




 

 

 

 

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 – поведінкові науки  
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
Напрям підготовки  

054 –   соціологія  
(шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

  

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  -й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання __-

________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –  

90 

-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  3 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-науковий рівень: 

доктор філософії (PhD) 

 

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 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Сучасне українське суспільство: соціологічний 

аналіз» є: формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків про особливості 

соціальних процесів, що відбуваються в українському суспільстві, різних сферах його 

життєдіяльності, пояснення логіки соціальних змін і дослідження факторів, що їх зумовлюють, за 

допомогою звернення до теоретичних та прикладних надбань сучасних соціологів. Ознайомлення 

здобувачів із дослідницькими пошуками відомих вітчизняних і зарубіжних соціологів, найвідоміших 

дослідницьких центрів щодо стану та перспектив розвитку українського суспільства; специфіки 

методології соціологічного дослідження українського суспільства та його складових.. 

Завдання. Здобувачі повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та 

літературу, аналізувати соціолого-статистичний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та 

аналіз у контексті соціальної проблематики, показати розуміння загальних тенденцій та розвитку 

актуальних суспільних проблем в умовах сучасного українського суспільства зокрема. У результаті 

вивчення навчальної дисципліни вони повинні: 

знати:  теоретико-методологічні підходи, що релевантні для дослідження українських реалій; 

особливості соціальних явищ та процесів, феноменів та тенденцій українського суспільства. Оцінити 

значення соціальної структури, динаміки суспільства, суть і роль соціальних інститутів та основні 

тенденції їх змін, специфіку розвитку різних шкіл і напрямів розвитку соціологічної теорії у їх 

дослідженні. 

вміти:  інтерпретувати результати соціологічних досліджень при оцінці сучасної економічної та 

політичної ситуації, політичної культури та її впливу на вирішення кризових процесів в українському 

політичному просторі; виділяти соціокультурні тренди через призму українського суспільства; 

пояснювати трансформаційні процеси в Україні за умов становлення інформаційного та 

громадянського  суспільства. 

 

  

  



 

 

Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. НАПРЯМИ І ТРЕНДИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

Тема 1. Сучасне українське суспільство скрізь призму сучасних соціологічних теорій. 

Українська соціологія сьогодні: дослідження основних сфер життєдіяльності суспільства. 

Теоретичні та методологічні проблеми трансформації суспільства.  Трансформація суспільства: огляд 

сучасного стану проблеми. Теоретичний аналіз та проблемне поле суспільної трансформації. 

Соціокультурна трансформація в контексті еволюційних та циклічних теорій. Сутність та явища 

модернізації суспільства. Особливості трансформації українського суспільства. Соціальна криза в 

українському суспільстві, механізми та рівні трансформації. Трансформація соціальних норм та 

соціальної структури. Сучасні теорії соціальної стратифікації. 

 

Тема 2. Альтернативні концепції сучасного українського суспільства. 

Україна як постмодернізаційне суспільство. Україна як віртуальне суспільство. Україна як 

суспільство сталого розвитку. Україна як «сателітне» суспільство. Україні в аспекті глобалізації. 

Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства: Соціотехнологічна парадигма. 

Тема 3. Соціокультурні тренди через призму українського суспільства 

 

Україна: сучасний соціокультурний контекст та релігійний вимір. Соціокультурні виміри 

суспільної свідомості. Динаміка уявлень про українське суспільство в масовій свідомості населення.  

Ціннісні орієнтації українців: аналіз результатів вітчизняних та міжнародних досліджень. Зрушення в 

культурних практиках останніх десятиліть. Соціальне самопочуття в умовах модернізації 

українського суспільства. Субкультурна варіативність українського соціуму. 

 

Тема 4. Трансформаційні процеси в умовах становлення  

інформаційного суспільства 

 

Інформатизаційні процеси в сучасному українському суспільстві. Інформаційні практики в 

повсякденній діяльності сучасних українців. Медіа-динаміка: тренди і відхилення. Інтернет в житті 

пересічних українців: динаміка зростання. Особливості поточних інформаційно-культурних потреб 

населення України. Освіта в умовах інформаційного суспільства: світові та українські реалії. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА 

СОЦІОЕКОНОМІЧНІ Й СОЦІОСТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

СЬОГОДЕННЯ 

 

Тема 1. Політичні процеси України у контексті теорій політичної культури 

 

Політична диференціація і партійно-політична структура українського суспільства. Довіра до 

політичних інститутів: поняття, показники та тенденції змін. Соціологічне знання та влада: 

суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. Правляча еліта 

сучасної України. Електоральна соціологія: історія, теорія, методи. Дослідження та прогнозування 

виборів в Україні: проблеми та методичні висновки. Геополітичні орієнтації населення і безпека 

України. 

 

Тема 2. Соціологічний аналіз економічної ситуації в Україні 
 

https://i-soc.com.ua/assets/files/library/pylypenko_v_ukrainian_sociology_today_lviv_2012.rar


 

 

Людина в ринковому суспільстві: орієнтації, поведінка, культура. Сприйняття економічних 

інститутів громадянами України за сучасних умов. Економічна культура та економічна поведінка  

(підприємництво та споживання).  Особливості економічної поведінки українців. Леґітимація 

приватної власності як концепт соціологічної теорії. Освіта, робота та зайнятість в соціологічному 

вимірі: українські реалії. Аналіз особливостей сучасного ринку праці та його тенденцій.  Безробіття в 

Україні в умовах фінансово-економічної кризи.Добробут і ринкові реформи в оцінках населення 

України. Стилі життя перехідного суспільства. Якість життя населення України в дзеркалі 

соціології. Регіональна специфіка якості життя населення України.  

 

Тема 3. Структурні виміри сучасного українського суспільства. 

 

Соціально-економічна стратифікація в Україні: оцінки та пріоритети. Структурні зміни в уявленнях 

про домінуючі соціальні групи українського суспільства. Класова структура сучасного українського 

суспільства. Соціально-психологічні прояви стратифікації у регіональному вимірі. Соціальний статус 

і володіння власністю в Україні: соціально-психологічні аспекти. Стан сингулярності: соціальні 

структури, ситуації, повсякденні практики українців. Принципи та правила вимірювання 

структурних нерівностей у соціології в українському контексті. 
 

Тема 4. Перспективи побудови громадянського суспільства в українському контексті: 

соціологічний аналіз 

 

Громадянське суспільство: дискурси і практики. Громадянське суспільство та громадські 

організації: особливості соціального контексту розвитку в Україні. Політична самоідентифікація 

особистості за умов становлення громадянського суспільства. Громадянські практики в перехідному 

суспільстві: чинники, суб’єкти, способи реалізації. Соціальний контроль і демократизація 

суспільства. Комплексне соціологічне вимірювання демократії в Україні: аналіз основних показників. 

Україна як суб’єкт соціологічного міжнародного дослідницького співтовариства: порівняльні 

дослідження за участі України. Міжнародні соціологічні проекти (ESS, ISSP та ін.). Розвиток України 

в регіональній перспективі: політичні, економічні, соціальні проблеми регіоналізації. 
 

  

https://i-soc.com.ua/assets/files/library/reznik_v_s_legitimation_of_private_property_as_a_concept_2010.pdf
https://i-soc.com.ua/assets/files/library/reznik_v_s_legitimation_of_private_property_as_a_concept_2010.pdf
https://i-soc.com.ua/assets/files/library/life_quality.pdf
https://i-soc.com.ua/assets/files/library/life_quality.pdf
https://i-soc.com.ua/assets/files/library/stepanenko.pdf
https://i-soc.com.ua/assets/files/library/reznik2011.pdf
https://i-soc.com.ua/assets/files/library/reznik2011.pdf


 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістови

х модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд

. 

с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. НАПРЯМИ І ТРЕНДИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

Тема 1.  Сучасне українське 

суспільство скрізь 

призму сучасних 

соціологічних теорій 

4 

 

2   5 

 

     

Тема 2.  Альтернативні 

концепції сучасного 

українського 

суспільства 

4 2   5       

Тема 3. Соціокультурні 

тренди через призму 

українського 

суспільства 

4 2   5       

Тема 4. Трансформаційні 

процеси в умовах 

становлення  

інформаційного 

суспільства 

4 2   5       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 

 

 

16 

 

8 

   

20 

      

Змістовий модуль 2. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА 

СОЦІОЕКОНОМІЧНІ Й СОЦІОСТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

СЬОГОДЕННЯ 

Тема 1.  Політичні процеси 

України у контексті 

теорій політичної 

культури 

4 2   5       

Тема 2. Соціологічний аналіз 

економічної ситуації 

в Україні  

4 2   5       

Тема 3. Структурні виміри 

сучасного 

українського 

суспільства 

4 2   6       

Тема 4. Перспективи 4 2   6       



 

 

побудови 

громадянського 

суспільства в 

українському 

контексті: 

соціологічний аналіз 
Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 16 

 

8 

 

  22       

Усього 

годин  

 32 16   42       

 

5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сучасне українське суспільство скрізь призму сучасних соціологічних 

теорій 

5 

2 Альтернативні концепції сучасного українського суспільства 5 

3 Соціокультурні тренди через призму українського суспільства 5 

4 Трансформаційні процеси в умовах становлення  

інформаційного суспільства 

5 

5 Політичні процеси України у контексті теорій політичної культури 5 

6 Соціологічний аналіз економічної ситуації в Україні  5 

7 Структурні виміри сучасного українського суспільства 6 

8 Перспективи побудови громадянського суспільства в українському 

контексті: соціологічний аналіз 

6 

Разом  42 

 

6. Методи навчання 

Лекція з використанням мультимедійного проектора, дискусія.  

7. Методи контролю 

Курс закінчується складанням письмового 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 

 

8. 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 

Не задовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

9. Методичне забезпечення 

Питання для іспиту 

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 

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. 
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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 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. 
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