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У навчальному посібнику розглянуто теорії середнього рівня, що охоплюють низку 

актуальних соціальних явищ і феноменів у різних сферах соціологічного знання. Зроблено 

акцент на їхньому всебічному теоретико-прикладному аналізі з урахуванням сучасних 

тенденцій, що спостерігаються у розвитку інформаційного суспільства і «нової економіки», 

а також наслідків глобальних та трансформаційних процесів у царині безпеки, праці, 

управління,  міграції, освіти, споживання, підприємництва, молодіжної і  гендерної політики.  

Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, аспірантів, 

викладачів, практиків, а також для широкого кола читачів, хто цікавиться актуальними 

проблемами сучасної зарубіжної і української соціологічної думки. 

 

 
 

З передмови… 
 

 

Представлений читачеві навчальний посібник – це погляд на соціологію крізь призму 

теорій середнього рівня, які зорієнтовані на вивчення актуальних суспільних явищ та процесів 

сьогодення. Концепт «теорія середнього рівня»  опрацьований американським соціологом 

Робертом Мертоном як підхід, спрямований на інтеграцію теорії та емпіричних досліджень. 

Теорії середнього рівня ще називають «теоріями середнього радіусу дії» (Реймонд Баудон), 

адже у перспективі кінцевою метою соціологічного дослідження є творення єдиної 

соціологічної теорії на основі консолідації та  функціонального взаємозв’язку положень, 

парадигм, тенденцій і закономірностей на шляху побудови загальнотеоретичної схеми-моделі, 

яка б в ідеалі охоплювала усі аспекти суспільного життя. Функцію синтезу теорій середнього 

рівня в останні десятиліття покликана виконувати аналітична соціологія як новітня стратегія 

розуміння світу як складної соціальної системи на макрорівні.  

В українських реаліях теорії середнього рівня достатньо тривалий період часу, 

починаючи з початку 2000-х років, розглядаються у руслі спеціальних та галузевих соціологій. 

Такий крок до певної міри виявився виправданним, адже дав змогу систематизувати та 

узагальнити різнобічне соціологічне знання з різних галузей, яке пов’язувалося з інтенсивним 

розвитком і становленням чималої кількості нових соціологічних теорій з урахуванням 
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новітніх глобалізаційних, соціоеконономічних, інформаційних, соціокультурних  викликів. 

Особливістю галузевої соціології є сферний підхід, що охоплює соціальні явища, соціальні 

процеси, соціальні інститути в їх природному соціальному середовищі, яке є відкритим до змін 

та трансформацій. Відтак,  стало можливим отримання на емпірико-теоретичному рівні 

цілісного знання про економічну, соціальну, політичну та духовну сфери суспільного життя. 

Важливо наголосити, що кожна галузь соціологічного знання – це практично окрема 

соціологічна теорія середнього рівня. Через їхню чималу кількість важко  в одному 

навчальному посібнику  усі детально  прописати, адже в такому разі видання «вклалося» б у 

кілька томів. Наша основна мета полягала у виокремленні тих соціологічних теорій середнього 

рівня, які є базовими у підготовці майбутнього фахівця-соціолога. 

 Навчальний посібник розділений на дві частини. У першій частині «Теорії середнього 

рівня: інструменти аналізу суспільних явищ і процесів» розкрито теоретико-прикладні 

підходи у сферах суспільного життя, пов’язаних з безпекою, освітою, Інтернетом, молоддю, 

гендерними відносинами у суспільстві. Особливістю розділу є те, що зроблено акцент на 

нових галузях соціологічного знання, які інтенсивно почали інституціоналізуватися в останнє 

десятиліття. З одного боку, це соціологія безпеки, яка тісно пов’язана з ризиками та загрозами, 

що стоять перед людством та необхідністю їх передбачувати, а, з іншого, це соціологія 

Інтернету, яка сьогодні націлена на всебічне вивчення наслідків масової інформатизації 

суспільства. Поява та інтенсивний розвиток інформаційного або мережевого суспільства – це 

виклик для глобальної спільноти, адже змінює традиційний уклад життя людей, робить їх 

мобільними, поінформованими, відкритішими. Інший бік, – це поява кіберзлочинності (див. 

соціологія злочинності), цифрова нерівність, утиск особистого простору та нівелювання 

приватності тощо. Усі ці процеси вимагають глибокого соціологічного аналізу, систематизації 

та неупередженого погляду науковців. 

Друга частина навчального посібника «Теорії середнього рівня: від економіки до 

соціально-трудових відносин» охоплює, окрім традиційних, усталених  галузей 

соціологічного знання (соціологія праці, економічна соціологія, соціологія управління), 

підрозділи соціології, які їх конкретизують з урахуванням революційних тенденцій, зокрема  

у сфері «нової економіки». Розвиток інформаційно-комунікативних технологій змінює 

сьогодні «обличчя» споживання, підприємництва, стосунків у сфері праці та управління. У 

соціології споживання, соціології підприємництва, соціології управління виникла потреба в 

аналізі таких нових явищ та феноменів, як е-споживання (е-комерція, м-комерція), е-бізнес, е-

управління, е-урядування та ін. З іншого боку, соціологія звертає увагу на важливість 

соціальної та корпоративної відповідальності бізнесу та менеджменту великих корпорацій 

перед громадою, споживачами, суспільством. Ідеї соціального партнерства актуальні як 

ніколи та покликані пронизати усю «вертикаль» соціально-трудових відносин, а також 

закладені в основу такого нового явища як соціальне підприємництво. До того ж, світ стає 

відкритішим та потребує дієвих механізмів соціального регулювання у сфері міграційної 

політики (соціологія міграцій), а також нового рівня міжнародної та транскордонної співпраці. 

Час написання навчального посібника – це період поширення у світі з грудня 2019 р. 

коронавірусу COVID-19. Породжена цим вірусом пандемія є викликом не лише для медичної 

галузі, систем безпеки і профілактики, але й для соціологічної науки. Поява нових тенденцій 

у зміні звичної поведінки людей, їхнього способу життя, відпочинку, освіти, споживання, 

праці тощо потребують детального аналізу та вивчення. У цей період, зокрема, набула 

популярності система адміністративних послуг (е-послуги),   дистанційна освіта (е-освіта), а 

також трудова діяльність, яка все частіше для багатьох працівників та роботодавців ведеться 
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в системі онлайн. Урахування цих тенденцій соціологічною наукою є ще одним свідченням 

незворотності розвитку мережевого суспільства, яке долає фізичні кордони і робить світ 

взаємовідповідальним у доланні спільних викликів, які стоять перед людством. 

Авторами навчального посібника є викладачі кафедри соціології Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Він присвячений 30-річчю академічної 

соціології у стінах Львівського університету. Пройдено хоч і незначний, але достатньо 

насичений і цікавий на події відрізок часу. Заснування кафедри соціології відбулося 1991 р., 

перший випуск соціологів – 1995 рік, подальша інституціоналізація соціології 2002 р.  –  

утворення кафедри історії та теорії соціологіі. Підготовка фахівців вищої кваліфікації – 

кандидатів і докторів наук, випуски магістрів і бакалаврів за спеціальністю «Соціологія» –  це 

лише частина великої натхненної праці професорсько-викладацького складу кафедри 

соціології, який має чималий досвід науково-педагогічної і дослідницької роботи. Зі свого 

боку, автори навчального посібника з нетерпінням очікують свого читача, на їх думки та 

поради щодо його структури, змістовного наповнення та практичної спрямованості. 
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