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ВСТУП 

 

Метою вивчення курсу «Соціологія» є формування розуміння сутності 

соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу 

соціальних явищ і процесів. 

Завданням соціології є:  

 розвиток національної самосвідомості майбутніх фахівців; 

 виховання патріотичних і морально-етичних переконань; 

 прищеплення навичок наукового аналізу, спрямованих на 

забезпечення самостійного осмислення закономірностей суспільного розвитку; 

 набуття практичних навичок роботи з історичними джерелами і 

науковою літературою; 

 вироблення умінь застосовувати здобуті знання у повсякденній 

діяльності, для орієнтації у суспільно-політичному житті, оцінки суспільних 

явищ і подій. 

У результаті вивчення курсу студент повинен 

знати:  

 предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та 

закони соціології; 

 загальну характеристику суспільства як цілісної системи та його 

складові; 

 структуру і зміст спеціальних соціологічних теорій; 

 основні закономірності формування та функціонування соціальних 

спільнот, соціальних відносин та соціальних інститутів; 

 послідовність розробки програми соціологічного дослідження; 

 основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного 

дослідження; 

 шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних 

технологій у суспільній практиці; 

 особливості взаємозв`язку особистості й суспільства, соціальний 

статус особистості;  

 сутність соціальних зв`язків, дій, взаємодії між індивідами та групами, 

групову динаміку;  

 соціальну структуру та соціальну стратифікацію суспільства;  

 місце і роль соціальних інститутів та соціальних організацій у 

суспільстві;  

 джерела виникнення соціальних конфліктів і функції соціального 

контролю;  
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 специфіку соціальних змін та соціальних рухів. 

вміти: 

 пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство у 

контексті системного підходу; 

 користуватися основними соціологічними термінами під час виступів 

на семінарах, дискусіях, диспутах тощо; 

 брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань; 

 використовувати на практиці результати соціологічних досліджень 

при діагностуванні причин соціальних конфліктів у сім’ї, колективі, на 

виробництві; 

 сприяти розв’язанню міжособистісних і трудових конфліктів, 

виконуючи роль медіатора; 

 застосовувати наукові методи під час розгляду соціальних процесів; 

 розуміти дані масових соціологічних досліджень; 

 застосовувати отримані знання на практиці й у професійній 

діяльності; 

 проводити соціологічне дослідження в робочому колективі. 
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ЗМІСТ КУРСУ 

 

МОДУЛЬ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО 

Тема 1. Соціологія як наука про суспільство. Історія розвитку 

світової соціологічної думки. Зміст, предмет, завдання соціології. Структура 

соціологічної науки. Макро- та мікросоціологія. Специфіка об'єкта і предмета 

соціології. Соціологічні закони та категорії. Структура соціальних законів. 

Теоретична і прикладна соціологія. Соціологічні методи. Теоретичні, наукові, 

соціокультурні передумови виникнення соціології як науки. Місце та 

взаємозв'язок соціології з іншими соціогуманітарними науками: філософією, 

історією, політологією, економічною теорією. Методологічні основи соціології 

як науки. Всезагальні та конкретно-наукові методи соціального пізнання. 

Основні принципи соціологічного знання: об'єктивності, історизму, 

системності та комплексності. Порівняльно-історичний, структурно-системний, 

соціально-типологічний та соціально-генетичний методи в соціології. Функції 

соціології. Значення соціології як науки для розв'язання проблем наукового 

управління суспільством, соціально-економічних та політичних перетворень на 

шляху модернізації українського суспільства. 

Тема 2. Соціальна структура суспільства. Поняття суспільства та його 

соціальна структура. Соціальна спільнота та типологія соціальних спільнот. 

Особистість, соціальні групи, соціальні організації, соціальні інститути як 

основні елементи соціальної структури суспільства. Соціальні інтереси та 

соціальні переміщення. Поняття соціальної мобільності та її види. П. Сорокін 

про соціальну стратифікацію та соціальну мобільність. Міжпоколінна, 

внутрішньопоколінна, вертикальна та горизонтальна мобільність.  

Тема 3. Суспільство як соціокультурна система. Суспільство і його 

визначення, еволюція уявлень про суспільство. Суспільство як цілісна 

соціокультурна система. Суспільство з позиції детермінізму і функціоналізму. 

Історичні типи суспільства. Поняття статусу. Соціальні статуси та статусні 

групи в соціальній структурі. Особистий та власне соціальний статуси. 

Соціальні ролі та їх різновиди. Соціальна нерівність та соціальна стратифікація. 

Соціальні групи як страти. Типи соціальної стратифікації (відкрита та закрита). 

Рабство, каста, стан, клас. Соціальний прошарок та соціальний клас. Соціальне 

розшарування. Соціальна структура сучасного українського суспільства як 

система груп та прошарків. Основні зміни у соціальній стратифікації 

українського суспільства.  

Тема 4. Особистість та суспільство. Поняття особистості в соціології. 

Основні ознаки особистості. Співвідношення понять людина, особистість, 

індивід, індивідуальність. Типологія особистості. Особистість як суб'єкт і об'єкт 
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соціальних відносин суспільства. Соціальний процес становлення та розвитку 

особистості. Соціологічні теорії особистості. Структура особистості. Характер 

взаємодії особистості й суспільства. Соціалізація індивідів та її основні етапи. 

Співвідношення соціалізації та індивідуалізації особистості. Соціалізація як 

цілеспрямований (навчання, виховання) і стихійний вплив соціальних чинників.  

Первинна і вторинна соціалізація. Агенти та інститути соціалізації. Фактори 

соціалізації. Виховання як складова соціалізації. Проблема соціалізації, 

соціальної адаптації та інтеріоризація. Поняття ресоціалізації. Проблеми 

ресоціалізації особистості в умовах суспільної трансформації. Соціалізація 

особистості в українському суспільстві: сутність, фактори, механізми. 

 

МОДУЛЬ 2. СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ 

Тема 5. Соціологія молоді. Молодь у соціальній структурі суспільства. 

Вікові та соціальні особливості молоді. Основні групи та когорти молоді. 

Неформальні молодіжні об’єднання. Молодь і освітні пріоритети суспільства. 

Молодіжна субкультура: поняття та напрями досліджень. Девіантна поведінка 

молоді як об’єкт соціологічного дослідження. Структура сільської молоді. 

Особливості соціалізації сільської молоді. Ціннісні та соціально-професійні 

орієнтації сільської молоді. Сільська молодь. Державна політика щодо проблем 

сільської молоді. Вплив сільського соціуму на процес формування молоді. 

Сільська молодь і освіта.  

Тема 6. Соціологія шлюбу і сім’ї. Шлюб та сім’я як об’єкт 

соціологічного дослідження. Історія виникнення та розвитку сім’ї та шлюбу. 

Взаємозв'язок соціальних відносин та сім'ї: місце сім'ї як соціального інституту 

в системі інших соціальних інститутів  суспільства. Аналіз ролі та значення для 

особи та суспільства  соцільних функцій сім'ї. Особливості сім'ї як соціального 

інституту. Форми сім'ї. Типології сім’ї. Чинники міцності сім’ї. Дослідження 

мотивації шлюбів та розлучень, фактори стабілізації сімейних відносин. 

Виникнення та шляхи усунення внутрішньосімейних конфліктів. Основні 

тенденції розвитку сім'ї на сучасному етапі та її перспективи. Соціальні 

проблеми функціонування молодої сім’ї. Особливості становлення студентської 

сім’ї. Соціокультурні, соціоекономічні, проблеми становлення, функціонування 

та розвитку сільської сім’ї. Відродження духовних, історичних традицій в 

життєдіяльності української сім’ї. 

Тема 7. Соціологія міста і села. Соціологія міста і села. Специфіка міста 

і села як середовища життєдіяльності людини, як особливих соціально-

територіальних спільнот людей. Історія, соціальні функції міста і села. 

Типологія міста і села. Основні причини переходу до різних типів поселень – 

міського та сільського. Типологію міських та сільських поселень. Особливості 



 

8 

 

міського й сільського розселення в Україні. Сільський соціум: історія, 

проблеми, перспективи. Основні розбіжності міста і села. Основні соціальні 

проблеми сучасного українського села. Структура сільської молоді. 

Особливості соціалізації сільської молоді. Ціннісні та соціально-професійні 

орієнтації сільської молоді. Сільська молодь і аграрна реформа. Вплив 

сільського соціуму на процес формування сільської молоді. Сільська молодь і 

освіта. Державна політика щодо проблем сільської молоді. 

Тема 8. Соціологія конфлікту. Конфлікт як соціальне явище. Предмет, 

об'єкт, завдання та методи соціології конфлікту. Основні функції конфлікту 

Західна соціологічна конфліктологія: соціологія конфлікту К.Маркса, 

конфліктологія Ч.Р.Міллса, конфлікта модель суспільства Р.Дарендорфа. 

Характеристика соціальних конфліктів: етапи протікання, причини, гострота, 

тривалість і наслідки конфлікту. Класифікація й структура конфлікту. Основні 

стадії конфлікту (стадія, що передує конфлікту, конфліктна стадія, стадія 

вирішення конфлікту, післяконфліктна стадія). Типи й види конфлікту. 

Соціально-політичні і економічні конфлікти. Природа соціальних конфліктів в 

сучасному українському суспільстві. 
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[7], [8], [25], 

[26] 

5-6 Лекція 3 Суспільство як 

соціокультурна система 

2 - [1], [2], [4], 

[6], [7], [8] 

Практичне 

заняття 3 

Суспільство як система: 

соціальні статуси і ролі, 

соціальна стратифікація 

2 5 [1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7], [8], [26] 

Самостійна 

робота 3 

Соціальна стратифікація 

українського суспільства 

5 4 [1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7], [8], [15], 

[25], [26] 

6 ПМК 1 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 

 10 [1], [2], [4], 

[6], [7], [8] 

Всього за змістовий модуль 1 27 35  
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Змістовий модуль 2. Соціологічні теорії середнього рівня 

7-8 Лекція 4 Соціологія молоді 2 - [1], [2], [4], 

[6], [7], [8] 

Практичне 

заняття 4 

Молодь у соціальній 

структурі суспільства 

2 8 [1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7], [8], [13], 

[15], [17], 

[25], [26] 

Самостійна 

робота 4 

Молодіжні субкультури 10 5 [1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7], [8], [13], 

[15], [17], 

[25], [26] 

9-10 Лекція 5 Соціологія конфлікту 2 - [1], [2], [4], 

[6], [7], [8] 

Практичне 

заняття 5 

Конфлікт як соціальне 

явище 

2 7 [1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7], [8], [15], 

[25], [26] 

Самостійна 

робота 5 

Природа соціальних 

конфліктів у сучасному 

українському суспільстві 

9 5 [1], [2], [3], 

[4], [5], [6], 

[7], [8], [15], 

[25], [26] 

10  ПМК 2 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 

 10 [1], [2], [4], 

[6], [7], [8] 

Всього за змістовий модуль 2 27 35  

Екзамен   30  

Всього з навчальної дисципліни 54 100  
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 Самостійна робота № 1 

ТЕМА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ 

 

Самостійне вивчення дисципліни і самостійна робота з теми включає: 

І. Вивчення рекомендованої літератури і формування інформаційного 

поля. 

1. Захарченко М. В. Історія соціології від античності до початку ХХ ст. 

[Текст] : Навч. посібник / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. - Либідь, 1993. – 

336 с. 

2. Барвінський А. О.Соціологія [Текст] : курс лекцій / А. О. Барвінський. 

- Центр навч. літератури, 2005. – 154 с.  

3. Болотіна Є. В. Соціологія [Текст] : навч. посібник / Є. В. Болотіна, В. 

Б. Мішура. - Центр навч. літератури, 2007. – 128. 

4. Лукашевич М.П. Соціологія: [Підручник] / М.П. Лукашевич, М.В. 

Туленков. – К.: Каравела, 2004. – 456 с. 

5. Нестуля О. О. Соціологія: практикум. Модульний варіант: [навч. 

посіб] / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, С. Ж. Всрезомська. – К: Центр учбової 

літератури, 2009. – 272 с 

 

ІІ. Роботу з контрольними питаннями: 

1. Становлення і розвиток класичної соціології. 

2. Сучасна західна соціологія: основні напрямки і концепції. 

3. Становлення і розвиток соціологічної науки в Україні. 

 

ІІІ. Підготовку доповідей/презентацій з наступної тематики: 

1. Огюст Конт і проект нової науки соціології. 

2. Теорія соціальної еволюції. 

3. Історична доля соціологічних ідей К.Маркса. 

4. Правила соціологічного методу Е.Дюркгейма. 

5. Розуміюча соціологія М.Вебера. 

6. Теорія бюрократії М.Вебера. 

7. Формальна соціологія Г.Зіммеля. 

8. Вчення Ф.Тьонніса про спільноти. 

9. Теорія соціального конфлікту Л.Козера і Р.Дарендорфа. 

10. Соціологія ХХ століття: емпірія і теорія. 

11. Сучасні соціологічні парадигми. 

 

IV. Самостійний контроль рівня набутих знань за контрольними 

тестами з Соціології. 
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Самостійна робота № 2 

ТЕМА: СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА  

 

Самостійне вивчення дисципліни і самостійна робота з теми включає: 

 

І. Вивчення рекомендованої літератури і формування інформаційного 

поля. 

1. Лукашевич М.П. Соціологія: [Підручник] / М.П. Лукашевич, М.В. 

Туленков. – К.: Каравела, 2004. – 456 с. 

2. Нестуля О. О. Соціологія: практикум. Модульний варіант: [навч. 

посіб] / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, С. Ж. Всрезомська. – К: Центр учбової 

літератури, 2009. – 272 с 

3. Піча В. М. Соціологія. Загальний курс [Текст] : навч. посібник : 

рекомендовано МОН України / В. М. Піча. - Каравела, 2000. – 248 с. 

4. Соціологія: [Навч. посіб.] / За ред. СО. Макєєва. — 2-е вид. — К.: Т-во 

«Знання», КОО, 2003. – 455 с 

5. Соціологія: [Посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / За ред. В.Г. 

Городяненка. – К.: ВЦ «Академія», 2003. – 560 с. 

 

ІІ. Роботу з контрольними питаннями: 

1. Інституціоналізація як соціальний феномен. 

2. Особливості соціальної організації українського суспільства. 

3. Становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві. 

 

ІІІ. Підготовку доповідей/презентацій з наступної тематики: 

1.  «Соціальний інститут» як одна з основних категорій соціології. 

2. Основні ознаки соціального інституту. 

3. Умови виникнення і становлення соціальних інститутів в Україні. 

4. Умови успішного функціонування соціальних інститутів. 

5. Основні функції та дисфункції сучасних соціальних інститутів в 

Україні. 

6. Відмінності між соціальним інститутом і соціальною організацією. 

 

IV. Самостійний контроль рівня набутих знань за контрольними 

тестами з Соціології. 
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Самостійна робота № 3 

ТЕМА: СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА 

МОБІЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

Самостійне вивчення дисципліни і самостійна робота з теми включає: 

 

І. Вивчення рекомендованої літератури і формування інформаційного 

поля. 

1. Барвінський А. О.Соціологія [Текст] : курс лекцій / А. О. Барвінський. 

- Центр навч. літератури, 2005. – 154 с.  

2. Болотіна Є. В. Соціологія [Текст] : навч. посібник / Є. В. Болотіна, В. 

Б. Мішура. - Центр навч. літератури, 2007. – 128. 

3. Білоус B.C. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: 

Навч. Посіб / B.C. Білоус. — К.: КНЕУ, 2002. — 140 с. 

4. Лукашевич М.П. Соціологія: [Підручник] / М.П. Лукашевич, М.В. 

Туленков. – К.: Каравела, 2004. – 456 с. 

5. Нестуля О. О. Соціологія: практикум. Модульний варіант: [навч. 

посіб] / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, С. Ж. Всрезомська. – К: Центр учбової 

літератури, 2009. – 272 с 

 

ІІ. Роботу з контрольними питаннями: 

1. Теорія стратифікації П. Сорокіна. 

2. Перспективи розвитку середнього класу в Україні. 

3. Особливості мобільності сучасної української молоді. 

 

ІІІ. Підготовку доповідей/презентацій з наступної тематики: 

1. П.Сорокін про теорію соціальної стратифікації і мобільності. 

2. Соціальна стратифікація і політика. 

3. Теорія соціальної стратифікації та її специфіка. 

4. Історичні типи стратифікації суспільства. 

5. Процес соціальної мобільності. 

6. Соціальна диференціація українського суспільства. 

 

IV. Самостійний контроль рівня набутих знань за контрольними 

тестами з Соціології. 
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Самостійна робота № 4 

ТЕМА: МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ  

 

Самостійне вивчення дисципліни і самостійна робота з теми включає: 

І. Вивчення рекомендованої літератури і формування інформаційного 

поля. 

1. Барвінський А. О.Соціологія [Текст] : курс лекцій / А. О. Барвінський. 

- Центр навч. літератури, 2005. – 154 с.  

2. Болотіна Є. В. Соціологія [Текст] : навч. посібник / Є. В. Болотіна, В. 

Б. Мішура. - Центр навч. літератури, 2007. – 128. 

3. Лукашевич М.П. Соціологія: [Підручник] / М.П. Лукашевич, М.В. 

Туленков. – К.: Каравела, 2004. – 456 с. 

4. Нестуля О. О. Соціологія: практикум. Модульний варіант: [навч. 

посіб] / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, С. Ж. Всрезомська. – К: Центр учбової 

літератури, 2009. – 272 с 

5. Піча В. М. Соціологія. Загальний курс [Текст] : навч. посібник : 

рекомендовано МОН України / В. М. Піча. - Каравела, 2000. – 248 с. 

 

ІІ. Роботу з контрольними питаннями: 

1. Молодіжна субкультура та її вплив на загальну культуру. 

2. Девіантна поведінка молоді. 

3. Причини виникнення неформального руху. 

4. Сутність понять «субкультура», «неформальні об’єднання» та 

«неформали». 

5. Неформальний рух у сучасному українському суспільстві. 

 

ІІІ. Підготовку доповідей/презентацій з наступної тематики: 

1. Молодіжна субкультура: 

a) Готи.  

b) Емо.  

c) Моди. 

d) Панки.  

e) Скінхеди.  

f) Тедді-бойз. 

g) Фріки.  

h) Фурі. 

i) Хіпі.  

IV. Самостійний контроль рівня набутих знань за контрольними 

тестами з Соціології. 
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Самостійна робота № 5 

ТЕМА:ПРИРОДА СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ В 

СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ  

 

Самостійне вивчення дисципліни і самостійна робота з теми включає: 

 

І. Вивчення рекомендованої літератури і формування інформаційного 

поля. 

1. Барвінський А. О.Соціологія [Текст] : курс лекцій / А. О. Барвінський. 

- Центр навч. літератури, 2005. – 154 с.  

2. Болотіна Є. В. Соціологія [Текст] : навч. посібник / Є. В. Болотіна, В. 

Б. Мішура. - Центр навч. літератури, 2007. – 128. 

3. Лукашевич М.П. Соціологія: [Підручник] / М.П. Лукашевич, М.В. 

Туленков. – К.: Каравела, 2004. – 456 с. 

4. Нестуля О. О. Соціологія: практикум. Модульний варіант: [навч. 

посіб] / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, С. Ж. Всрезомська. – К: Центр учбової 

літератури, 2009. – 272 с 

5. Піча В. М. Соціологія. Загальний курс [Текст] : навч. посібник : 

рекомендовано МОН України / В. М. Піча. - Каравела, 2000. – 248 с. 

 

ІІ. Роботу з контрольними питаннями: 

1. Розвиток соціології конфлікту в Україні. 

2. Соціально-політичні конфлікти в Україні, їх природа та 

характеристика. 

3. Роль конфліктів у житті українського суспільства. 

 

ІІІ. Підготовку доповідей/презентацій з наступної тематики: 

1. Конфлікти у молодіжному середовищі. 

2. Шляхи та способи подолання міжособистісних конфліктів. 

3. Стратегії виходу з конфліктів та умови застосування основних методів 

їх вирішення. 

4. Особливості виробничих конфліктів та способи їх подолання. 

5. Умови ненасильницького вирішення міждержавних конфліктів. 

 

IV. Самостійний контроль рівня набутих знань за контрольними 

тестами з Соціології. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,  

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

ПМК №1 

1. Зміст, предмет і завдання соціології. Структура соціологічної науки.  

2. Макро- та мікросоціологія.  

3. Теоретична і прикладна соціологія.  

4. Соціологічні методи. Функції соціології.  

5. Поняття соціальної структури суспільства.  

6. Соціальна спільнота та типологія соціальних спільнот. 

7. Соціальні інтереси та соціальні переміщення.  

8. Поняття соціальної мобільності та її види.  

9. Концепція вертикальної мобільності (за П. Сорокіним).  

10. Соціальні статуси та статусні групи у соціальній структурі 

сцспільства.  

11. Особистий та власний соціальний статуси.  

12. Соціальні ролі та їх різновиди.  

13. Теорія соціальної стратифікації.  

14. Соціальна нерівність та соціальна стратифікація.  

15. Соціальні групи як страти.  

16. Типи соціальної стратифікації (відкрита та закрита).  

17. Соціальний прошарок та соціальний клас.  

18. Соціальна структура сучасного українського суспільства як система 

груп та прошарків.  

19. Суспільство і його визначення, еволюція уявлень про суспільство.  

20. Суспільство як цілісна соціокультурна система.  

21. Історичні типи суспільства.  

22. Молодь у соціальній структурі суспільства.  

23. Вікові та соціальні особливості молоді.  

24. Неформальні молодіжні об’єднання.  

25. Молодіжна субкультура: поняття та напрями досліджень.  

26. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження.  

27. Поняття особистості в соціології. Основні ознаки особистості.  

28. Співвідношення понять людина, індивід, індивідуальність та 

особистість.  

29. Типологія особистості.  

30. Особистість як суб'єкт і об'єкт соціальних відносин суспільства.  

31. Соціальний процес становлення та розвитку особистості.  

32. Соціологічні теорії особистості.  
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33. Структура особистості.  

34. Характер взаємодії особистості й суспільства. 

35. Соціалізація індивідів та її основні етапи.  

36. Співвідношення соціалізації та індивідуалізації особистості.  

37. Первинна і вторинна соціалізація.  

38. Агенти та інститути соціалізації.  

39. Фактори соціалізації.  

40. Проблема соціалізації, соціальна адаптація та інтеріоризація.  

41. Поняття ре соціалізації та її прояви.  

42. Соціалізація особистості в українському суспільстві. 

 

 

ПМК №2 

1. Молодь у соціальній структурі суспільства.  

2. Вікові та соціальні особливості молоді.  

3. Неформальні молодіжні об’єднання.  

4. Молодь і освітні пріоритети суспільства.  

5. Молодіжна субкультура: поняття, напрями досліджень.  

6. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження.  

7. Шлюб та сім’я як об’єкт соціологічного дослідження.  

8. Історія виникнення та розвитку сім’ї та шлюбу.  

9. Взаємозв'язок соціальних відносин та сім'ї. 

10. Місце сім'ї як соціального інституту в системі інших соціальних 

інститутів  суспільства.  

11. Аналіз ролі та значення для особи й суспільства  соціальних функцій 

сім'ї.  

12. Особливості сім'ї як соціального інституту. Форми сім'ї.  

13. Типології сім’ї та чинники міцності сім’ї.  

14. Дослідження мотивації шлюбів та розлучень, фактори стабілізації 

сімейних відносин.  

15. Виникнення та шляхи усунення внутрішньосімейних конфліктів.  

16. Основні тенденції розвитку сім'ї на сучасному етапі та її перспективи.  

17. Соціальні проблеми функціонування молодої сім’ї.  

18. Особливості становлення студентської сім’ї.  

19. Соціокультурні та соціоекономічні проблеми становлення, 

функціонування та розвитку сільської сім’ї.  

20. Специфіка міста і села як середовища життєдіяльності людини, як 

особливих соціально-територіальних спільнот людей.  

21. Історія, соціальні функції міста і села.  
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22. Типологія міста і села.  

23. Основні причини переходу до різних типів поселень – міського та 

сільського.  

24. Типологію міських та сільських поселень.  

25. Особливості міського й сільського розселення в Україні.  

26. Сільський соціум: історія, проблеми та перспективи.  

27. Основні розбіжності міста і села.  

28. Основні соціальні проблеми сучасного українського села.  

29. Структура сільської молоді.  

30. Особливості соціалізації сільської молоді.  

31. Ціннісні та соціально-професійні орієнтації сільської молоді.  

32. Сільська молодь і аграрна реформа.  

33. Вплив сільського соціуму на процес формування сільської молоді.  

34. Сільська молодь і освіта. Державна політика щодо проблем сільської 

молоді. 

35. Конфлікт як соціальне явище.  

36. Предмет, об'єкт, завдання та методи соціології конфлікту.  

37. Основні функції конфлікту. 

38. Характеристика соціальних конфліктів.  

39. Класифікація й структура конфлікту.  

40. Основні стадії конфлікту (стадія, що передує конфлікту, конфліктна 

стадія, стадія вирішення конфлікту, післяконфліктна стадія).  

41. Типи й види конфлікту.  

42. Соціально-політичні і економічні конфлікти.  
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