




 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

05 – Соціальні та 

поведінкові науки (шифр 

і назва) 

дисципліна вільного 

вибору аспіранта  

Напрям підготовки  

 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

 054 - Соціологія 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  2-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання __-________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна 

кількість годин –  90 

2-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  3 

самостійної 

роботи студента – 3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Ph (доктор 

філософії) 

 

32 год.  год. 

Практичні, 

семінарські 

16  

год.  
 год. 

Лабораторні 

 год. -  год. 

Самостійна робота 

 год. 

42 
 год. 

Індивідуальні 

завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екз. + залік 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Аналітичні моделі 

дослідження сучасних соціальних проблем» 

 

Вибіркова навчальна дисципліна (за самостійним вибором аспіранта) 

«Аналітичні моделі дослідження сучасних соціальних проблем» складається із 

двох тематичних модулів: 1) об’єктивістський напрям дослідження соціальних 

проблем; 2) суб’єктивістський напрям дослідження соціальних проблем 

сучасних суспільств. У межах курсу розглядаються такі теми: центральні 

категорії соціології соціальних проблем;  ціннісно-нормативні універсалії та 

релятивна природа соціальних проблем; рівні соціальних проблем та ін. 

Розглядається низка теоретичних підходів у соціології соціальних проблем: 

підхід соціальної патології (С. Сміт, Ч. Ламброзо), інтерпретація соціальних 

проблем як вияву соціальної дезорганізації (Е. Дюркгейм, У. Томас, 

Ф. Знанецький, Р. Парк, Е. Берджесс), функціоналістський підхід (Р. Мертон. 

Р. Нісбет, марксистський підхід), конструкціонізм (Дж. Бест, М. Спектор, 

Дж. Кітсус). Розглядаються особливості відображення соціальних проблем у 

медіа-просторі. Механізми проблематизації та депроблематизації соціальних 

явищ. Розглядаються окремі соціальні проблеми із позицій різних 

методологічних та теоретичних підходів: проблема злочинності, алкогольного 

та наркотичного узалежнення, проблеми медичної сфери (вакцинація та 

антивакцинаторський рух, ВІЛ-дисидентство, проблема самолікування). 

Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні слухачами програми 

підготовки доктора філософії в аспірантурі Львівського національного 

університету імені Івана Франка знань про сучасний стан соціологічного 

осмислення явища соціальних проблем. Дисципліна структурно поділяється на 

дві частини у яких розкривається зміст двох основних напрямів соціологічного 

дискурсу щодо соціальних проблем: суб’єктивістського та об’єктивістського. У 

межах курсу розглядається такі теми як підходи соціальної патології, соціальної 

дезорганізації, функціоналістський та конструкціоністський підхід у вивченні 

соціальних проблем, а також проаналізована низка соціальних проблем 

(злочинність, бідність, проблеми функціонування інституту охорони здоров’я). 



Завдання. Учасники курсу повинні навчитися критично опрацьовувати 

рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактографічний матеріал, 

виявити вміння робити його порівняння та аналіз. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни вони повинні  

знати: представників напрямів соціологічного дискурсу щодо соціальних 

проблем і теоретичні положення їхніх теорій та концепцій, здійснювати їх 

компаративний аналіз; знати суть наукових дискусій стосовно переваг і 

обмеження суб’єктивістського та об’єктивістського підходів; усвідомлювати 

можливості і межі застосування набутих знань у дисертаційній роботі. 

вміти: застосовувати набуті теоретичні знання до аналізу соціальних 

проблем; реалізувати набуті знання методик вивчення соціальних проблем для 

здійснення емпіричних досліджень в рамках своєї дисертаційної роботи. 

 

  



 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Об’єктивістський напрям дослідження соціальних 

проблем 

Тема 1. Підхід соціальної патології у вивченні соціальних проблем 

(С. Сміт, Ч. Ламброзо) 

Органіцизм та аналогії із медициною у розумінні соціальних проблем.  

Біологічний детермінізм. Концепція існування природжених злочинців Ч. 

Ломброзо. Методи діагностики, фіізіогноміка, черепометрія. Антропологічний 

напрям в дослідженні соціальних проблем (Р. Гарофало, Е. Феррі, Ч. Горінга та 

ін.).  Пояснення соціальних проблем з позицій євгеніки (Ф. Гальтон) та з 

позицій расово-антропологічної школи. Соціобіологія. Праця Е. Уілсона 

«Соціобіологія: новий синтез». Хромосомна теорія злочинної поведінки.  

 

Тема 2. Підхід соціальної дезорганізації у вивченні соціальних проблем 

(Е. Дюркгейм, У. Томас, Ф. Знанецький, Р. Парк, Е. Берджесс) 

Дюркгайм про норму і патологію. Аномія як чинник загострення 

соціальних проблем. Чиказька школа соціології у вивченні соціальних проблем. 

Метод соціальної картографії. Дослідження розподілу соціальних проблем у 

міському просторі.  

 

Тема 3. Функціоналістський підхід у вивченні соціальних проблем 

(Р. Мертон. Р. Нісбет, марксистський підхід) 

Статичний та динамічний функціоналізм. Теорія Аномії Р. Мертона. Р. 

Нісбет про соціальні зміни, спільноти та цінності. Соціальні проблеми як 

наслідок дії структур експлуатації за марксизмом. Злочинність і бідність з 

марксистської перспективи.  

 

 

 

 



 

Змістовий модуль 2. Суб’єктивістський напрям дослідження соціальних 

проблем 

 

Тема 1. Внесок Г. Блумера у вивчення соціальних проблем 

Методологія символічного інтеракціонізму у вивченні соціальних проблем. 

Типи об’єктів за Блумером. Критика Томаса і Знанецького. Стадії виникнення 

соціальної проблеми за Г. Блумером.  

 

Тема 2. Г. Беккер про механізми (де)проблематизації 

Внесок Г. Беккера у теорію девіантної поведінки. Теорія ярликування. 

Вивчення практик споживання наркотиків. Вплив Е. Хьюгса (Е. Hughes) на 

формування поглядів Г. Беккера.  

  

 

Тема 3. Дж. Бест, П. Ібарра, Дж. Кітсьюз – популяризатори 

конструкціонізму у дослідженні соціальних проблем 

Центральні методологічні засади і поняття конструкціонізму. Фрейми 

проблематизації складних соціальних обставин. Дискурси конструювання 

соціальних проблем. 

 

Тема 4. Інтегративний підхід до розуміння соціальних проблем 

Методологічний синтез у дослідженні соціальних проблем. Соціальні 

проблеми у соціології модерної і постмодерної доби. Об’єктивні та суб’єктивні 

виміри соціальної проблеми.   

 

Тема 5. Соціальні проблеми у дзеркалі медіа. Методики дослідження  

Методики вивчення медіа текстів (Н. Чомскі, Дж. Скрівен). Методика 

емпіричного дослідження медіадискусрів Л. та С. Засєкіних.  

 

Тема 6. Проблема злочинності у науковому дискурсі 



Злочинність із перспективи органіцистських теорій. Особливості 

юридичного, психологічного та соціологічного розуміння злочинності. 

«Злочини з прикметниками»: драматичні злочини, корпоративні злочини, 

винайдені злочини. Віктимологічна перспектива у дослідженні злочинності.  

 

Тема 7. Проблеми навколомедичної сфери  

Соціальні проблеми у дзеркалі соціології медицини. Проблема 

медикалізації та ятрогенезу. Фармацевтична галузь з перспективи соціології 

соціальних проблем. Самолікування антибіотиками та формування 

резистентності як соціальна проблема. Неконвенційні медичні переконання.  

 

Тема 8. Соціальна проблема бідності у науковому дискурсі  

Огляд західних, пострадянських та вітчизняних досліджень (внесок у 

дослідження соціальних проблем Дж. Коулмен, І. Ясавєєва, Я. Гилинский, Ж. 

Тощенко, І. Рущенко, А. Бова).  

  



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

 Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

Лекц. Сем.  С. р. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

 Змістовий модуль 1. Об’єктивістський напрям дослідження соціальних 

проблем 

Тема 1.  Підхід соціальної патології у 

вивченні соціальних проблем 

(С. Сміт, Ч. Ламброзо) 

2  3 

Тема 2. Підхід соціальної дезорганізації у 

вивченні соціальних проблем 

(Е. Дюркгейм, У. Томас, 

Ф. Знанецький, Р. Парк, 

Е. Берджесс) 

4 2 6 

Тема 3.  Функціоналістський підхід у 

вивченні соціальних проблем 

(Р. Мертон. Р. Нісбет, 

марксистський підхід) 

4 2 4 

 

  



 

Модуль 2 

 Змістовий модуль 2 Суб’єктивістський напрям дослідження соціальних 

проблем 

Тема 1. Внесок Г. Блумера у 

вивчення соціальних 

проблем 

2    3 

Тема 2.  

 

Г. Беккер про механізми 

(де)проблематизації 
2 2   3 

Тема 3.  Дж. Бест, П. Ібарра, Дж. 

Кітсьюз – популяризатори 

конструкціонізму у 

дослідженні соціальних 

проблем 

4 2   4 

Тема 4. Інтегративний підхід до 

розуміння соціальних 

проблем 

2    3 

Тема 5. Соціальні проблеми у 

дзеркалі медіа. Методики 

дослідження  

4 2   4 

Тема 6. Проблема злочинності у 

науковому дискурсі 
2 2   4 

Тема 7. Проблеми 

навколомедичної сфери  
4 2   4 

Тема 8.  

 

Соціальна проблема 

бідності у науковому 

дискурсі 

2 2   4 

Разом  32 16   42 

 

  



5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1 

Тема 1.  Внесок представників органіцистських теорій у 

вивчення соціальних проблем 

3 

Тема 2. Чиказька школа соціології у вивченні соціальних 

проблем у міському просторі 

6 

Тема 3.  Структурні теорії у поясненні соціальних проблем 

(структурний функціоналізм, марксизм) 

4 

Модуль 2 

Тема 1. Комунікативно-символічний вимір соціальних проблем 3 

Тема 2.  

 

(Де)проблематизація соціальних проблем у дзеркалі 

соціологічних досліджень 

3 

Тема 3.  Переваги і недоліки конструкціонізму у вивченні 

соціальних проблем 

4 

Тема 4. Інтегративний підхід до розуміння соціальних проблем 3 

Тема 5. Фрейм-аналіз та дискурс-аналіз у дослідженні 

репрезентації соціальних проблем у медіа  

4 

Тема 6. Злочинність як об’єкт соціологічного дослідження – 

основні підходи 

4 

Тема 7. Проблеми навколомедичної сфери 4 

Тема 8.  

 

Соціальна проблема бідності у науковому дискурсі 

(об’єктивістський та суб’єктивістський підходи) 

4 

Разом 42 

 

 

  



6. Методи навчання 

Лекція з використанням мультимедійного проектора, дискусія, колоквіум.  

                                                                                                    

7. Методи контролю 

Курс закінчується складанням іспиту. Проміжною формою контролю є 

семінарські заняття, індивідуальні письмові завдання 

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання проводиться за 100 бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвдношенням: 

Практичні заняття – 25% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 

– 25балів; 

Письмова робота – 25% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 

25 балів; 

Іспит – 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

Враховується відвідування занять,бали набрані під час семінарських 

занять, а також за індивідуальну письмову роботу 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ECTS 
Визначення 

За національною 

шкалою 

90-100 А Відмінно Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Зараховано 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Зараховано 

51-60 Е  Достатньо 

26-50 FX 

Не задовільно 

з можливістю 

повторного 

складання іспиту 

Не зараховано 

0 - 25 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



 

10. Методичне забезпечення 

Питання для іспиту. 

1. Соціальна проблема бідності у науковому дискурсі (об’єктивістський 

та суб’єктивістський підходи)  

2. Проблеми навколомедичної сфери (ятрогенез)  

3. Неконвенційні медичні уявлення і практики як соціальна проблема 

4. Фармацевтична галузь з перспективи соціології соціальних проблем 

5. Проблеми навколомедичної сфери (анти)вакцинація, ВІЛ-

дисидентство, самолікування антибіотиками) 

6. Соціологічне вивчення злочинності: центральні поняття і підходи 

7. Віктимологічна перспектива у соціології злочинності 

8. Фреймування та встановлення порядку денного у медіа 

конструюванні соціальних проблем 

9. Фрейм-аналіз та  дискурс-аналіз у вивченні соціальних проблем у 

медіа репрезентаціях 

10. Інтегративний підхід до розуміння соціальних проблем 

11. Дж. Бест, П. Ібарра, Дж. Кітсьюз – популяризатори конструкціонізму 

у дослідженні соціальних проблем 

12. Життєвий цикл соціальної проблеми з позицій конструкціонізму 

13. Г. Беккер про механізми (де)проблематизації та моральне 

підприємництво  

14. Внесок Г. Блумера у вивчення соціальних проблем 

15. Внесок представників органіцистських теорій у вивчення соціальних 

проблем 

16. Чиказька школа соціології у вивченні соціальних проблем у міському 

просторі 

17. Структурні теорії у поясненні соціальних проблем (структурний 

функціоналізм, марксизм) 

18. Теорія ярликування у вивченні соціальних проблем 



19. Методики вивчення медіа текстів у соціології соціальних проблем 

(Скрівен, Чомскі, Засєкін) 

20. Внесок … у вивчення соціальних проблем (на вибір – характеристика 

внесу Дж. Коулмена, І. Ясавєєва, І. Рущенка) 
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