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Результати навчання 

 В результаті опанування курсу слухачі мають  

знати:  

– основні характеристики макросоціологічних концепцій, критично їх 

оцінювати;  

– мати навички інтерпретації взаємозв’язку цих концепцій з іншими теоріями 

загальної соціології та соціології постмодерну;  

– уміти використовувати на практиці методологічні рекомендації сучасних 

макросоціологів;  

– опанувати категоріальний і понятійний апарат навчальної дисципліни; 

вміти:  

– самостійно відшуковувати, накопичувати і використовувати наукову 

інформацію за тематикою курсу;  

– використовувати сучасні теорії демократизації суспільства під час аналізу 

актуальних проблем соціології; 

– використовувати методологію макроаналізу и макропрогнозування під час 

проведення дисертаційного дослідження. 

Необхідні обов'язкові попередні й супутні модулі: «Теорія пізнання»; 

«Методологія наукового дослідження»; «Актуальні проблеми сучасної 

соціології». 

Зміст дисципліни:  



Змістовний модуль 1.  Макросоціологічні дослідження  на межі третього 

тисячоліття: проблема трансформації об’єкта, предмета  та функцій 

соціології;  плюралізм теоретико-методологічних засад сучасної соціологічної 

теорії; неофункціоналізм та постструктуралізм у сучасній соціологічній теорії; 

новітні концептуальні стратегії теоретичного синтезу макросоціологічних 

парадигм;  теорія соціальних революцій Т. Скочпол та Ш. Ейзенштадт;  теорія 

геополітичної динаміки Р. Коллінза, Дж. Модельскі та Дж. Голдстайна. 

Змістовний модуль 2. Сучасні теорії європейського лібералізму:  теорії 

соціальної справедливості; макротеорія економічних основ демократії 

Д. Асемолгу та Дж. Робінсона; соціальні основи політики в теорії М. Ліпсета;  

сучасні концепції демократичного розвитку суспільства; концепція поліархії 

суспільств Р. Даля, лібертаризму Р. Нозіка та інституційної діяльності 

Р. Патнема. 
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АСТ, 2004. – 400 с.  

10.  Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная 

база исследования российских трансформаций: Курс лекций для студентов 
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Форми та методи навчання: лекції, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною 

шкалою. 

Мова навчання: українська 

 


