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Пояснювальна записка 

 

 

Соціологія – це галузь наукового знання,  яка покликана  глибоко 

аналізувати соціальні  процеси та явища, що відбуваються у суспільстві. 

Враховуючи складність організації соціального, виникла потреба, й так 

історично склалося від середини 19 ст., у долученні системи наукових знань, 

що розкриває процеси ускладнення соціального від особистості до суспільства 

на шляху соціальних змін. Обраний континуум аналізу – це передусім погляд 

на пошуки тих механізмів, що розкривають особливості «творення» 

соціальних відносин і соціальної структури за посередництвом взаємодій 

(інтеракцій), задіяних не лише в якості ретрансляторів соціального, але й як 

таких, що репрезентують людину (соціальну групу) у її повсякденності. 

Зосередженість на розкритті процесуальних сторін людського життя є чи не 

одним із завдань соціології сучасності, яка, як важлива складова 

соціогуманітарного знання, прагне не лише до рівня узагальнення, але й до 

розв‘язку конкретних прикладних завдань та викликів, що стоять перед 

сучасним суспільством. У програмі для вступних випробувань зроблено 

акцент на співвіднесеностірівнівсоціологічногоаналізу з метою донести 

важливість кожного з них для всебічногоаналізу проблем суспільства. 

Такийпідхід є продуктивним за умовирозглядусоціальнихпроцесів, 

щопронизуютьсоціальнісистеми як на мікро-, так і мезо-, макро- та мегарівнях. 

Цезнаходитьсвоєвідображення не тільки у 

процесахструктуруваннясоціального, але й в аналізісоціальнихзмін, 

процесівсоціальноїтрансформації та глобалізації. 

Щодоостанньоговсебічнийрозглядсоціальнихзмін, соціальнихконфліктів і 

особливо процесівглобалізації є чи не 

найважливішимдослідницькимзавданнямсучасноїсоціології, як і пошуки тих 

чинників, щообумовлюють проблему нерівностей у суспільстві, 

творенняновихверств та класів. Важливою складовою соціологічного знання є 



також  знайомство з основними методами соціологічного дослідження, що 

розкриває прикладний аспект підготовки фахівця, його здатність та вміння 

всебічно аналізувати дослідницьку соціальну проблему з урахуванням 

специфіки як кількісного, так і якісного підходів. 

Вступники до аспірантури повинні демонструвати фундаментальний 

теоретичний і прикладний рівні сформованості соціологічного знання 

(світогляду), що передбачає вміння оперувати не лише базовими 

теоретичними дефініціями, концепціями, парадигмами,  але й вмінням їх 

використовувати на практиці щодо аналізу актуальних соціальних викликів, 

що мають місце в сучасному суспільстві. 

 

Критерії оцінювання 

 

Максимальна кількість балів за іспит – 100 балів.  

 Максимальна кількість балів за наукову роботу (представлений 

реферат) – 30 балів. 

Максимальна кількість балів за блок основних запитань – 30 балів. 

Максимальна кількість балів за блок додаткових запитань (запитання, 

що стосуються наукових інтересів вступника в аспірантуру) – 20 балів. 

Максимальна кількість балів за прикладні компетенції – 20 балів. 

 
 

Питання для вступнихвипробувань 

 
 

1. Структура соціологічногознання. Місцеспеціальних і галузевихтеорій в 
структурісоціологічногознання. 

2. Позитивізм та натуралізм у соціології ХІХ - поч. ХХ ст.: 
теоретичнівитоки, основніриси, представники і поняття. 

3. Психологізм у соціології ХІХ - поч. ХХ ст.: основніпредставники та 
ідеї. 

4. Критичнийаналізсоціологічноїконцепції марксизму. 



5. Основнінаціональнішколи, парадигми та метапарадигми в 
структуруванніісторіїсоціології. 

6. Класичнанімецькасоціологія: основніриси, представники та поняття. 
7. Класичнафранцузькасоціологія: основніриси, представники та поняття. 
8. Класичнабританська та італійськасоціологія: основніриси, 

представники та поняття. 
9. Загальна характеристика розвиткуєвропейськоїпіслявоєнноїсоціології. 
10. Загальна характеристика розвиткуамериканськоїсоціології к ХІХ – поч. 

ХХ ст. 
11. Розвитокукраїнськоїсоціології у ХХ ст.: загальні характеристики та 

специфічніособливості. 
12. Розвитокукраїнськоїсоціології у ХХ ст. в еміграції. 
13. Українськасоціологіядобинезалежності (к. 90-х рр. ХХ ст. до 

сьогодення). 
14. Характернірисирозвиткусоціології в добуглобалізації. 
15. Глобалізація: соціологічнийаналіз. 
16. Рівнісоціологічногоаналізусоціальнихпроцесів і явищ. 

Ускладненняструктурисоціологічногознання в добуглобалізації. 
17.  Структурна парадигма та їїсучаснімодифікації. 
18. Соціологічнаконфліктологія: головні напрямки теоретизування й 

досліджень. 
19. Інтерпретативна парадигма та їїголовнітеорії і концепції. 
20. Символічнийінтеракціонізм і сучасність. 
21. Феноменологічнасоціологія про сутністьсоціальноївзаємодії. 
22. Інституціональнийпідхід: сутнісніриси та особливостізастосування у 

дослідженняхсучаснихпроцесів і явищ.  
23. Соціокультурнийпідхід в соціологічнихдослідженняхсучасності. 
24. Соціологічніінтерпретаціїкультури та їїролі у функціонуванні та 

розвиткусуспільства. 
25. Національнісоціологічнішколи у дослідженняхкультури та їїмісця у 

розвиткусуспільства. 
26. Зміникультури: макротеоретичніпояснення. Зростанняролі культурного 

фактора в розвиткусучасногосуспільства. 
27. Основніметодологічніпідходи до вивченняполітичноїповедінки. 
28. Основнісоціологічніконцепціїсутності та походженнявлади в 

суспільстві. Провідніформистратифікаціїсучаснихсуспільств за критеріємвлади.  
29. Внесокконцепції демократичного елітизму у 

поясненнятенденційрозвиткувладнихвідносин у сучаснихдемократіях. 
30. Посткомуністичнітрансформації: основні напрямки змін та 

дискусіїстосовноїхпояснення. 
31. Соціологічнідослідженняполітичнихпроцесів у сучаснійУкраїні. 
32. Соціологіяуправління: головнікатегорії та поняття. Суть змін в 

розуміннісучаснихпроцесівуправління. Соціальнаінженерія: можливості і межі. 
33. Специфікасоціологічноговивченняекономічноїсфери. 

Маркетинговідослідження в економічнійсоціології. 



34. Основнісоціологічніпідходи до поясненняекономіки як 
соціальногоінституту та економічнихвзаємодій. 

35. Основнікласичнітеоріїстратифікації.  
36. Сучасніметодологічніпідходи до вивченнясоціальноїстратифікації. 
37. Поняття «клас» в соціології та йогосучасніінтерпретації. 
38. Класичні та сучасніпідходи до вивченнясереднього классу. 
39. Соціальнастратифікація і соціальна структура. 
40. Соціальна структура сучасногоукраїнськогосуспільства. 
41. Ключовіпоняття і категоріїсоціологіїособистості. 
42. Соціологічнітеоріїсоціалізаціїособистості. 
43. Тенденціїрозвиткусучасноїсім’ї та їхнєвідображення в 

соціологічнихконцепціяхукраїнських і зарубіжнихвчених. 
44. Особливості макро- та мікросоціологічногоаналізусім’ї. 
45. Основні теоретико-методологічніпідходи до вивченнямолоді як 

соціально-демографічноїспільноти. 
46. Місцесоціологіїмолоді в системісоціологічногознання та у 

державніймолодіжнійполітиці. 
47. Етносоціологія: історіявиникнення, основнітеорії. 
48. Поняттяетносу і нації та їхнісучаснітлумачення. 
49.  Проблема нації у працяхукраїнських та зарубіжнихсоціологів та 

основніконцептуальнісхемисоціологіїнації. 
50. Кількісніметоди в соціологічнихдослідженнях: різновиди та 

специфіказастосування в аналізісучаснихсоціальнихявищ і процесів. 
51. Якісніметодизбирання та аналізуотриманоїсоціологічноїінформації. 
52. Вториннийаналіз баз даних та особливостійоговикористання на 

прикладіопрацюваннядоступних баз міжнародних і 
вітчизнянихемпіричнихдосліджень. 

53.  Соціометрія як метод дослідження. Мала група як об’єкт 
соціометричного аналізу. Використання тестових методик в соціологічних 
дослідженнях. 

54. Основнітипи шкал в соціологічнихдослідженнях. Метричнішкали, 
їхніможливості, різновиди й особливостівикористання в 
соціологічнихдослідженнях. Операції з числами для метричних шкал. 

 
 

 
Рекомендована література 

 
Основна 

 
1. Соціологія: підручник  / За ред. Ю.Ф. Пачковського. – Львів: 

ЛНУ іменіІвана Франка, 2011. – 418 с. 
2. Соціологія і психологія: навчальнийпосібник / За ред. Ю.Ф. 

Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – 760 с. 



3. Черниш Н.Й. Соціологія. Підручник за рейтингово-модульною 
системою навчання. – К.: Знання, 2009. – 468 с. 

4. Соціологія: відповіді на питанняекзаменаційнихбілетів: навч. 
посібник / За ред. Н.Й. Черниш. – К.: Знання, 2012. – 446 с. 

5. Історіясоціологічної думки: навч. енциклопедичний словник-
довідник / за ред. В.М. Пічі. – Львів: Новий світ-2000, 2016. – 687 с. 

6. Соціологія: Робочіпрограми для підготовкибакалаврів / За ред. 
Н.Й. Черниш, Н.В. Коваліско. – Львів: ЛНУ іменіІвана Франка, 2011. – 564  
с. 

 
Додаткова 

 
1. Альтернативніпідходи до розв’язанняконфліктів: теорія і практика 

застосування / Уклад. Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Терешко. – Львів: 
ПАІС, 2007. – 296 с. 

2. Бауман З. Глобалізація: Наслідки для людини і суспільства  – К.: 
Вид. дім „Києво-МогилянськаАкадемія”, 2008. – 109 с. 

3. Ґіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник; Наук. 
ред.. О. Іващенко. – К. : Основи, 1999. – 726 с. 

4. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, 
залагодження. – К.: Основи, 2004. – 172 с. 

5. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник. –  К.: КНЕУ, 2002. – 
472 с. 

6. Жоль К.К. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 440 с. 
7. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності 

до початку ХХ ст.). – К.: Либідь, 1993. – 336 с. 
8. Коваліско Н. В. Основи соціальної стратифікації: Навч. посібник. – 

Львів: Магнолія 2006, 2007. – 328 с. 
9. Лукашевич М. П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. 

Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій: підручник. – К.: Каравела, 
2008. – 544 с. 

10. Мартен Д. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації. – К.: Вид. 
дім „Києво-Могилянська Академія”, 2005. – 302с.  

11. Огаренко В. М., Малахова Ж. Д. Соціологіямалихгруп: навч. 
посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 292 с. 

12. Паніна Н. В. Технологіясоціологічногодослідження: Навч. 
посібник /2-е вид., доп. –  К.: Інститутсоціолоігї НАН України, 2007. – 320 с. 

13. Паніотто В.І., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний 
аналіз соціологічних даних. – К.: Вид. дім „КМ Академія”, 2004. – 272 с. 

14. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ ст.: навч. посібник. – К.: 
Либідь, 1996. – 224 с. 

15. Реймон А. Етапи розвитку соціологічної думки. – К.: Юніверс, 
2004. – 688 с. 

16. Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології: 
Навч. посібник. – К.: Наук. думка, 1995. – 223 с. 



17. Рущенко І. П. Загальна соціологія: підручник. – Харків: Вид-во 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 524 с.  

18. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, 
спеціальні та галузеві теорії: навч. посібник. – К.: Атіка, 2004. – 480 с. 

19. Соціологічна думка України: навч. посібник / М. В. Захарченко, 
В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 424 с. 

20. Соціологічнатеорія: традиції і сучасність: курс лекцій / За ред. А. 
Ручки. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2007. – 363 с.   

21. Соціологія культури: навч. посібник / За ред. О. М. Семашко, В. 
М. Пічі. – К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2002. – 334 с. 

22. Соціологія: навч. посібник / За редакцією С. О. Макеєва. – К.: 
Українська енциклопедія, 2008. – 378 с.  

23. Соціологія: підручник – 3-тє вид. / За ред. В.М. Пічі. – Львів: 
Новий світ-2000, 2007. – 280 с. 

24. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посібник. – 2-ге вид. / Зав 
ред. В. Є. Пилипенко. – К.: Фоліант, 2007. – 451 с. 

25. Танчин І.З. Соціологія: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. 
– К.: Знання, 2008. – 351 с. 

26. Штомпка П. Социология. Анализсовременногообщества / Пер. с 
польск. С.М. Червонной. – М.: Логос, 2005. – 664 с. 

27. Якуба О. О. Соціологія: Навч. посібник. – Х.: Константа, 1996. – 
192 с. 

 
 

 
 


