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Пояснювальна  заПиска

Розвиток сучасного суспільства характеризується багатоманіттям 
соціальних змін, які відбуваються в різних складових суспільного 
організму, це породжує непередбачені наслідки в різних підсистемах 
суспільства, викликаючи необхідність розробки концептуальних під-
ходів до його реформування. 

Теорія соціальних змін — молода галузь соціологічної науки, яка 
виникла у другій половині ХХ ст. як реакція на масштабні суспільні 
зміни у процесі переходу цивілізації від індустріальної до постіндус-
тріальної фази розвитку. Вона базується на переосмисленні значного 
і позитивного, і негативного досвіду розвитку, накопиченого  в націо-
нальних державах  

Мета вивчення дисципліни “Теорія соціальних змін”: забезпечити 
успішне засвоєння студентами методологічних засад змін суспільс-
тва, надати майбутнім фахівцям комплексних знань і вмінь для виз-
начення та використання основних елементів соціологічної теорії 
при реформуванні суспільства, дати теоретичне осмислення процесів 
трансформації українського суспільства.

Значна увага приділяється засвоєнню категоріального апарату 
теорії соціальних змін, змісту  актуальних  концепцій  соціального  
розвитку, впровадженню змін, реалізації реформ.

Вивчання курсу сприяє формуванню  аналітичного  мислення сту-
дентів, поширює можливості  орієнтуватися у процесах суспільного 
життя, формує соціологічну культуру. 

Навчальна дисципліна тісно пов’язана з теорією соціологіч-
ної науки, а також з теорією та практикою соціальних технологій, 
виступають загальнотеоретичними засадами теорії суспільної транс- 
формації.
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змісТ 
дисципліни 

“Теорія  соціальних  змін”

змістовий модуль і. загальнометодологічні аспекти теорії 
соціальних змін

Тема 1.  загальна характеристика теорії соціальних змін 
Сутність і зміст теорії соціальних змін як галузі соціологічної 

науки. Характеристика передумов появи теорії соціальних змін. 
Предмет та об’єкт теорії соціальних змін. Методи вивчення соціаль-
них змін. 

Взаємозв’язок теорії соціальних змін з іншими спеціальними со-
ціологічними теоріями. Основні  проблеми теорії соціальних змін і 
напрями її розвитку. Роль теорії соціальних змін у суспільстві.

Структура навчальної дисципліни “Теорія соціальних змін” та її 
роль у системі професійної підготовки соціолога. Обсяг вимог до сту-
дентів при її вивченні.

Література [1; 6; 1�; 14; 16; 17; 28; 29; �7; �9; 
50; 51; 57; 58; 6�; 70; 82]

Тема 2. категоріальний апарат теорії соціальних змін
Сутність наукової категорії та її роль у пізнавальному процесі. 

Необхідність категоріального забезпечення теорії соціальних змін. 
Класифікація категорій теорії соціальних змін: загальні методоло-
гічні категорії: “розвиток”, “прогрес”, “регрес”, “процес”, “інститут” 
“система”, “зміна” та ін.; категорії, які характеризують види соціаль-
них змін: “еволюція”, “революція”, “реформа”, “модернізація”, “інс-
титуційні зміни” та ін.; категорії, які відображають зміст соціальних 
змін: “структурні зміни”, “організаційні зміни”, функції і зміни” та ін.; 
категорії, які віддзеркалюють умови, механізми та наслідки соціаль-
них змін: “ціна змін”, “ціна реформи” “травми змін”, “модерн”, “пост-
модерн” та ін.   

Характеристика пізнавальних можливостей основних категорій 
теорії соціальних змін: “розвиток”, “соціальний розвиток”, “зміни”, 
“соціальні зміни”, “трансформація”, “модернізація”, “реформа”, “ре-
волюція”, “еволюція”, “прогрес”, “регрес”.

Література [1; 6; 7; 1�; 14; 16; 19; 28; 29; �6; �9; 46; 
50; 51; 5�; 57; 58; 7�; 77]
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Тема 3. Теорія соціальних змін як основа теорії розвитку
Поняття зміни як різниці між станами соціальної системи в деякий 

момент часу і станом цієї системи в інший момент часу. Форми со-
ціальних змін: зміна, процес, розвиток, прогрес. Вимоги до соціальних 
змін: реалістичність, наповненість наукою, технологічність, ресурсна 
забезпеченість, гуманістичність, цілераціональність, громадянська 
підтримка. Основні проблеми соціальних змін: направленість, мас-
штаб, ризики, позитивні та негативні наслідки, управління змінами, 
ставлення людей до них, часова характеристика,  передбачення змін 
і наслідків. 

Теорія розвитку та її соціологічна складова. Основні підходи, мо-
делі та проблеми теорії соціального розвитку. Співвідношення теорії 
соціальних змін і теорії соціального розвитку. Поняття прогресу та 
регресу. Прогрес та його критерії.

Література [1; 6; 1�; 14; 16; 17; 26; 28; 29; �6–�9; 44; 
46; 49–51; 7�; 77]

змістовий модуль іі. Основні теоретико-методологічні підходи 
осмислення соціальних змін

Тема 4. соціальні зміни з позиції класичної соціології
Соціально-економічні умови становлення та розвитку класичної 

соціології. Особливості соціальних змін епохи становлення та роз-
витку індустріального суспільства, розвитку демократії та тоталіта-
ризму. 

Ідея Ф. Тенніса втрати суспільності. Теорії соціальної дії та 
раціоналізації М. Вебера і теорія солідарності Є. Дюркгейма як фун-
даментальні засади аналізу соціальних змін. Теорія класової боротьби 
К. Маркса. Теорії соціальної стратифікації та соціокультурної дина-
міки П. Сорокіна та їх роль в осмисленні соціальних змін. Класич-
ний еволюціонізм у соціології. Теорія соціальних змін Т. Парсонса, 
його механізм еволюції: диференціація, адаптація,  зростання обсягу 
членства в суспільстві, узагальнення цінностей.

Марксистська концепція соціальних змін та її ленінсько-сталінсь-
ка трансформація.

Література [1; 1�; 16–18; 28; 29; �6; �8; 44; 46–48; 50; 57; 58]
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Тема 5. системно-синергетична методологія 
та її можливості в розумінні соціальних змін

Загальна характеристика теорії систем. Категоріальний апарат 
теорії систем. Система та її характеристики, склад, структура, 
організація, функції системи. Система та навколишнє середовище. 
Функціонування системи: внутрішні та зовнішні функції системи.  
Розвиток систем, основні етапи життя системи. Системні закони та їх 
використання у процесах соціальних змін.

Розуміння соціальних змін з позиції теорії систем. Вплив соціаль-
них змін на систему, проблема адаптації системи до змін. Соціальні 
зміни в системі як зміни структури, функцій. Проблеми та механізми 
оновлення системи. Гальмування та підтримка процесів оновлення 
системи. 

Поняття синергетики, її об’єкт і предмет.  Характеристика основ-
них понять синергетики: поняття кризи, хаосу, нелінійних процесів і 
перехідних станів, точка біфуркації, аттрактору.  Основні положення 
синергетики та її евристичні можливості.

Література [2; �; 7; 9; 19; 25; 29; 40–42; 44; 45; 5�]

Тема 6. Постмодерністський підхід до розуміння природи 
соціальних змін

Поняття постмодернізму. Причини виникнення постмодер-
нізму. Кризові наслідки прогресу як засада для виникнення пост- 
модернізму. Характеристика постмодернізму як філософської течі 
(Ж.-Ф. Ліотар — Ж. Деррида, Ж. Бодрійар, Ж. Делез, Ф. Гваттарі, 
Ж. Батай, М. Фуко). Характерні риси постмодернізму: втрата су-
б’єкта, асиметричність, адогматичність, варіативність, культ незалеж-
ної особистості; потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого;  
прагнення поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно про-
тилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій; бачення 
повсякденного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного 
карнавалу; використання підкреслено ігрового стилю, для акцентації 
ненормальності, несправжності, протиприродності панівного реально 
способу життя; зумисне химерне переплетіння різних стилів оповіді 
(високий класицистичний і сентиментальний чи грубо натуралістич-
ний і казковий та ін.); у стиль художній нерідко вплітається стиль на-
уковий, публіцистичний, діловий тощо; суміш багатьох традиційних 
жанрових різновидів; сюжети творів — це легко замасковані алюзії 
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(натяки) на відомі сюжети літератури попередніх епох;  запозичен-
ня, перегуки спостерігаються не лише на сюжетно-композиційному, а 
й на образному, мовному рівнях, як правило, у постмодерністському 
творі присутній образ оповідача; іронічність та пародійність. 

Ставлення постмодернізму до соціальних змін. Характеристика 
суспільства постмодерну: загострення невирішених проблем, гасне 
яскраве світло прогресу, обмеження можливостей науки, посилення 
культурних конфліктів, зміни соціальних інститутів, зростання ін-
формаційних спільнот, розвиток соціальних рухів. Критика постмо-
дернізму за абстрактність, невідповідність стандартам науки та мо-
дерну, песимізм. 

Література [6; 1�; 20; 26; 28; 44; 57; 66; 77]

Тема 7. концепція ноосфери в. і. вернадського та її роль
Поняття ноосфери як планетарної сфери розуму. Характеристика 

концепції ноосфери В. І. Вернадського. Ноосфера не як царство розу-
му, а як стадія розвитку біосфери.  Ноосфера як геологічна оболонка 
планети, наукова думка, яка охоплює планету. Умови формування но-
осфери: об’єднання людства, перетворення засобів зв’язку та обміну, 
нові джерела енергії, зростання життєвого рівня людей, рівність лю-
дей, неможливість розв’язання війни у практичному житті людства. 
Формування ноосфери як процесу переходу біосфери під впливом 
соціальної наукової думки й праці людства в нову якість. Перешкоди 
на шляху формування ноосфери. 

Соціальні зміни з позиції концепції ноосфери. Криза сучасного 
суспільства та зростання ролі концепції ноосфери в її подоланні.  Ха-
рактеристика концепцій ноосферної цивілізації. Концепція ноосфери 
як духовна основа людства.

Література [11; 12; 21; 22; �2–�4; 48; 50; 56; 59–61; 70; 72]

змістовий модуль ііі. Фактори та механізми соціальних змін

Тема 8. Просторово-часовий аспект соціальних змін
Поняття соціального простору, його основні характеристики. Со-

ціальний простір як середовище та засада соціальних змін. Поняття 
соціального, астрономічного, фізичного та психологічного часу. Про-
блемне поле соціального часу: ефективне використання часового 
ресурсу як особливого типу ресурсів; управління часом; своєчасне 
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формування відповідей на виклики часу; ідентифікація і виявлення 
відповідності духу часу; пошук та використання символів часу. Ха-
рактеристика соціального часу в поставторитарному суспільстві. 

Роль соціального часу в реалізації соціальних змін. Детермінація 
майбутнім як рушійна сила соціальних змін. Небезпека домінування 
традиціоналізму у суспільстві.

Література [6; 1�; 16; 28; �5; �7; 44; 52; 57; 58; 60; 70]

Тема 9. структура, етапи та механізми соціальних змін
Джерела та руйшійні сили соціальних змін. Структурно-генетичні 

аспекти соціальних змін. Причини соціальних змін: культура, конф-
лікти, ідеї, демографія, потреби та інтереси. Структура змін: струк-
тури системи, функцій системи, кордонів системи, навколишнього 
середовища. Характеристика основних етапів соціальних змін. Ме-
ханізми соціальних змін. Ресурсне забезпечення соціальних змін.

Розуміння змін з позиції суб’єкт-об’єктного підходу. Суб’єкти со-
ціальних змін: людина, спільнота, держава, суспільство. Роль особис-
тості в історії. Зростання можливостей людини в соціальних змінах 
та проблема відповідальності за свої дії.   

Література [6; 1�; 14; 24; 25; 27; 28; �7–�9; 44; 52; 57; 58]

Тема 10.  ціннісний аспект соціальних змін
Поняття культури, її впливу на соціальні зміни. Поняття ціннос-

тей як об’єктів та явищ суспільного життя, що дорогі людині, забезпе-
чують сенс її буття. Цінність — це форма суспільного буття, особливе 
суспільне відношення, завдяки якому потреби та інтереси людини 
переносяться у світ предметів, духовних явищ, додаючи їм певних со-
ціальних властивостей, не пов’язаних безпосередньо з їх утилітарним 
призначенням. 

Класифікація цінностей: сенсові, що забезпечують сенс буття, ві-
тальні — демократичні (права та свободи людини), цінності міжосо-
бистісної комунікації, партикулярні (патріотизм, віра в Бога). Функ-
ції цінностей у суспільстві та стосовно індивіда: сенсоутворювальна, 
критеріальна, орієнтаційна, соціалізаторська, оцінювання зразка, 
цілепокладання, комунікативна, інтеграційна, конфліктна, прогнос-
тична. Ціннісні процеси сучасного пострадянського суспільства: уск-
ладнення виробництва і накопичення духовних цінностей, розвиток 
загальнолюдських цінностей, переоцінка цінностей, ціннісні інно- 
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вації, ціннісна криза та аномія, ціннісній хаос зростання стороннього 
впливу, ціннісне запізнення, ціннісна дифузія ускладнення ціннісної 
трансмісії, наявність прихованих ціннісних конфліктів. 

Роль цінностей у соціальних змінах. Проблема ціннісної діагнос-
тики. Ціннісно-культурні  фактори, зміст і наслідки соціальних змін.

Література [4; 5; 10; 20; 4�; 49; 54; 57; 58; 6�; 79; 81; 82]

Тема 11.  Травми, ціна та майбутнє соціальних змін 
Наслідки соціальних змін. Ціна соціальних змін і реформ. По-

зитивні та негативні наслідки. Концепція травм соціальних змін П. 
Штомпки. Сутність, причини, рівні та генеалогія культурної трав-
ми. Культурна дезорієнтація та дезорганізація. Травматичні процеси. 
Проблема подолання травм соціальних змін, колективні та індивіду-
альні стратегії. Травматологічний дискурс сучасного українського 
суспільства. Майбутнє соціального розвитку. Методологічні підходи 
визначення ціни реформ. Концепція “шокової терапії” та її недоліки. 
Аналіз травматичних аспектів сучасного розвитку України. Майбут-
нє соціальних змін: візуалізація, глобалізація.  

Література [15; �0; �1; 4�; 55; 57; 58; 61; 62; 64; 84]

Тема 12.  Управління соціальними змінами
Поняття управління соціальними змінами. Необхідність, мож-

ливість та обмеження управління соціальними змінами. Концепція 
сталого розвитку та її транскрипції. Теоретичні засади управління 
соціальним розвитком. Аспекти управління соціальним розвитком: 
суб’єкт-об’єктний, діяльнісний, просторовий, часовий, інституцій-
ний, ресурсний. Сутність, моделі, механізми інституційних змін. 
Стратегічне планування, організація, мотивація, підтримка соціаль-
них змін. Комунікація та PR як засоби забезпечення соціальних змін. 
Соціальне партнерство та публічність управління. Основні проблеми 
управління соціальним розвитком поставторитарного суспільства.

Література [2; 11; 1�; 16; 21; 22; 24; 28; �1; 42; 4�; 51; 52; 57]

змістовий модуль IV. характеристика основних різновидів  
соціальних змін сучасного світу

Тема 13.  класифікація соціальних змін
Поняття класифікації. Параметри класифікації соціальних змін. 

Класифікація соціальних змін сучасного суспільства. Види соціаль-
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них змін з огляду на місце джерела змін: внутрішні та зовнішні; на 
тип сфери змін: соціальні, економічні, політичні, культурні та ін.; на 
тип об’єкта змін: об’єктні, процесуальні, інституційні, організацій-
ні, спільнот, особистісні; на види функції змін: ритмічні, монотонні, 
лінійні, хвилеподібні, циклічні, стохастичні; на відповідність природі 
об’єкта: органічні, неорганічні на часову детермінацію: сучасні, ми-
нулі, майбутні; на характер змін: еволюційні, революційні; з позиції 
системності об’єкта: атрибутивні, зміни складу, структурні, функціо-
нальні; з позиції типу соціальних наслідків:  травматичні, успішні, 
нейтральні;  ставленню до них людей: які підтримуються, які не під-
тримуються; ставлення до ресурсів: ресурсозберігаючі, ресурсоспо-
живальні, ресурсовідтворювальні.   

Загальна характеристика основних видів змін: зміни  складу насе-
лення; зміни способів поведінки; зміни соціальної структури та зраз-
ків взаємодії; зміни культурних моделей.

Література [1�; 14; 16; 17; 21; 2�; 28; 44; 52; 57; 58]

Тема 14.  еволюція і революція. Її роль у розвитку
Поняття еволюції. Трактування О. Контом еволюції як прогресу 

знання. Концепція Е. Дюркгейма про перехід суспільства від меха-
нічної до органічної солідарності. Розгляд еволюції Г. Спенсером як 
процесу ускладнення, диференціації та інтеграції.

Поняття революція. Класифікація та характеристика основних 
видів революції. Характеристика марксистсько-ленінської концеп-
ції революції. Об’єктивні ознаки революції: загальнонаціональна 
криза, загострення соціально-економічного становища населення. 
Суб’єктивні передумови революції: морально-політична готовність 
населення до участі в революційних діях, наявність революційної те-
орії. Творчий та руйнівний аспект революції. Етапи революції. Мир-
на та немирна форми революції. 

Немарксистські концепції революції та їх особливості. Соціологія 
революції П. Сорокіна.

Трактування розвитку з позиції теорій еволюції та революції.
Література [1�; 16; 28; 44; 46–49; 55; 57; 6�; 65; 68; 85]

Тема 15.  Трансформації, модернізації та реформи
Поняття трансформації, модернізації та реформи. Характерис-

тика основних течій теорії модернізації: виникнення школи як ди-
хотомії між примітивними та розвиненими суспільствами (Г. Мен, 
Ф. Тенніс, Є. Дюркгейм, Г. Спенсер, О. Конт); вплив еволюціонізму 
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та функціоналізму; класичні модернізаційні дослідження С. Хантинг-
тона; нові модерністські студії Є. Сноу; неомодернізм П. Штомки, 
Е. Тіракяна, теорія постмодернізації Дж. Александера, теорія еколо-
гічної модернізації Е. Гіденса, У. Бека. Джерела, складові та пробле-
ми модернізації. Особливості модернізації: ослаблення традиційних 
спільнот; поширення можливості особистого вибору; посилення різ-
номаніття; орієнтація на майбутність і зростання ролі часу. Основні 
види реформ. Об’єктивні та суб’єктивні передумови реформ. Світо-
вий досвід реформування суспільства. Характеристика реформ на 
пострадянському просторі.

Література [1�; 16; 28; �6; 44; 50; 51; 57; 58; 61; 62; 67; 80–86]

Тема 16.  Глобалізація та її вплив на національне суспільство 
Поняття глобалізації як багатофакторної взаємодії різноманітних 

явищ міжнародного життя (економічного, політичного, соціального, 
морально-правового, етнічного, релігійного, психологічного). Показ-
ники ступеня глобалізації країни: обсяг міжнародної торгівлі, інвес-
тицій; персональні контакти — міжнародні поїздки і туризм, обсяг 
міжнародних телефонних переговорів, поштових відправлень і пе-
рекладів; кількість користувачів Інтернету, число інтернет-серверів; 
ступінь залученості у міжнародну політику — членство держав у між-
народних організаціях, кількість посольств та ін. 

Співвідношення глобалізації та інтеграції. Основні світові зони 
інтеграції. Основні вектори інтеграції України та проблема історич-
ного вибору. Європейська та євроатлантична інтеграція: сутність та 
основні проблеми. Інтеграційні процеси України з ЄЕП та Росією.

Характеристика глобальних проблем сучасності. Співвідношення 
глобалізації і регіоналізації. Вплив глобалізації на розвиток націо-
нальної держави. Глобальні загрози та ризики для національної дер-
жави. Перспективи глобалізації.

Література [8; 1�; 18; 22; 24; �0; �1; ��; 4�; 48–50; 52; 57; 59; 
69–72; 74; 75; 77; 78]

ПиТання  для  самоконТролю 

 1. Соціологія управління як наука: об’єкт, предмет, функції.
 2. Основні наукові категорії теорії соціальних змін.
 �. Характеристика пізнавальних можливостей основних категорій 

теорії соціальних змін.
 4. Місце  теорії соціальних змін у системі соціологічного знання.
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 5. Методи вивчення соціальних змін.
 6. Характеристика основних етапів розвитку теорії соціальних 

змін.
 7. Роль і завдання теорії соціальних змін у сучасному суспільстві.
 8. Основні проблеми теорії й практики соціальних змін.
 9. Класифікація соціальних змін.
 10. Основні проблеми соціальних змін у сучасному українському 

суспільстві.
 11. Еволюції і революції, їх місце в розвитку суспільства.
 12. Глобалізація та її вплив на розвиток національного суспільства.
 1�. Характеристика глобальних проблем сучасності.
 14. Співвідношення глобалізації та регіоналізації.
 15. Співвідношення глобалізації та інтеграції.
 16. Глобальні загрози та ризики для національної держави.
 17. Трансформації та реформи.
 18. Теорія соціального розвитку: основні підходи, моделі та пробле-

ми.
 19. Поняття прогресу та регресу.
 20. Прогрес та його критерії.
 21. Суб’єктно-об’єктний паттерн соціальних змін і розвитку.
 22. Вихідні та нисхідні процеси, кризи й конфлікти.
 2�. Теорія соціальної дії М. Вебера як фундаментальна засада аналізу 

соціальних змін.
 24. Марксистська концепція соціальних змін та її ленінсько-сталінсь-

ка трансформація.
 25. Поняття трансформації, модернізації та реформи.
 26. Класичний еволюціонізм у соціології.
 27. Теорії соціальної та культурної динаміки.
 28. Загальна характеристика теорії систем.
 29. Категоріальний апарат теорії систем.
 �0. Пояснення соціальних змін з позиції теорії систем.
 �1. Соціальні зміни в системі як зміни структури та функцій.
 �2. Характеристика основних понять синергетики.
 ��. Основні положення синергетики та її евристичні можливості.
 �4. Кризові наслідки прогресу як засада для виникнення постмодер-

нізму.
 �5. Характеристика постмодернізму як філософської течії.
 �6. Ставлення постмодернізму до соціальних змін.
 �7. Поняття ноосфери як планетарної сфери розуму.
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 �8. Проблемне поле соціального часу.
 �9. Характеристика концепції ноосфери В. І. Вернадського.
 40. Соціальні зміни з позиції концепції ноосфери.
 41. Перешкоди та проблеми формування ноосфери.
 42. Характеристика концепцій ноосферної цивілізації.
 4�. Соціальний простір як середовище та засада соціальних змін.
 44. Проблемне поле соціального часу.
 45. Роль соціального часу в реалізації соціальних змін.
 46. Детермінація майбутнім як рушійна сила соціальних змін.
 47. Небезпека домінування традиціоналізму в суспільстві.
 48. Джерела та рушійні сили соціальних змін.
 49. Структурно-генетичні аспекти соціальних змін.
 50. Ціннісні та етичні аспекти соціальних змін.
 51. Ціннісно-культурні  фактори соціальних змін.
 52. Класифікація цінностей сучасного суспільства.
 5�. Ціннісні процеси пострадянського суспільства.
 54. Роль цінностей у соціальних змінах.
 55. Особливості модернізації.
 56. Механізми соціальних змін.
 57. Необхідність, можливості та обмеження управління соціальними 

змінами.
 58. Концепція сталого розвитку та її транскрипції.
 59. Теоретичні засади управління соціальним розвитком.
 60. Теорія соціальної дії М. Вебера та теорія солідарності Є. Дюрк-

гейма як фундаментальні засади аналізу соціальних змін.
 61. Теорії соціальної стратифікації та соціокультурної динаміки 

П. Сорокіна та їх роль в осмисленні соціальних змін.
 62. Основні проблеми управління соціальним розвитком поставто-

ритарного суспільства.
 6�. Концепція травм соціальних змін П. Штомпки.
 64. Методологічні підходи визначення ціни реформ.
 65. Демократія як інструмент соціальних змін.
 66. Аналіз травматичних аспектів сучасного розвитку.
 67. Еволюція і революція та їх роль у розвитку.
 68. Концепція “шокової терапії” та її недоліки.
 69. Характеристика марксистсько-ленінської концепції революції.
 70. Немарксистські концепції революції.
 71. Класифікація та характеристика основних видів революції.
 72. Об’єктивні ознаки та суб’єктивні передумові революції.
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 7�. Майбутнє соціального розвитку.
 74. Розгляд еволюції Г. Спенсером як процесу ускладнення, дифе-

ренціації та інтеграції.
 75. Соціальний простір як середовище та засада соціальних змін.
 76. Розуміння змін із позиції суб’єкт-об’єктного підходу.
 77. Трактування розвитку з позиції теорій еволюції та революції.
 78. Сутність модернізації.
 79. Характеристика основних течій теорії модернізації.
 80. Основні вектори інтеграції України та проблема історичного ви-

бору.
 81. Стратегічне планування, організація, мотивація, підтримка со-

ціальних змін.
 82. Управління соціальними змінами.
 8�. Постмодерністський підхід до розуміння природи соціальних 

змін.
 84. Структура соціальних змін.
 85. Джерела та рушійні сили соціальних змін.
 86. Комунікація та PR як засоби забезпечення соціальних змін.
 87. Постмодернізація та її проблеми.
 88. Характеристика суспільства постмодерну.
 89. Зростання можливостей людини в умовах соціальних змін та 

проблема відповідальності за свої дії.   
 90. Практика модернізації та її проблеми.

Теми  конТрольних  роБіТ

 1. Теорія соціальних змін: предмет, об’єкт дослідження.
 2. Сутність і зміст теорії соціальних змін як галузі соціологічної 

науки.
 �. Завдання та функції теорії соціальних змін.
 4. Основні  проблеми теорії соціальних змін і напрями її розвитку.
 5. Характеристика основних категорій теорії соціальних змін.
 6. Характеристика основних видів соціальних змін.
 7. Джерела та рушійні сили соціальних змін.
 8. Виникнення та розвиток теорії соціальних змін.
 9. Ціннісні процеси пострадянського суспільства.
 10. Ціннісні та етичні аспекти соціальних змін.
 11. Теорія соціальних змін як наукова дисципліна, зв’язок її з іншими 

науками.
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 12. Класична соціологія про соціальні зміни.
 1�. Зміни у сучасному суспільстві під впливом глобальних процесів.
 14. Характеристика концепцій модернізації.
 15. Демократичні реформи та їх проблеми.
 16. Соціальні зміни і теорія систем.
 17. Соціальне реформування та його особливості в Україні.
 18. Концепція ноосфери В. І. Вернадського як філософська основа 

практики соціальних змін.
 19. Глобалізація та її вплив на національне суспільство. 
 20. Джерела, складові та проблеми модернізації.  
 21. Характеристика соціологічних теорій модернізації.
 22. Концепція соціальних змін П. Штопки.
 2�. Концепція сталого розвитку сучасного суспільства.
 24. Характеристика теорій революції.
 25. Марксистсько-ленінська концепція революції та її наслідки в су-

спільстві.
 26. Характеристика різноманіття  соціальних змін.
 27. Формування ноосфери: сутність і проблеми.
 28. Модернізація України в аспекті європейської інтеграції.
 29. Теорія та практика модернізації.
 �0. Соціальні зміни з позиції концепції ноосфери В. І. Вернадського.
 �1. Просторово-часові  характеристики соціальних змін.
 �2. Механізми соціальних змін.
 ��. Основні проблеми соціальних змін у сучасному українському 

суспільстві.
 �4. Проблема управління соціальними змінами.
 �5. Глобалізація та її вплив на розвиток національного суспільства.
 �6. Синергетика та її евристичні можливості.
 �7. Наслідки і травми соціальних змін.
 �8. Філософія постмодернізму та соціальні зміни.
 �9. Теоретичні засади управління соціальним розвитком.
 40. Проблеми сучасного прогресу.
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