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1. Опис навчальної дисципліни “Історія татеорія соціології. Частина 4. Сучасні 

соціологічні теорії кін. ХХ – поч. ХХІ ст ” 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів  –  

за галуззю знань 05 – 

Соціальні та поведінкові 

науки 

 Нормативна навчальна 

дисципліна 
спеціальністю 054 

соціологія 

 

Змістових модулів –  

 

Рік підготовки: 

2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  
Семестр:  

Загальна кількість 

годин -  

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

48 год. 

Семінарські 

  48 год. 

Самостійна робота 

  год. 

Індивідуальні завдання: 

презентація, індивідуальний 

проект 

Вид контролю: іспит 

 



2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

“Сучасні соціологічні теорії кін. ХХ – поч. ХХІ ст.” є навчальною дисципліною, яка 

зорієнтована на розгляд основних понять сучасних соціологічних теорій, методологічних 

дискусій щодо епістемологічного статусу теорії в сучасній соціології та стратегій 

соціологічного теоретизування.  

 Викладання навчальної дисципліни “Сучасні соціологічні теорії кін. ХХ – поч. ХХІ 

ст.” орієнтоване на період у 16 навчальних тижнів по 3 год. лекційних занять та 3 год. 

семінарських занять кожен. 

 Форма контролю знань в кінці семестру – іспит. 

 Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні в студентів знань основних 

положень сучасних соціологічних теорій кін. ХХ – поч. ХХІ ст. 

 Завдання навчальної дисципліни “Сучасні соціологічні теорії кін. ХХ – поч. ХХІ ст.” 

полягають в наступному: 

 сформувати в студентів знання про основні тенденції розвитку сучасної соціологічної 

теорії; 

 ознайомити студентів з науковими дискусіями щодо епістемологічного та евристичного 

статусу сучасної соціологічної науки; 

 сформувати та структурувати в студентів знання основних положень провідних сучасних 

соціологічних теорій; 

 сприяти формуванню наступних вмінь 

o аналізувати та інтерпретувати наукові тексти теоретичного характеру; 

o використовувати соціологічну уяву при аналізі сучасних соціальних проблем та 

явищ; 

o використовувати понятійно-категоріальний апарат сучасних соціологічних 

теорій при поясненні явищ та процесів соціальної реальності. 

 



 

3.Програма навчальної дисципліни “ Сучасні соціологічні теорії кін. ХХ – поч. ХХІ ст ” 

Змістовий модуль 1. 

Післявоєнна соціологія в Європі та Америці 

Тема 1. Теорія соціального обміну та біхевіористська соціологія: Дж. Хоманс та  

П. Блау. Теорії раціонального вибору. Теорія обміну та мережевий підхід 

  Обмін як основа інтеракцій між людьми. Історичний огляд розвитку теорії. 

Утилітаризм – одне із джерел теорії обміну. Вплив біхевіоризму. “Соціальна психологія 

груп”. Зміст теорії обміну у вигляді п’яти аксіом. Основні постулати Хоманса. Дж. Хоманс: 

біографічний нарис. Теорія обміну Дж. Хоманса. Критика Дж. Хомансом ідей 

Е. Дюркгайма (проблеми емерджентності, трактування психології і методу пояснення). 

Критика Дж. Хомансом структурно-функціонального пояснення інститутів. Відмінності 

між Т.  Парсонсом і Дж. Хомансом. П. Блау: біографічний нарис. Теорія інтегративного 

обміну П. Блау. Критика теорії Дж. Хоманса. Від мікро- до макрорівня концепції. Норми і 

цінності. Теорія обміну та соціологія раціонального вибору.  

Тема. Феменологічний напрям у соціології  

Методологічні засади феноменології Е. Гусерля (1859-1938). Життєвий світ та 

інтерсуб’єктивність – основні категорії феноменологічної соціології.  

Феноменологія Е. Гусерля та її значення для А. Шюца. Феноменологія і соціологія: А. 

Шюц. Феноменологічна методологія та можливості її застосування у соціальних науках. Дія і 

структура значення. Структури життєвого світу. Внесок феноменології у розробку 

методології якісного дослідження.  

Феноменологічна «соціологія знання» Пітера Бергера і Томаса Лукмана. «Соціальне 

конструювання реальності». Поняття «знання» і «реальність» як центральні поняття 

«соціології знання». Суб'єктивний і об'єктивний аспекти «суспільства», їх діалектичний 

зв'язок. Знаки і знакові системи. Соціальна значущість мови як знакової системи. Аналіз 

суспільства як об'єктивної реальності. Концепція інституціоналізації. Входження в 

«суспільство» як інтерналізація смислових структур (понять, схем інтерпретації, «рецептів»).  

Тема. Етнометодологія 

Етнометодологія і символічний інтеракціонізм Г. Гарфінкеля. Визначення 

етнометодології. Різновиди етнометодології. Приклади етнометодологічних досліджень. 

Аналіз розмов. Телефонні розмови. Вибух аплодування. Мова і вербальна поведінка.  



Впевненість і невпевненість у собі. Дослідження соціальних інститутів. Критика традиційної 

соціології. Складності і суперечки етнометодології.  

Стирання межі між «професійним соціологом» і «обивателем». Трактування 

«професійної соціології» як етнознання. Поняття «етнометоди» і споріднені поняття. 

Етнометодологічний підхід до вивчення повсякденності. Емпірична орієнтованість 

етнометодології.  

Тема. Інтегральна соціологія Питирима Сорокіна 

Соціологічна концепція П.Сорокіна: основні етапи та ідейно-теоретична еволюція від 

позитивістської до інтегральної соціології. Життя і творчість. Російський період діяльності 

П. Сорокіна. Західноєвропейський та американський періоди діяльності Сорокіна. Створення 

всеосяжної макросоціологічної теорії із залученням елементів мікроаналізу за допомогою 

принципу інтегрального синтезу. Розробка структури інтегральної соціології. Дослідження 

соціальної структури суспільства і розробки поняття «соціальна стратифікація». 

Горизонтальна та вертикальна мобільність. Моделі соціокультурної динаміки. Творчий 

внесок П. Сорокіна в історію соціологічної думки. 

Короткі біографічні дані Сорокін Питирим Олександрович (1889-1968) – російський 

соціолог XX ст. Закінчив Петербурзький університет Дипломний твір Сорокіна „Злочин та 

кара, подвиг та винагорода” (1914) вийшов окремою книгою, яка отримала високу оцінку у 

науковому світі. У 1920 р. вийшла його книга „Система соціології”, яку він публічно 

захистив як докторську дисертацію. Був деканом соціологічного факультету в 

Петербурзькому університеті. У 1922 р. емігрував на Захід. Викладав в американських 

університетах, був деканом соціологічного факультету Гарвардського університету, 

президентом Американської соціологічної асоціації.  

Основні твори: 

„Соціологія революції” (1925); „Соціальна мобільність” (1927); „Сучасні соціологічні теорії” 

(1928); „Систематична онтологія сільської соціології” (1932); „Соціальна та культурна 

динаміка” у 4 т. (1937-1941)”; „Криза нашого століття” (1942); „Суспільство, культура та 

особа: структура та динаміка” (1947); „Соціально-філософські теорії у вік кризи” (1951); 

„Влада та нерівність” (1959).  

Ключові поняття: інтегральна соціологія, соціальна стратифікація, соціальна мобільність, 

вертикальна і горизонтальна мобільність, соціокультурна суперсистема, теорія соціальної дії, 

цінність. 

Тема 5. Ю.Габермас: критична теорія і теорія комунікативної дії. 



 Витоки теоретичного синтезу  Ю.Габермаса. Структури "життєвого світу" та соціальна 

дія. "Система" та "життєвий світ". Еволюція західного світу в працях Ю.Габермаса. 

Змістовий модуль 2 

Основні напрямки та особливості сучасної західної  та української теоретичної 

соціології 

Тема 6. Основні напрямки та особливості сучасної західної теоретичної соціології 

Сучасний стан і проблеми розвитку соціології. Плюралізм теорій. 

Мультипарадигмальність. Складність у структуруванні соціологічного знання  к.ХХ ст.-поч. 

ХХІ ст. Соціологія у Франції, Німечинні, Англії, Америці  к. ХХ ст.- поч.ХХІ ст. 

Синтез як прикметна ознака розвитку сучасної соціологічної теорії. Парадигми, 

метапарадигми, перспективи в соціології. Термінологічні інновації. Актуальні проблеми 

теорії. Постпозитивізм, Функціоналізм-неофункціоналізм. Структуралізм-

постструктуралізм-антиструктуралізм. Модерн-Постмодерн. Глобалізація. Гендерні теорії. 

Фемінізм.  

 Відмова від великих теорій 

 Антифундаменталізм 

 Ігнорування авторитетів 

 Релятивізм 

 Антиєвропоцентризм 

Полярні мікро- і макропозиції. Рух до інтеграції мікро- та макропозицій. Модель 

переходу від мікро- до макрорівня. Критика старих і пошук нових моделей пояснення у 

посткризовій соціологічній теорії. Соціологічні метатеорії. База класики і сучасна 

соціологічна теорія, теоретико-соціологічний дискурс. 

Визначення поняття «сучасна» соціологія. Вузьке і широке розуміння сучасності. 

Сучасна теоретична соціологія: ситуація соціальних невизначеностей.  

«Інша соціологія». Спроба аналізу розвитку соціології в Австралії, Африці, 

Латинській Америці, Іспанії, Китаї. 

Роздуми на тему: яка соціологія сьогодні потрібна суспільству? Українська 

соціологія: сучасний стан і проблеми розвитку. Яка соціологія потрібна для українського 

суспільства? 

Тема 7.  Основні ідеї неофункціоналізму. 



Неофункціоналізм як модель сприйняття сучасного соціологічного теоретизування і 

як спроба інтерпретації Т. Парсонса. Критика структурного функціоналізму у 60-х рр. ХХ ст. 

Спроба відродити теорію структурного функціоналізму під назвою “неофункціоналізму” у с. 

80-х рр. ХХ ст. 

Тема 8-14. Функціональний аналіз і системна теорія Н. Лумана та Дж. Александера (14 

год) 

Відмінності/розбіжності у поглядах на теорію неофункціоналізму у соціології. Дві 

версії неофункціоналізму: Н. Лумана та Дж. Александера. Відхід Дж. Александера від 

неофункціоналізму як теоретичного напряму. Н. Луман як теоретик розрізнення. 

Функціональний аналіз і системна теорія Н. Лумана. Теорія соціальних систем. Інтерпретація 

– стосунки між системою і довкіллям. Соціальна система як самореферентна система. 

Розрізнення соціальних і персональних систем. Три рівні утворення соціальних систем. 

Комплексність та контингентність у самореферентних системах. Соціальні системи як 

системи осмислених комунікацій. Еволюція соціальних систем. Суспільство у системній 

теорії. Суспільство як система комунікацій. Комунікація як операція самоспостереження. 

Категорія смисл/зміст у системній теорії Лумана. Культура. Бінарні коди. Соціологія знання 

Лумана. Критика концепції. 

Базові положення теоретичного синтезу Дж. Александера. Принципи теоретичної 

реконструкції. Після неофункціоналізму: культуральний поворот у соціології. Дослідження 

громадянського суспільства. 

Тема 15. Структуралізм і постструктуралізм.  

Структуралізм і постструктуралізм в соціології. Витоки структуралізма. Структурна 

антропологія. Структурний марксизм: Л. Альтюссер, Н. Пулантсас, М. Гольдьєр.  

Структуралізм і дослідження мови та знаку. Концепції Ролана Барта. Від структуралізму до 

постструктуралізму.  Постструктуралізм у версії Жака Деріди. Постструктуралізм Бруно 

Латура. Актор-мережева теорія. 

Тема 16-20. Теорія соціальної структурації Е. Гідденса. Теорія соціального простору 

П. Бурдьє. Теорії синтезу  версія Е. Гідденса. Теорії синтезу версія П'єра Бурдьє. (10 

год) 

Е. Гіденнс: сучасний тип соціологічного теоретизування. Теорія структурації як теорія 

дії, модерн і майбутнє соціології. Основні етапи еволюції Е. Гідднса. Подвійна 

герменевтика. Праця Гіденса “Нові правила соціологічного методу” і полеміка з працею Е. 

Дюркгайма “Правила соціологічного методу”. Застереження Гіденса від типових помилок 



соціологів. Фази процесу дослідження за Гіденсом. Концепція дії і актора. Практична і 

дискурсивна свідомість. “Соціальна структура” і “соціальна дія” у концепції структурації 

Гіденса. Структурні властивості соціальних систем. Модальності структурації. Соціальне 

протиріччя. Класифікація типів суспільства за структурними принципами. Простір та час у 

теорії структурації. Владні стосунки в теорії структурації. Передумови виникнення 

глобалізації за Е. Гіденсом. Головна битва ХХІ ст. або конфлікт між космополітизмом та 

фундаменталізмом за Гіденсом. Характеристика Е. Гіденсом глобалізації як революції в 

основних сферах життя людей. Багатовимірність глобалізації та критика Е. Гіденсом її 

монокаузальних інтерпретацій. Вертикальна і горизонтальна глобалізація. Взаємозв’язок та 

взаємовплив економічних, політичних, технологічних, культурних чинників глобалізації у 

вченні Е. Гіденса. Глобальне космополітичне суспільство, його основні характеристики та 

їх відображення в концепції Е. Гіденса. Е. Гіденс: його бачення висновків і перспектив 

розвитку соціології у к. ХХ ст.  

Загальна характеристика творчості П. Бурдьє. Основні положення теорії соціального 

простору. Основні положення концепції габітуса. Соціологія символічних форм П. Бурдьє. 

Обґрунтування рефлексивної соціології П. Бурдьє. Цілеспрямованість на вивчення 

рефлексивного соціуму. Об’єктивні фактори рефлексивної соціальної реальності. Соціальні 

відмінності в умовах сучасної соціокультурної динаміки. Рефлексії агентів у політичному 

полі.  

Підсумок. Синтетичне теоретизування в соціології (П. Бурд’є, Ю. Габермас, Е. Гідденс, 

Н. Луман)  

Історико-соціологічні причини мультипарадигмальності в соціології. Соціологічний 

реалізм, соціологічний номіналізм та синтетичний дискурс в соціології. Синтетичний підхід 

як спосіб «зняти» протиріччя. Конструктивізм та структуралізм в концепції П. Бурд’є. 

Соціальний простір. Позиції та диспозиції. Поле. Габітус. Практика. Основні форми 

капіталу. Ю. Габермас про завдання соціальної теорії. Основна проблематика творчості. 

Теорія комунікативної дії. Концепція суспільства. «Життєвий світ» та «система». Теорія 

структурації Е. Гіденса та пов’язані з нею концепції дієвого суб’єкту, соціальних інститутів, 

соціальної та системної інтеграції. Соціальна дія. Дуальність структури. Глобалізація. Н. 

Луман як послідовник системного підходу в соціології. «Система» та «оточуюче 

середовище». Суспільство як уатопоетична, самореферентна система. Оперативна закритість 

системи. Комунікація. 

Тема 21. Антиструктуралізм. Динамічна соціологія А.Турена 

 Проблеми модернізації та програмованого суспільства А.Турена.  Поняття 



"інформаційного суспільства". 

Тема 22. Постмодерністське теоретизування в соціології  

Особливості теоретизування про соціальний світ в рамках постмодерністського 

проекту. Фрагментарність макросоціуму як об’єктивна основа соціологічного 

постмодернізму. З. Бауман про законодавчий та інтерпретаторський розум. Постмодерна 

людина як «турист». Постмодернізм як виклик соціології: відмова від теорій як таких. 

Соціологія як інтелектуальний дискурс. Ж. Деріда, Ж. Лакан, Ж. Дельоз, Ж.-Ф. Ліотар як 

представники постмодерного теоретизування в соціології. Постструктуралістична соціологія 

М. Фуко. Специфічна епістема кожної епохи. «Ідеальний» інтелектуал. Постмодерна 

макросоціологія Ж. Бодріяра. Система речей та суспільство споживання. Симулякр. Ж. 

Бодріяр про «кінець соціального». Акторо-мережева теорія Б. Латура. Симетрична 

антропологія. Природа та суспільство. Критика постмодерністських підходів, її основні 

аргументи. Марксистська соціологія про постмодернізм.  

Типи постмодерністської соціальної теорії. Поміркований (Ф. Джеймсон) і 

радикальний (Ж. Бодрійяр). Постмодернізм З. Баумана і його погляди на постмодерне 

суспільство. Суспільство ризику У. Бека.  

 

Тема 23-24. Сучасний стан і перспективи розвитку соціологічної теорії та 

теоретизування. Підсумковий cемінар-конференція.  

Тема опрацьовується у вигляді підсумкового семінару-конференції. Студенти готують 

виступи-відповіді та разом з викладачем складають графічну схему розвитку теоретичної 

соціології та її основних концепцій й підходів від 70-х років ХХ ст. Слід зауважити, що 

підготовку до семінару сфокусовано на повто ренні та закріплені опанованого протягом 

курсу матеріалу, його синтезі, систематизації та метарозгляді. За потреби, заняття може бути 

проведене у вигляді лекції-бесіди, а не виступів студентів.  

Питання до заключного семінару-бесіди:  

1. Загальна схема розвитку (теоретичної) соціології протягом ХХ ст.  

2. "Кризи в соціології", їх передумови, витоки та наслідки.  

3. Основні питання та теми в (теоретичній) соціології. Їх зміна, "введення", розвиток, 

переформулювання.  

4. Парадигми, дослідницькі програми, наукові школи та традиції, мультипарадигмальність.  

 



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Назва теми Лекції,  

години 

Семінари, 

години 

МОДУЛЬ І 

Післявоєнна європейська та американська соціологія 

1.  Лекція. 

Тема. Теорія соціального обміну та 

біхевіористська соціологія: Дж. Хоманс та 

П. Блау. Теорії раціонального вибору. Теорія 

обміну та мережевий підхід 

2  

2.  Cемінар-  загальний огляд 

Тема. Теорія соціального обміну Дж. Хоманса 

та П. Блау. Модерністські теорії соціального 

обміну 

 2 

3.  Семінар 

прочитання першоджерел 

 2 

4.  Лекція. 

Тема. Феменологічний напрям у соціології 

2  

5.  Семінар-огляд 

Тема. Феноменологічна соціологія та її 

джерела 

 2 

6.  Семінар  

прочитання першоджерел 

 2 

7.  Лекція. 

Тема.  Етнометодологія 

2  

8.  Семінар-огляд 

Тема. Етнометодологія 

 2 

9.  Семінар 

прочитання першоджерел 

 2 



10.  Лекція 

Тема. Інтегральна соціологія Питирима 

Сорокіна 

2  

11.  Семінар- огляд творчості 

“Соціальна і культурна динаміка” П. 

Сорокіна 

 2 

12.  Семінар-читання першоджерл  2 

13.  Лекція. 

Тема. Ю.Габермас: критична теорія і теорія 

комунікативної дії 

2  

14.  Семінар-огляд творчості 

Концепція Ю. Габермаса 

 2 

15.  Семінар- читання першоджерел  2 

16.  Підсумкова контрольна робота 2  

Змістовий модуль 2 

Сучасна зарубіжна і українська соціологія  

 

17.  Лекція. Тема. Основні напрямки та 

особливості сучасної західної теоретичної 

соціології. Особливості розвитку сучасної 

української соціології 

2  

18.  Семінар. Тема.  

Сучасна соціологічна теорія:  передумови 

розвитку та теоретичні дилеми 

 2 

19.  Семінар Презентації студентів  

Тема. Інституціоналізація міжнародного 

співробітництва соціологів.  

 2 

20.  Лекція. Тема.  Основні ідеї неофункціоналізму  2  

21.  Семінар.  Презентації студентів  

Тема. Інституціоналізація міжнародного 

співробітництва соціологів. Презентації 

студентів 

 2 



22.  Семінар. Презентації студентів 

Тема. Інституціоналізація міжнародного 

співробітництва соціологів. Презентації 

студентів 

 2 

23.  Лекція. Тема. Функціональний аналіз і 

системна теорія Н. Лумана та Дж. 

Александера 

12  

24.  Семінар – загальний огляд концепцій  2 

25.  Семінар аналіз першоджерл  2 

26.  Лекція. Тема. Структуралізм і 

постструктуралізм 

2  

27.  Семінар. Презентації студентів 

Тема. Сучасні соціологічні інституції в 

Україні 

 2 

28.  Семінар Презентації студентів 

Тема. Сучасні оціологічні інституції в Україні 

 2 

29.  Лекція. Тема. Теорія соціальної структурації 

Е. Гідденса. Теорія соціального простору 

П. Бурдьє. Теорії синтезу  версія Е. Гідденса. 

Теорії синтезу версія П’єра Бурдьє 

10  

30.  Семінар  загальний огляд концепцій  2 

31.  Семінар аналіз першоджерел  2 

32.  Лекція. Тема. Антиструктуралізм. 

Динамічна соціологія А.Турена 

2  

33.  Семінар Презентації студентів 

Тема. Сучасні соціологічні інституції в 

Україні 

 2 

34.  Семінар. Презентації студентів 

 «Напрями наукової діяльності українських 

 2 



соціологів» 

35.  Лекція. Тема Постмодерністське 

теоретизування в соціології 

2  

36.  Семінар.  Презентації студентів  

Тема «Напрями наукової діяльності 

українських соціологів» 

 2 

37.  Семінар. Презентації студентів 

Тема «Напрями наукової діяльності 

українських соціологів» 

 2 

38.  Лекція Сучасний стан і перспективи розвитку 

соціологічної теорії та теоретизування. 

Підсумковий cемінар-конференція 

2  

39.  Підсумкова модульна контрольна робота 2  

Всього 48 год. 48 год. 



 

Теми лекційних занять 

 

Історія та теорія соціології, 

Частина ІV 

Номер 

за пор. 

 

Назва теми/змістовного модуля 

Кількість  

годин 

 

Змістовний модуль 1. 

Повоєнна соціологія в Європі та Америці 

1.  Лекція № 1 

Тема. Теорія соціального обміну та біхевіористська 

соціологія: Дж. Хоманс та П. Блау. Теорії 

раціонального вибору. Теорія обміну та мережевий 

підхід 

2 

2.  Лекція № 2 

Тема. Феменологічний напрям у соціології 

2 

3.  Лекція № 3 

Тема.  Етнометодологія 

2 

4.  Лекція № 4 

Тема. Інтегральна соціологія Питирима Сорокіна 

2 

5.  Лекція № 5 

Тема. Ю.Габермас: критична теорія і теорія 

комунікативної дії 

2 

Змістовний модуль 2. 

6.  Лекція № 6 

Тема. Основні напрямки та особливості сучасної 

західної теоретичної соціології. Особливості 

розвитку сучасної української соціології 

2 

7.  Лекція № 7 

Лекція. Тема.  Основні ідеї неофункціоналізму 

2 



8.  Лекція № 8-14 

Тема. Функціональний аналіз і системна теорія 

Н. Лумана та Дж. Александера  

12 

9.  Лекція № 15 

Тема. Структуралізм і постструктуралізм 

2 

10.  Лекція № 16-21 

Тема. Теорія соціальної структурації Е. Гідденса. 

Теорія соціального простору П. Бурдьє. Теорії 

синтезу  версія Е. Гідденса. Теорії синтезу версія 

П’єра Бурдьє 

10 

11.  Лекція № 22 

Тема. Антиструктуралізм. Динамічна соціологія 

А.Турена 

2 

12.  Лекція № 23 

Тема Постмодерністське теоретизування в 

соціології 

2 

13.  Лекція № 24 

Тема. Сучасний стан і перспективи розвитку 

соціологічної теорії та теоретизування. Підсумки 

2 

 

 



 

Змістовний модуль 1. 

Семінар 1. Теорія соціального обміну Дж. Хоманса та П. Блау. Модерністські теорії 

соціального обміну (2 год.) 

1. Біхевіоризм та утилітаризм як джерела у виникненні теорії соціального обміну.  

2. Теорія соціального обміну Дж. Хоманса. 

3. Теорія обміну П. Блау. 

Джерела 

1. Хоманс Д.К.Малый боевой корабль (К истокам теории социального обмена) // 

Социологические исследования. – 2010. - № 4. – С.105-112.  

2. Зарубежная социология ХХ века: Хрестоматия. Тексты / Отв. Ред. В.Г. Городяненко. – 

Днепропетровск: Издательство ДНУ, 2001. – 336 с. 

3. Кравченко А.И. Социология. Хрестоматия для вузов. – М.: Академический проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 736 с. 

4. Теоретическая социология: Антология: В 2 ч./ Пер.с англ.,фр.,нем.,ит. Сост. и 

общ.ред.С.П. Баньковской. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – Ч.2. – 424 с. 

5. Блау П. Исследования формальных организаций // Американская социология. 

Перспективы, проблемы, методы. – М. : Изд-во «Прогресс», 1972. – С. 93-106. 

 

Базова література 

2. Теория обмена, сетевая теория и теория раціонального выбора // Ритцер Дж. Современные 

социологические теории. – СПб.: Питер, 2002. – С. 317-356. 

3. Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире: 

Монография. – М.: МГИМО-Университет, 2007. – С.124-146. 

4.Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли. – К.: Наукова думка, 1992. – 

С.181-198.  

 

Додаткова література 

1. Баразгова Е.С. Американская социология (традиции и современность). Курс 

лекций. – Екатеринбург: «Деловая книга». – 1997. – С. 239-243.  

2. Волков Ю. Г. Социология: история и современность / Ю. Г. Волков, М. А. Гулиев. 

– Изд. 2-е. – Ростовн/д: Феникс, 2007. – С. 490-502. 

3. Курбатов В. И. Современная западная социология: Аналитический обзор концепций: 

Учебное пособие. Серия “Учебники и учебные пособия”.  Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2001. 

– С. 219-225, 155-157. 

4. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ століття: Навч. посібник.  К.: Либідь, 1996. – 

С. 155-163. 

 

Семінар 2. Феноменологічна соціологія та її джерела 



1. Феноменологічна методологія та можливості її застосування у соціальних науках. 

2. Феноменологічна соціологія А. Шюца. 

3. Феноменологія П. Бергера та Т. Лукмана. 

Джерела  

1. Шютц А. Чужак: социально-психологический очерк // 

2. Шютц А. Социальный мир и теория социального действия// 

3. Зарубежная социология ХХ века: Хрестоматия. Тексты / Отв. Ред. В.Г. Городяненко. 

– Днепропетровск: Издательство ДНУ, 2001. – 336 с. 

4. Кравченко А.И. Социология. Хрестоматия для вузов. – М.: Академический проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 736 с. 

 

Базова література 

1. М. Бекк-Виклунд Феноменология: мир жизни и обыденного знания // Монсон  П. 

Современная западня социология: теории, традиции, перспективы / Пер. со шв. – СПб: 

издательство «Нотабене», 1992. – С. 71-106.  

2. Бурлачук В. Феноменологічна соціологія: досвід аналізу повсякденного світу // 

Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Навчальний посібник / За ред. А. Ручки. – К., 

2007. – С. 176-203. 

1. Ионин Л.Г. Возникновение и развитие феноменологической социологии. А. Шюц и 

этнометодология // История теоретической социологии. В 4-х т. – Т. 3. – М.: Изд-во 

«Канон+» ОИ «Реабилитация», 2002. – С. 282-301. 

2. Давыдов Ю.Н. Социологический радикализм и феноменологическая социология // 

История теоретической социологии. В 4-х т./ Отв. ред. и составитель Ю.Н.Давыдов. – М.: 

Изд-во «Канон + » ОИ «Реабилитация», 2002. – Т. 4. – стор. 241-258. 

3. Кравченко Е.И. Теория социального действия: от Макса Вебера к 

феноменологам//  

4. Абельс Х. Романтика, феноменологическая социология и качественное 

социальное исследование // 

 

Додаткова література 

1. Култаєв М.Д., Шеремет І.І. За ред. Бакірова В. С. Західноєвропейська теоретична 

соціологія ХХ ст. Харків: Харківський національний університет ім.. А. Н. Каразіна, 2003. – 

С. 64-87. 

2. Баразгова Е.С. Американская социология (традиции и современность). Курс лекций. – 

Екатеринбург: «Деловая книга» - 1997. – С.249-253. 

3. Волков Ю. Г. Социология: история и современность / Ю. Г. Волков, М. А. Гулиев. – 

Изд. 2-е. – Ростовн/д: Феникс, 2007. – С. 258-276, 533-539. 

4. Курбатов В. И. Современная западная социология: Аналитический обзор концепций: 

Учебное пособие. Серия “Учебники и учебные пособия”.  Ростов-на-Дону: “Феникс”, 2001. 

– С. 326-335, 72-112. 

5. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ століття: Навч. посібник.  К.: Либідь, 1996. – 

С. 163-177. 

 

Семінар 3. Етнометодологія 

1. Визначення етнометодології. Різновиди етнометодології. 



2. Аналіз розмов. 

3. Дослідження соціальних інститутів. 

4. Складності і протиріччя етнометодології. 

Джерела 

1.Человек и общество. Хрестоматия / Под ред. С.А. Макеева. – К.: Ин-т социол. НАН 

Украины, 1999. – С. 218-229. 

2. Гарфинкель Г. Понятие «доверия»: доверие как условие стабильных согласованных 

действий и его экспериментальное изучение // 

Базова література 

1. История социологии: Учебн. пособие / А. Н. Елсуков, Г. Н. Соколова; Под общ. ред. А. Н. 

Елсукова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Высш. шк., 1997. – С. 246-249 

2. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – С. 287-

314.  

Додаткова література 

1.Чернова І. Етнометодологія в контексті становлення // Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг. – 1999. - № 4. – С.62-69. 

2.Николаев В.Г. Работа Гарольда Гарфинкеля о «доверии»: предисловие к публикации  

Семінар 4. “Соціальна і культурна динаміка” П. Сорокіна  

1. Інтегративна соціологія П. Сорокіна. 

2. Місце культури у соціологічних схемах П. Сорокіна. 

3. Соціальна стратифікація, соціальна мобільність та конвергенція у концепції 

П. Сорокіна. 

Джерела 

1. Сорокин Условия и перспективы мира без войны //СОЦИС. - 1999. -  № 5. - С. 3-11.  

2. Сорокин Американские миллионеры и мультимиллионеры //  СОЦИС. - 2003. - № 11. -С. 

109-122. 

3. Сорокин Социализм и социальное равенство // СОЦИС. – 2001. - № 5. - С. 105-109 

4. Сорокин Общие черты и различия между Россией и США// СОЦИС. - 1993. - № 8. - 

С. 133-145.  

5. Сорокин Таинственная энергия любви // СОЦИС.1991.  № 8. С. 121-137.  

6. Сорокин Социология вчера, сегодня и завтра// СОЦИС.1999.  № 7. С. 115-124.  

7. Сорокин Обзор циклических концепций социально-исторического процесса// СОЦИС. 

1998.  № 12. С. 3-14.  

8. Диалог из 1960-х: А. Тойнби - П.А. Сорокин// СОЦИС.2004.  № 10. С. 14-26.  

9. Сорокин Причины войны и условия мира// СОЦИС.1993.  № 12. С. 140-148.  

10. Зарубежная социология ХХ века: Хрестоматия. Тексты / Отв. Ред. В.Г. Городяненко. – 

Днепропетровск: Издательство ДНУ, 2001. – 336 с. 



11. Кравченко А.И. Социология. Хрестоматия для вузов. – М.: Академический проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 736 с. 

12. Сорокин П.А. Декларация независимости общественных наук // Социологический 

журнал. – 2002. - № 2.  

13. Сорокин П. Самоубийство, как общественное явление // СОЦИС. [2003] № 2. С. 104-114 

14. Мертон Р.К., Сорокин П.А. Путь интелектульного развития арабской цивилизации, 700-

1300 гг. // СОЦИС. [2005] № 11. С. 116-121 

 

Базова література 

1. Ручка А. Інтегралістська соціологія Пітирима Сорокіна // Соціологічна теорія: 

традиції та сучасність: Навчальний посібник / За ред. А. Ручки. – К., 2007. – С. 70-176. 

2. Сапов В.В. П. А. Сорокин: российский период творчества// История теоретической 

социологии. В 4-х т. – Т. 1. – М.: Изд-во «Канон+» ОИ «Реабилитация», 2002. – С. 438-447. 

3. Сапов В.В. П. А. Интегральная социология П. Сорокина// История теоретической 

социологии. В 4-х т. – Т. 3. – М.: Изд-во «Канон+» ОИ «Реабилитация», 2002. – С. 140-149. 

4. Козер Л. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социальном 

контексте / Пер. с англ. Т. И. Шумилиной; Под ред. И. Б. Орловой. – М.: Норма, 2006. – 

С.371-440. 

5. Зафировский М. Парсонс и Сорокин. Сравнение вклада в создание 

социологической теории (часть I) // СОЦИС.2011.  № 3. С. 117-126.  

6. Зафировский М. Парсонс и Сорокин. Сравнение вклада в создание 

социологической теории (часть II) // Социологические исследования. 2011.  № 4. С. 120-

130.  

7. Голосенко И.А. Питирим Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка// 

СОЦИС.- 2000. - № 4. – С.108-116. 

8. Тойнби А.Дж. Философия истории Сорокина // СОЦИС.- 2004. - № 10. – С.14-26. 

9. Колінько М.В. Концепція кризи культури Питирима Сорокіна // Мультиверсум. – 

1999. – Вип. 3. – С.166-177. 

10. Ломоносова М.В. Питирим Сорокин в политике России и о политике в Америке // 

Журнал социологии и социальной антропологии. – 2006. – Том IX. № 1 (34). – С.45-60. 

11. Колінько М.В. Перспективи соціокультурної динаміки модерного світу у концепції П. 

Сорокіна // Наука. Релігія. Суспільство. – 2002. – № 1. – С.109-114. 

12. Джеффрис В. Интегрализм П.А. Сорокина: Новая общественная наука и 

реконструкция человечества //  

13. Рубанов Б.Л. Философия лимитизма К.Ф. Жакова. К вопросу об истоках 

социологии П.А. Сорокина // СОЦИС. [2003] № 7. С. 109-119 

14. Зюзев Н.Ф. Интегрализм Питирима Сорокина и теория цивилизаций: возможности 

синтеза // Философия и общество. – 2004. - № 3. – 143-155. 

15. Тириакьян А. Питирим Сорокин: мой учитель и пророк современности // Журнал 

социологии и социальной антропологии. – 1999. – Том II. № 1. – С.18-32. 

 

Додаткова література 

1. Баразгова Е.С. Американская социология (традиции и современность). Курс лекций. – 

Екатеринбург: «Деловая книга». – 1997. – С.168-174. 

2. Волков Ю. Г. Социология: история и современность / Ю. Г. Волков, М. А. Гулиев. – 

Изд. 2-е. – Ростовн/д: Феникс, 2007. – С. 393-425. 

3. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ століття: Навч. посібник.  К.: Либідь, 1996. – 

С. 83-88. 

4. Пономарева И.В. Социологическое наследие П.А. Сорокина в представлении 

американских исследователей // 



5. Глотов М.Б. О несогласованности биографических данных российского периода 

жизни П.А. Сорокина: критический анализ// Социологические исследования. 2012.  

№ 3. С. 138-144.  

6. Питирим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени // 
7. Давыдов Ю.Н. «Большой кризис» в теоретической эволюции П. Сорокина // 

Социологический журнал. – 2000. - № 1-2.  

 

Семінар 5. Критична теорія і теорія комунікативної дії Габермаса. 

1.Витоки та еволюція поглядів Ю. Габермаса.  

2. Теорія комунікативної дії Ю. Габермаса. 

3. Поняття "життєвого світу" і системи в Ю. Габермаса. 

4. "Колонізація життєвого світу" теорія Габермаса як спроба синтезу структури й агентності. 

5. Публіка, публічність (громадськість), дискурс в теорії Ю. Габермаса. 

Електронна читанка.  Хабермас Ю. Комунікативна дія і дискурс – дві форми повсякденної 

комунікації / Юрген Хабермас // Першоджерела комунікативної філософії. – Київ : Либідь, 1996. 

– С. 84 –90 // 6-habermas.pdf 

1. Хабермас Ю. Познание и интерес // Философские науки. 1990. № 1. С. 88-99. (Jurgen 

Habermas. Knowledge & Human Interest, 1968, publ. Polity Press, 1987. Chapter Three: The Idea 

of the Theory of Knowledge as Social Theory. http://www.marxists.org/ 

reference/archive/habermas/1968/theory#knowledge.htm) 

2. Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 

1993. № 4. С. 36-43. 

3. Хабермас Ю. К проблематике смыслопонимания в эмпирико-аналитических и 

поведенческих науках // Ступени: Философский журнал. - 1994. - №1. - С. 134-153. 

4. Назарчук А. В. От классической критической теории  к теории коммуникативного 

действия // Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. - 1993.- № 4. - C.36-42. 

http://www.nazarchuk.com/articles/article1.html або 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/nazar_otklass.php 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Семінар. Сучасна соціологічна теорія:  передумови розвитку та теоретичні дилеми 

Ритцер Дж. Современные социологические теории / Джордж Ритцер. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2002. – С.562–567, 571–581 

Питання для обговорення: 

1. Метатеорії в соціології 

1.1. Поняття метатеорії в соціології 

1.2. Основні види метатеорій та їх використання в соціологічному теоретизуванні 

http://www.marxists.org/


2. Парадигми соціологічного знання 

2.1. Види парадигм та основні відмінності між ними 

2.2. Рівні соціологічного аналізу – дві осі: “мікро–макро” та “об’єктивізм–суб’єктивізм” 

2.3. Співвідношення парадигм та рівнів аналізу 

2.4. Модель побудови інтегрованої соціологічної парадигми 

 

Див. ел.читанку з курсу 

1.Особливості соціологічного теоретизування. Значення теорії в соціології, структура 

соціологічного знання. Місце теорії в системі соціологічного знання та у соціологічнох 

дослідженнях. 

2. Соціологічна теорія: сучасний стан і шляхи її розвитку. Дисциплінарні особливості 

сучасної соціологічної науки. Теоретичні дилеми сучасної соціології як засіб систематизації 

соціологічного знання. Основні дилеми сучасної соціології: індивід - суспільство, 

(номіналізм - реалізм), дія- структура, макро - мікро, конфлікт -консенсус. 

3. Обговорення"нормальності" стану мультипарадигмальності, особливостей 

постпозитивістських, інтерпретативних та постмодерністських перспектив. Огляд поглядів 

К. Поппера,Т. Куна, І. Лакатоса.Особливості розвитку теоретичної соціології від середини 

ХХ ст. Обговорення специфіки сучасного соціологічного дискурсу. 

Мультипарадигмальність, центральність класики і сучасна соціологічна теорія, теоретико-

соціологічний дискурс. 

 

Семінар. Тема. Функціональний аналіз і системна теорія Н. Лумана та Дж. Александера 

Семінар 1. Дж. Александер 

1. "Теоретична логіка в соціології" Дж. Александера як парадигматичний приклад 

сучасної теорії. 

2. Концепція диференціації і неофункціоналізм Дж. Александера. 

 

Електронна читанка  
Александер Дж. Неофункционализм сегодня: восстанавливая теоретическую традицию 
/ Дж. Александер, П. Коломи // Социологические исследования. – 1992. – № 10. – С. 112–
120 // 2-Alexander_Colomy.pdf;  
Александер Дж. Обещание культурной социологии: технологический дискурс и 
сакральная и профанная информационные машины / Джеффри К. Александер // 
Контексты современности. Хрестоматия. – Казань : Изд-во Казанского университета, 
2001. – С. 91–98 //2-Alexander.pdf сторінки файлу: 19–26 
 

1. Александер Дж. Коломи П. Неофункционализм сегодня // Социс. - 1992. - №10. - С. 

112-120. (http://ecsocman.hse.ru/text/16851176) 

2. Александер Дж. Новий теоретичний рух // Філос. і соціол. думка. - 1992. - № 2. - С. 

121-130 та №4. - С. 132-156. 

3. Кутуєв П.В. Класична соціологія та сучасна соціальна теорія // Філос. і соціол. думка. 

- 1995. - №1/2. - С. 68-87. 

http://ecsocman.hse.ru/text/16851176


Семінар 2. Н. Луман 

3. Основні ідеї та поняття системної теорії Лумана. 

4. [Соціальна] Система. Її визначення та характеристики за Луманом 

5. Місце комунікації та мови в теорії Н. Лумана. 

6. Поняття самореференції і "автопоезису". 

 

Електронна читанка 
Луман Н. Понятие общества / Никлас Луман // Проблемы теоретической социологии / Под. ред. 

А. О. Бороноева. – СПб : Петрополис, 1994. – С. 25–42 //3-luhmann_society.doc 

 

1.Луман Н. Общество общества. Часть 1. Общество как социальная система. - М.: Логос, 

2004. - 368 с. http://yanko.lib.ru/books/cultur/luman#ob_kak_socsistema 8l.pdf (особливо С. 32-

64, 104-115(критика)). 

2. Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии /Под ред. А. О. 

Бороноева. СПб., 1994. С. 25-

42.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/luman/pon_ob.php 

3. Луман Н. Почему необходима "системная теория"? // Там же. С. 43-54. 

http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d000000klass00000prompt1041l1ru5020help0003100110windo

wsZz125110&cl=CL2.5&d= HASH017c8089ae44c36ae451778a&x=1 

4. Луман. Н. Невероятность коммуникации. 

http://lib.mdpu.org.ua/load/Sociology/Neveroatnost_kommunikacii_N_Luman.htm 

5. Луман Н. Решения в информационном 

обществе.http://www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/istoch/Луман Н. Решения в 

информационном обществе.htm  

6. Рецензия на Луман Н. Реальность массмедиа // Отечественные записки. - 2003. - №4. 

(http://magazines.russ.ru/oz/2003/4/2003_4_46.html) 

7. Луман Н. Что такое коммуникация // Сoциологический журнал. - 1995. - №3. 

http://www.socjournal.ru/article/175  

8. Луман Н. ФОРМЫ ПОМОЩИ В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

УСЛОВИЙ // Социологический журнал.- 2000. - №1-2. http://www.socjournal.ru/article/387 или 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/aver/07.php 

9. Озирченко Д.В. О статье Лумана "ФОРМЫ ПОМОЩИ В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ" // Социологический журнал. - 2000. - №1-2. 

http://www.socjournal.ru/article/390 

10. Озирченко Д.В. НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМНОЙ ТЕОРИИ НИКЛАСА 

ЛУМАНА // Социологический журнал. - 1995. - № 3. http://www.socjournal.ru/article/174 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/luman#ob_kak_socsistema
http://lib.mdpu.org.ua/load/Sociology/Neveroatnost_kommunikacii_N_Luman.htm
http://www.socjournal.ru/article/175
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/aver/07.php


11. Н.Луман Понятие риска // THESIS: теория и история экономических и социальных 

институтов и систем. 1994. № 5. С. 135-160. 

http://ecsocman.hse.ru/data/429/174/1217/5_2_2luhm.pdf 

12. Автопоезис: http://sokratlib.ru/books/item/f00/s00/ z0000004/st083.shtml 

 
 

Семінар. Тема. Теорія соціальної структурації Е. Гідденса. Теорія соціального простору 

П. Бурдьє. Теорії синтезу  версія Е. Гідденса. Теорії синтезу версія П’єра Бурдьє  

 

 

Семінар 1. Е.Гіденс 
 

1. Поняття структурації, структури, соціального агента та практики. 

2. Час та простір в теорії Е. Гідденса. 

3. Соціальна система та дія у Гідденса. 

4. Погляди Гідденса на сучасне суспільство (модернізацію, глобалізацію, 

мультикультуралізм, соціальну нерівність, систему освіти тощо). 

Електронна читанка 

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Энтони Гидденс. – Москва : 

Академический Проект, 2005. – С. 38–84 //5-giddens.pdf сторінки файлу: 38–84 

 

1. Гиденс Э. Стратификация и классовая структура// Социол.исслед. – 1992 -  №3. 

2. Гидденс, Э. Устроение общества: очерк теории структурации,  2003. (Giddens A. The 

Constitution of Society. - Berkeley and LA: Uof California Press.) (уривок- 

http://yanko.lib.ru/books/sociology/ giddens-ustroen_objestva-a.htm 

3. Гидденс, Э. Трансформация интимности: сексуальность,любовь и эротизм в 

современных обществах, 2004. http://www.koob.ru/giddens_a/ або тут 

http://www.libbooks.ru/ bookbox_109159.html, або http://yanko.lib.ru/books/sociology/ 

giddens#transformation.htm 

4. Гидденс, Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь, 2004. (http://a-

boom.ru/booka_109158.html або тут http://www.libbooks.ru/bookbox_109158.html) 

5. Гидденс Э. Что завтра - фундаментализм или солидарность (http://www.strana-

oz.ru/?numid=10&article=13) 

6. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность http://www.isras.ru/ 

files/File/Publication/Novye_publikazii/Risk_Giddens.pdf 

7. Осипчук А. Структурація, прострір і час: реконструкція спроби побудови теорії 

синтезу "структури-агентності" Ентоні Гідденса / А. Д. Осипчук // Альманаху "Грані". 

- 2014. - № 11 (115). 

8. Ritzer G., Goodman D.J. Modern Sociological Theory. - 6th ed. -McGraw Hill Inc., 2006. - 

Pp. 378-384, 404-407. 

 

Семінар 2. П. Бурдьє 

1. Основні поняття теорії Бурдьє: габітус, практики, структура. 

http://ecsocman.hse.ru/data/429/174/1217/5_2_2luhm.pdf
http://sokratlib.ru/books/item/f00/s00/
http://yanko.lib.ru/books/sociology/
http://www.libbooks.ru/
http://yanko.lib.ru/books/sociology/
http://www.isras.ru/


2. Поняття соціального простору. 

3. Поле та капітал. Види полей та капіталів. 

4. Поняття стилю життя. 

5. Смак, культурні практики, культурне споживання та клас. 

Електронна читанка 

Бурдье П. Практический смысл / Пьер Бурдье. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – С. 101–128 

//4-bourdieu.pdf  сторінки файлу: 43–54 

1. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть / Бурдье П. Начала. Choses 

dites: Пер. с фр./Pierre Bourdieu. Choses dites. Paris, Minuit, 1987. Перевод Шматко Н.А./ М.: 

SocioLogos, 1994. - 288 с. - Раздел 3. (http://bourdieu.name/content/Socialnoe-prostranstvo і 

simvolicheskaja vlast). 

2. Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (R. Nice, Trans.).- 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 1984 [1979]. - Гл.4-5. (книжка доступна за запитом 

або за посиланням в ел. вигляді: http://bookfi.org/dl/797330/486144 

3. Бурдьё П. Общественное мнение не существует / Бурдьё П. Социология политики: Пер. с 

фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко./ М.: SocioLogos, 1993. - 336 с. (http://bourdieu. 

name/content/obshhestvennoe mnenie ne sushhestvuet)  

4. Бурдьё П. Политические позиции и культурный капитал / Бурдьё П. Социология политики: 

Пер. с фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко./  М.: SocioLogos, 1993. - 336 с. 

http://bourdieu.name/content/politicheskie -pozicii i kulturnyj kapital  

5. Бурдьё П. Социальное пространство и генезис "классов" / Бурдьё П. Социология политики: 

Пер. с фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко./ М.: SocioLogos, 1993. - 336 с. 

http://bourdieu.name/content/socialnoe prostranstvo i genezis klassov  

6. Бурдье П. Практический смысл. - Раздел 3 "Структура, габытис, практика". 

http://bourdieu.name/content/prakticheskij smysl 7. Бурдьё П. Рынок символической продукции 

// Вопросы социологии http://bourdieu.name/content/rynok simvolicheskoj produkcii  

8. Бурдье П. Поле науки. http://bourdieu.name/content/polenauki  

9. Бурдье П. Поле литературы // Новое литературное обозрение - №45  - 2000 - С. 22#87. 

http://bourdieu.name/content/pole literatury 

10. Бурдьё П. Некоторые свойства полей  http://bourdieu.name/content/nekotorye svojstva polej 

11. Социоанализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско французского центра социологии и 

философии Института социологии Российской Академии наук. - М.: Институт 

экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. - 228 с. [Розділ за вибором]  

12. Шматко Н.А. "Габитус" в структуре социологической теории (Журнал социологии и 

социальной антропологии, том 1, №2, 1998, С. 60-70.) http://bourdieu.name/content/ shmatko na 

gabitus v strukture sociologicheskoj teorii  

http://bourdieu/
http://bourdieu.name/content/politicheskie
http://bourdieu.name/content/socialnoe
http://bourdieu.name/content/prakticheskij
http://bourdieu.name/content/rynok
http://bourdieu.name/content/polenauki
http://bourdieu.name/content/pole
http://bourdieu.name/content/nekotorye
http://bourdieu.name/content/


13. Осипчук А. Габітус як механізм синтезу структури й агентності в соціологічній теорії 

П'єра Бурдьє / А. Д. Осипчук // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 148 : Соціологічні 

науки.- С. 3-10. 

14. Осипчук А. Синтез рівнів "структура" - "агент" у рефлексивній соціології П'єра Бурдьє / 

А.Д. Осипчук // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. - 2004. - Т. 32. - С. 48-55. 

15 Ritzer G., Goodman D.J. Modern Sociological Theory. - 6th ed. - McGraw Hill Inc., 2006. - Pp. 

387-399, 404-407. 

 

Семінари. Презентації студентів 

Семінари. Тема: Міжнародні соціологічні інституції та конференції. Всесвітні конгреси. 

Міжнародна соціологічна асоціація. Американська соціологічна асоціація. Загальний 

огляд. 

1.Діяльність Міжнародного інституту соціології. Структура організації. Керівники 

організації. Історія Міжнародного інституту соціології.  

2.Всесвітні соціологічні конгреси. 

3.Діяльність Міжнародної асоціації соціологів. Історія МСА. Керівники МСА. Конгреси 

МСА. Структура організації.  

4.Американська соціологічна асоціація.  

5. Міжнародні соціологічні конгреси: тематика, внесок у розвиток світової соціології.  (МСК)  

Ознайомтесь з хронологією проведення Міжнародних соціологічних конгресів.  

6. Статут МСА. 

Питання для дискусії:  

Як змінювалася тематика МСК у кожному з минулих десятиліть?  

Чи пов'язана тематика проведених за період 1953–2010 рр. МСК з історичними подіями, які 

розгорталися у світі в 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті, 90-ті роки ХХ ст. і в першому десятилітті XXI 

ст.? Якщо так, то обгрунтуйте свою точку зору. Поміркуйте над тим, які теми попередніх 

МСК актуальні для сучасної соціології і чому.  

 

Семінари.  Тема. Сучасні соціологічні інституції в Україні 

1. Інститут соціології АН України. Проаналізуйте сторінку Інстиуту соціології в 

Інтернет. Що варто, на Вашу думку, включити до неї? 

2. Здійсніть аналіз тем і проблематику, висвітлену у наукових соціологічних 

журналах. 

3. Рейтинг 

4. Центр Демократичні ініціативи  



5. Центр Разумкова 

6. КМІС 

7. Огляд ЗМІ щодо соціологічних досліджень виборів в Україні 

8. САУ: напрями діяльності.  

9. Статут Соціологічної асоціації України.  

10. Діяльність Львівського відділення САУ. 

11. Соціоінформ 

12. ФАМА. 

13. Оберіть самостійно одну із не вказаних служб і дайте їй характеристику. 

 

Семінари. Тема. Напрями досліджень українських соціологів. Проаналізуйте біографію 

відомої в історії сучасної української соціології людини, діяльність якої, на Ваш погляд, 

суттєво вплинула на політичний (або науковий, культурний, релігійний тощо) розвиток 

нашої країни. Виділіть умови, які дозволили їй сформуватися в соціального діяча. Як цьому 

сприяли її соціологічні знання? Здійсніть огляд публікацій автора. Здійсніть аналіз виступів 

провідних соціологів на телебаченні. Яким темам присвячені їхні виступи.  

 

 



Завдання для самостійної роботи 

1. Теорія обміну, мережева теорія и теорія раціонального вибору 

2. Праці Р. Емерсона і його послідовників 

3. Соціобіологія і соціальний біхевіоризм: Е. Уїлсон і Б. Скіннер. 

4. Уявіть собі, що з певною групою жінок і чоловіків (різного віку, професій, 

національностей)  Ви потрапили на безлюдний острів. Яку модель суспільства Ви б хотіли 

створили? Як би вибудовували взаємодію? Які соціальні інститути розвивали б? Зверніть 

увагу на наступні положення: 

 Влада, легітимність влади 

 Розподіл гендерних ролей 

 Типи сімей, механізм їх створення, виховання дітей 

 Ставлення до проституції і гомосексуалізму 

 Контроль за девіантною поведінкою і покаранням 

 Релігійне питання, культи 

 Армія 

 Економіка (ринкова або планова, податки, бюджет) 

 Структура і механізм управління суспільством 

 Культурне життя, спорт 

 Освіта 

5. Розгляньте стилі поведінки людей різного віку. Якими рисами характеризується 

соціальна взаємодія людей різного віку. З'ясуйте, які предмети, події значимі для людей 

різних поколінь? Чи існує різниця і в чому вона полягає? Якими соціальними причинами 

вона обумовлена? Проілюструйте свій виступ з допомогою феноменологічного підходу. 

6. Проаналізуйте вільний час сучасного жителя України. Визначте поняття «вільний 

час». Використовуючи дані соціологічних досліджень і статистики, спостережень ваших 

знайомих опишіть структуру і зміст вільного часу основних вікових груп в сучасній Україні. 

Порівняйте проведення вільного часу в сучасній Україні і в Україні 40-50 років тому (60-70 

рр. ХХ ст..); порівняйте проведення вільного часу в сучасній Україні і в розвинених країнах 

Заходу. Проілюструйте свій виступ. 

7. Здійсніть аналіз поняття «агенти соціалізації» в сучасному  українському суспільстві. 

Дайте визначення поняттю «агенти соціалізації», покажіть, хто або що виконує обов'язки 

агентів соціалізації в українському суспільстві. Виділіть агентів первинної та вторинної 

соціалізації. У чому полягають їх функції на кожному з етапів соціалізації. Охарактеризуйте 

специфіку впливу кожного з них на особистість. Проілюструйте свій виступ. 

8. Охарактеризуйте телебачення як агента соціалізації. Опишіть процес виникнення 

телебачення і історію його розвитку. Які зміни відбулися в суспільстві з виникненням 

телебачення? Чому телебачення вважається агентом соціалізації? Які особливості впливу 

телепрограм на особистість (соціальні риси людини), їх потреби, інтереси, цінності, зразки 

поведінки, погляди на етапах первинної та вторинної соціалізації. Проілюструйте свій 

виступ. 



9. Поясніть, що таке середній клас. Проаналізуйте причини його появи. Виділіть 

функції. Поясніть, чому розвинений середній клас вважається чинником стабільності 

суспільства. Виділіть критерії, за якими людей можна віднести до середнього класу. Опишіть 

середній клас України, використовуючи дані соціологічних досліджень і статистики. Чим 

цінності і спосіб життя середнього класу відрізняється від цінностей і способу життя інших 

верств суспільства. Проілюструйте свої погляди на прикладх. 

10. Наприкінці 60-х років ХХ століття в Америці вийшла книга, що наробила шуму 

Д. Моріса «Гола мавпа», в якій автор пише: «За фасадами сучасного міського життя та ж 

стара гола мавпа. Змінилися тільки назви: замість «полювання» ми говоримо «робота», 

замість «гнізда» – «будинок», замість «спарювання» – «одруження», замість «самки» – 

«дружина». Біологічна природа тварини формує соціальну структуру цивілізації, а не 

навпаки».  

Чи згодні ви із цією точкою зору? Що ж переважає у людині: біологічне чи соціальне? 

Аргументуйте свою відповідь. 

11. Американські соціологи П. Бергер і Т. Лукман найважливішою умовою формування 

соціального інституту називали необхідність його легітимації, тобто «пояснення» й 

«виправдання» його існування для нових поколінь. Вони відзначили, що діти не можуть 

осмислити навколишній соціальний світ, спираючись на спогади про ті обставини, при яких 

соціальні інститути або їхні частини були утворені, тому виникає потреба в інтерпретації 

соціального інституту. Так, панування чоловіка мається на увазі або фізіологічно – «він 

сильний» і зможе забезпечувати свою родину засобами існування, або міфологічно – «Бог 

створив чоловіка, а з його ребра – жінку». 

Інституційний порядок, що розвивається як дах, з яким наступні покоління 

знайомлять у процесі соціалізації. Таким чином, аналіз знань людини про соціальні 

інститути є частиною соціального порядку. Це можуть бути знання на дотеоретичному рівні 

у вигляді прислів’їв, повчань, вірувань, міфів, а також складні теоретичні поняття. У цьому 

випадку немає істотного значення, чи відповідають вони дійсності. 

Приведіть відомі вам пояснення (почуті від батьків, бабусь, з телебачення, газет, від 

учителів, друзів тощо), які виправдовують існування й доводять необхідність таких позицій: 

1) затвердження національних свят; 

2) вибір депутатів; 

3) збереження інституту президентства; 

4) одержання вищої освіти; 

5) реєстрація шлюбу; 

6) дотримання черги у магазині; 

7) перехід вулиці у зазначеному місці; 

8) придбання квитка у громадському транспорті 

12. Один із найбільш авторитетних напрямків сучасної соціології – структурний 

функціоналізм – підкреслює, що для того щоб зрозуміти як функціонує суспільство 

необхідно докладно вивчити структуру й функції його соціальних інститутів (звідси й назва 

цього напрямку). Проаналізуйте структуру й функції (явні, латентні й дисфункції) таких 

соціальних інститутів: 

 інституту релігії; 



 інституту науки; 

 інституту громадської думки; 

 інституту спорту; 

 інституту армії; 

 інституту реклами. 

13. Соціальні інститути виникають у суспільстві тільки тоді, коли у нього виникає 

об’єктивна потреба у даному виді діяльності. Якщо потреба змінюється, змінюється й 

соціальний інститут. З’являються нові потреби – з’являються нові інститути, потреба стає 

незначною або зовсім зникає – зникає й інститут. Проілюструйте ці закономірності 

прикладами із сучасності. Аргументуйте свою відповідь, використовуючи лекційний 

матеріал про процес і етапи інституціоналізації. 

14. На противагу функціоналістським підходам, які постійно підкреслюють стабілізаційні та 

еволюціоністські моменти соціального розвитку, у сучасній західній соціології існують 

конфліктологічні теорії, за якими виділяють у суспільстві не консенсус, не збалансованість 

мотивів та взаємних інтересів, а боротьбу різних груп і напрямків, яка й формує існуючі 

соціальні структури й відносини. Поясніть поширення в соціології конфліктологічних теорій. 

15. Чи зв’язаний конфлікт більше із соціальним протиріччям, чи з доступом до 

обмежених суспільних ресурсів і благ? 

16. Дайте характеристику американському періоду творчості П.Сорокіна. 

17. П. Сорокін писав, що “в той час, як на соціологію чинять тиск інші науки вона сама з 

часів О. Конта все більш впливає на інші соціальні, гуманітарні, філософські та навіть 

біологічні науки. Та чи інша “соціологічна точка зору” все більш проникає у всі ці 

дисципліни”. Що це за “соціологічна точка зору”, як Ви вважаєте? В чому конкретно 

виявляється вплив соціології на інші науки? 

18. Теорія історії та соціокультурної динаміки П.Сорокіна. 

19. Інтегралізм - парадигмальна основа світогляду П.Сорокіна. 

20. Теорія соціальної любові і творчого альтруїзму П.Сорокіна. 

21. Витоки філософських і загальносоціологічні поглядів П.А. Сорокіна. 

22. Напрямки наукової діяльності П.А. Сорокіна. 

23. Соціальна стратифікація, соціальна мобільність та конвергенція у концепції 

П. Сорокіна. 

24. Американський соціолог Питирим Сорокін писав: 

«Тому що сутність соціального процесу становить думка, світ понять, те, мабуть, він 

же і є основним первісним фактором соціальної еволюції. Всі основні види соціального буття 

(світорозуміння, мистецтво, практика) обумовлені знанням (наукою) або, що те ж, 

представляють модифікацію цього фактору. Всі соціальні відносини зрештою 

обумовлюються думкою. Це, зокрема підтверджується «законом запізнювання» Де-Роберті, 

що полягає в тому, що наше знання випереджає світорозуміння, світорозуміння – мистецтво 

й всі, разом узяті, – практику, побут. І дійсно, не було б жодного перевороту, перш ніж 

відповідний психічний переворот не був зроблений. Релігія завжди відставала від науки, а 



практика (техніка, громадська організація тощо) – нескінченно далека ще від думки... 

Очевидно, що якби думка не була первинним фактором або ж була б слідством іншого 

соціального фактору, то подібного «випереджування» нею інших форм соціальності не могло 

б бути; і навпаки, те, що в часовій послідовності наступає пізніше, те, мабуть, не може бути 

причиною події, що наступає раніше нього. Тому що зміна практики, побуту, зокрема, 

способів і знарядь виробництва, а так само й всієї правової й політичної організації наступає 

лише після відповідної зміни в психіці, в ідеях, у знаннях і переконаннях і без цієї 

попередньої психічної зміни воно не може наступити, то очевидно, що ця матеріальна 

революція не може бути причиною психічної, а може бути тільки її слідством: воно тільки 

ніби символ, що виражає цю психічну зміну. 

Таким чином, прав був О. Конт, коли говорив, що «ідеї управляють (соціальним) 

світом», тому що соціальний світ є світ ідей, а людина є тварина, що творить царство 

логічного буття – нову й вищу форму світової енергії». 

Який фактор соціальних змін вважає первинним П. Сорокін? Чи згодні ви з його 

точкою зору? Чому? 

25. Охарактеризуйте поняття «сучасний етап розвитку соціології» 

26. Вкажіть на хронологічні межі сучасного етапу соціології і спробуйте його 

обґрунтувати. 

27. Криза соціології та можливі шляхи виходу з кризи.  

28. Розкрийте зміст класифікації сучасного періоду соціології Г. Зборовського. 

29. У соціології спостерігаються дві протилежні тенденції: а) дослідження в руслі 

класичних і сучасних теоретико-методологічних підходів поза залежності від їх 

«національного» походження; б) заклик до створення національної соціології. 

Прокоментуйте цю ситуацію. Наведіть приклади. 

30. Сучасна німецька соціологія. 

31. Сучасна французька соціологія. 

32. Сучасна американська соціологія. 

33. Відомо, що в розвитку соціології в нашій країні в 30–60-і рр. ХХ ст. була перерва: 

припинилися дослідження, соціологія трактувалася як буржуазна лженаука. Поясніть 

причини такої перерви. Чому потім, аж до середини 90-х рр. ХХ ст., розвиток вітчизняної 

соціології носив обмежений характер? Перелічіть проблеми й труднощі, на які натрапляє 

сучасна українська соціологія 

34. Підготуйте презентацію за темою «Соціальні зміни в українському суспільстві за 

останні 100 років». 

  Наведіть приклади соціальних змін в Україні, які можна віднести до різних типів: за 

рівнями прояву; за швидкістю та специфікою прояву. Для виконання цього завдання слід 

розглянути зміни в міжособистих відносинах, у відносинах соціальних груп, спільнот, зміни 

на рівні соціальних інститутів та організацій та зміни, які були на соцієтальному, 

глобальному рівні. Особливу увагу слід приділити еволюційним та революційним змінам.   

Наведіть приклади процесуальних, функціональних мотиваційних та структурних соціальних 



змін в суспільстві. При виконанні цього завдання слід згадати визначення цих типів 

соціальних змін та звернути увагу на їх обов'язкову присутність при змінах типів суспільств.  

 

31.До якого типу еліт (еліти левів або лисиць), на Вашу думку, слід віднести діючу 

політичну «верхівку» української держави? Аргументуйте свою відповідь, використовуючи 

теорію В. Парето. 

32.Американський соціолог Е. Шилз виділяє три типи взаємин соціології й влади. Перший 

тип (маніпулятивний) – характеризується співробітництвом із владою: соціологічне знання 

використовується для управління суспільними процесами й маніпуляціями у поводженні з 

людьми. Другий (критичний) – має місце, коли соціологи відмовляються від співробітництва 

із владою, займають незалежну, аналітичну позицію щодо політики, що проводиться владою. 

Третій (єднальний) тип орієнтації полягає в пошуку згоди, консенсусу між владою, групами 

й особистостями. 

Як ви вважаєте, до якого типу можна віднести відносини між владою й українськими 

соціологами? Якої орієнтації щодо влади варто дотримуватися? 

 

33. «Сучасне західне суспільство в цілому відносять до типу відкритої класової 

стратифікації. Цей тип не має нічого спільного з теоретичними уявленнями про повну 

рівність, яка означає відсутність стратифікації. Він, ймовірно, припускає, що нерівність буде 

існувати і надалі, підкреслюючи рівність можливостей як його характерної риси і переваги. 

Страта є «відкритою», тому що допускає здатність індивідів потрапляти до неї або покидати 

її відповідно до особистісних якостей. У найбільш радикальному сенсі ми могли б вважати, 

нібито система надає всім індивідам рівний шанс просунутися у масштабах соціуму. Але що 

таке «рівний шанс»? Строго кажучи, він міг би означати, що всі помітні розбіжності 

ліквідовані уже з самого початку, на старті. Така інтерпретація, ймовірно, виключає 

можливість будь-якої розбіжності у досягненнях, за винятком тієї, що базується на свободі 

волі. Що ж ще інше могла б означати та обставина, що соціальні чинники вирівняні уже на 

старті, тобто надана можливість впливу винятково біологічних відмінностей, які за певних 

умов індивіди здатні обернути на чинник досягнення соціального успіху». 

К. Девіс 

Що ви розумієте під рівними шансами індивідів? Чи існують рівні шанси в 

українському суспільстві? 

 

34.Чи згодні ви з тим, що у сучасних умовах принцип загальності, доступності освіти, 

сформульований у руслі загальної гуманістичної традиції, повинен органічно поєднуватися з 

елітарністю деяких освітніх структур, перед якими ставиться завдання відбору і розвитку талановитої 

молоді залежно від здібностей та рівня інтелектуальної підготовки? Як цьому сприяють сучасні 

реформи освіти в Україні?  

35.Розмовляють два фахівці про шляхи розвитку українського суспільства: 

1. «Треба точно копіювати західні зразки економіки. Щоразу, коли ми від них 

відхиляємося, то робимо непоправні помилки. Людство багато часу попрацювало над тим, 

щоб обкатати, десятикратно перевірити й вибрати кращі принципи ринкової економіки: 

пріоритет приватної власності, свобода підприємництва, захист прав особистості, 

демократія». 



2. «В умовах України неможливе механічне перенесення західних схем. Коли ми 

переносимо готові схеми, відпрацьовані на чужих культурах, ми не враховуємо або 

ігноруємо специфіку своєї власної. Всі суспільства несхожі один на одне. Де гарантії того, 

що досвід, успішних в одному з них, виявиться настільки ж успішним в іншому?» 

Якій точці зору ви віддаєте перевагу? Відповідь аргументуйте. 

36.На ХІІ Всесвітньому соціологічному конгресі (1990) як одна із провідних ідей була подана 

концепція постмодернізму. Вона є розвитком теорії німецького соціолога Макса Вебера про 

2 типи суспільства – традиційний й модерністський. У традиційному суспільстві поведінка 

людини регулюється традиціями, за принципом: роби так, як робили до тебе. У 

модерністському суспільстві поведінка регулюється принципом раціональності, розумності й 

ефективності соціальної поведінки. 

У постмодерністському суспільстві, що, як затверджують багато західних 

соціологів, формується сьогодні, принципом поведінки стають інтереси людини, 

колективу, народу, ті цілі, які вони собі ставлять, і засоби, які вибирають. 

Подумайте: якими принципами регулюється ваша поведінка та поведінка 

більшості членів українського суспільства сьогодні? До якого типу, на ваш погляд, 

належить наше суспільство? 

37.Е. Гіденс 

Джерело: Е.Гіденс. Соціологія / Пер. з англ., наук. редактор перекладу О. Іващенко. - К., 

1999. - С. 16-19 

Ми живемо сьогодні у світі, сповненому тривог, але водночас і дивовижних 

перспектив на майбутнє. Цей світ вирує змінами, позначений глибокимиконфліктами, 

напругами та суспільними розколами, як і руйнівним впливом сучасної технології на 

навколишнє середовище. А проте ми спроможні контролювати свою долю і змінювати кожен 

своє життя, сподіваючись на краще, чого попередні покоління навіть уявити собі не могли. 

Як постав сьогоднішній світ? Чому умови нашого життя так відрізняються від тих, за яких 

жили наші батьки й діди? В якому напрямку відбуватимуться зміни в майбутньому? Ці 

питання становлять щонайактуальніший інтерес для соціології — наукової галузі, яка, з 

огляду на сказане вище, має відігравати роль у новітній інтелектуальній культурі. 

СОЦІОЛОГІЯ — це вивчення соціального життя людини, груп людей та суспільств. Це 

надзвичайно цікава й захоплююча справа, оскільки йдеться про нашу власну поведінку як 

суспільних істот. Поле соціологічних досліджень надзвичайно широке — від аналізу 

випадкових зустрічей між окремими індивідами на вулиці й до вивчення глобальних 

соціальних процесів. ... Соціологія показує, що треба мати набагато ширший погляд на те, 

чому ми є такі, які ми є, і чому ми поводимося так, а не інакше. Вона вчить нас, що те, що ми 

сприймаємо як природне й неминуче, добре або істинне, може й не бути таким, і що наші 

«нахили» формуються під потужним впливом історичних та суспільних сил. Розуміння 

витончених, але складних і глибоких способів, в які індивідуальне життя кожного з нас 

віддзеркалює контексти нашого соціального досвіду, є фундаментальним для соціологічного 

світогляду. ... Соціологічна уява вимагає від нас передусім уміння «мислити себе» поза 

звичним перебігом особистого повсякденного життя, щоб поглянути на нього по-новому. 

Уявіть собі таку просту дію: ви п’єте чашку кави. Що ми можемо сказати щодо такої начебто 

нецікавої дії з соціологічної точки зору? Надзвичайно багато. По-перше, ми зауважимо, що 



пити каву — це не просто тамувати спрагу. Пиття кави має символічну цінність і є 

невід’ємним елементом нашої повсякденної суспільної діяльності. Часто ритуал, пов’язаний 

з питтямкави, має набагато більшу вагу, аніж сам акт споживання напою. Двоє людей, 

домовляючись про зустріч за кавою, мабуть, більше зацікавлені в тому, щоб зійтися й 

погомоніти, а не в тому, що збираються пити. Власне, в усіх відомих нам суспільствах 

споживання їжі й напоїв є нагодою для соціального спілкування та здійснення ритуалів. Ця 

тема взагалі багата на матеріал для соціологічного вивчення 

По-друге, кава — наркотик, який містить у собі кофеїн, що збуджує діяльність мозку. 

Проте тих, хто надуживає кавою, більшість людей західної культури не сприймає як 

наркоманів. Подібно до алкоголю кава вважається суспільно прийнятним наркотиком, тоді 

як марихуана — ні. Проте є суспільства, які терпимо ставляться до споживання марихуани 

чи навіть кокаїну, але не схвалюють споживання ані кави, ані алкогольних напоїв. Соціологи 

прагнуть з’ясувати причини таких контрастів. По-третє, індивід, який випиває чашку кави, 

прилучається до надзвичайно складної структури суспільних та економічних відносин, що 

пронизує увесь світ. Виробництво, транспортування та розподіл кави вимагають 

безперервного здійснення ділових операцій та укладання контрактів між людьми, що живуть 

за тисячі кілометрів від споживача кави. Вивчення таких глобальних трансакцій є важливим 

завданням соціології, оскільки багато аспектів нашого життя сьогодні визначаються 

впливами та комунікаціями, що діють у масштабах усього світу. І, нарешті, кожен 

індивідуальний акт споживання кави зумовлюється тривалим процесом попереднього 

суспільного та економічного розвитку. Разом з багатьма іншими, нині звичними складовими 

компонентами західної дієти — такими як чай, банани, картопля та білий цукор — каву 

стали широко споживати лише з кінця дев’ятнадцятого сторіччя. Хоча цей напій походить із 

Середнього Сходу, проте його масове споживання в Європі поширюється під час західної 

колоніальної експансії, особливо активно здійснюваної півтора століття тому. Фактично вся 

кава, яку споживають у країнах Заходу сьогодні, завозиться з територій (Південної Америки 

та Африки), колонізованих європейцями. Отже, її аж ніяк не можна вважати природною 

складовою західної дієти. Соціальна уява дозволяє нам бачити, що багато подій, які, 

здавалося б, стосуються лише індивіда, насправді віддзеркалюють набагато ширші 

проблеми. Розлучення, наприклад, може бути дуже важким випробуванням для когось, кому 

довелося його пережити,— Мілз називає це особистою проблемою. Але він же таки зазначає, 

що розлучення - це й важлива громадська проблема в такому суспільстві, як сьогоднішня 

Велика Британія, де понад третина шлюбів розпадаються в перші десять років. Безробіття, 

якщо звернутись до ще одного прикладу, можна вважати особистою трагедією для людини, 

яка втратила працю й неспроможна влаштуватися десь-інде. Одначе розміри цього лиха 

виходять далеко за межі особистого розпачу, коли мільйони членів якогось суспільства 

опиняються в такій ситуації: це вже буде громадська проблема, що виражає значну 

негативну тенденцію суспільного розвитку. 

Запитання для роздумів 

1. Як Е. Гіденс визначає роль соціології у новітній інтелектуальній культурі та її поле 

досліджень? 

2. Що є, на думку Е. Гіденса, фундаментальним для соціологічного світогляду? 

3. Який зміст Е. Гіденс вкладає в поняття “соціальна уява ” і як вона формується в процесі 

розвитку особистості? 



38. Ф. Гіддінгс 

Точне знання суспільства... належить до наших нещодавніх найновіших 

надбань...Перші спроби наукового спостереження та класифікації соціальних фактів і 

дійсного їх  узагальнення дійшли до нас у “Республіці” та “Законах” Платана та в “Політиці” 

Аристотеля, однак, все це було лише першими спробами. Втім, у цих творах суспільство в 

цілому розглядається як таке, що організоване у громадянську спільноту або у державу, тоді 

як у часи Римської імперії, у Середньовіччі та у добу Просвітництва всі наукові дослідження 

соціальних явищ були вкрай фрагментарними. Декотрі з цих досліджень мали економічний 

характер, другі — юридичний, треті - церковний, четверті - політичний. Жоден дослідник не 

намагався змалювати асоціативну та соціальну організацію в усій їх повноті, жоден не 

доклав зусиль, щоб зрозуміти конкретне життєве ціле. Лише у поточному столітті наукові 

методи були систематично застосовані для рішення цього об’ємного завдання. Слово 

“соціологія” було вперше використане Огюстом Контом у його “Курсі позитивної 

філософії"” у значенні широкої соціальної науки, що є складовою позитивної філософії. Конт 

першим чітко побачив необхідність очищення елементів цієї науки від усіляких сторонніх 

матеріалів, ідей та методів, першим звів у одне поняття всі дійсно необхідні елементи. 

Платон і Аристотель ніколи не відокремлювали політику від етики або науку політики від 

мистецтва політики. У вісімнадцятому столітті політична наука була безнадійно 

перемішаною із революційним духом. Ані Гоббс, ані Монтеск’є, ані економісти не вивчали 

суспільство в усіх його видах і, незважаючи на вплив Юма, котрому Конт зобов’язаний усім 

істинним в його понятті причинності, соціальні пояснення залишались ще значною мірою 

теологічними та метафізичними. ...Отже, Конт першим пролив раціоналістичне світло на цю 

необлаштованість, стверджуючи, що суспільство має розглядатись як неподільний організм, і 

намагаючись обгрунтувати науку про соціальні явища в їх повноті - як науку позитивну за іі 

методами, засновану на ширю кому спостереженні за фактами і як науку, раз і назавжди 

відокремлену від політичного мистецтвата революційних цілей. Соціологія в уявленні Конта 

має цілковито відповідати соціальній фізиці, оскільки завдання соціології має полягати в 

відкритті природних причин і природних законів суспільства і у вилученні з історії, політики 

та економіки усіх метафізичних і надприродних слідів, на зразок того, як були вони вилучені 

з астрономії та хімії. Конт вважав, що, дотримуючись позитивного методу, соціологія могла 

б стати у достатній мірі наукою передбачення, яке вказує на ходу прогресу. Після Конта 

соціологія розвинулась, головним чином, завдяки працям тих осіб, котрі достатньо відчували 

всю силу вчення, яке назавжди змінило поступ наукового мислення. Еволюційне пояснення 

природного світу розповсюдилось на усі сфери знання. Закон природного відбору і 

розуміння життя як процесу пристосування живого організму до оточуючого середовища 

зробилися душею сучасних біології та психології... Наука, що відстежила життя від 

протоплазми до людини, не могла зупинитись на поясненні його внутрішньої будови. Вона 

повинна була ознайомитися також із її різноманітними зовнішніми відносинами, з етнічними 

групами, з природними людськими спільнотами і з усіма тими явищами, котрі виявлялись у 

них, а також дослідити, чи не є все це продуктом всесвітньої еволюції. Тому ми знаходимо 

натяки на еволюційне пояснення соціальних відносин не лише у ранніх творах Герберта 

Спенсера, але й також у творах Дарвіна і Геккеля... Втім, такі натяки достатньо показували, 

де мають лежати деякі підвалини нової науки... 

Поняття суспільства як організму у Спенсера є більш визначеним, ніж у Конта. На думку 

Спенсера, суспільство є організм, котрий існує не лише у вигляді простої фантастичної 

аналогії, як у “Левіафані” Гоббса, але й у дійсності, не лише морально, але також і 



фізіологічно, оскільки в будові суспільства спостерігається поділ праці, що переходить від 

окремих осіб на групи та організації цих осіб. У ньому є підживлююча система, що 

складається з промислових груп; розподільча система, що складається з торгових дій; 

регулююча система, що складається з політичної та релігійної діяльності. Спенсер докладає 

чималі зусилля, щоб показати, що етичний прогрес і щастя роду людського залежать від цієї 

функціональної організації суспільства, однак він не розвиває настільки повно, наскільки ми 

могли б бажати, думку Платона, котрий знаходив у соціальному розподілі праці підвалини і 

дійсний тип етичного життя і, таким чином, прокладав шлях для розуміння суспільства як 

засобу вдосконалення людської особистості. Хоча Спенсер не зовсім задовольняє нас у 

цьому відношенні, він, проте, залишає достатню визначеність у питанні об’єднання 

соціальної організації із всесвітнім фізичним процесом... Треба визнати, однак, що 

найважливіші твори з соціології є цілковито відкритими для наукової критики, з якою 

виступають ті, хто не вірить у можливість загальної науки про суспільство. Соціологія... 

виступила із тим, щоб пояснити суспільство як ціле, проте не зуміла досягти єдності у 

методі. Вона справила враження, що соціальна наука є наукою загальною, але не 

взаємопов’язаною, що вона може змалювати суспільство у його цілісності лише шляхом 

переліку усіх його частин і що вона неодмінно повинна зазнати невдачі при поясненні 

підвалин його єдності. Можна було б вважати, що соціологія, беручи до уваги ці критичні 

зауваження, передасть усі суб 'єктивні пояснення іншим наукам, а сама обмежиться 

виробленням об ’єктивного пояснення. Але це означало б цілковиту відмову від будь-якої 

претензії на те, щоб звести до єдності соціальні явища. У значній мірі завдяки економічній 

думці склалась загальна думка, ніби взаємодопомога і поділ праці слугують ознаками саме 

суспільства. Однак насправді взаємодопомога і поділ праці спостерігаються і серед клітин і 

органівживого організму так само, як серед членів суспільства, тоді як соціальні відносини 

часто не мають жодних ознак кооперації. Доки хибна думка, ніби соціальні відмінності 

могли бути відкриті в органічних або економічних фактах, не втратила будь-якого значення 

серед вчених, доти не могло бути справжньогопрогресу. Думка ця втратила усю свою силу 

завдяки спробам декотрих обдарованих вчених глибше порушити цю проблему. Професор 

Людвіг Гумплович зробив спробу довести, що істинні елементарні соціальні явища - це 

конфлікти, змішування та асиміляція різнорідних етнічних груп. Новиков, проводячи 

узагальнення ще далі, стверджує, що соціальна еволюція є по суті прогресивним 

видозміненням конфлікту союзом, внаслідок чого сам конфлікт перетворюється з боротьби 

фізичної на боротьбу інтелектуальну. Професор Де-Греф, поглянувши на питання зовсім 

інакше, знаходить розпізнавальну ознаку суспільного явища у договорі і вимірює суспільний 

прогрес відповідно до заміщення примусової влади свідомою згодою. Габріель Тард у своїх 

оригінальних і цікавих дослідженнях, які відбилися на сфері психологічних та соціологічних 

ідей, доводить, що первинний соціальний факт полягає у наслідуванні, у явищі, котре 

передує будь-якій взаємодопомозі, поділу праці та договору. Професор Еміль Дюркгейм, не 

погоджуючись із висновком Тарда, намагається довести, що суттєвий соціальний прогрес, а 

отже і першопочаткове соціальне явище, полягає у підпорядкованості кожного  

індивідуального розуму зовнішнім по відношенню до нього видам дії, думки та почуття. З 

усіх цих письменників Тард та Дюркгейм безсумнівно ближче за всіх підійшли до вирішення 

питання про сутнісну природу соціальних явищ та до встановлення першого принципу 

соціології. Вони мали розбіжності щодо розуміння одне одного, але для неупередженого 

читача цих авторів цілком зрозуміло, що обидва вони дивляться з різних точок зору на 

явища, тісно пов’язані між собою; професор Дюркгейм розглядає вплив, котрий справляє 

множинність індивідуальних розумів на одиничний розум; Тард - відповідь-наслідування 



багатьох індивідуальних розумів на заразливу винахідливість одного...Соціологія віднині має 

піти правильним шляхом з тієї ж причини, котра, на думку Спенсера, утримує й людство на 

його належному шляху, і саме тому, що вона досліджує усі інші хибні шляхи”. 

Джерело: Ф. Гиддингс. Основания социологии. - М, 1998. - С. 5 - 18. 

Запитання для роздумів 

1. У творах яких прохосоціологічних авторів, за версією Ф. Гіддінгса, до нас дійшли перші 

спроби наукового спостереження та класифікація соціальних фактів і дійсного 

узагальнення? 

2. У якому творі і якого автора вперше було вжито, за Ф. Гіддінгсом, слово “соціологія"?  

3. Хто, на думку Ф Гіддінгса, є авторам поняття суспільства як організму.  

4. Дайте оціну, за версією Ф. Гіддінгса, вкладу в теоретичну соціологію Л. Гумпловича, Е. 

Дюркгейма, Новікова, Г. Тарда. 

39.П. Сорокін 

Глава IX. Стисла історія соціології і характеристика найголовніших напрямків 

в сфері соціологічної думки 

Історія соціології 

Торкнемося у двох словах історії соціології як науки. Формально вона веде свій початок від 

часів Огюста Конта. Він уперше запропонував назву соціології для нашої науки, чітко і 

визначено вказав на її місце серед інших наук і окреслив її систему. Однак елементи і окремі 

питання цієї дисципліни задовго до Конта порушувались і вирішувались низкою мислителів. 

Суспільне життя людей здавна привертало до себе увагу останніх. Розробкою та вивченням 

його з різних точок зору займались і мислителі Сходу, і філософи Давньої Греції, і юристи 

Римської імперії, і середньовічні богослови і філософи, і арабські вчені, і історики давнього і 

нового часу, і моралісти, - одне слово, безліч мислителів, котрі розробляли у своїх працях ті 

або інші питання суспільного життя. З великої кількості цих імен слід відзначити імена 

Платона, Аристотеля, Тіта Лукреція Кара, блаженного Августина і Томи Аквіната, 

арабського вченого Ібн-Хал-дуна, імена Макіавеллі і Гвічіардіні, Бодена і Віко, Монтеск’єта 

Тюрго, Руссо та Кондорсе, Мальтуса і Ад.Сміта, Гердера і Сен-Сімона. їхніми працями та 

низкою інших письменників був підготовлений фунт для появи соціології в якості 

самостійної науки. Згідно з Ог.Контом, соціологія є наукою про порядок і прогрес 

суспільства. Місце, яке вона посідає серед інших наук, визначається класифікацією наук 

О.Конта. Розташовуючи основні науки у порядку зростання складності об’єктів, які вони 

вивчають, і в порядку зменшення спільного в обсязі останніх, він наводить низку таких наук: 

математика, астрономія, фізика, хімія, фізіологія і соціологія. Кожна наступна дисципліна 

цієї послідовності вивчає предмети менш загальні і більш складні, ніж попередня. 

Соціологія, відповідно, має своїм об’єктом найбільш складний і найменш загальний предмет. 

Визначивши її місце серед інших наук, Конт окреслює її основний абрис; він доділяє її на дві 

частини: на соціальну статику, що відповідає анатомії і вивчає умовирівноваги або порядку 

людського суспільства, і на соціальну динаміку - фізіологію суспільства, що вивчає закони 

розвитку і прогресу людського суспільства. Після Конта розробка соціології продовжувалась 



як у працях вчених, котрі займались дослідженням окремих сторін суспільного життя, так і у 

працях мислителів, котрі себе присвятили розробленню соціології як такої. Імена Спенсера, 

Кете, Мілля, Букля і багатьох інших осіб невід’ємно пов’язані із історією соціології. При 

цьому, як і слід було очікувати, виявився взаємний зв’язок між прогресом окремих наук та 

соціологією: поступ біології і біологічних наук сприяв удосконаленню соціології та 

соціологічних наук, розвиток цих останніх мав своїм результатом прогрес соціології; і 

навпаки: прогрес цієї останньої мав сприятливий вплив на розвиток і наукове удосконалення 

перших. Характеристика найголовніших шкіл у галузі соціології У даний час соціологія 

просунулась далеко вперед у порівнянні з тим, чим вона була в часи Конта. Однак складність 

предмета, що вона вивчає, і нескінченні труднощі, які трапляються під час розроблення 

соціальних питань, обумовили те, що досі немає ще єдиної, прийнятої усіма системи 

соціології, досі між соціологами існують серйозні розходження щодо низки важливих 

питань; інакше кажучи, і до нашого часу в галузі соціологічної думки існує не один, а багато 

напрямків, що по-різному розуміють і завдання соціології, і питання, які вона вивчає, і 

способи пояснення соціальних явищ та ін. Цей факт не повинен нас бентежити. Розходження 

- річ нормальна не лише для молодих наук, що починають своє існування, але й для наук 

розвинених, що чітко окресленні і обчислюють своє існування сотнями років. Треба 

пам’ятати, що “із зіткнення думок народжується істина”. В результаті в процесі боротьби 

різних соціологічних шкіл потрохи народжуються спільні пункти згоди, встановлюються 

загальнообов’язкові теореми, зростає “науковий корпус” соціології. Класифікація авторів на 

ті чи інші групи - річ умовна. Найбільш доцільним я вважаю нижче наведене групування 

соціологів в окремі течії. В залежності від того, які явища визнаються тим чи іншим 

соціологом фундаментальними для соціальних явищ, можна розрізнити три основні школи: 

1) біологічну; 2) психологічну; 3) автономно-соціологічну. Біологічна школа, частково в 

особі Спенсера з особливо в особі Новикова, Лілієнфельда, Йоффе та ін., стверджує, що 

соціальні явища за своєю сутністю є явищами біологічними. Що суспільство - це організм, 

що соціальні процеси тотожні біологічним процесам, що, нарешті, перші слід пояснювати 

принципами і законами біології. Одне слово, згідно з біологістами, соціологія є лише 

розділом біології. На відміну від цього напрямку психологічна школа в соціології висуває 

інше положення. Вона, в особі Тарда, Уорда, Болдіна і багатьох інших соціологів, наполягає 

на психічній природі суспільних явищ. Згідно з нею суспільство само по собі є психічне 

явище; його “думою” є обмін ідеями, почуттями, вольовими прагненнями, тобто суто 

психологічними актами. Поза ними - немає суспільства. Ось чому соціальні закони - це 

закони людської психіки; ось чому основою соціології має бути психологія, ось чому автори 

цієї школи намагаються всі соціальні явища оголосити даними індивідуальної або масової 

психології. Нарешті, соціологічна школа розходиться з обома попередніми напрямками. В 

особі Дюркгейма, Леві-Брюле, Де-Роберті, Зіммеля та ін. вона висуває тезис повної 

автономності соціології і своєрідності соціальних явищ. Так, в основі соціальних явищ 

лежать явища біологічні, говорить ця школа, але з цього не випливає, що соціальні явища є 

простим видом явищ життя. Адже в основі явищ життя лежать процеси фізико-хімічні. Але з 

цього не випливає, що життєві явища тотожні останнім. Навіть якби цілковито вдалось 

звести життєві явища до фізико-хімічних, то й тоді б біологія продовжувала існувати, бо 

явища життя залишались би своєрідним видом фізико-хімічних явищ. Те саме доводиться 

сказати і про відношення соціології до біології. Спроби звести соціальні явища до 

біологічних досі залишались даремними. Перші різко відрізняються від других. Тому не 

можна соціологію перетворити на простий розділ біології. Не можна суспільні факти звести 

до суто біологічних. Не можна суспільство ототожнювати із організмом. Неплідними 



постають спроби пояснити суспільне життя одними лише біологічними законами. Перше має 

свою закономірність, відмінну від других. Ось чому соціологія має право на самостійне 

існування, незалежне від біології. З іншого боку, ця течія змагається й проти спроб звести 

соціологію до психології. На протилежність психологічному напрямку “соціологи-

автономісти” говорять: хоча соціальні явища і мають переважно психічну природу, з цього 

ще не випливає, що соціологія повинна грунтуватись на психології, що факт суспільності є 

похідним від психіки, що суспільні процеси - просте виявлення процесів індивідуальної 

психіки, що соціальні закони тотожні законам останньої. Все виглядає якраз навпаки, 

говорить соціологічний напрямок. Не суспільність є продуктом психіки, а сама психіка-

свідомість, ідеї, воля, розум - виникла з надр суспільності, взаємодії біологічних істот; без 

суспільності ані поява, ані зростання свідомості не були б можливими; отже, саму психіку 

доводиться пояснювати суспільністю, а не навпаки. Не соціологія повинна спиратись на 

психіку, а друга на першу як на основну науку. Не закони індивідуальної психології здатні 

пояснити суспільні процеси, а навпаки, лише законами останніх можна зробити зрозумілим 

явище індивідуальної психіки. Такою є позиція “соціологістів” стосовно психологічної течії. 

Такими постають три основні напрямки сучасної соціології, які виокремлюються в 

залежності від розуміння ними природи суспільних явищ. Такою є одна з класифікацій 

сучасних соціологічних течій. Поруч із нею може бути наведена й інша, що покладає в 

основу свого поділу принцип “фактора” або тієї сили, котра певним соціологом визнається 

головною причиною суспільних явищ, дією котрої він пояснює всі соціальні процеси. З цієї 

точки зору всі соціологічні теорії можна поділити на дві основні групи: 1) на теорії, що 

намагаються всі суспільні явища звести і пояснити дією одного фактора або, принаймні, 

виділяють із низки факторів один головний і основний. Назвемо їх теоріями монічними; 2) 

на теорії, котрі пояснюють суспільні явища дією багатьох факторів і не вирізняють із них 

жодного в якості головного. Це будуть теорії плюралістичні. 

“Моністи " 

Більшість соціологічних теорій за своїм типом до останнього часу належали до першої 

категорії, монічної. Найголовніші з них такі. 1) Одні, на зразок Рітгера, Ратцеля, Демолена, Л 

.Мечникова, в якості головного фактора уявляли географічні умови (Географічна школа в 

соціології). На їх думку, характер суспільних явищ, історія того чи іншого народу 

насамперед обумовлювалися характером географічного середовища і умовами останнього. 2) 

Другі, на зразок Гобіно, Лапужа,  Аммона, Гумпловича, Вольтмана та ін., таким фактором 

вважають антропологічно-расові властивості людини (антропологічно-расова школа). Вся 

історія є для них насамперед боротьбою рас, цією боротьбою пояснюються долі народів, 

прогрес і регрес, революції й реакції, їй зобов’язані своєю появою і право, і релігія, і 

господарські інститути тощо. Одне слово-антропологічно-расовий чинник - перший та 

найголовніший для цієї школи. 3) Треті, як Маркс, Енгельс, Лоріа, частково Де-Греф та ін., 

головним фактором вважають економічний фактор: характер виробництва та стан техніки 

(школа економічного або історичного матеріалізму). 4) Четверті, на зразок Конта, Де-

Роберті, частково Букля, не кажучи вже про багатьох представникі в французької філософії 

XVIII ст., таким чинником вважають ідеї, знання (школасоціологів-інтелеюуалістів). 5) П’яті, 

наприклад, Кідд, головним чинником визнають релігію. 6) Шості -т і або інші суто психічні 

явища, наприклад, прагнення до насолоди, уникнення страждань (Уорд, Паттен) або ж 

наслідування (Тард), або ж воління (Вундтта волюнтаристи). 7) Сьомі, на зразок Коста, 

основним фактором вважаютьзростання населення. Такими є головні види монічних теорій у 

соціології. 



"Плюралісти" 

Поруч із наведеними існує чимало плюралістичних систем соціології, що пояснюють 

соціальні явища сукупною дією багатьох факторів і відмовляються проводити раз і назавжди 

поділ факторів на головні та другорядні. До прибічників цієї течії належить чимало 

соціологів, котрі працюють у сфері окремих соціальних дисциплін. А також і теоретиків 

загальної соціології. До цієї категорії належать Дюркгейм, Леві-Брюль, Парето, Еллвуд, 

Ковалевський, Кареєв, Зіммель, Петражицький та ін. Всі вони сприймають історичне явище 

не як рівняння із одним невідомим, а як на рівняння з багатьма невідомими, котрі неможливо 

вирішити за допомогою одного фактора. Після усього сказаного вище немає потреби 

критикувати “моністів”. Ми вказали на їх помилки, і все попереднє слугує їх суцільною 

критикою. Такими є, у стислому викладі, основні течії сучасної соціології. Окресливши їх, 

вкажемо тут, що у даний час суперечки різних шкіл та напрямків втрачають свою колишню 

гостроту. Втрачають тому, що від “філософствування” соціологія переходить до вивчення 

фактів, до точного спостереження, до копіткого аналізу. На такій стадії роботи місце 

суперечок, часто порожніх, заради того чи іншого “принципу”, на додаток до неясного та 

неточного, займає питання: чи правильно констатовано зв’язок даних явищ? Чи правильно 

проведено спостереження? Чи точними є висновки автора? Якщо відповіді будуть 

позитивними, дослідження соціолога будуть науковим викладом, незалежно від того, 

психологіст він чи біологіст, моніст чи плюраліст. Ці назви та підрозділи радше стосуються 

минулого, аніж сучасного стану соціології. Але ознайомитись з ними все ж не завадить. 

Джерело: П. Сорокин. Общедоступньш учебник по социологии. - М, 1992. 

Запитання для роздумів 

1. Імена яких соціологів П. Сорокін пов ’язує із історією виникнення соціології? 

2. Які найголовніші плани у галузі соціології називає П. Сорокін? 

3.Хто є, на думку П. Сорокіна, “моністами", “плюралістами" в соціології? 



7. Методи контролю 

Лекції. Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального матеріалу, а 

також інтерактивні форми участі студентів в обговоренні дискусійних питань. Відвідування 

лекцій студентами є бажаним. 

Семінарські заняття. Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських 

занять є обов’язковою умовою успішного засвоєння навчальної дисципліни. Передбачено 

проведення навчальних занять усіх типів (лекційних і семінарських) з використанням 

інтерактивних методів (дискусії, робота в малих групах, розв’язання проблем з прив’язанням 

до конкретної виробничої ситуації, використання кейс-стаді тощо з їхнім наступним 

обговоренням), а також реалізація індивідуальних навчальних завдань. Пропонуються 

наступні форми реалізації індивідуальних завдань на заняттях усіх типів: усна презентація 

самостійно опрацьованого фрагменту навчальної дисципліни або розв’язання проблемної 

ситуації в працях представників напрямку соціологічного знання (першоджерелах); 

підготовка до участі у дискусії; можливо (за вибором студента) написання рецензії на 

наукову статтю з її виголошенням та наступним обговоренням. Студенти заохочуватимуться 

до критичного аналізу праць, до розвитку навичок логічного мислення, інтерпретації та 

операціоналізації понять. Будуть підтримуватися наукові дискусії та обговорення, 

презентації власних ідей і точок зору, постановка проблемних питань і пошук відповідних 

розв’язань. Найвище будуть поціновуватися самостійні творчі виступи з елементами 

компаративістики, оригінальні за характером письмові роботи, вміння науково коректно 

аналізувати і зіставляти різні погляди та доказово обстоювати свою власну позицію. 

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях. Оцінюють 

знання студентів на семінарському занятті за 5–бальною системою: від “0” до “5”. Нульовий 

бал отримує студент за відмову від відповіді через непідготовленість або через відсутність на 

занятті без поважної причини, що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці 

семестру. Пропущене з поважних причин заняття студент може “відпрацювати” у формі, 

визначеній викладачем та кафедрою.  

Модульний контроль. Упродовж семестру будуть проведені модульні контрольні, 

кожну з яких буде оцінено за 5–бальною системою.  

Система контролю знань та умови складання екзамену.  Оцінювання студентів 

здійснюється на основі модульно-рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. 

Остаточний рейтинг складається з рейтингу роботи студента впродовж семестру та його 

рейтингу на іспиті. Рейтингова оцінка знань студентів з курсу визначається за сумою балів, 

отриманих студентами на семінарських заняттях, за інші види контролю та за іспит. Це 

відповідно від 21 до 50 балів за роботу в семестрі та 50 балів за екзамен. 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав менше 21 

бала, то він не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 

передбачені навчальним планом на семестр з дисципліни. Такий студент має змогу складати 

екзамен за талоном № 2, але для цього він повинен виконати передбачене кафедрою 

завдання. 



8.Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання участі студентів у навчальних заняттях 

 

Номер 

за 

пор. 

Форма участі студента у навчальних 

заняттях 

Максимальна 

кількість 

балів 

 Участь у дискусіях та обговореннях на лекціях 

та семінарських заняттях 

0-5 балів 

 Контрольні роботи  0-5 балів 

 Повідомлення 0-5 балів 

 Презентація проектів 0-10 балів 

 Реферування джерел з курсу 0-5 балів 

 Протягом семестру 21-50 балів 

 Оцінка за іспит 50 балів 

 ЗАГАЛОМ 100 балів 

 

Методи контролю процесу засвоєння знань студентами поділяються на: методи 

поточного семестрового контролю і методи підсумкового контролю під час іспиту. 

Оцінювання студентів здійснюється за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточний 

рейтинг складається з рейтингу роботи студента впродовж семестру та його рейтингу на 

іспиті. Рейтингова оцінка знань студентів з вказаної дисципліни визначається за сумою балів, 

отриманих студентами на лекційних та семінарських заняттях та за іспит. Це відповідно 50 

балів за роботу в семестрі та 50 балів за екзамен. 

 

Оцінювання знань студентів протягом семестру проводиться в декілька етапів. На 

підготовчому етапі викладач інформує студентів про форми роботи та про необхідність 

обрання власної теми презентації (усної чи письмової/есею), можливо рецензії або дизайну 

індивідуального проекту. Кожне семінарське заняття передбачає вступне слово викладача з 

виокремленням основних проблем теми заняття. Студенти за заздалегідь заданим планом 

готують усні презентації фрагментів першоджерел на задану тематику. В обговоренні 

презентацій під час дискусії приймають участь усі студенти групи, що мають заздалегідь 

ознайомитися із зазначеними текстами першоджерел, які розміщені на електронній читанці 

до навчальної дисципліни. Сумарно за свою презентацію та участь у дискусіях студент може 

одержати від 0 до 5 балів. Кожен студент зобов’язаний проявити активну участь не менше як 

на двох третинах семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру. При цьому 

відсутність студента на занятті без поважної причини враховується при визначенні 

рейтингової оцінки за семестр. Пропущене з поважних причин заняття студент може 



«відпрацювати» у формі, обраній викладачем та кафедрою. При цьому виставлення оцінки не 

передбачається, але це відпрацьоване заняття не впливатиме на рейтингову оцінку студента. 

Упродовж семестру заплановане проведення модульних контрольних робіт, кожна з 

яких оцінюватиметься за 5-бальною системою. Кожен студент отримує персональні 

контрольні завдання.  Проект передбачає вибір теми дослідження, пошук необхідної 

літератури, написання і презентацію роботи. Презентація проектів відбувається на 

семінарських заняттях протягом 15-20 хв. Обрані проблеми для дослідження не повинні 

співпадати у різних студентів групи. Студенти також можуть здійснити реферування 

першоджерела протягом семестру і зробити повідомлення на семінарському занятті. 

Студенти можуть зробити повідомлення щодо життя і творчості одного з європейських чи 

американських соціологів ХХ ст. і здійснити презентацію на лекції, завчасно попередивши 

викладача. 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю протягом семестру студент 

отримав менше 21 бала, то він не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав 

усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з певної дисципліни. 

Такий студент має змогу складати екзамен за талоном № 2, але для цього він повинен 

виконати передбачене кафедрою завдання.  



1. Іспит 

Іспит згідно з рішенням вченої ради факультету проходить у письмовій формі, з 

дальшим обговоренням, за участю викладачів, які вели семінарські заняття.   

Шкала перерахування оцінок 

Оцінка в балах Оцінка за іспит Код 

оцінки 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за залік 

90–100 відмінно 5 А зараховано 

81–89 дуже добре  

4 

B зараховано 

71–80 добре C 

61–70 задовільно  

3 

D зараховано 

51-60 достатньо E 

 

31–50 

   Допускається до здачі 

заліку (іспиту) 

До 30 

(за роботу в 

семестрі) 

незадовільно 

(оцінка 

автоматично 

виставляється у 

відомість) 

 

2 

 

FХ 

 

Не зараховано 

Сума балів після 

здачі по талону 

№1, 2 

(0-50) 

 

незадовільно 

 

 

2 

 

FХ 

 

Не зараховано 

Сума балів після 

здачі по талону 

«К» 

(0-50) 

 

незадовільно 

 

 

2 

F Не зараховано 

 

 



 

Питання на іспит з предмету 

“Сучасні соціологічні теорії” 

1. Соціологія ХХ ст.: загальна характеристика, предмет, періодизація. 

2. Парадигми, метапарадигми та перспективи в історії соціології. 

3. Поняття “метатеорія”, різновиди метатеорій, їхні функції в соціології. 

4. Поняття “парадигма”, види парадигм. 

5. Основні риси сучасної соціологічної теорії. 

6. Феноменологічна соціологія. Концепція А. Шюца. 

7. Поняття феноменологічної соціології та її теоретичні джерела. 

8. П. Бергер і Т. Лукман про соціальне конструювання реальності. 

9. Основні поняття і принципи етнометодології. 

10. Біхевіоризм та утилітаризм як джерела у виникненні теорії соціального обміну.  

11. Теорія соціального обміну Дж. Хоманса. 

12. Теорія інтегративного обміну П. Блау. 

13. Інтегральна соціологія П. Сорокіна. 

14. Теорія соціальної стратифікації та соціальної мобільності П. Сорокіна. 

15. Зв’язок неофункціоналізму Дж. Александера та структурного функціоналізму 

Т. Парсонса. 

16. Основні положення неофункціоналізму Дж. Александера. 

17. “Культуральна соціологія” Дж. Александера: її завдання та основні теоретичні 

положення. 

18. Основні положення загальної теорії систем Н. Лумана. 

19. Основні складові соціальної системи (згідно з Н. Луманом). 

20. Поняття “комунікація” згідно з системною теорією Н. Лумана. 

21. Поняття габітусу в теорії П. Бурдьє як засіб подолання дилеми “структура–діяч”. 

22. Поняття поля, капіталу та практик в теорії П. Бурдьє. 

23. Основні поняття теорії Бурдьє: габітус, практики,структура. 

24. Поняття соціального простору. 

25. Поле та капітал. Види полей та капіталів. 

26. Поняття стилю життя. Габітус, клас, культурне споживання. 

27. Поняття “структура” в теорії Е. Ґіденса та його основні складові. 

28. Концепція дії в теорії Е. Ґіденса: складові дії та її наслідки. 

29. Організація соціальних взаємодій згідно з Е. Ґіденсом. 

30. Концепція дуальності структури як спосіб подолання дилеми “структура–діяч” в 

теорії структурації Е. Ґіденса. 

31. Поняття структурації, структури, соціального агента та практики. 

32. Погляди Гідденса на сучасне суспільство (модернізацію, глобалізацію, 

мультикультуралізм). 

33. Методологічні принципи логічного позитивізму і постпозитивізму в соціології.  

34. Класики та сучасне соціологічне теоретизування. 

35. Базовість класики і дискурс сучасної соціології. 

36. Концепція диференціації і неофункціоналізм Дж. Александера. 

37. Основні положення комунікативної дії Ю. Габермаса. Поняття "життєвого світу" і 

системи у Ю. Габермаса. 

38. Публіка, публічність (громадськість), дискурс в теорії Ю. Габермаса. 



39. Витоки структуралізму. 

40. Структуралізм і дослідження мови та знаку. 

41. Постструктуралізм. Версія Жака Дерріди. 

42. Основні ідеї та поняття системної теорії Лумана. 

43. Соціальна система. Визначення та її характеристики за Луманом. 

44. Місце комунікації та мови в теорії Н. Лумана. 

45. Поняття самореференції і "автопоезису". 

46. Типи постмодерністської соціальної теорії. 

47. Поміркований (Ф. Джеймсон) і радикальний (Ж. Бодрійяр) постмодернізм. 

48. Критика постмодернізму, її основні аргументи. 

 



11. Методичне забезпечення 

 Методичне забезпечення нормативної навчальної дисципліни надається студентам в 

електронному вигляді  і містить наступні складові. 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Календаризований план проведення занять. 

3. Список наукових праць, з яких студенти готують усні презентації або письмові 

роботи. 

4. Електронна читанка. 

Студенти також можуть скористатися навчально-методичними матеріалами, 

виданими кафедрою: 

 Соціологія. Робочі програми для підготовки бакалаврів: навчально-методичний 

посібник. Частина 1. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2011. – 564 с. 

 Соціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів. – К.: Знання, 2012. – 468 с. 

12.Рекомендована література 

Базова 

1. Американская социологическая мысль: Тексты. — М.: МГУ, 1994. — 496 с. (П.М.Блау, 

Б.Скиннер, Дж.К.Хоманс, Ф.Знанецкий, Р.Макайвер, Н.Бирнбаум, Г.Маркузе, 

Ч.Миллс, Г.Блумер, Дж.Мид, Дж.Морено, Ф.Гиддингс, Ч.Кули, У.Томас, П.Сорокин, 

Р.Мертон, Т.Парсонс, А.Шюц).  

2. Американская социология под знаком стабилизационного сознания // История 

теоретической социологии. В 4-х т. – Т. 3. – М.: Изд-во «Канон+» ОИ «Реабилитация», 

2002. – С. 29-72. 

3. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / Под ред. Т. Парсонса. – 

М, 1972. 

4. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки / Пер. з фр. Г. Філіпчука. – К.: Юніверс, 

2004. – 688 с. 

5. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Общ. ред и предисл. П. С. Гуревича. 

 М.: Прогресс  Политика, 1992.  608 с. 

6. Бабосов Е.М. Социология в текстах. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов 

вузов. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. – 352 с. 

7. Бабушкин В. У. Феноменологическая философия науки. Критический анализ: М.: 

1985. - Гл. 1. - С. 13-54. 

8. Баразгова Е. С. Американская социология (традиции и современность). Курс лекций. – 

Екатеринбург: Деловая книга, Бишкек: Одиссей, 1997. – 176 с. 

9. Батыгин Г.С., Подвойский Д.Г. История социологии: Учебник. – М.: Высшее 

Образование и Наука, 2007. – 448 с. 

10. Бачинин В.А., Сандулов Ю.А. История западной социологии: Учебник. СПб.: 

Издательство “Лань”, 2002. – 384 с.  

11. Бурлачук В. Феноменологічна соціологія: досвід аналізу повсякденного світу // 

Соціологічна теорія: традиції та сучасність: Навчальний посібник / За ред. А. Ручки. – 

К., 2007. – С. 176-203. 

12. Бутенко И. А. Социальное познание и мир повседневности. М., 1987. 

13. Волков Ю. Г. Социология: история и современность / Ю. Г. Волков, М. А. Гулиев. – 

Изд. 2-е. – Ростовн/д: Феникс, 2007. – 668 с. 

14. Гайденко П. П. Давыдов Ю. Н. История и рациональность: Социология Макса Вебера 

и веберовский ренессанс.  М.: Наука, 1991. 



15. Гофман А.Б. Классическое и современное: Этюды по истории и теории социологии / 

А.Б. Гофман. – М.: Наука, 2003. – 783 с. 

16. Григорьев Л «Социология повседневности» А. Шюца // Социологические 

исследования. - 1988. - № 2. - С. 123-128. 

17. Дарендорф Р. «У пошуках нового устрою». – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2006. – 109 с. 

18. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта// СОЦИС. - 1994. - №5. 

19. Джеймс В. Прагматизм. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 2000. – 144 с. 

20. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология. В 3-х т. Т. 1: Методология и история. 

– М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с. 
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