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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 
4,5 

Галузь знань: 
05 – соціальні та 

поведінкові науки Вибіркова 
Напрям підготовки:  

054 – соціологія 
Модулів – 1 

Спеціальність: 

054 Соціологія 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 3-й -й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: 
презентація 

Семестр 

Загальна кількість 
годин -  135 

5-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 5,4 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

16 год. – год. 
Практичні, семінарські 
32 – год. –  год. 

Лабораторні 
–  год.  год. 
Самостійна робота 

87 год. –  год. 
Індивідуальні завдання:  

 год. 
Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить: 
для денної форми навчання – 3: 5,4 
 
  



2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисциплінни: Навчальна дисципліна «Соціологія цінностей» 
орієнтована на ознайомлення студентів третього курсу спеціальності «Соціологія» з 
актуальним науковим напрямом соціологічної науки, що зосереджується на вивченні 
різноманітних аспектів аксіосфери, її специфікації в системі соціогуманітарних наук; 
фокусує увагу на формуванні розуміння значимості цінностей у життєдіяльності 
особистості та функціонуванні суспільства; сприяє усвідомлення того, що 
проблематика вибору цінностей є проблематикою вибору майбутнього. Опанування 
зазначеної навчальної дисципліни передбачає відповіді на питання: яку роль 
відіграють цінності у розвитку природи і суспільства; у чому сутність класичних  і 
традиційних цінностей; у чому сутність трансформації цінностей; у чому полягають 
ціннісні пріоритети сучасної епохи тощо. 

 
Завдання навчальної дисципліни:  
 ознайомити студентів із ключовими поняттями соціології цінностей, 

ідеями та теоріями, що формують підгрунття аксіологічного знання;  
 охарактеризувати предметне поле соціології цінностей, його специфіку; 
 окреслити особливості вияву соціокультурних та особистісно-

індивідуальних цінностей у повсякденному житті, їх вплив на ментальність, 
поведінку та міжособистісну комунікацію; 

 розкрити пріоритетність загальнолюдських цінностей; 
 сформувати адекватні уявлення про чинники, форми вияву та наслідки 

ціннісних конфліктів і ціннісних змін у соціокультурному середовищі; 
 сформувати у студентів розуміння того, що  багатоманітність цінностей, 

з одного боку, створює підгрунття для міжкультурних конфліктів, а з іншого, – сприяє 
взаємозбагаченню та удосконаленню соціуму. 

 
Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен: 
 
знати: особливості становлення соціології цінностей як наукового напряму; 

основні теоретико-концептуальні підходи до тлумачення поняття «цінність» у 
соціогуманітарному дискурсі; критерії класифікації цінностей; цінності 
індивідуального буття (життя, духовність, знання, творчість, любов); особливості 
ціннісної матриці сучасності; 

вміти: оперувати ключовими поняттями та термінами; диференціювати 
об’єктивне та суб’єктивне в цінностях; розмежувати справжні цінності та 
псевдоцінності; аналізувати аксіологічні детермінанти конструювання повсякденної 
поведінки та комунікації; співставити декларовані цінності з реальними мотивами 
діяльності; аналізувати рівень сформованості соціальних цінностей; визначати 
індивідуальні, культурні та соціальні чинники, що впливають на формування 
ціннісних орієнтацій, використовуючи кількісні й якісні методики соціологічних 
досліджень; здійснювати соціологічну аналітику суспільних явищ, керуючись 



ціннісним підходом до соціокультурної дійсності; грамотно реалізовувати 
соціологічні дослідження щодо системи цінностей різних суспільних (публічних і 
приватних) сфер, соціальних груп, верств, субкультур. 

Запропонований курс складається з 2-х тематичних блоків. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Ціннісна проблематика: сутність, особливості  
 

Тема 1. Вступ до соціології цінностей 

Соціологія цінностей як науковий напрям. Предметне поле соціології 
цінностей. Світоглядний аспект ціннісної проблематики, її затребуваність у 
науковому дискурсі. Багатовимірність ціннісного простору. Проблематика цінностей 
у соціогуманітарному дискурсі. Епістеміологічний аспект проблематики цінностей. 
Функціональна специфікація соціології цінностей в системі соціологічного знання. 
Значимість проблематики цінностей. 

Тема 2. Теоретико-методологічні підходи до вивчення цінностей  

Концепт «цінність» крізь призму сучасних теоретиків соціогуманітарного 
знання. Філософське осмислення поняття «цінність». Психологічний аспект 
тлумачення цінностей, особливості класифікації. Теорія базових цінностей 
Ш.Шварца. Цінність як антропологічний феномен. Наукові розвідки цінностей у 
культурології. Особливість педагогічного аналізу цінностей. Ціннісний підхід у 
соціології. Ціннісна проблематика в працях Е.Дюркгайма, М.Вебера,  Ф.Знанецького, 
П.Сорокіна, К.Мангайма, Т.Парсонса, К.Клакхона та ін. Поліпарадигмальність 
підходів до тлумачення цінностей. Сутність, природа, структура, рівні існування та 
механізми функціонування соціальних цінностей, їх класифікація. Цінність як 
соціологічний конструкт.  

Тема 3. Проблематика суб’єкта цінностей 

Цінність як суб’єктивний феномен, вираз суб’єктивності. Суб’єктивне 
сприйняття цінності. Цінність як феномен, що акумулює особистісне та суспільне. 
Цінність та оцінювання. Оцінювання як суб’єктивація. Фактор свідомості та процес 
формування цінностей. Свідомість як критерій оцінювання. Осмислена діяльність як 
невід’ємна детермінанта формування цінностей. Свідомість особистості та свідомість 
суспільства. Механізм формування цінностей як процес «практичного» зародження, 
розвитку та вияву цінності в свідомості суб’єкта та об'єктивній реальності (процес 
переходу суб’єктивного, індивідуального у зовнішнє, об’єктивне). Обумовленість 
механізму формування цінностей. Загальний механізм формування цінностей. 
Суб’єкти цінностей. Основні підходи до розуміння суб’єкта цінностей. Класифікація 
суб’єктів цінностей (вітальний, соціальний та екзестенційний типи). 

  



Тема 4. Цінності суспільного та індивідуального буття 

Життя як первинна, індивідуальна та всезагальна цінність. Еволюція 
оцінювання життя (розуміння життя як цінності). Основні детермінанти підвищення 
цінності життя. Чинники зневаги до життя. Життя та проблематика його сенсу. 
Гармонія: сутність та значення у функціонуванні соціуму. Гармонія як естетична 
цінність. Свобода як ціннісний феномен, її багатогранність та роль у розвитку 
суспільства. Позитивні та негативні аспекти свободи як цінності. Гуманізм: 
формування цінності людини; аксіологічний аналіз. Духовність: аксіологічна 
сутність. Суб’єкти духовних цінностей. Цінність знання. Термінальний та 
інструментальний контекст цінності знання. Дуалізм знань та цінностей. Аксіологічна 
класифікація знань. Ціннісний зміст творчості. Любов як значима цінність. Цінність 
любові крізь призму західної традиції. Екзистенційна сутність любові. 

Змістовний модуль 2. Ціннісний фактор і суспільний розвиток 

Тема 5. Ціннісні орієнтації 

Поліпарадигмальність тлумачення ціннісних орієнтацій, їх класифікація та 
структура. Ціннісні орієнтації як похідні від цінностей. Чинники формування 
ціннісних орієнтацій. Система ціннісних орієнтацій, її структурні елементи 
(когнітивний, емотивний та поведінковий). Суперечливість-несуперечливість 
ціннісних орієнтацій. Ієрархія ціннісних орієнтацій. Функції ціннісних орієнтацій. 
Ціннісні орієнтації як координаційний центр та регулятор соціальної поведінки 
особистості, її ставлення до соціального середовища; їх роль у життєдіяльності 
особистості 

Тема 6. Проблематика цінностей в епоху глобалізації 

Ціннісна зміна як актуальна тема соціологічного дискурсу. Ціннісні зміни на 
зламі ХХ і ХХІ ст. Культурні, соціальні, індивідуальні аспекти ціннісної зміни, її 
екзогенні та ендогенні чинники. Моделі сучасної ціннісної зміни (Р. Інглехард, 
Е.Ноель-Нойман, Г.Клагес). Особливості зміни ціннісних моделей, сценаріїв 
суспільного функціонування і розвитку. Перегляд ціннісних орієнтирів у 
конструюванні соціокультурної дійсності. Ціннісні пріоритети в контексті суспільних 
трансформацій 

 
  



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістовних модулів і тем Кількість годин 
Денна форма 

Всього 
годин 

У тому числі 
Л Сем

. 
Інд. 

 
СР 

2 3 4 5 6 7 
Змістовний модуль 1. Ціннісна проблематика: сутність, особливості  

Тема 1. Вступ до соціології цінностей 18 2 4  12 
Тема 2. Теоретико-методологічні підходи до 
вивчення цінностей 

32 4 8  20 

Тема 3. Проблематика суб’єкта цінностей 18 2 4  12 
Тема 4. Цінності суспільного та індивідуального 
буття 

32 4 8  20 

Разом за змістовним модулем 1 100 12 24  64 
Змістовний модуль 2. Ціннісний фактор і суспільний розвиток  

Тема 5. Ціннісні орієнтації 18 2 4  12 
Тема 6. Проблематика цінностей в епоху 
глобалізації 

17 2 4  11 

Разом за змістовним модулем 2 35 4 8  23 
Усього годин 135 16 32  87 

 
5. Теми семінарських занять 

 
№ теми Назва теми/змістового модулю Кількість 

годин 
Змістовний модуль 1. Ціннісна проблематика: сутність, особливості  

Тема 1. Ціннісний підхід до дійсності. Багатовимірність 
ціннісного простору 

4 

Тема 2. Соціогуманітарний дискурс тлумачення цінностей 4 
 Концептуальні підходи до інтерпретації цінностей в 

соціології 
4 

Тема 3. Цінність як суб’єктивний феномен. Основні підходи 
до розуміння суб’єкта цінностей 

4 

Тема 4. Індивідуальні та загальнолюдські цінності 8 
Змістовний модуль 2. Ціннісний фактор і суспільний розвиток  

Тема 5. Ціннісні орієнтаціїї та ціннісні пріоритети 4 
Тема 6. Ціннісна складова модернізаційних процесів. 4 

Всього: 32 
 

  



6. Теми практичних занять (немає) 
 

7. Теми лабораторних занять (немає) 
 

8. Самостійна робота 
 

 
9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальна робота є додатковим чинником активізації роботи студентів 
упродовж семестру і має на меті формування в структурі їхньої аналітичної 
діяльності, навичок працювати зі спеціальною літературою, орієнтує їх на критичне 
осмислення інформації та ґрунтовніше засвоєння здобутих теоретичних знань і 
практичних проблем даної навчальної дисципліни. 

Виконання індивідуального завдання студентом передбачає підготовку 
PowerPoint презентації за заздалегідь запропонованою тематикою та її представлення 
на семінарському занятті. Даний вид роботи скерований на формування у студентів 
уміння селекціонувати необхідну інформацію та застосовувати її до висвітлення 
обраної проблеми з формулюванням відповідних практичних висновків. Критеріями 
оцінки виступів є: повнота, структурованість та відповідність матеріалу анонсованій 
темі, наявність власної думки, вміння пов’язати його з реаліями життя сучасного 
суспільства. 
 

10. Методи навчання 
Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального 

матеріалу, а також інтерактивні форми участі студентів в обговоренні дискусійних 
питань. 

Семінарські заняття: Відвідування та активна участь студентів у роботі 
семінарських занять є обов’язковою умовою успішного складання курсу. 
Пропонуються наступні форми роботи: участь у дискусіях, обговореннях питань, що 
виносяться на семінарське заняття; представлення індивідуального завдання 
(PowerPoint презентації); доповнення чи опонування виступу колеги, що передбачає 
висвітлення нового матеріалу, аргументацію його значимості або критичний аналіз 
попереднього виступу, висунення власної точки зору та її обґрунтування. Критеріями 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

Тема 1. Вступ до соціології цінностей 12 
Тема 2. Теоретико-методологічні підходи до вивчення 

цінностей 
20 

Тема 3. Проблематика суб’єкта цінностей 12 
Тема 4. Цінності суспільного та індивідуального буття 20 
Тема 5. Ціннісні орієнтації 12 
Тема 6. Ціннісна складова модернізаційних процесів. 11 
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оцінювання виступів є: повнота, структурованість та інформативність представленого 
студентом матеріалу, вміння пов’язати його з реаліями сучасного суспільства.  

 
11. Методи контролю 

До методів поточного контролю засвоєння знань студентами упродовж 
семестру належать: 

 усні відповіді студентів, участь у дискусіях та обговореннях 
(максимально 5 балів із врахуванням активності студента на семінарському занятті); 

 усні презентації як різновид індивідуального науково-дослідного завдання 
(максимально 15 балів за кожну);  

 письмові контрольні роботи за матеріалами кожного змістовного модуля. 
Сумарно всі види поточного контролю впродовж семестру дають максимально 

100 балів. 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

№ Форма участі студента у навчальних заняттях Максимальна 
кількість балів 

1. Модульні контрольні роботи 40 балів 
2. Індивідуальні завдання / Презентації 30 балів 
3. Участь у дискусіях та обговореннях, аналіз наукових 

публікацій, результатів досліджень 
30 балів 

Разом упродовж семестру  100 балів  
 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 
балах 

Оцінка  
ECTS 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 
заліку 

 
Залік 

90 – 100 А Відмінно  
 

Зараховано 
81-89 В 

Добре 
71-80 С 
61-70 D 

Задовільно  
51-60 Е  

 
* 
 

Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

Не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 
* Кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими радами 

факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 

  



13. Методичне забезпечення 
 

1. Силабус навчальної дисципліни «Соціологія цінностей». 
 

14. Рекомендована література 
 

Базова: 
 

1. Абишева А.К. О понятии «ценность». Вопросы философии. 2002. № 3. С. 139 - 
146. 

2.  Антоненко Т. Л. Проблема цінностей та смислів в зарубіжній психології. 
Проблема сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 2013. Вип. 39 (4). 
С. 3–15. 

3. Бакіров В. С., Ручка А. О. Соціологія цінностей сьогодні. Проблеми розвитку 
соціологічної теорії: матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку 
соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві». (2 
лист. 2012 р.). КНУ ім. Т. Шевченка. 2013. С.5–17. 

4. Богатырев Д.К. Ценности как проблема европейской и российской философии. 
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2017. Т. 18. Вып. 4. С. 
75-90. 

5. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности / 
Психология личности в трудах отечественных психологов.  СПб .: Питер, 2000. 
С.256- 269. 

6. Добреньков В.И. Ценностно ориентированная социология. Постановка проблемы. 
Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2012. 
№ 4. С. 5-22. 

7. Елишев С.О. Теоретико-методологические подходы к изучению понятий 
«ценность», «ценностные ориентации». Вестник Московского университета. 
2010. № 3. С. 74-90. 

8. Ильин В.В. Аксиология. М.: Изд-во МГУ. 2005. 213 с. 
9. Комісар Л.П., Чехун Н.В. Концепт «Європейські цінності». Вісник національного 

авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2018.  № 1 (27). С. 54-
59. 

10. Корж Н.В. Проблема ценностей и установок в социологии. Вопросы современной 
науки и практики. 2011. № 3(34). С. 327-332. 

11. Лапин Н. И. Ценности как компоненты социокультурной эволюции современного 
общества. Социологические исследования. 1994. №5. – С. 58-62. 

12. Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: Опыт многомерной 
реконструкции. Вопросы философии.  1996. № 4. С. 15-26. 

13. Максименко А.А. Социологическая интерпретация понятия «ценность». Вестник 
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова.  2011. № 2. 
С. 284-291. 



14. Пачковський Ю. Ф., Бліхар М. П. До проблеми духовних цінностей у 
соціологічному дискурсі. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 
2017. Вип. 11. С. 54–68. 

15. Пачковський Ю. Ф., Бліхар М. П. Ціннісний контекст аналізу постмодерних 
соціальних змін. Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. 
2018. Вип. 77. С. 28–37. 

16. Пуертас С. Д. Соціокультурний підхід до вивчення цінностей. Міжнародний 
науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2014. Вип. 15. 
С. 108–119. 

17. Ручка А. О. Ціннісна зміна як провідна тема сучасного соціологічного аналізу. 
Український інформаційний простір. 2013. Число 1. Ч. 2. С. 163–170. 

18. Сікалюк А.І. Аналіз сутності поняття «цінність» у теоретичних наукових 
джерелах. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 1 
(35). С. 410-416. 

19. Слабко С.М. Мораль як ціннісний критерій права. Держава та регіони. Серія: 
Право. 2014. № 3 (45). С. 8-12. 

20. Столович Л. Н. Об общечеловеческих ценностях. Вопросы философии. 2004. №7. 
С. 86-97. 

21. Сурина И.А. Ценности. Ценностные ориентации. Ценностное пространство: 
вопросы теории и методологии. М.: Социум, 1999. 183 с. 

22. Сухина И.Г. О культурологическом содержании и значении  дефиниции 
ценности: пропедевтика в аксиологию культуры. Ученые записки Таврического 
национального университета им В.И. Вернадского. Серия «Философия. 
Культурология. Политология. Социология». Том 24 (63). 2011. № 2. С. 148-156. 

23. Сухина И.Г. Ценность как универсальный антропологический феномен: основы 
философского анализа. Российский гуманитарный журнал. 2015. Том 4. №5. С. 
368-380. 

24. Таланова К.С. Ценностное ядро духовно-нравственного кризиса: дефиниции, 
типологии, система ценностей. Вестник Московского университета. Серия 18. 
Социология и политология. 2014. № 3. С. 179-200. 

25. Ярина Е. В. Теоретический анализ понятий «ценности» и «ценностные 
ориентации». Ученые записки Орловского государственного университета. 2014г. 
№5 (61). С. 160-162. 

 
Допоміжна: 
 

1. Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и 
развития личности.  Психологический журнал. 1984. Т.5. №5. С. 63—70.  

2. Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: Экзистенциальная аксиология 
истории. Астрахань, 2004. 275 с. 

3. Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ., под. ред. В. 
Иноземцева. М.: Логос, 2005. 390 с. 



4. Бліхар М. П. Основні аспекти формування ціннісних орієнтацій сучасної 
студентської молоді в процесі виховання. Міжнародний науковий форум: 
соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2012. Вип. 8. С. 130–140. 

5. Бліхар М. П. Цінність освіти в умовах інформаційного суспільства. Грані. 
Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2012. № 3 (83). С. 82–
86. 

6. Блюмкин А. А. Мир моральных ценностей. Москва: Знание, 1981. – 64 с. 
7. Буко С. Л. Исследование ценностей и современный менеджмент. Методологія, 

теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. 
Харків: Вид. центр ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. С. 400–403. 

8. Галецька І., Семків І. Індивідуальні цінності в дискурсі психологічних теорій. 
Соціогуманітарні проблеми людини. 2006. № 2. С. 192–203. 

9. Головаха Є. І. Ціннісні засади і бар’єри модернізації в Україні. Ціннісна складова 
модернізаційних процесів у сучасному соціумі України: кол. монограф. / за ред. 
О. М. Балакірєвої, О. П. Шестаковського. К.: НАН України, ДУ «Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України». 2014. С. 83– 97. 

10. Жизнь как ценность. Сб. статей под ред. Л.И. Фесенковой.  Москва: ИФ РАН, 
2000.  270 с. 

11. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 
Последовательность человеческого развития. Москва: Новое издательство, 2011.  
464 с. 

12. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: 
концепция и методическое руководство. Санкт-Петербург.: Речь, 2004. 70 с.  

13. Кирьякова, А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей. Монография. 
Оренбург, 1996. 188 с. 

14. Кувакин В.А. Твой рай и ад: Человечность и бесчеловечность человека. СПб.: 
Алетейя; М.: Логос, 1998. 360 с. 

15. Культурні цінності Європи / пер. з нім.  К.Дмитренко, В. Шведа; за ред. Г.Йоаса, 
Кл.Вігандта. – Київ: Дух і літера, 2014. 552 с. 

16. Лазарук А. Цінності людини у науково-психологічному осмисленні. Психологія і 
суспільство. 2003. № 2. С. 19–37. 

17. Малахова О. М. Цінності культури в умовах глобалізації. Філософія і політологія 
в контексті сучасної культури. 2014. Вип. 7. С. 116–121. 

18. Микешина Л.А. Эпистемология ценностей. Москва: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН). 2007.  439 с. 

19. П’янзін С. Д. Генеза поняття «цінність» в античній філософії: методологічний 
аспект. Вісник Черкаського університету. Серія філософія. 2009. Вип. 154. 159 с. 

20. Сохраняева Т.В. Ценности образования на фоне меняющегося образа человека. 
Социально-гуманитарные знания. – 2002. – №6. С. 48-64. 

21. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. 
Москва: Республика. 1994. 464 с. 

22. Шохин В.К. Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль. Москва: 
Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов, 2006. 460 c. 



23. Шрейдер Ю.А. Ценности, которые мы выбираем. Смысл и предпосылки 
ценностного выбора. Москва: Эдиториал УРСС, 1999. 208 с. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Журнал “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”. – Режим доступу:  

i-soc.com.ua/journal/index.php 
2. Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Киев . – Режим 

доступу:  www.nbuv.gov.ua 
3. Електронна бібліотека Інститут соціології НАН України. – Режим доступу: 

http://www.i-soc.kiev.ua/institute/el_library.php 
4. Журнал “Социологические исследования” (СоцИс). – Режим доступу: 

socis@isras.ru  
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