




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4. 

Галузь знань 05 – 

соціальні та поведінкові 

науки 
Вибіркова 

Модулів  

Спеціальність: 054 - 

Соціологія  
  

  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів  3-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  

участь у виконанні 

міні-проєкту  
(назва)  

Семестр: 

Загальна кількість 

годин – 120 год.  

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2 год. 

лекц., 2 год. сем. 

занять, самостійної 

роботи студента – 3.5 

год.  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:  

бакалавр 

32 год.  

Практичні, семінарські 

32 год.  

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

56 год.  

Індивідуальні завдання 

  

Вид контролю:  Залік 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вибіркової навчальної дисципліни «Соціологія 

ідентичностей» є формування загальних та фахових компетентностей у 

ділянці засвоєння людиноцентричної проблематики та сучасних знань про 

тенденції та можливі напрямки соціологічного теоретизування й 

використання новітніх дослідницьких технологій у пост-глобалізаційний 

період (кейс ідентичностей). Ці компетенції формуватимуться завдяки 

кращому розумінню студентами потенційних можливостей сучасних 

класифікацій соціологічного знання включно з авторською схемою 

виділення чотирьох етапів з акцентом на редукції глобалізаційних процесів 

та зміцненні регіоналізму, що має суттєвий вплив на модифікацію 

соціологічних знань та урізноманітнення дослідницьких технологій 

вивчення процесів ідентифікації. На цій основі студенти оволодіватимуть 

процедурами виділення головних трендів та перспектив розвитку 

соціологічного теоретизування щодо ідентичностей,  що продемонструє 

віяло дослідницьких підходів у ситуації мультипарадигмальності соціології 

сьогодення. Будуть відпрацьовані чотири дослідницькі процедури 

емпіричних досліджень в рамках «першої», «другої», «третьої» соціологій 

та вивчення віртуальної ідентичності. 

 

Завдання: 

- чітко уявляти місце та призначення соціології ідентичностей у загальній 

структурі сучасного соціологічного знання, яке носить 

мультипарадигмальний характер; 

-  розглянути  і систематизувати аксіоматичні ядра дослідження 

ідентичностей у соціології сьогодення та основні концептуальні 

поняття, притаманні для класичного і не-класичного теоретизування 

стосовно ідентичностей; 

- відпрацювати методику здійснення емпіричних досліджень 

ідентичностей, релевантну обраним теоретико-методологічним 

підходам; 

-  продемонструвати механізми та соціальні технології щодо реалізації в 

економічній та управлінській практиках державних органів і НДО 

прикладних соціальних програм, скерованих на усебічний розвиток 

особистості, її ціннісно-ідентифікаційної складової, формування 

ідентичності громадянина України в умовах триваючої російської 

агресії; 



 

 

  

- розвинути у студентів навички реалізації групових соціальних проектів з 

організації та проведення емпіричних досліджень індивідуальних, 

групових та соцієтальних ідентичностей. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен   

     знати: 

предметне поле дисципліни «Соціологія ідентичностей» та її місце у 

структурі соціологічного знання; суть і характер якісних змін у розвитку 

соціологічної науки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.; головні етапи і 

тенденції розвитку соціології сьогодення та її новий пост-глобалізаційний 

етап, представників нових гілок соціологічного знання і головні положення 

аксіоматичних ядер їхніх теорій на прикладі вивчення ідентичностей; 

здійснювати компаративний аналіз напрямів соціологічного теоретизування 

з проекцією на проблематику ідентичностей, обирати та аргументувати свій 

вибір; знати тематику та ознаки, суть головних поворотів методологічного 

характеру у розвитку сучасної соціології та ті новітні тренди, які притаманні 

кожному з них і соціологічній науці сучасності в цілому із їхнім 

застосуванням до вивчення ідентичностей; знати суть наукових дискусій 

стосовно різних шляхів вивчення ідентифікаційних процесів у світі і в 

Україні; знати можливості і межі використання нового соціологічного 

знання до аналізу ідентифікаційного кейсу  соціологічної проблематики; 

знати якісно нові методи здійснення емпіричних досліджень у царині 

ідентичностей, адекватні прирощенню соціологічного знання в усій його 

багатоманітності;  

 

вміти: 

 

застосовувати набуті знання до аналізу новостворених соціологічних 

 теорій і концепцій стосовно ідентичностей як у світовій, так і у вітчизняній 

соціології; на цій основі та за допомогою компаративного аналізу 

аксіоматичних ядер новітніх соціологічних теорій і концепцій вміти 

виробляти свою теоретичну позицію у вивченні конкретного різновиду 

ідентичностей, добирати аргументи щодо її висунення і обстоювання; вміти 

здійснювати соціологічну інтерпретацію обраних теоретичних положень 

щодо ідентичностей з подальшою їхньою інтерпретацією та 

операціоналізацією у програмі авторського соціологічного дослідження; 

чітко окреслювати можливості дослідження сучасних ідентифікаційних 

процесів і явищ відповідно до головних напрямків соціологічного 



 

 

  

теоретизування в соціології сьогодення; вміти аналізувати теоретичні 

доробки вітчизняних соціологів щодо ідентичностей та з’ясовувати їхню 

валідність на фоні поетапного розвитку світової соціологічної думки та 

нової української реальності; реалізувати набуті знання для здійснення 

емпіричних досліджень ідентичностей за допомогою участі у розробці, 

дизайнуванні та виконанні групових проєктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни «Соціологія ідентичностей» 

Тема 1. Вступ до проблематики вивчення ідентичностей у сучасному  

соціологічному знанні (4 год. лекц., 4 год. семін. занять; 8 год. самост.  

роботи) 

  Зародження проблематики ідентичностей у науковому знанні Нового часу. 

Доробок психологічної науки у виокремленні та трактуванні поняття 

ідентичності (Е. Еріксен). Відповідь соціології як науки на актуалізацію 

проблематики ідентичностей. Символічний інтеракціонізм та розгляд 

ідентичностей як соціального продукту, що формується в процесах 

міжособистісної та міжгрупової взаємодії. Розширення проблематики 

соціологічного вивчення ідентичностей після ІІ Світової війни. Перші спроби 

емпіричного аналізу ідентичностей з використанням традиційних кількісних і 

якісних методик. Ускладнення структури соціологічного знання і його вплив на 

появу різних підходів до розуміння ідентичностей. Поява і формування трьох 

соціологій внаслідок методологічних поворотів сучасності. Множинність 

соціальної реальності і становлення віртуальної реальності. Віртуальна 

ідентичність як новий предмет соціологічного аналізу сьогодення. 

 

Тема 2. Дослідження ідентичності в межах макросоціології (6 год. лекц.,  

  6 год. семін. занять; 10 год. самост. роботи) 

  «Перша» соціологія як соціологія великих соціальних структур і утворень. 

Макросоціологія та її загальнонаукова основа – соціологічний позитивізм. 

Об»єктивна реальність як головний предмет вивчення у макросоціології та 

місце в ній ідентичностей. Соцієтальна ідентичність суспільства. Соціальні 

ідентичності великих соціальних груп і утворень. Залежність ідентичностей від 

соціальної структури суспільства. Можливості та обмеженість 

макроструктурних уявлень про ідентичність. Методичні аспекти емпіричних 

соціологічних досліджень сучасних ідентичностей в макросоціології. Кількісні 

методи та їх сучасні модифікації. Вторинний аналіз баз даних конкретно-

соціологічних досліджень ідентичностей, проведених українськими і 

зарубіжними аналітиками. Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на 

вдосконалення кількісних емпіричних методик. Процедури Data Analysis, їхні 

різновиди та можливості застосування до вивчення ідентичностей. Пост-

кількісні методи дослідження ідентичностей.  

 

 

Тема 3. Проблематика ідентичностей у мікросоціології (6 год. лекц.,  

  6 год. семін. занять; 10 год. самост. роботи) 

  Розвиток соціологічного знання про ідентичності у не-класичній лінії 

соціологічного теоретизування (у «другій» соціології чи мікросоціології). 

Різновиди символічного інтеракціонізму та відображення в них проблематики 

ідентичностей. Соціологічне вивчення ідентифікаційних процесів через 

символічні різновиди міжгрупових та індивідуальних соціальних взаємодій. 

Обрання та зміна ідентичностей. Множинність ідентичностей особистості та 



 

 

  

малих соціальних груп. Зв»язок ідентичностей із суб»єктивною реальністю. 

Феноменологічна соціологія у пошуках сенсу ідентичностей. 

Інтерсуб»єктивний світ індивідів та їхні повсякденні практики. Проблема 

вибору, зміни ідентичностей та можливості їхньої реалізації у повсякденному 

житті. Конструювання ідентичностей. Теорія ідентичностей П. Бергера і Т. 

Лукмана. Сучасні різновиди соціологічного конструктивізму (критичний і 

психологічний дискурс-аналізи, фрейм-аналіз І. Гофмана) тощо. Якісні методи 

та їхні різновиди як методичні інструменти емпіричного вивчення 

ідентичностей. Застосування гарфінкелінгу як методу вивчення ідентичностей у 

форс-мажорних ситуаціях. Пост-якісні методи (Н. Костенко, К. Тягло) та їхнє 

використання у вивченні ідентичностей. 

 

Тема 4. Ідентичності та їхні прояви у повсякденному житті індивідів  

  (6 год. лекц., 6 год. семін. занять; 10 год. самост. роботи). 

«Третя» соціологія П. Штомпки як дуалістична спроба віднайдення 

зв»язку між об»єктивною та суб»єктивною візіями реальності. Два 

методологічних повороти сучасності (Every Day Turn, Visual Turn) та їхні 

аплікації на аналіз ідентичностей. Соціологія людської екзистенції П. Штомпки у 

двох своїх частинах: соціологія повсякденності (теоретичні виміри) та візуальна 

соціологія (методичні процедури). Застосування ідей П. Штомпки у вивченні 

проблематики ідентичностей у повсякденному житті індивідів. Формування 

ідентичностей через структуру (а) повсякденних практик та (б) аспектів 

повсякденності. Візуальні методи емпіричного дослідження ідентичності. Чотири 

способи інтерпретації отриманої соціологічної інформації стосовно ідентичностей 

та їхніх проявів у повсякденному житті особистості / соціальної групи. Загальна 

характеристика мікросоціологічних варіантів тлумачення ідентичностей. 

 

Тема 5. Віртуальна ідентичність та можливості і межі її соціологічного 

вивчення (6 год. лекц., 6 год. семін. занять; 10 год. самост. роботи). 

           Процес утворення множинності соціальної реальності та його відображення 

в соціології. Поява Інтернету і віртуальних просторів. Виникнення віртуального 

мережевого суспільства. Нові соціальні віртуальні спільноти та їхні різновиди. 

Індивід як істота мережева (Homo Retis). Ідентичності реального життя як 

наслідки первинної та вторинної соціальної адаптації. Віртуальна ідентичність 

як продукт третинної соціалізації в Інтернеті. Суть і структура віртуальної 

ідентичності. Співвідношення реальної і віртуальної ідентичностей. Маркери 

віртуальної ідентичності. Класифікації віртуальної ідентичності. Ієрархія 

віртуальних ідентичностей та її конфігурації. Конструювання віртуальних 

ідентичностей та їхні функції в Інтернеті. Використання змішаних методів 

(mixed methods) в емпіричному аналізі віртуальних ідентичностей. 

    

Тема 6. Ідентифікаційний простір сучасного українського суспільства  

(4 год. лекц., 4 год. семін. занять; 8 год. самост. роботи). 

Ідентифікаційне поле сучасного українського суспільства. Макровиміри  



 

 

  

ідентичностей. Формування соцієтальної ідентичності населення України як 

процес. Групові ідентичності в сучасному українському соціумі та їхні 

різновиди. Індивідуальні інтегральні ідентичності представників сучасного 

українського суспільства: тенденції та перспективи змін. Ієрархія групових та 

індивідуальних ідентичностей в Україні до і після російського вторгнення. 

Ідентичності і цінності сучасної України та їхня трансформація під час 

російсько-української війни. Ідентичність представників «руского мира» в 

сучасній Україні та її руйнація внаслідок російської агресії. Формування 

ідентичності громадянина України як основа формування української 

політичної нації. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Тема 1. Вступ до 

проблематики 

вивчення 

ідентичностей у 

сучасному  

соціологічному 

знанні  

 4 4   8 16      

Тема 2. 

Дослідження 

ідентичності в 

межах 

макросоціології  

 6 6   10 22      

Тема 3. 

Проблематика 

ідентичностей у 

мікросоціології  

 6 6   10 22      

Тема 4. 

Ідентичності та 

їхні прояви у 

повсякденному 

житті індивідів  

 6 6   10 22      

Тема 5. 

Віртуальна 

ідентичність та 

можливості і 

межі її 

соціологічного 

вивчення  

 6 6   10 22      

Тема 6. 

Ідентифікаційний 

простір сучасного 

українського 

суспільства  

 

 4 4   8 16      

ІНДЗ (кількість 

завдань)  

1            

Усього годин  32 32   56 120      

 



 

 

  

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ідентичність як одна з головних категорій соціології 4 

2 Макросоціологічні уявлення про ідентичність у 

класичній, неокласичній та посткласичній соціології 

6 

3 Мікросоціологічний аналіз ідентичностей 6 

4 Соціологія людської екзистенції та людських 

ідентичностей 

6 

5 Віртуальна ідентичність до її соціологічний аналіз 6 

6 Ідентифікаційний простір сучасної України 4 

 Усього годин 32 

   

 

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ до проблематики вивчення ідентичностей у 

сучасному соціологічному знанні 

8 

2 Дослідження ідентичності в межах макросоціології 10 

3 Проблематика ідентичностей у мікросоціології 10 

4 Ідентичності та їхні прояви у повсякденному житті 

індивідів 

10 

5 Віртуальна ідентичність та можливості і межі її 10 



 

 

  

соціологічного вивчення 

6 Ідентифікаційний простір сучасного українського 

суспільства 

8 

 Разом  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

9. Індивідуальні завдання  

  

До індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) для студентів 4 к. 

відноситься участь у роботі чотирьох міні-проєктів, кожен з яких передбачає 

розробку студентом окремого індивідуального завдання з вивчення ідентичностей 

в рамках однієї з чотирьох груп сучасних соціологічних теорій («першої», 

«другої», «третьої» соціологій та соціології віртуальності). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

10. Методи навчання 

 

Використовуються такі методи навчання:   

  

а) словесні – виклад основних положень теми з їхнім наступним 

обговоренням, виокремлення головних понять теми, презентація головних 

теоретичних положень теми та дискусія навколо них; 

 б) наочні – ілюстрування навчального матеріалу таблицями, схемами та 

графіками у вигляді поступового наповнення запропонованих викладачем форм, 

схематична організація навчального матеріалу кожної теми; 

в) практичні – виконання практичних науково-дослідних завдань, що 

передбачає організацію навчальної роботи для отримання нових знань, перевірки 

певних наукових гіпотез; опис, узагальнення та аналіз відповідної інформації; 

формування вмінь і навичок інтерпретації результатів досліджень різноманітних 

об’єктів; 

г) дистанційні – тобто відвідування студентами лекцій в онлайн-режимі, 

надання викладачеві фрагментів та фінальних результатів самостійного 

опрацювання навчального матеріалу та матеріалу виконання групових та 

індивідуальних дослідницьких проектів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

11. Методи контролю  

  

До методів поточного контролю засвоєння знань студентами протягом 

семестру належать: 

- письмова контрольна робота; 

- участь у дискусіях; 

- участь у підготовці і захисті індивідуального/групового науково-дослідного 

проекту.  

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається 

«Положенням про забезпечення академічної доброчесності у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка»  http:// lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf; https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf


 

 

  

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно» визначається  Вченими  радами  факультетів  або  

кафедрами,  які  забезпечують   викладання  відповідних  дисциплін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

13. Рекомендована література 

 

  Базові публікації Черниш Н.Й.: 

 

1. Черниш, Н.Й. (2003). Одна, дві чи двадцять дві України: соціологічний аналіз 

соціальних ідентичностей представників трьох поколінь мешканців Львова і 

Донецька. Дух і Літера. 11-12: 6-21. 

2. Черниш, Н.Й., Ровенчак, О.А. (2007). Варіації на тему ідентичності для  

соціокультурного оркестру. Соціологія: теорія, методи, маркетинг.1:33-50. 

3. Черниш, Н.Й. (2010). Множинність ідентичностей та множинність їхніх інтерпретацій. 

Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.Вип 4: 3-13. 

4. Черниш, Н.Й. (2011). Ідентичності в сучасній Україні та стратегії  

їхнього вивчення. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.  

Вип. 941’2011: 100-110.  

5. Черниш, Н.Й., Сусак, В.І. (2016). Прелюдія. Важкий тягар «радянської спадщини»: 

Ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994 – 2010 рр.). Український соціум. 3 

(58): 8-17. 

6. Черниш, Н. (2018). Ідентичності мешканців Львова і Донецька (1994-2015):  

перерване зближення. В: Ідентичності народів Центрально-Східної Європи: кол.  

монографія /Н. Гапон, В. Мішталь, Л. Хижняк та ін.; за ред. проф. Н. Коваліско,  

д-ра А. Єкатеринчука, проф. Р. Радзіка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка (2018). 

(284 с). С.166-182. 

7. Черниш, Н. (2018). Загрожені ідентичності. Український соціум. 3 (66):  

21-32. 

 

Основна література: 

1. Артеменко, А.П. (2013). Топологія Я в мережевих структурах соціуму. Харків:  

Перша цифрова друкарня. 344 с.  

2. Костенко, Н. (2022). Всередині та поза межами ідентичності в культурному 

досвіді пандемії та війни. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2: 3-21. 

3. Костенко, Н. (2001). Культурні ідентичності: перетворення та визнання.  

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 4: 69-88. 

4. Макеев, С.А., Оксамитная, С.Н., Швачко, Е.Н. (1996). Социальные  

идентификации и идентичности. К.: Ин-т социологии НАН Украины. 

5. Маланчук О., Черниш Н.Й., Сусак В.І. (2016). Форсований вибір: ідентичності  

та постави до і після Євромайдану. Український соціум. 4 (59): 8-20. 

6. Рікер, П. (2002). Сам як інший. К.: Дух і літера. 

7. Соціокультурні ідентичності та практики / за ред. А. Ручки (2002). К.: Ін-т  

соціології НАН України.  



 

 

  

8. Bauman, Z. (1996). From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity. In:  

Questions of Cultural Identity / ed. by St. Hall, du Gay (pp.18-36). London: SAGE  

Publications. 

9. Corfield, P. (2021). Being Assessed as a Whole Person: A Critique of Identity  

Politics. Academia Letters, Art. 101. DOI: https//doi.org/10.20935/AL101 

10. Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late  

Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press. 

11. Erikson, E. (1994). Identity and the Life Cycle. New York; London: W. W. Norton  

& Company. 

12. Ritzer, J., Stepnisky, J. (2017). Modern Sociological Theory. Los  

Angeles: Sage Publications, 664 pp. 

13. Rutherford, J. (2007). After Identity. London: Lawrence & Wishart. 

14. Stets, J.E., Burke, P.J. (2003). A Sociological Approach to Self and Identity. In:  

M.P. Leary, J.P. Tangney (Eds.). Handbook of Self and Identity (pp.128-152). S.1.: The  

Guilford Press. 

15. The Shape of Sociology for the 21th Century. Tradition and Renewal. (2012).  

London: Sage. 

 

Додаткова література:  

 

1. Верменич, Я. (2016). Конструювання української ідентичності: національні і  

регіональні проекти 2 пол. ХІХ – початку ХХ ст. К.: Ін-т історії України НАН  

України. 

2. Кривда, Н., Сторожук, С. (2018). Культурна ідентичність як основа колективної  

ідентичності. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 4 (8),  

2 (June): 58-63. 

2. Костенко, Н.В. (2016). У стані “emergency”: культурні ефекти. Соціологія: 

теорія, методи, маркетинг. № 4: 102-118. 

3. Kostenko, N., Tiaglo, K. (2016). Toward post-qualitative research: social theatre  

on Maidan. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 3: 156-171. 

4. Кривда, Н., Сторожук, С. (2018). Культурна ідентичність як основа колективної  

ідентичності. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 4 (8),  

2 (June): 58-63. 

5. Малиш, Л. (2016). Правила і принципи соціологічного аналізу. Соціологія:  

теорія, методи, маркетинг. № 1: 65-78. 

6. Eriksen, T.H. (2014). Globalization: The Key Concepts. Bloomsbury Academic,  

230 pp. 

7. Ritzer, J. (2011). Globalization. The Essencials. Wiley-Blackwell, 371 pp. 
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URL:  
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pdf 
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14. Інформаційні ресурси 

 

 

Часописи 

Часописи вітчизняні 

1. Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. 

2. Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. 

Соціологія. 

3. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 

4. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 

методи. 

5. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська 

академія». Соціологічні науки. 

6. Український соціологічний журнал. Наукове та інформаційне видання. 

 

Часописи зарубіжні 

 

1. American Journal of Sociology (США). 

2. American Sociological Review (США). 

3. British Journal of Sociology (Велика Британія). 

4. Canadian Journal of Sociology (Канада). 

5. Cultural Sociology (Міжнародний). 

6. Current Sociology (Міжнародний). 

7. European Journal of Sociology (Міжнародний). 

8. European Sociological Review (Міжнародний). 

9. International Review of Sociology (Міжнародний). 

10. Electronic Journal of Sociology (Міжнародний). 

11. Sociological Methods and Research (Міжнародний). 

12. Sociological Quarterly (Міжнародний). 

13. Sociological Research Online (Міжнародний). 

14. Teaching Sociology (Міжнародний). 

15. Theory, Culture, and Society (Міжнародний). 

16. СОЦИС (Социологические исследования) (Россия). 

17. Социология. Научно-теоретический журнал (Республика Беларусь). 

18. Nova Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne (Республіка Польща). 
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