Питання на Державний іспит
з нормативних навчальних дисциплін (по 23 питання)
1. «Розвиток соціології як науки к. ХХ – поч. ХХІ ст.»
1. Метапарадигмальна модель теоретичної соціології
2. «Перша», «друга» і «третя» соціології: порівняльний аналіз
класифікацій Г. Зборовського та П. Штомпки
3. «Соціологія повсякденності» П. Штомпки та її характерні риси
4. Класифікація етапів розвитку соціології у зарубіжній та вітчизняній
соціології
5. Потреба відмови від «спадщини минулого» для соціології сучасності та
завдання створення соціології глобалізації у концепції Е. Гідденса
6. Чотири рівні соціологічного аналізу в добу глобалізації згідно поглядів
Н. Смелзера
7. Н. Смелзер про чотири революції доби глобалізації, їхню суть і складові
8. Поняття «глобалізм», «глобальність», «глобалізація» та їхні визначення
в працях У. Бека. Причини невідворотності глобальності
9. Відмінність «контейнерної» соціології Першого Модерну від глобальної
соціології сучасності згідно концепції У. Бека
10.Дискусія між П. Бурдьє та М. Буравим щодо шляхів створення соціології
глобалізації. Різниця між «багатою соціологічною Північчю» та «бідним
соціологічним Півднем» у характеристиці М. Буравого
11.Чотири типи соціології доби глобалізації і завдання кожної з них (згідно
концепції М. Буравого)
12.«Соціологічна інтервенція» (А. Турен) у країнах різного типу та форми її
прояву. Посилення соціальної ролі соціології як умова успішного
розвитку сучасного українського суспільства
13.Уявлення П. Бергера про глобалізацію до і після проведення
міжнародного дослідження у 10 країнах світу. Різновиди глобалізації
14.«Слабкі» і «сильні» культури 10 країн світу згідно поглядів П. Бергера і
С. Гантінгтона в аспекті їхньої реакції на впливи глобалізації
15.Соціальна нерівність як одна з провідних тем соціології сьогодення.
Різновиди соціальної нерівності в оцінці соціологів світу
16.Поняття «ексклюзії» та «обмеженої інклюзії» як якісно нових різновидів
соціальної нерівності у працях папи Франциска і Т. Пікетті
17.Методологічні повороти та їхні різновиди. Три методологічні повороти
Дж. Уррі та їхні характерні риси

18.Структура сучасного соціологічного знання і місце в ній теорій загального
рівня (метатеорій). Три різновиди метатеорій в концепції Дж. Рітцера
19.Міждисциплінарність в сучасній соціології як вимога об’єднання зусиль
представників різних гілок науки. Типи взаємодії наук в умовах
міждисциплінарності
20.Мультипарадигмальність соціології та потреба переходу від
фрагментації до інтеграції сучасного соціологічного знання
21.Марксизм як загальна теорія для всіх соціальних наук в СРСР: згубні
наслідки для соціології
22.Стан сучасного українського суспільства як стан сингулярності
23.Характеристика української соціології сьогодення з врахуванням
тенденцій і перспектив розвитку світової соціологічної думки

2. «Аналітична соціологія»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Передумови виникнення проекту аналітичної соціології
Загальна характеристика проекту аналітичної соціології
Пояснюючі спроможності соціології з позиції аналітичної соціології
Теоретичні передумови проекту аналітичної соціології
Методологічні засади аналітичної соціології
Механістичне пояснення: загальна характеристика
Механістичне пояснення у порівнянні з поясненням на основі загального
закону та статистичного пояснення
8. Поняття соціального механізму в аналітичній соціології
9. Основні теорії середнього рівня та їхнє продовження в проекті аналітичної
соціології
10.Трансдисциплінарні зв’язки проекту аналітичної соціології
11.Принцип структурного індивідуалізму
12.Принципи каузально-супервенційних зв’язків макро- та мікрорівнів
соціальних систем
13.Механістичне пояснення в структурі каузально-супервенційних зв’язків
соціальних структур
14.Теоретична модель соціальної динаміки у контексті каузальносупервенційних зв’язків соціальних структур
15.DBO теорія: загальна характеристика
16.DBO – моделі на рівні окремого агента
17.DBO – моделі на рівні соціальних взаємодій

18.Загальні засади агентно-орієнтованого імітаційного моделювання
19.Загальна модель дослідницького циклу в проекті аналітичної соціології
20.Теорія раціональної дії та її вплив на проект аналітичної соціології
21.Основні положення теорії ігор
22.Мережевий аналіз та інструментарій аналітичної соціології
23.Загальна характеристика АВС моделей
Шановні студенти – випускники магістерської програми!
Нагадуємо вам, що Державний іспит зі спеціальності Соціологія відбудеться 1112 грудня 2018 р. На іспит виноситься питання з 23 білетів:
- кожне перше питання – з нормативної навчальної дисципліни «Розвиток
соціології як науки к. ХХ – поч. ХХІ ст.»;
- кожне друге питання – з нормативної навчальної дисципліни «Аналітична
соціологія»;
- кожне третє питання – програма соціологічного дослідження з
магістерської дипломної роботи (відповідно до теми студента).
З питань проведення іспиту та консультацій прохання звертатися до
викладачів проф. Черниш Н.Й. та доц. Савчинського Р.О.

