Питання на Державний іспит
(спеціальність 054 Соціологія, 2 курс, магістратура, 2020)
1. «Розвиток соціології як науки к. ХХ – поч. ХХІ ст.»
1. Метапарадигмальна модель теоретичної соціології
2. «Перша», «друга» і «третя» соціології: порівняльний аналіз
класифікацій Г. Зборовського та П. Штомпки. «Соціологія
повсякденності» П. Штомпки та її характерні риси
3. Класифікація етапів розвитку соціології у зарубіжній та вітчизняній
соціології. Соціологія сьогодення: тенденції та перспективи розвитку.
4. Потреба відмови від «спадщини минулого» для соціології сучасності та
завдання створення соціології глобалізації у концепції Е. Гідденса
5. Чотири рівні соціологічного аналізу та чотири революції доби
глобалізації згідно поглядів Н. Смелзера
6. Поняття «глобалізм», «глобальність», «глобалізація» та їхні визначення
в працях У. Бека. Відмінність «контейнерної» соціології Першого
Модерну від глобальної соціології сучасності
7. Дискусія між П. Бурдьє та М. Буравим щодо шляхів створення соціології
глобалізації. Різниця між «багатою соціологічною Північчю» та «бідним
соціологічним Півднем» у характеристиці М. Буравого
8. Чотири типи соціології доби глобалізації і завдання кожної з них
(згідно концепції М. Буравого)
9. «Соціологічна інтервенція» (А. Турен) у країнах різного типу та форми
її прояву. Посилення соціальної ролі соціології як умова успішного
розвитку сучасного українського суспільства
10.Уявлення П. Бергера про глобалізацію до і після проведення
міжнародного дослідження у 10 країнах світу. «Слабкі» і «сильні»
культури цих країн згідно поглядів С. Гантінгтона
11.Соціальна нерівність як одна з провідних тем соціології сьогодення.
Різновиди соціальної нерівності (М. Буравой)

12.Методологічні повороти та їхні різновиди. Три методологічні повороти
Дж. Уррі та їхні характерні риси
13.Структура сучасного соціологічного знання і місце в ній теорій
загального рівня (метатеорій). Три різновиди метатеорій в концепції Дж.
Рітцера
14.Міждисциплінарність в сучасній соціології як вимога об’єднання
зусиль представників різних гілок науки. Типи взаємодії наук в умовах
міждисциплінарності
15.Стан сучасного українського суспільства в оцінці соціологів.
Характеристика української соціології сьогодення з врахуванням
тенденцій і перспектив розвитку світової соціологічної думки

2. «Аналітична соціологія»
1. Основні принципи аналітичної роботи. Особливості соціологічної
аналітики.
2. Найважливіші етапи аналітичної роботи. Специфіка аналітичних
процедур в соціології.
3. Механізм аналітичної роботи, зокрема, в соціології.
4. Особливості формування / розвитку аналітичного мислення.
5. Підготовка аналітичних звітів у соціології та суміжних суспільнознавчих
сферах.
6. Аналітична соціологія в системі соціологічних дисциплін.

3. «Соціальне проектування»
1. Соціальне проектування: предметна і проблемні галузі
2. Цілі, стратегії і результат проекту. Структуризація проектів
3. Поняття проекту. Види проектів
4. Соціальний проект (СП). Типологія та розробка соціальних проектів
5. Технології соціального проектування. Інструментарій СП.

4. «Моніторинг і оцінка соціальних проектів та програм»
1. Відмінності МіО від контролю, аудиту, експертизи та наукового
дослідження.
2. Міжнародні та вітчизняні стандарти оцінювання. Професійні стандарти
фахівця з оцінювання.
3. Міжнародний досвід моніторингу та оцінювання.
4. Планування МіО. Алгоритм оцінювання. Питання для оцінювання.
5. Визначення індикаторів моніторингу і оцінювання проекту. Методологія
та методи оцінювання.

5.«Управління соціальними проектами»
1. Можливості для отримання грантового фінансування: основні напрямки
пошукової активності в Інтернеті.
2. Підготовка заявки для отримання фінансування: загальні принципи.
3. Структура заявки для отримання фінансування.
4. Формування бюджету в рамках підготовки заявки для отримання
фінансування.
5. Експертна оцінка проектної пропозиції: основні показники.

6. «Соціологія безпеки»
1. Підходи до визначення поняття «безпека». Еволюція поняття «безпека».
2. Теоретико-методологічні основи соціології безпеки. Становлення і
розвиток соціології безпеки.
3. Рівні і різновиди безпеки. Питання суб’єктності та об’єктності безпеки.
4. Суспільство ризиків. Класифікація загроз.

