
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
СОЦІОЛОГІЯ

Тема 1.Вступ до соціології
Охарактеризуйте основні закони, категорії соціології як науки.
Дайте розширену характеристику основних функцій соціології. 
Сутність “соціального” як провідної соціологічної категорії.
Структура соціологічного знання.
Роль і завдання соціології в соціальному реформуванні українського суспільства.
Емпірична соціологія, її місце в структурі соціологічного знання 
Тема 2. Історія становлення і розвитку соціологічної думки.
Охарактеризуйте основні періоди та етапи становлення і розвитку соціології як самостійної науки. 
Структура  протосоціології: основні етапи 
Фактори та передумови  виникнення соціології як самостійної науки
Обґрунтуйте роль позитивізму О. Конта в становленні соціології як науки. 
О.Конт – засновник соціології. Обґрунтування О.Контом необхідності науки про суспільство.
	Зробіть порівняльний аналіз концепцій "економічної  людини" Ф.Телора і "соціальної" Е.Мейо

Формальна ссоціологія Г.Зіммеля та Ф.Тьоніса   
Сутність теорій органіцизму та еволюціонізму Г.Спенсера
Охарактеризуйте внесок Е. Дюркгейма у розвиток соціологічної думки. 
Охарактеризуйте марксистську соціологію, її особливості.
Марксистська модель суспільних стосунків. Вчення про суспільно-економічні формації. 
Предмет і метод соціології в соціологічному вченні М. Вебера.
Теорія соціальної аномії, класифікація самогубств за  Е.Дюркгеймом. 
Розуміюча соціологія М.Вебера. 
Соціологічне вчення М.Вебера про “ідеальні типи”. 
П.Сорокін – видатний соціолог ХХ століття. 
Витоки української соціології (Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Іван Вишенський, Г. Сковорода)
Особливості і зміст основних етапів становлення соціології в Україні. 
Роль наукових поглядів М. Драгоманова та М. Грушевського у розвитку соціологічної думки в Україні 
Соціологія радянського періоду: її слабкі та сильні сторони 
Соціологічні доктрини М.Костомарова , Б.Кістяковського, М.Ковалевського
Структурний функціоналізм Т.Парсонса, Р.Мертона. 
Конфліктологічна парадигма  Р.Дарендорфа, Л.Козера
Теорії  сучасного (постіндустріального) суспільства 
Тема 3. Суспільство як соціальна система.
Охарактеризуйте суспільство як соціальну систему. Основні компоненти суспільства як соціальної системи.
Дайте характеристику теорії соціальної стратифікації. Особливості соціальної стратифікації сучасного суспільства.
Місце середнього класу в соціальній структурі суспільства та становлення середнього класу в Україні. 
	Соціальна мобільність та її види  (вертикальна - горизонтальна; висхідна-нисхідна; індивідуальна-групова 
.Проблеми соціальної  мобільності  і міграційні процеси в сучасній Україні 
	Розкрийте сутність поняття соціалізації. Наведіть конкретний приклад, коли соціалізація не досягає успіху
Визначте сутність поняття маргіналізації, поясніть на конкретному прикладі позитивні та негативні аспекти цього явища
	Характеристика суспільства  як соціальної системи
	Основні ознаки суспільства і типологія суспільств.

Особливості розвитку сучасного українського суспільства.
Соціальна структура суспільства, її складові.
Сутність понять «клас», «соціальна група», «страта», «соціальна стратифікація»  в соціологічному розумінні.
Охарактеризуйте основні сфери життєдіяльності сучасного суспільства (соціальна, духовна, політична, економічна)
	Охарактеризуйте основні сфери життєдіяльності українського суспільства (соціальна, духовна, політична, економічна) на сучасному етапі 
	Поняття «соціальні інститути» в соціологічному розумінні, їх класифікація 
 Роль та функції соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства. 
Інституціалізація, її ознаки (навести приклади).
Найважливіші соціальні інститути сучасного українського суспільства, проблеми їхньої взаємодії.
Соціологічне тлумачення соціальної організації і самоорганізації.
Сутність теорії соціальної стратифікації. Напишіть страти вищого класу
Історичні типи стратифікації. 
Основні  критерії виміру соціальної стратифікації. 
Соціальна нерівність як основа стратифікації.
Розкрийте сутність понять «соціальний статус»  і  «соціальна роль», наведіть власні приклади
Розкрийте сутність понять «соціальний статус»,  «особистий статус» і «досяжний статус»,  наведіть власні приклади 
Сутність та роль середнього класу у стабілізації суспільства. Напишіть страти  середнього класу 
Сутність процесу маргіналізації, його особливості в Україні.
Трансформація соціальної структури українського суспільства.
Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.
Порівняйте поняття “людина”, “індивід”, “індивідуальність”та “особистість” .
Розкрийте проблему соціалізації та визначте фактори соціалізації особистості. Роль соціалізації в становленні особистості.
Проблеми соціалізації особистості студентів у сучасному суспільстві. 
Сутність девіантної поведінки особистості. Проблеми девіації сучасної студентської молоді.
	Особистість як об’єкт і суб’єкт соціальних відносин.
Охарактеризуйте  соціологічну структуру  особистості.
Соціальна спрямованість особистості у сучасному суспільстві.
Соціологічний зміст понять “десоціалізація” та “ресоціалізація”.
Охарактеризуйте  типологію особистості в соціології.
Взаємодія суспільних та особистих інтересів і цінностей.
Тема 5. Соціологія культури.
Розкрийте соціальну сутність та функції культури. 
Розкрийте сутність основних форм та видів культури.
Охарактеризуйте специфіку молодіжної субкультури.
Охарактеризуйте специфіку процесів національного культурного відродження України з погляду соціології. 
	Менталітет як один із впливових елементів культури.
Норми та цінності як структурні елементи культури.
Характеристика основних складових елементів культури -  норми та цінності, етикет, традиції, закони як  регулятори  людської поведінки. 
Тема 6. Соціологія конфлікту.
Розкрийте сутність конфлікту як складного соціального феномену. 
Охарактеризуйте основні функції конфлікту. Чи можуть соціальні конфлікти відігравати позитивну роль у розвитку суспільства?
Дайте характеристику основних типів соціальних конфліктів.
Проаналізуйте динаміку соціальних конфліктів. Основні стадії конфлікту (зародження, розвиток, вирішення конфлікту, післяконфліктна стадія). На якій стадії розвитку конфлікту найбільш можлива його локалізація або обмеження? 
Природа соціальних конфліктів у сучасному українському суспільстві. 
	Охарактеризуйте  структуру соціального конфлікту.
Об’єктивні та суб’єктивні причини соціальних конфліктів.
Методи розв’язання соціального конфлікту.
Основні шляхи та механізми розв’язання конфліктів.
Причини підвищеного рівня конфліктності в сучасному українському суспільстві.
Охарактеризуйте стилі поведінки в конфлікті. 
Тема 7. Економічна соціологія.
Розкрийте сутність соціального механізму регулювання економіки. 
Охарактеризуйте особливості економіки як соціального інституту.
Дайте характеристику соціальним функціям економіки.
	Взаємозв’язок економічної та соціальної сфер суспільства. Соціальні функції економіки.
Соціологічне тлумачення таких категорій як “економічна поведінка”, “економічна культура”, “економічне мислення”, “економічний інтерес”.
Соціологічний аспект проблеми зайнятості та безробіття в ринкових умовах.
Тема 8. Соціологія праці та управління.
Охарактеризуйте сутність наукових теорій соціології праці й управління.
Специфіка соціологічного аналізу соціально-трудових відносин і процесів у сфері праці. 
Охарактеризуйте працю як базовий соціальний процес. 
Дайте характеристику соціальним функціям праці.
Розкрийте сутність категорій "зміст праці" і "характер праці".
Сутність процесу мотивації трудової діяльності. Особливості мотивації праці в Україні.
	Цінності праці. Види ціннісної орієнтації у сфері праці.
Охарактеризуйте методи та стилі керівництва.

Тема 9. Соціологія сім’ї.
Охарактеризуйте сім’ю як малу соціальний інститут. Основні функції сім’ї.
Дайте характеристику основних типів сім’ї. 
Студентська сім’я, її проблеми.
Соціальні фактори кризи сучасної сім’ї та проблеми оптимізації шлюбно-сімейних відносин.
	Типи сімей у сучасному суспільстві. Наведіть приклади найпоширеніших типів сімей у вітчизняному соціумі
	Соціологічний зміст категорій «сім’я» та «шлюб».

Шлюб як соціальний інститут, його основні форми.
	Етапи розвитку сім’ї. Розподіл ролей в сучасних сім’ях. 
Причини та наслідки конфліктів в молодих сім’ях
Проблеми сімейних відносин в Україні в кризові періоди

Тема 10. Методологія і методика проведення соціологічних досліджень.
Розкрийте сутність конкретно-соціологічного дослідження. Приведіть приклади.
Представте класифікацію соціологічних досліджень за різними критеріями.
Розкрийте зміст поняття "проблема соціологічного дослідження" та обґрунтуйте значення її правильного формулювання (на конкретному прикладі).
Обгрунтуйте роль гіпотез в організації соціологічного дослідження ( на конкретному прикладі).
Розкрийте сутність соціологічного спостереження, його основних видів ( наведіть конкретні приклади).
Розкрийте сутність соціологічного опитування, його основних видів ( наведіть конкретні приклади).
Розкрийте сутність соціологічної експертизи, її завдання  (наведіть конкретні приклади).
Розкрийте сутність аналізу документів, його види  (наведіть конкретні приклади).
Розкрийте особливості застосування соціометрії (на конкретному прикладі).
Поясніть, яке значення для молодого спеціаліста мають уміння та навички проведення конкретно-соціологічного дослідження.
Методи аналізу соціологічних документів (наведіть конкретні приклади).
Розкрийте сутність експеримента, його види. Призначення соціального експерименту (наведіть конкретні приклади).
Запитання в анкеті, порядок їх формування та види (наведіть конкретні приклади).
	Вимоги до інтерв'юєра .
Професійна атестація як різновид соціальної експертизи, її функції.
	Розкрийте сутність тестування, його призначення. Види тестів (наведіть конкретні приклади).
Методи опрацювання і аналізу первинної соціологічної інформації (наведіть конкретні приклади).
Програма соціологічного дослідження: методологічна та методична частини
Охарактеризуйте структуру робочого плану дослідження.
Характеристика етапів проведення соціологічного дослідження
Основні методи збору соціологічної інформації
Розкрийте сутність генеральної та вибіркової сукупності. Типи вибірки (наведіть конкретні приклади).
	Інструментарій соціологічного дослідження. Основні вимоги до анкети.
Поняття процедури, методології, методики та техніки соціологічного дослідження.
	Мета і завдання соціологічного дослідження (наведіть конкретні приклади).
 Сутність і призначення процедури “логічного аналізу понять” (наведіть конкретні приклади).
Тема 11. Соціологія освіти
Освіта як соціальний інститут, її основні форми. 
Типологізація освіти за різними критеріями.
Проблеми реформування освіти в сучасній Україні. 
Тема 12. Соціологія політики
Соціальна сутність політичної свідомості і політичних відносин.
Політика як соціальний інститут Ознаки демократичної, правової, соціальної держави.
Типологія держав, їх основні характеристики.
Громадянське суспільство та його основні інститути.
Тема 13. Соціологія релігії
Соціальна сутність релігії. Релігія як соціальний інститут
Зв’язок релігійної свідомості з іншими формами суспільної свідомості.
Специфіка церкви як соціального інституту.
Тема 14. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень.
Організаційна  структура соціологічної  роботи  в Україні.
Основна тематика сучасних досліджень Інституту соціології НАН України, основних соціологічних центрів 

