с. 

4. Балахтар В. В. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на 

формування професійної компетентності особистості фахівця соціальної 

роботи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Т. 66, № 4. С. 93–

104. 

5. Білорус О.Г., Мацейко Ю.М. Глобальна перспектива і сталий розвиток: 

(системні маркетологічні дослідження). – К. : МАУП, 2005. – 492 с. 

6. Вебер, Макс. Протестантська етика і дух капіталізму / Пер. з нім. О. 

Погорілого. — К. : Наш Формат, 2018. ISBN 978-617-7552-28-3. 

7. Війна на Донбасі: реалії та перспективи врегулювання. Режим доступу: 

https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Donbas.pdf 

8. Гриценко О. Пророки, пірати, політика і публіка. Культурні індустрії й 

державна політика в сучасній Україні / О. Гриценко, В. Солодовник. – К.: 

“К.І.С.”, 2003. – 168 с. 

9. Дюркгайм Е. Самогубство. Соціологічне дослідження / Пер. з фр. 

Л.Кононович. — К.: Основи, 1998. — 519 с.  

10. Ільчук Л. І. Світовий досвід моделей соціальної політики та їх можливість 

використання в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Ільчук – Режим доступу : 

http://cpsr.org.ua/index. php?option=com_content&view=article&id=363:2014-

02-21-06- 52-37&catid=20:2010-06-13-21-06-26&Itemid=27. 

11. Коваліско Н.В. Основи економічної соціології: навч.-метод. посібник /Н.В. 

Коваліско, А.І.Кудринська – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 442 

с. osnovy-ekonomichnoji-sotsiolohiji. 

12.  Марценюк Т. Гендер і чоловіки // Гендер для всіх. Виклик стереотипам. – К.: 

Основи. – 2017. – С. 199-216. 

13. Мельник О. Стале землекористування та вирішення екологічних проблем у 

Європейському Союзі як досвід на шляху до забезпечення сталого розвитку в 

Україні. Режим доступ: http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/763 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9786177552283
https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Donbas.pdf
http://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
http://rep.btsau.edu.ua/handle/BNAU/763
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14. Мокряк М. О. Теорії негативного впливу засобів масової інформації / М. О. 

Мокряк // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, 

майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г О. Ульянова. - Одеса : 

Видавничий дім «Гельветика», 2017. - С. 334-336. 

15. Соціальна політика в Україні: реалії та перспективи оновлення : монографія / 

за ред. В.Г. Никифоренка. Одеса, 2015. 363 с. 

16. Середа В. Особливості репрезентації національно-історичних ідентичностей в 

офіційному дискурсі президентів України і Росії   // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. 2006. №3.С.191-212. 

17. Середа В. Вплив польських та українських шкільних підручників з історії на 

формування польсько-українських етнічних стереотипів // Вісник львівського 

університету. Вип.35-36. Львів, 2000. С.387-399. 

18. Сердюк О. Перша проба наркотичних речовин як закономірність адиктивної 

поведінки / Сердюк О. // Право і безпека. — 2004. — № 3. — С. 232–235.  

19. Сто років виживання. Від яких вірусів постраждала Європа у ХХ та ХХІ 

століттях. Режим доступу:  https://tyzhden.ua/Society/241671 

20. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах 

глобалізацій них викликів / [авт. — упоряд. Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. 

Г. Чижевський, М. М. Шевченко]. К. Парламентське видавництвою 2009ю — 

62 с. 

21. Паніна Н. Національна толерантність, національний ізоляціонізм та 

ксенофобія в Україні // Україна 2002. Моніторинг соціальних змін. Київ, 2002. 

С.445-459. 

22. Піддубна Л. Лікар – народу не ворог / Л. Піддубна // Ваше здоров’я. – 2004. – 

№ 32 (758) 20–26. 08. 04 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.vz.kiev.ua 

23. Пилипенко В.Є Українська соціологія сьогодні: дослідження основних сфер 

життєдіяльності суспільства: Монографія / В.Є. Пилипенко. – Л.: ЗУКЦ, 2012. 

– 326с. 

https://tyzhden.ua/Society/241671
http://www.vz.kiev.ua/
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24. Процько Є. С. Соціальні мережі в контексті навчання молоді. Наукова 

молодь: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 14 

груд. 2017 р.). К.: ІІТЗН НАПН України, 2017. 353 с. 

25. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім П 61 батькам 

та сім’ям з дітьми зі Сходу України : посіб. для практиків соціальної сфери / 

Мельник Л.А. та ін. ; за ред. Волинець Л.С. – К. : ТОВ «Видавничий дім 

«Калита», 2015. – 72 с. 

26. Рущенко І. Соціологія злочинності: Монографія / Рущенко І. – Харків: Вид-во 

Харківського національного університету внутрішніх справ, 2001. – 370 с. 

27. Collins R. Sociological Insight: An Introduction to Non-obvious Sociology. 

NewYork. Oxford University Press, INC. 1982. – 206 р.  

28. Corporate and Governmental Deviance: Problems of Organizational Behavior in 

Contemporary Society. Ed. By Ermann M. D., Lundman R. J. 6th ed. - Oxford 

university press. 2002. – 336 р.  

29. Deviance and Social Control: a Reader / Ed. by R. Weitzer. McGraw-Hill higher 

education. NY. 2002. – 397 р.  

30. Goode E. Deviant Behavior. – 7th ed. New Jersey. Pearson Prentice Hall. 2005. – 

452 р.  

31. Social Deviance: Readings in Theory and Research / Ed. by H. N. Pontell. 3rd ed. 

New Jersey. Prentice Hall, Upper Saddle River. 1999. – 448 р.  

32. Staples W. Everyday Surveillance: Vigilance and Visibility in postmodern Life. 

Lanham. Rowman & Littlefield Publishers, INC. 2000. – 191 р.   

33. Kolot, A.M. (2010), Social`na bezpeka: teoriya ta ukrayins`kaprakty`ka: 

Monografiya [Social Security: Theory and Ukrainian Practice: Monograph], 

KNEU, Kyiv, Ukraine 

34.  Popli G., Kumari S. Study on the Effects of Globalization and Sustainable 

Development: India’s Perspective // SSRN Papers. – 2012. – № 2124569. – P. 1. 

35. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: 

Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015  // The 

United Nations: website. – 2018. – Access Mode: 

https://undocs.org/en/A/RES/70/1. 

https://undocs.org/en/A/RES/70/1.
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36. The Global Gender Gap Report 2018: Insight Report.  Geneva: Switzerland; the 

World Economic Forum, 2017.  355 p. 

37.  John Gathergood, Jörg Weber. Self-control, financial literacy & the co-holding 

puzzle. Journal of Economic Behavior & Organization № 107. 2014. P. 455–469. 

38. Tittenbrun J. (2010). Sociology of the economy versus economic sociology. 

Warsaw forum of economic sociology, vol. 1, no. 1, pp. 165–185. 

39. Calnitsky D. Economic sociology as disequilibrium economics: a contribution to 

the critique of the new economic sociology. The sociological review. 2014. № 62. 

P. 565–592. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека кафеди історії та теорії соціології ЛНУ ім. І. Франка 

(Університетська 1, ауд. 328)  

2. Інтернет-ресурси: 

БІБЛІОТЕКА ГУМЕР http://www.gumer.info/     

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL http://erc.europa.eu/   

EUROPEAN COMMUNICATION RESEARCH AND EDUCATION 

ASSOCIATION http://ecrea.eu/   

SOCIOLOGICAL RESEARCH ONLINE 

http://www.socresonline.org.uk/home.html   

INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION http://www.isa-

sociology.org/  

Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http//www.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/19/theme_19.php?code=19.  

Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://obozrevatel.com/nevs/62-ukrainskihsimej-bezditni.htm.  

Статистична інформація щодо туберкульзу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://stoptb.in.ua/ru/abouttuber/one/den-borby-s-tu. Результати діяльності 

галузі охорони здоровя України: 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим  

 

http://www.gumer.info/
http://erc.europa.eu/
http://ecrea.eu/
http://www.socresonline.org.uk/home.html
http://www.isa-sociology.org/
http://www.isa-sociology.org/
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