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трансформаційні процеси в Україні за умов становлення інформаційного 
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Підсумковий контроль Іспит в кінці семестру (письмовий) 

Пререквізити Для вивчення курсу учасники потребують базових знань із 

навчальних дисциплін: Сучасні соціологічні теорії,  Соціологія 

економіки, Соціологія політики,  Соціальна структура та 

стратифікація,  достатніх для сприйняття категоріального апарату, 

розуміння джерел.       

          

Навчальні методи та 

техніки,  які будуть 

використовуватись під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, дискусії 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор 

Критерії оцінювання  Оцінювання проводиться за 100  бальною шкалою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

Практичні заняття – 25% семестрової оцінки, максимальна кількість 
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Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

Враховується відвідування занять, бали набрані під час 

семінарських занять, а також за індивідуальну письмову роботу. 

Питання до екзамену 1. Українська соціологія сьогодні: дослідження основних сфер 

життєдіяльності суспільства.  

2. Теоретичні та методологічні проблеми трансформації 

суспільства.  Трансформація суспільства: огляд сучасного 

стану проблеми.  

3. Теоретичний аналіз та проблемне поле суспільної 

трансформації. 

4. Соціокультурна трансформація в контексті еволюційних та 

циклічних теорій. 

5. Сутність та явища модернізації суспільства. О 
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6. собливості трансформації українського суспільства.  

7. Соціальна криза в українському суспільстві, механізми та рівні 

трансформації. 

8. Трансформація соціальних норм та соціальної структури.  

9. Сучасні теорії соціальної стратифікації. 

10. Україна як постмодернізаційне суспільство.  

11. Україна як віртуальне суспільство.  

12. Україна як суспільство сталого розвитку.  

13. Україна як «сателітне» суспільство.  

14. Україні в аспекті глобалізації.  

15. Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства: 

соціотехнологічна парадигма. 

16. Україна: сучасний соціокультурний контекст та релігійний 

вимір. 

17. Соціокультурні виміри суспільної свідомості. Динаміка 

уявлень про українське суспільство в масовій свідомості 

населення.   

18. Ціннісні орієнтації українців: аналіз результатів вітчизняних та 

міжнародних досліджень.  

19. Зрушення в культурних практиках останніх десятиліть.  

20. Соціальне самопочуття в умовах модернізації українського 

суспільства. 

21. Субкультурна варіативність українського соціуму. 

22. Інформатизаційні процеси в сучасному українському 

суспільстві.  

23. Інформаційні практики в повсякденній діяльності сучасних 

українців.  

24. Медіа-динаміка: тренди і відхилення.  

25. Інтернет в житті пересічних українців: динаміка зростання.  

26. Особливості поточних інформаційно-культурних потреб 

населення України. 

27. Освіта в умовах інформаційного суспільства: світові та 

українські реалії. 

28. Політична диференціація і партійно-політична структура 

українського суспільства.  

29. Довіра до політичних інститутів: поняття, показники та 

тенденції змін. 

30. Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини 

соціологічних досліджень і політичної практики.  

31. Правляча еліта сучасної України.  

32. Електоральна соціологія: історія, теорія, методи.  

33. Дослідження та прогнозування виборів в Україні: проблеми та 

методичні висновки.  

34. Геополітичні орієнтації населення і безпека України. 

35. Людина в ринковому суспільстві: орієнтації, поведінка, 

культура.  

36. Сприйняття економічних інститутів громадянами України за 

сучасних умов. 

37. Економічна культура та економічна поведінка  

(підприємництво та споживання).   

38. Особливості економічної поведінки українців.  

39. Леґітимація приватної власності як концепт соціологічної 
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теорії.  

40. Освіта, робота та зайнятість в соціологічному вимірі: 

українські реалії.  

41. Аналіз особливостей сучасного ринку праці та його тенденцій.   

42. Безробіття в Україні в умовах фінансово-економічної кризи. 

43. Добробут і ринкові реформи в оцінках населення України.  

44. Стилі життя перехідного суспільства.  

45. Якість життя населення України в дзеркалі соціології.  

46. Регіональна специфіка якості життя населення України.  

47. Соціально-економічна стратифікація в Україні: оцінки та 

пріоритети. 

48. Структурні зміни в уявленнях про домінуючі соціальні групи 

українського суспільства.  

49. Класова структура сучасного українського суспільства.  

50. Соціально-психологічні прояви стратифікації у регіональному 

вимірі. 

51. Соціальний статус і володіння власністю в Україні: соціально-

психологічні аспекти.  

52. Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні 

практики українців.  

53. Принципи та правила вимірювання структурних нерівностей у 

соціології в українському контексті. 

54. Громадянське суспільство: дискурси і практики.  

55. Громадянське суспільство та громадські організації: 

особливості соціального контексту розвитку в Україні.  

56. Політична самоідентифікація особистості за умов становлення 

громадянського суспільства.  

57. Громадянські практики в перехідному суспільстві: чинники, 

суб’єкти, способи реалізації. 

58.  Комплексне соціологічне вимірювання демократії в Україні: 

аналіз основних показників.  

59. Україна як суб’єкт соціологічного міжнародного 

дослідницького співтовариства: порівняльні дослідження за 

участі України. Міжнародні соціологічні проекти (ESS, ISSP та 

ін.).  

60. Розвиток України в регіональній перспективі: політичні, 

економічні, соціальні проблеми регіоналізації. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенні курсу. 
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