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Силабус навчальної дисципліни 

«ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ» 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Соціологічні аспекти інституціональної практики здійснення 

людської діяльності 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Ознайомлення студентів зі знаннями щодо особливостей 

інституціонального підходу в соціології, його евристичних 

можливостей у поясненні інтегративних механізмів соціального 

життя, основних причин та наслідків інституціональних розривів, 

інституціональної невизначеності, зміни соціальних інститутів.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Набути навичок експертної роботи  стосовно діагностики, 

профілактики та регулювання соціальних проблем в контексті 

інституціональної практики здійснення людської діяльності 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- розуміння теоретичних основ формування і розвитку 

основних напрямків і концепцій соціальних інститутів; 

- знання основних підходів до визначення понять 

«соціальний інститут»; 

- уміння оперувати основними поняттями з теорій, 

присвячених соціальним інститутам; 

- вдумливо та критично працювати з науковими 

першоджерелами на тему соціально-інституційної організації 

людського життя; 

- здатність робити висновки щодо тенденцій розвитку 

соціальних інститутів; 

- уміння аналізувати проблемні аспекти інституціоналізації 

та деінституціоналізації; 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Особливості соціологічної концептуалізації соціальних інститутів 

Базові ознаки та функції соціальних інститутів 

Процес та механізми інституціоналізації соціального життя 

Інституціональна специфіка системної інтеграції суспільства 

Дилема усталеності / змінюваності соціальних інститутів 

Джерела та чинники інституціональних змін 

Типології та типи соціальних інститутів  

Особливості формування соціальних інститутів у транзитному 

суспільстві 

Особливості формування соціальних інститутів у транзитному 

суспільстві 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні здобуття вищої освіти 

Пореквізити Знання з теорії соціальних інститутів можуть бути використані під 

час проходження переддипломної практики та написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Капченко Р. Л. Соціальний інститут освіти у 

постіндустріальній Україні / Р. Л. Капченко.  // : Економіка та 

держава – Київ, 2010. – : № 7. – С. 24-27. 

2. Макеєв Сергій, Оксамитна Світлана Концепція 

інституціонально відтворюваних нерівностей/ С. Макеєв, С. 

Оксамитна.   // : Соціологія: теорія, методи, маркетинг: 

Науково-теоретичний часопис – Київ, 2011. – : № 4. – С. 32-

49. 

3. Захарченко Є., Захарченко К., Підлубна Е. Вплив соціально-

економічних умов життя на сім'ю як соціальний 

інститут.  //  Економіка України – Київ, 2006. – : № 9. – С. 26-

33.  

4.  Головаха Є. Пострадянська деінституціоналізація і 

становлення нових соціальних інститутів / Є. Головаха, Н. 

Паніна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №4. 

– С. 5-22. 

5. Макеев С. А. Социальные институты: классические 

трактовки и современные подходы к изучению / С. А. Макеев 

// Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003. – №4. – С. 

5-20. 

6. Матусевич В. Соціальний інститут: функція, ґенеза, 

структура / В. Матусевич // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 2004. – №4. – С. 43-56. 

7. Бєлєнок О. А. Інституціональні системи крізь призму 

соціологічного аналізу / О. А. Бєлєнок // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. – 2003. – №2. – С. 218-223. 



 

 

 

 

Репозитарій НАУ: 
1. Литовченко І.В. Соціальний інститут як об’єкт соціально-

філософського аналізу / І.В. Литовченко // Вісник 

Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. 

Культурологія : зб. наук. праць. – К. : НАУ, – 2013, Вип. 2 

(18). – С. 43-46. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19692. 

2. Литовченко І.В. Соціальний інститут у контексті соціальної 

системи: теоретико-методологічні основи дослідження // 

Практична філософія. – 2014. – № 4 (54). – С. 16-20.   

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19765 

3. Олійник О.С.СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ 

ІНСТИТУТ //Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні 

науки: тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених і студентів. - К.:НАУ, 2015. - 

313 с. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19531 

4. Литовченко І.В. Особливості сучасних засобів масової 

інформації як соціального інституту інформаційного 

суспільства // Вісник Національного авіаційного 

університету. Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. 

праць. – К. : НАУ, – 2014, Вип. 1 (19). – С. 37-40. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19691 

5. Литовченко І.В. Габітуалізація як механізм 

інституціоналізації: соціально-філософський аналіз // Наукові 

записки Київського університету туризму, економіки і права. 

Серія : філософські науки : зб. наук. праць. – К. : КУТЕП, 

2014. – Вип. 16. – С. 190-198. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19690. 

6. Литовченко І.В. Напрямки корекції функціональності 

інститутів соціалізації молоді в українському суспільстві // 

Нова парадигма. – 2012. – Вип. 110 – С. 147-155. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19867 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Ауд.. 605, корпус 8 НАУ, лабораторія кафедри соціології та 

політології 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диф. залік 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ЯКОВЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 
Посада: професор 

Науковий ступінь: доктор соціологічних 

наук 

Вчене звання: професор 

Почесне звання: Заслужений працівник 

освіти України 

 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%

2012099 

Тел.:  (044) 406-7153 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19692
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19765
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19691
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19690
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2012099
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2012099


 

 

E-mail: iakoven2018@nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу Classroom: onefpxr 
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