
Питання на Державний іспит 

(спеціальність 054 Соціологія, 2 курс, магістратура, 2021) 

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. 

16. Найважливіші етапи аналітичної роботи. Специфіка аналітичних процедур в 

соціології. 

17. Механізм аналітичної роботи в соціології: специфіка якісної аналітики. 

18. Механізм аналітичної роботи в соціології: специфіка кількісної аналітики. 

19. Підготовка аналітичних звітів. 

20. Зміни у розумінні місця і ролі культури у суспільному розвитку наприкінці 

ХХ – на поч. ХХІ ст. та в історії соціологічної думки. Статус культури у 

сучасному суспільстві. 

21. П’ять відмінностей між соціологією культури та культурсоціологією згідно 

концепції Дж. Александера. 

22. «Слабкі» програми аналізу культури та неможливість появи «сильної» 

програми культур-соціологічного аналізу у часи індустріального суспільства. 

23. Три відмінності «сильної» від «слабкої» програми культур-соціологічного 

аналізу. Властивості (ознаки) «сильної» програми культур-соціологічного 

аналізу в концепції Дж. Александера. 

24. Алгоритм «сильної» програми культур-соціологічного аналізу (схематичне 

зображення) та її застосування як методу у магістерських роботах студентів. 

25. Осмислення соціального інституту: інституціональне та неоінституціональне 

бачення. 

26. Інституціоналізація: поняття та рівні. 

27. Специфіка первинної інституціоналіазції: джерела та індикатори. 

28. Особливості вторинної інституціоналізації. Реінституіоналізація. 

29. Деінституціоналізація: поняття, форми, типи. 



30. Соціальне проектування: предметна і проблемні галузі. 

31. Цілі, стратегії і результат проекту. Структуризація проектів. 

32. Поняття проекту. Види проектів. 

33. Соціальний проект (СП). Типологія та розробка соціальних проектів. 

34. Технології соціального проектування. Інструментарій СП. 

35. Історія та різновиди компаративних соціологічних досліджень. 

36. Основні проблеми методології та методики порівняльних досліджень. 

37. Тематика і проведення компаративних досліджень в Україні. 

38. Методологічні засади порівняльних досліджень європейських суспільств: ESS, 

Euro Barometer, European Value Survey та інші. 

39. Проекти Барометр: особливості вимірів регіональних особливостей у 

світовому розрізі. 

 


