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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Соціум за просторовою архітектонікою складається з урбаніс-
тичної та сільської поселенської мережі. В соціологічному знанні 
специфіка перебігу соціальних процесів у місті та селі вивчається со-
ціологією міста та села.  Соціологія села – складова галузевої соціо-
логії, що як наука має усталене визначення об’єкта, предмета та чітку 
понятійну структуру. Як міждисциплінарна наука, вона виникла на 
межі досліджень сільського життя в історії, соціології, демографії, 
етнографії, культурної антропології, економічної теорії, політології 
і має на меті вивчення багатогранних соціальних процесів села в їх 
реальному функціонуванні. 

Методичні поради містять тематичний план курсу “Соціологія 
села”. Зміст лекцій, плани семінарських занять та завдання на само-
стійну роботу, список рекомендованої літератури, орієнтовні питання 
до заліку чи іспиту, а також методичні вказівки до виконання рефера-
тивної роботи з навчальної дисципліни.

Вивчення курсу “Соціологія села” передбачає 54 години, в тому 
числі 22 години лекційних, 14 годин практичних занять і 18 годин 
самостійної роботи студентів (СРС), а також контрольну роботу та 
залік. Курс розрахований на ознайомлення студентів з потужним со-
ціокультурним пластом історії українського села та особливостями 
становлення і розвитку соціології села,  її значенням для розвитку са-
мої соціології та соціальної роботи на селі. Усе це дає студентам змогу 
зрозуміти еволюцію суспільного розвитку щодо постійного розши-
рення можливостей наукового пізнання та регулювання процесів 
аграрної реформи на селі на основі глибоких комплексних наукових 
досліджень, що у свою чергу позитивно сприятиме становленню  нау-
кового світогляду студентів, значно підвищить їхній фаховий, грома-
дянський та культурний рівень. 

Перелік і порядок засвоєння тем подано у наведеному вище тема-
тичному плані курсу. Контрольні питання для перевірки знань одно-
часно є анотованим змістом знань з основних проблем, якими пови-
нен володіти студент у межах кожної теми. 

Програма передбачає планування самостійної роботи студентів. 
Самостійна робота за своїм функціональним призначенням повинна 
залучити студентів до більш активної самостійної дослідницької ро-
боти. 
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З цією метою передбачається лише той мінімум літератури, який 
може дати змогу студенту зорієнтуватися у проблематиці, для по-
дальшої самостійної праці у бібліотечних каталогах, роботі з інфор-
маційного пошуку необхідних джерел, їх систематизації. На нашу 
думку, це дало б змогу представити у науковій формі результати від-
повідей на питання, що заплановані у розділі самостійної роботи. До 
кожної лекції додається список додаткових запитань для самостійної 
перевірки знань.

Враховуючи, що студентам читають багато фахових дисциплін, 
де значна увага приділяється емпіричному рівню розвитку соціоло-
гічного знання, у курсі “Соціологія села” ці питання порушуються 
у зв’язку з необхідністю з’ясування особливостей використання ме-
тодів збирання первинної соціологічної інформації в сільській місце-
вості.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“СОЦІОЛОГІЯ СЕЛА”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
2
�

Змістовий модуль і. Теоретико-методологічний
Об’єкт, предмет, методи та мета курсу “Соціологія села”
Історія формування предметної сфери соціології села
Сільська територіально-поселенська мережа

4

5
6
7

8

9
10

11

Змістовий модуль іі. Соціально-прикладний
Сучасна демографічна ситуація та етносоціальні процеси 
на селі
Соціальна структура, стратифікація та мобільність села
Економічна соціологія села 
Соціальна сфера, уклад сільського життя та традиції 
народної культури
Соціальні наслідки ринкової трансформації 
агровиробництва 
Соціологічні проблеми села
Український селянин. Село за результатами соціологічного 
моніторингу
Українське село в координатах соціологічного погляду

Разом годин: 54
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“СОЦІОЛОГІЯ  СЕЛА”

Змістовий модуль і. Теоретико-методологічний

Тема 1. Об’єкт, предмет, методи та мета курсу 
“Соціологія села”

Соціологія села в системі соціологічного знання. Порівняльний 
аналіз предметних сфер соціології міста та соціології села. Глобаль-
ні та регіональні особливості сільської поселенської мережі, укладу 
життя, агровиробництва, соціально-демографічної структури та ет-
нокультурних процесів. Об’єкт і предмет соціології села. Методи со-
ціології села. Логіка курсу “Соціологія села”. Наукові, організаційні,  
правові, фінансово-економічні,  інформаційні  та  соціальні  чинники 
трансформації сільського життя. 

Література [1–�; 16; �6]

Тема 2. Історія формування предметної сфери соціології села 
Становлення і розвиток сільського господарства індустріальної та 

постіндустріальної доби. Стан аграрних відносин  у XVI — першій по-
ловині XVII ст. Аграрна революція у другій половині XVII–XVIII ст. 
Аграрні реформи та розвиток сільського господарства у 60-х роках 
XIX — на початку ХХ ст.  Земельні відносини і економічне стано-
вище селян на початку ХХ ст.: голодомори як соціальний наслідок 
колективізації в Центральній і Лівобережній Україні; сільське гос-
подарство Західноукраїнських земель. Індустріалізація сільського 
господарства: її позитивні та негативні наслідки. Агропромисловий 
комплекс незалежної України. 

Література [1–4; 16; 17; 22]

Тема 3. Сільська територіально-поселенська мережа 
Адміністративно-територіальний устрій сільської поселенської  

мережі.
Сільський двір. Сільська громада. Село і виселки, слободи, хуто-

ри. 
Ґрунти, клімат, екологічне середовище, регіональна  специфіка 

землекористування як чинники формування  сільської поселенської 
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мережі. Земельні, водні та лісові ресурси. Використання ресурсного 
потенціалу. Порівняльній аналіз умов життя в регіональному контек-
сті. Ціннісні орієнтації сільського населення.

Література [1–4; 16]

Змістовий модуль іі. Соціально-прикладний

Тема 4. Сучасна демографічна ситуація та етносоціальні 
процеси на селі 

Соціальна  структура і демографічна ситуація села. Трудові ресур-
си та  кадровий  потенціал  села. Зайнятість сільського  населення та 
безробіття. Структура  доходів  сільської родини, стандарти  життя  
сільського  населення  і бідність. Структура  міграційних процесів 
сільського населення. 

Література [1–4; 17]

Тема 5. Соціальна структура, стратифікація та мобільність 
села 

Соціальна структура та соціальна стратифікація села. Верстви та 
соціальні групи. Висхідна та низхідна мобільність сільського насе-
лення. Стратегія відродження соціальної сфери та анемічні тенден-
ції. Аграрні реформи як чинник трансформації соціальної структури 
села. 

Література [1–4; 17]

Тема 6. Економічна соціологія села 
Соціокультурні особливості становлення землекористування 

в Україні. Охорона сільськогосподарської праці та соціальна еко-
логія села. Порівняльний аналіз мотивації до індивідуальної та ко-
лективної сільськогосподарської праці. Соціологічний аналіз форм 
власності та господарювання. Правові засади та економічні чинники 
роздержавлення та  приватизації  власності: середні  та індивідуальні  
підприємства. Формування національного аграрного ринку і пробле-
ми продовольчої безпеки України. 

Фінансово-інвестиційні механізми ринкового регулювання аг-
ровиробництва. Диспропорція ціноутворення у промисловості та 
сільськогосподарському виробництві, шляхи її подолання. Соціаль-
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на структура та соціальна стратифікація села. Верстви та соціальні 
групи. 

Висхідна та низхідна мобільність сільського населення. Стратегія 
відродження соціальної сфери та анемічні тенденції. Аграрні реформи 
як чинник трансформації соціальної структури села. Земельні, водні 
та лісові ресурси. Трудові ресурси та кадровий потенціал села. Агро-
промисловий комплекс та його виробничі підсистеми. Соціологічні 
проблеми оптимізації управління та соціального захисту на селі.

Література [1–4; 6; 17; 19]

Тема 7. Соціальна сфера, уклад сільського життя 
та традиції народної культури

Поняття “соціальна структура села”. Соціальна інфраструктура 
села. 

Механізм реорганізації об’єктів соціальної інфраструктури. Пра-
вові аспекти функціонування сільських населених пунктів. Влас-
ність як основа формування господаря на землі. Розвиток земельних 
відносин у період адаптації селян до ринку. Проблема суб’єкта со-
ціального захисту. Глобалізація соціальної сфери села та трансфор-
мація укладу сільського життя. Народна культура і духовні цінності 
селянства. Відродження народного мистецтва, культурних традицій, 
релігії. Становище сільської інтелігенції. Соціальні проблеми сіль-
ської родини. Становище сільської жінки. Проблеми дитинства та 
сільської молоді.    

Література [1–4; 15; 26]

Тема 8. Соціальні наслідки ринкової трансформації 
агровиробництва

Узагальнення світового досвіду відродження сільського госпо-
дарства. Соціально-економічні та правові засади відродження агро-
виробництва в Україні: формування законодавчої бази та правової 
культури, науково-технічне, економічне забезпечення агровиробниц-
тва, формування цінового  паритету в ринковому середовищі. Соціо-
логічні проблеми оптимізації управління життєдіяльністю села. Стан 
виконання програм пріоритетного розвитку села та соціального за-
хисту на селі. Проблема суб’єкта соціального захисту на селі.

Література [1–7; 1�; 17; �1; �2; �6]
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Тема 9. Соціологічні проблеми села
Міграція сільських мешканців до міста. Рурарізація як процес 

оселянення міста. Мотивація міграції сільського населення. Причи-
ни міграції: професійні, навчальні, побутові, престижні. Селянин як 
трудовий ресурс міста. Теорія аномії Є. Дюркгейма та Л. Арта. 

Література [1; �; 7; 11; 12; 14; 15; 25; 26; 29]      

Тема 10.  Український селянин за результатами 
соціологічного моніторингу

Формування нових особистісних якостей людини сучасного се-
ла.

Реформування соціальних відносин та формування на селі но-
вих особистісних  якостей українського селянина. Соціально-психо-
логічні проблеми адаптації селянства до ринкових умов. Динаміка 
цінностей в українському селянстві. Життєві цінності та очікування 
селян. Рівень довіри до соціальних інституцій.  Інститут сім’ї в умо-
вах перехідного періоду. Показники соціокультурної ідентифікації  
селянства за віковими категоріями. Ставлення селянства до  аграр-
ної  реформи за  даними соціологічного  моніторингу. 

Література [1–4; 14; 16]

Тема 11.  Українське село в координатах соціологічного 
погляду

Властивості сільського жителя. Типологія сільських поселень. 
Українські соціологи Л. Шепотько. І. Прокопа, О. Максим’юк про 12 
типів сільських поселень. Соціально-політичні, економічні процеси, 
що сприяють розвитку традиційного життєвого укладу українського 
села. Адаптація українського села до нових соціально-економічних 
умов. Міграція сільського населення у місто. Позитивні зміни в ук-
раїнському селі. Реформа аграрної сфери в Україні.

Література [1; �; 7; 11; 12; 14; 15; 25; 26; 29]      

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Соціологія села в системі соціологічного знання.
 2. Об’єкт, предмет та методи соціології села. 
 �. Соціальні функції  та структура курсу соціології села. 
 4. Місце соціології села в системі соціологічного знання. 
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 5. Становлення та розвиток сільського господарства постіндуст-
ріальної доби.

 6. Аграрні відносини у ХVІ ст. 
 7. Соціальний зміст аграрної революції у другій половині ХVII–

XVIII ст.
 8. Правові акти аграрної реформи у  60-х роках.
 9. Зміст доктрини стратегії відродження соціальної сфери села.
 10. Аграрні реформи як чинник трансформації соціальної структури 

села. 
 11. Основні  чинники формування  сільської поселенської мережі.
 12. Соціологічний  аналіз форм  власності та  господарювання.  
 1�. Зміст понять “соціальна структура” та “соціальна  інфраструкту-

ра села”. 
 14. Основні об’єкти соціальної інфраструктури.
 15. Специфіка використання соціологічних методів у межах соціоло-

гії села.
 16. Верстви та соціальні групи сільського населення.
 17. Висхідна та низхідна мобільність сільського населення. 
 18. Головні прояви процесу урбанізації в Україні.
 19. Основні проблеми охорони сільськогосподарської праці та со-

ціальної екології села. 
 20. Агропромисловий комплекс та його виробничі підсистеми.
 21. Функції власності як основи формування господаря на землі.  
 22. Вкажіть значення народної культури і духовних цінностей се-

лянства у відродженні України. 
 2�. Сучасні проблеми соціального захисту сільського населення.  
 24. Основні соціальні проблеми становища сільської родини.
 25. Характеристика соціального становища сільської жінки.
 26. Основні проблеми дитинства та сільської молоді. 
 27. Специфіка використання соціологічних методів у межах соціоло-

гії села.
 28. Засоби адаптації методів соціологічного  дослідження до потреб 

соціології села. 
 29. Напрями використання соціологічних методів у дослідженні ак-

туальних проблем соціології села.
 �0. Охарактеризуйте основні етапи розвитку вітчизняної та зарубіж-

ної соціології села.
 �1. У чому відмінності міського та сільського способу життя?
 �2. Проаналізуйте процеси в сучасному українському селі.
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 ��. Що таке урбанізація? Охарактеризуйте основні теорії урбаніза-
ції.

 �4. Особливості урбанізації в Україні.
 �5. Сучасне місто як об’єкт соціологічного дослідження.
 �6. Міський спосіб життя: сутність та головні характеристики.
 �7. Сучасне село у соціологічному вимірі.
 �8. Теорії урбанізму та їх евристичні можливості.
 �9. Позитивні зміни у розвитку українського села.
 40. Типології сільських поселень.
 41. Трагедія українського села у �0-х роках ХХ ст.
 42. Урбанізація як тенденція розвитку поселенської структури.
 4�. Соціологічні дослідження соціальних переміщень, способу жит-

тя.
 44. Соціально-демографічна структура населення українського села.
 45. Проблеми та суперечності сільського способу життя.
 46. Процеси реміграції у 80–90-х роках ХХ ст.
 47. Структура адміністративно-територіального устрою сільської 

поселенської мережі.
 48. Ефективність використання  ресурсного  потенціалу (земельних, 

водних та лісових).
 49. Соціокультурні особливості становлення землекористування в 

Україні. 
 50. Основні проблеми охорони сільськогосподарської праці та со-

ціальної екології села. 
 51. Порівняльний аналіз мотивації до індивідуальної та колективної 

сільськогосподарської праці.  
 52. Характеристика структури доходів  сучасної сільської родини. 

Стандарти життя родини.
 5�. Соціальний  зміст аграрної революції у другій половині XVII–

XVIII ст.
 54. Правові  акти аграрної реформи у 60-х роках XIX та на початку 

ХХ ст.
 55. Земельні відносини та економічне становище селян на початку 

ХХ ст. 
 56. Індустріалізація сільського господарства.
 57. Проблеми ефективності використання ресурсного потенціалу 

(земельних, водних та лісових).
 58. Голодомор в Україні �0–40-х років ХХ ст.
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ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Соціологія села в системі соціологічного  знання.
 2. Об’єкт, предмет та методи соціології села.
 �. Соціальні функції та структура курсу соціології села.  
 4. Місце соціології села в системі соціологічного знання.
 5. Становлення та розвиток сільського господарства постіндус-

тріальної доби. Аграрні відносини  у XVI — першій половині 
XVII ст. 

 6. Соціальний  зміст  аграрної революції у другій половині XVII–
XVIII ст.

 7. Правові акти аграрної реформи у 60-х роках XIX — на початку 
ХХ ст.

 8. Земельні відносини та економічне становище селян на початку 
ХХ ст. 

 9. Індустріалізація сільського господарства.
 10. Агропромисловий комплекс незалежної України та його основні 

виробничі підсистеми. 
 11. Структура адміністративно-територіального устрою сільської 

поселенської мережі.
 12. Основні чинники формування сільської поселенської мережі.
 1�. Проблеми ефективності використання ресурсного потенціалу 

(земельних, водних та лісових).
 14. Соціальна  структура та  демографічна ситуація сучасного села. 
 15. Трудові ресурси та кадровий потенціал українського села.
 16. Характеристика структури доходів сучасної сільської родини. 

Стандарти життя родини.
 17. Міграційні процеси сільського населення. 
 18. Соціальні процеси в умовах перехідного періоду та економічні 

тенденції у соціальній сфері.
 19. Становлення та розвиток сільського господарства індустріальної 

доби 
 20. Основні риси розвитку сільського господарства  постіндустріаль-

ної доби. 
 21. Стан  аграрних відносин  у XVI — першій половині XVII ст. 
 22. Зміст  аграрної революції у другій половині XVII–XVIII ст. та її 

соціальні наслідки. 
 2�. Характеристика аграрної реформи в XIX та на початку ХХ ст.
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 24. Сутність земельних відносин і економічне становище селян на 
початку ХХ ст. 

 25. Соціальні наслідки індустріалізації сільського господарства. 
 26. Структура адміністративно-територіального устрою сільської 

поселенської мережі.
 27. Ефективність використання  ресурсного  потенціалу (земельних, 

водних та лісових). 
 28. Соціокультурні особливості становлення землекористування в 

Україні. 
 29. Основні проблеми охорони сільськогосподарської праці та со-

ціальної екології села. 
 �0. Порівняльний аналіз мотивації до індивідуальної та колективної 

сільськогосподарської праці.  
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