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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Абітурієнт з освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр 

(спеціаліст) повинен вміти: 

- здійснювати моніторинг соціальних інновацій методом соціологічного 

аналізу в сфері сучасних соціологічних теорій;  

- визначати динаміку розвитку суспільних проблем шляхом проведення 

повторних соціологічних досліджень;  

- спираючись на сучасні соціальні технології, забезпечувати оптимальні умови 

виконання завдань соціологічного дослідження;  

 
 

ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Згідно існуючих правил прийому рішення про допуск осіб, які подали заяви, 

до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією 

університету за результатами поданих опублікованих наукових праць з обраної 

ними наукової спеціальності, документів про закінчення вищого навчального 

закладу з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, 

про, що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін. 

Всі вступники до аспірантури складають вступний іспит в обсязі програм 

навчання в вищих навчальних закладах для спеціаліста або магістра за 

спеціальністю  у тому вигляді, як вона представлена у програмі вступних іспитів до 

аспірантури за відповідною науковою спеціальністю. 

Вступник до аспірантури повинен показати: 

 глибокі та чіткі знання означень,  понять та термінів; 

 точне висловлювання  думки в усному та письмовому викладі з використанням 

відповідної символіки; 

 впевнене володіння  знаннями і навичками, вміння застосовувати їх при 

постановці конкретних задач. 

Прийом вступного іспиту до аспірантури проводиться в усній формі на 

засіданні приймальної комісії з обраної спеціальності (як правило, у кількості 3-5 

осіб) за обов’язкової присутності голови комісії. Для підготовки відповіді на 

запропоновані питання вступникові надається 1,0 година. За представленою 

роботою проводиться співбесіда. Звітні документи та результати вступного іспиту 

передаються до аспірантури університету.  

Оцінка виводиться на закритому засіданні предметної комісії, шляхом 

обговорення результатів іспиту. Знання вступника оцінюються за 4-бальною 

системою: 

"відмінно" — при наявності правильних та повних відповідей на всі поставлені 

запитання з використанням останніх наукових досягнень з обраної спеціальності; 

"добре" — при наявності правильних та повних відповідей на 90 % 

поставлених запитань з використанням останніх наукових досягнень з обраної 

спеціальності; 
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"задовільно" — при наявності правильних та повних відповідей менш, ніж на 

90 % поставлених запитань з використанням останніх наукових досягнень з 

обраної спеціальності; 

"незадовільно" — при відсутності правильних та повних відповідей на 70 % 

поставлених запитань з обраної спеціальності. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ  

 

1. Соціальні та науково-теоретичні передумови виникнення соціології як 

науки. 

2. Соціологічне знання, його специфіка та етапи розвитку. 

3. Соціологічна система О. Конта та її вплив на розвиток соціології ХІХ-ХХ 

ст. 

4.Економічний детермінізм К.Маркса та його вплив на розвиток соціологічної 

думки. 

4. Принципи еволюційної теорії в соціології (Г.Спенсер). 

5. Проблема «розуміння» у соціологічній концепції М. Вебера. 

6. Правила соціологічного метода Е.Дюркгейма. 

7.Марксистська теорія суспільства. Логіка пошуку факторів суспільного 

розвитку. 

8.Психологічний напрямок у соціології XIX ст. (психологія народів, 

психологія натовпу, концепція наслідування, інтеракціонізм та інстинктивізм). 

9.Емпіричні соціальні дослідження XIX - поч. XX ст. 

10.Парадигмальні школи в соціології, їх основна проблематика та наукова 

діяльність (Чиказька, Франкфуртська). 

11.Сучасний етап розвитку зарубіжної соціологічної думки (основні течії та 

напрями). 

12.Принцип теорії соціодинаміки культури П.Сорокіна. 

13. Структурно-функціональний напрям  в соціології (Т. Парсонс, Р.Мертон). 

14.Принцип теорії соціального конфлікту Р. Дарендорфа та Л. Козера. 

15.Теорія соціального обміну Дж. Хоманса та П. Блау та її роль в історії 

соціології. 

16. Теорія символічного інтеракціонізму Г. Блумера та Дж. Міда. 

17. Світоглядні засади феноменологічної соціології (А.Шюц): її переваги та 

недоліки. 

18.Етнометодологічний напрям досліджень у XX ст. 

19. Наукові погляди видатних представників української соціології. 

20 Методологічні та теоретичні проблеми сучасної соціології. 

21. Соціальне пізнання як напрямок наукового пізнання. Основні принципи 

наукового пізнання суспільства. 

22. Поняття про предмет науки та предмет соціології. Науковий статус 

соціології в системі сучасного суспільствознавства. 

23. Сучасні наукові дискусії щодо визначення предмета соціології. 
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24. Структура соціологічної теорії (поняття, змінні, концептуальні форми). 

Функції соціологічної теорії. 

25. Проблема наукового статусу загальної соціологічної теорії. Взаємозв’язок 

загальної соціологічної теорії з історією соціології. 

26. Спеціальні соціологічні теорії: концептуальна організація, предметні 

особливості та функції. Взаємозв’язок загальної соціологічної теорії зі 

спеціальними соціологічними теоріями. 

27. Проблема наукового статусу емпіричних соціологічних досліджень в 

системі соціологічного знання. Взаємозв’язок загальної соціологічної теорії з 

емпіричною соціологією. 

28. Поняття наукової парадигми як теоретичної стратегії. Основні 

парадигмальні системи (підходи) сучасної соціологічної теорії та їх методологічні 

функції.  

29. Проблеми теоретичного плюралізму та теоретичного синтезу в сучасній 

соціологічній теорії. 

30. Мультипарадигмалізм та проблема мікро-макросинтезу в соціологічній 

теорії. 

31. Класифікаційні основи вивчення та аналізу теоретичних підходів і 

теоретичних шкіл соціології. 

32. Поняття «методологія» та «метод» в соціології. Класифікація 

соціологічних методів. 

33. Соціальні, політичні та технологічні зміни як чинники розвитку соціальних 

наук у ХХ ст. 

34. Класифікація суб’єктів суспільного життя та їх функціональний статус. 

35. Проблема наукової типології суспільних систем. 

36. Суспільство як соціальна система: проблема системних ознак суспільства. 

37. Тенденція глобалізації суспільства як соціологічна проблема. 

38. Функціональні характеристики соціальних взаємодій, їх специфіка. 

39. Сутність визначення соціологічного змісту поняття «соціальний 

конфлікт». 

40. Сучасні соціологічні підходи щодо визначення онтологічного змісту 

поняття «комунікація». 

41.Інституціональні та організаційно-комунікативні основи розвитку 

соціологічної теорії. Основні наукові центри світової та європейської 

соціології. 

 42.Системні парадигми соціології (функціональний, структурний, структурно-

функціональний напрямки). 

 43.Діалектико-конфліктні парадигми соціології (марксистська теорія 

соціального конфлікту, сучасна німецька школа конфліктології, критична і 

ліворадикальна соціологія). 

 44.Інтерпретативні парадигми в соціології (теорія соціальної дії, символічний 

інтеракціонізм, феноменологія, етнометодологія, теорія соціального обміну). 

 45.Історичні парадигми в соціології (історична соціологія/А.Токвіль, 

марксистська теорія суспільного прогресу, теорія культурно-історичних 

типів/М.Данилевський, теорія коловороту культур/О.Шпенглер, теорія 

цивілізацій/А.Тойнбі, теорія соціальних циклів/В.Парето, соціологія соціальних 
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змін/П.Штомпка, теорії модернізації, футурологічні концепції). 

46. Інтегральні парадигми соціології (інтегральна соціологія/П.Сорокін, теорія 

структурації/ Е.Гідденс, теорія соціального простору/П.Бурдьє, самореферентні 

системи/Н.Луман,  теорія соціального конструювання реальності/Т.Лукман, 

П.Берг). 

47. Альтернативні парадигми сучасної соціології (теорія комунікативної дії/ 

Дж.Хабермас, теорія справедливості/ Д.Ройлз, теорія конвергенції/ Дж.Гелбрейт, 

У.Ростоу, постмодернізм та постструктуралізм). 

48. Суспільство як об’єкт вивчення в соціології: поняття, основні ознаки, 

сфери життєдіяльності.  

49. Проблема типологізації суспільства. Порівняльна характеристика 

традиційного, індустріального та постіндустріального (інформаційного) 

суспільства. 

50. Поняття соціального прогресу. Критерії, тенденції та механізми 

соціального прогресу.  

51. Сутність системного аналізу суспільства. Основні компоненти суспільства. 

52. Поняття соціальної структури суспільства. Основні елементи соціальної 

структури суспільства, механізми їх взаємодії. 

53. Соціальна структура суспільства в інтерпретації різних соціологічних 

напрямків. 

54. Особистість у соціальній структурі суспільства та у системі соціальних 

зв’язків. Етапи і агенти соціалізації. 

55. Соціальний статус: поняття, сутність та пізнавальне значення. 

Співвідношення соціального статусу та соціальної ролі. Соціальні ролі як моделі 

поведінки особистості.  

56. Поняття соціальної ідентифікації та самоідентифікації особистості. 

Проблеми ідентифікації особистості в трансформаційному суспільстві. 

57. Соціальні спільноти і соціальні групи: поняття, типологія та 

співвідношення. Особливості соціологічного підходу до аналізу груп.  

58. Соціальні інститути як елементи соціальної структури суспільства: 

поняття, основні ознаки, види, структура, функції, дисфункції. 

59. Інституціоналізація як соціальний феномен. Сутність процесу 

інституціоналізації. Дисфункціональність соціальних інститутів у 

трансформаційному суспільстві. 

60. Соціальні організації: функціонування, механізм прийняття рішень, 

комунікації. Причини об’єднання людей у соціальні організації. 

61. Природа, характер та основні елементи соціально-класової структури 

суспільства. Становлення середнього класу в українському суспільстві. 

62. Соціальна диференціація суспільства. Соціальні відмінності і нерівність, їх 

природа, види, прояви в суспільствах різного типу.  

63. Основні поняття стратифікаційного аналізу. Фактори, механізми та 

критерії стратифікаційного розподілу. 

64. Сутність і функціональна природа соціальної стратифікації. Історичні типи 

стратифікаційних систем.  

65.Соціальна стратифікація в трансформаційному суспільсттві. Основні 

стратифікаційні тенденції у сучасній Україні. 
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66. Соціальна мобільність як динамічна характеристика суспільного життя. 

Можливості соціальної мобільності у суспільствах різних типів. 

67. Класифікація, канали, демографічні фактори соціальної мобільності. 

Процеси соціальної мобільності у сучасному суспільстві. 

68. Поняття соціальної маргінальності. Маргінали в соціальній структурі 

українського суспільства. 

69. Соціальна аномія, чинники її виникнення та розвитку. Поняття соціального 

відхилення та його різновиди. Основні прояви девіації. 

70. Поняття девіантної поведінки особистості. Соціальний контроль як спосіб 

саморегуляції суспільства. 

   71. Людина - індивід - індивідуальність - особистість як базові поняття 

соціології особистості. Шляхи взаємодії особистості і суспільства. 

72. Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу: еволюція, сучасний стан і тенденції 

розвитку сім’ї в Україні. 

73. Молодь як соціально-демографічна група. Проблеми молоді у сучасному 

суспільстві. 

74. Методологічні аспекти вивчення етнічних спільнот в етносоціології. 

Дослідження соціально-етнічних процесів в Україні.  

75. Типологія, механізм побудови та основні чинники функціонування 

соціальних організацій як об’єкту вивчення в соціології організацій. 

76. Характеристика основних теорій і концепцій девіації. Соціальна 

діагностика та шляхи подолання девіантної поведінки.  

77. Економічна соціологія, її предметна сфера, функції, закони та характер. 

78. Особистість в соціально-трудових процесах та мотивація її трудової 

поведінки. Предмет та функції соціології праці. 

79. Соціологія управління про закономірності побудови і функціонування 

соціальних організацій та управлінських відносин. Технології та механізми 

процесу соціального управління. 

80. Соціологія політики, її предмет, наукові категорії та методи дослідження.. 

81. Соціологія громадської думки: вивчення природи, змісту, закономірностей 

формування та механізмів функціонування оціночного ставлення різних 

соціальних спільнот до суспільних процесів та явищ. 

82. Соціологія масової комунікації: предмет, основні проблеми, методи, 

категорії. Місце і роль засобів масової інформації і комунікацїї в сучасному 

суспільстві.  

83. Освіта як інститут соціалізації та самореалізації людини. Предмет та 

характеристика складових частин соціології освіти.  

84. Вивчення соціальних факторів генерації наукової діяльності засобами 

досліджень соціології науки. 

85. Аналіз залежності знання (типів світогляду, ідеологій, ідей, категорій 

тощо) від соціальних факторів (соціальних інституцій та відносин) у соціології 

знання.  

86. Виховання як соціальний феномен: сутність, структура і функції. 

Виникнення і розвиток соціології виховання.  

87. Періоди розвитку соціології релігії. Структура та функції релігії, її місце в 

сучасному світі, зв'язок з державою. 
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88. Вивчення вільного часу як структурного компонента суспільного часу у 

соціології вільного часу та дозвілля. 

89. Особливості та закономірності функціонування культури у суспільстві як 

предмет досліджень у соціології культури. 

90. Закономірності виникнення, функціонування і розвитку міста як однієї з 

форм соціально-просторової організації суспільства. 

91Соціологічне дослідження як різновид наукового пізнання: поняття, 

сутність, ознаки, видові особливості. 

  92. Структура, основні елементи і процедури соціологічного дослідження. 

  93 Поняття та характеристика програми соціологічного дослідження: 

функції, структура, етапи. 

  94. Методологічна частина програми соціологічного дослідження: логіка 

дослідження та аналіз основних понять. 

  95. Постановка проблеми в теоретичній частині програми соціологічного 

дослідження. 

  96. Об’єкт, предмет та вибір методики дослідження: проблема обумовленості. 

  97. Операціоналізація понять в соціологічному дослідженні. Метод контент-

аналізу текстів. 

  98. Статистичні гіпотези: шляхи перевірки та значення в соціологічному 

дослідженні. 

  99. План організації дослідження та вимоги до збору первинної інформації. 

  100. Методичний розділ програми та його характеристика. 

  101. Характеристика основних способів побудови вибірки та принципові 

вимоги до одиниць відбору і спостереження в соціологічному дослідженні. 

  102. Типологія методів соціологічного дослідження. 

  103. Спостереження як метод соціологічного дослідження: зміст, специфіка, 

структура, алгоритм застосування, переваги та недоліки. 

  104. Етапи та процедура опитування. 

  105. Метод інтерв’ю: сутність, типологія (фокус-групи, глибинне інтерв’ю) 

та особливості застосування. 

  106. Математичні методи в соціології та їх родь у сучасних наукових 

дослідженнях. 

  107. Вивчення та аналіз документів в соціологічному дослідженні. 

Характеристика процедури аналізу соціологічної інформації (поняття про 

первинний та вторинний аналіз даних). 

  108. Вимірювання соціальних змінних: вплив обрання типу шкали на 

надійність статистичних показників. 

  109.Кластерний аналіз та його застосування в соціологічних дослідженнях. 

  110.Точкове та інтервальне оцінювання статистичних показників. 

  111.Коефіцієнти кореляції Пірсона та кореляційне відношення. 

  112.Якісні методи збору соціологічної інформації. 

  113.Процедури обробки та аналізу соціологічних даних. 

  114.Надійність соціологічної інформації: поняття та показники. 

  115.Підсумкові документи соціологічного дослідження (довідка, 

інформаційна записка, аналітична записка, звіт). 

  116.Експертні оцінки. Комплексна соціальна експертиза як 
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міждисциплінарна і міжгалузева форма соціальних досліджень. 

  117.Соціальний експеримент: зміст, видові особливості, переваги й 

обмеження. 

  118.Групове тестування і соціометрія як технології дослідження проблем 

малих соціальних груп. 

  119.Гендерний аналіз як сучасна стратегія соціальних досліджень.  

  120.Комплексні локальні та регіональні моніторингові дослідження. 

  121.Технології соціального прогнозування. 
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