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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Теоретична та практична філософія (Соціальна 

філософія)» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»  6.0301 соціально-політичні науки, 

з напряму підготовки 6.030104, спеціальності – «політологія». 

Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю «політологія». 

Викладається у 1-му семестрі 2-го курсу стаціонару в обсязі – 252 год. 

 ( 3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., семінарські заняття – 68 год., 

самостійна робота – 27 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 

модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – оволодіння студентами знаннями про основні засади 

соціального розвитку та відповідними вміннями їхнього застосування у науково-

теоретичній роботі, викладанні навчальних дисциплін соціогуманітарного профілю, 

аналітичній діяльності та суспільно-політичній практиці. 

Завдання – опанувати базовими положеннями класичних соціально-

філософських теорій, проаналізувати проблематику співвіднесення інституційних та 

позаінституційних аспектів соціального життя, виявити сутнісні аспекти специфіки 

перебігу соціально-політичних процесів сучасного суспільства. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні ідеї та проблематику класичних соціальних теорій, базові 

положення філософського осмислення інституційної проблематики та системного 

аналізу соціальної реальності. 

вміти: аналізувати соціально-філософську літературу (як тексти 

першоджерел так й критичні дослідження), готувати елементи навчального 

матеріалу для лекцій та семінарів з використанням соціально-філософських 

теорій та методів, визначати доцільність застосування соціально-філософської 

літератури до аналізу конкретних соціально-політичних ситуацій, формулювати 

основні наукові проблеми їх дослідження та обґрунтовувати шляхи їх 

можливого вирішення. 

Місце дисципліни: дисципліна «Соціальна філософія»  є частиною 

нормативного курсу «Теоретична та практична філософія» та складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

напряму підготовки 6.030104 спеціальності «політологія», за своїм змістом є 

базовою для вивчення інших філософських і політологічних дисциплін. 

Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна «Соціальна філософія» 

безпосередньо пов’язана з дисциплінами «Філософія історії», «Філософська 

антропологія», «Філософія культури», «Філософія права», «Практична філософія», і 

окреслює місце цих дисциплін у філософському пізнанні суспільства. 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 8 - 16. Обов’язковим для заліку є відвідування студентом не менше половини 

семінарських занять та успішне складання тесту 2 модулю (підсумкового). 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ 2 

Min. – 20 балів Max. – 40 
балів 

Min. – 20 балів Max. – 40 балів 

Усна відповідь „3”  х  1 = 3 „5”  х 1  =  5 „3”  х  1 = 3 „5”  х 1  =  5 
Доповнення „1”  х 1  = 1 „2”  х 1  = 2 „1”  х 1  = 1 „2”  х 1  = 2 
Реферат „1”  х 1  = 1 „3”  х 1  = 3 „1”  х 1  = 1 „3”  х 1  = 3 

… „__”  х __  = __ „__”  х __  = 

__ 

  
… „__”  х __  = __ „__”  х __  = 

__ 
Модульна контрольна 
робота* 1 

„10”  х 0,5  = 5 „20”  х 0,5  = 

10 
Модульна контрольна 
робота 2   

„18”  х 0,5  = 9 „36”  х 0,5  = 

18 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 40 балів для одержання заліку обов’язково слід по кожному 

пропущеному семінарському заняттю підготувати реферат за одним із питань з плану 

цього заняття і за потреби пройти співбесіду з викладачем семінарського заняття за 

темами цих рефератів, а також успішно скласти тест 2 модулю (підсумковий). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 

студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 31 

жовтня 2010 року. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 20 20 20 60 

Максимум 40 40 20 100 

 



При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 90 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 91 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 
 

 

Шкала відповідності 
 

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

1 
Тема 1. Сучасна соціальна філософія. Теорія 

історичного матеріалізму Карла Маркса: 
критика і перспективи переосмислення 

2 2  

2 
Тема 2. Теорія соціального реалізму Еміля 

Дюркгайма 
2 2 2 

3 Тема 3. Теорія соціальних форм Георга Зіммеля 2 2 2 

4 
Тема 4. Теорія соціальної раціоналізації Макса 

Вебера 
2 2 2 

5 
Тема 5. Теорія символічного інтеракціонізму 

Джорджа Герберта Міда. Теорія соціальних 
систем Талкота Парсонса 

2 2 2 

6 
Тема 6. Суспільна і інституційна свідомість та 

діяльність. Соціальна і політична комунікація 
2 2 2 

7 Тема 7. Суспільні та інституційні відносини, цінності та 
норми. Соціальний простір та соціальна 
справедливість 

2 2 2 

8 Тема 8. Соціальна та інституційна структури 
суспільства. Соціальна модернізація, 
глобалізація та проблема соціальної свободи 

2 2 2 

9 Підсумкова контрольна  робота 1   

 ВСЬОГО 17 16 х 4 

= 64 
27 

Загальний обсяг 252 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Семінари – 64 год. 

Самостійна робота - 27 год. 



Змістовий модуль 1. 

Класичні соціальні теорії 

 

Вступ: 

Ознайомлення студентів з метою та завданнями курсу «Соціальна 

філософія», його предметом та структурою та формами поточного та 

підсумкового контролю. 

Мета курсу є оволодіння студентами знаннями про основні засади соціального 

розвитку та відповідними вміннями їхнього застосування у науково-теоретичній 

роботі, викладанні навчальних дисциплін соціогуманітарного профілю, аналітичній 

діяльності та суспільно-політичній практиці. 

Завданнями, які конкретизують мету є: 

 розкрити базові положення класичних соціально-філософських теорій у 

їхньому взаємозв’язку; 

 здійснити філософський аналіз проблематики співвіднесення 

інституційних та позаінституційних аспектів соціального життя; 

 виявити сутнісні аспекти специфіки перебігу соціально-політичних 

процесів сучасного суспільства. 

Предметом навчальної дисципліни є основи соціально-філософських 

знань та методології. Структура курсу включає у себе два модулі: «Класичні 

соціальні теорії» та «Інституційні та позаінституційні виміри суспільного 

життя». 

До початку вивчення курсу студент повинен мати знання з філософської 

пропедевтики, онтології, світової та вітчизняної історії. Також студент повинен 

мати навички самостійного аналітичного опрацювання текстів та написання 

реферату.  

Методи викладання: лекційний метод, проведення семінарських занять, 

виконання самостійних творчих письмових робіт, написання рефератів, 

проведення модульних робіт у вигляді написання тестів, індивідуальне 

консультування протягом семестру.  

 

 

ТЕМА 1. Сучасна соціальна філософія. Теорія історичного матеріалізму Карла 

Маркса: критика і перспективи переосмислення – (4 год.) 

 

Лекція (2 год). 

Предмет соціальної філософії. Соціальна філософія серед інших 

філософських дисциплін. Соціальна філософія та філософія історії. Соціальна 

філософія та філософська антропологія. Соціальна філософія і онтологія. 

Соціальна філософія і гносеологія. 

Соціальна філософія як методологія соціальних наук. Соціальна філософія  і 

соціологія. Соціальна філософія і психологія. Соціальні науки і гуманітарні 

науки. 



Світоглядна функція соціальної філософії. Соціальне пізнання як частина 

соціальної практики. Сучасна практична філософія. 

Поняття соціальної теорії. Соціальна теорія в структурі соціального знання. 

Соціальні інститути і соціальне знання. Повсякденність і соціальне знання. 

 

Рекомендована література:  

 

 

ТЕМА 2. Теорія історичного матеріалізму Карла Маркса. – (6 год.) 

 

Лекція (2 год). 

Методологія соціального пізнання за К.Марксом. Основа інтерпретації 

суспільства – історичний рух, а не спосіб мислення. Пріоритет 

політекономічних понять у дослідженні суспільного життя. Діалектичний 

матеріалізм. 

Предмет дослідження. Дійсні індивіди, їх діяльність і матері-альні умови їх 

життя як передумова соціального дослідження. Надіндивідуальний характер 

суспільних відносин. 

Дослідження суспільства як конституйованого внутрішнім протиріччям. 

Поняття базису і надбудови. Примат матеріального виробництва у суспільному 

житті. Протиріччя між продуктивними силами і виробничими відносинами. 

Поняття суспільного способу матеріального виробництва. 

Суспільні класи і боротьба між ними. Вертикальність відносин між класами. 

Поляризація суспільства на два і лише два блоки. Ідеологія як самосвідомість 

класу та хибна свідомість. Специфіка капіталістичного суспільства. Буржуазія 

як клас, що революціонізує виробничі відносини. 

Логіка розвитку суспільства. Два типи суспільного розвитку: античний, 

феодальний, буржуазний з одного боку та азіатський – з іншого. Окремі 

економічні закони для кожного способу виробництва, а не загальна економічна 

теорія. Залежність економічних законів від соціальної структури. 

Теорія соціальних революцій. Соціалістична революція як перехід до дійсної 

історії і гармонійного суспільства. Революція більшості заради більшості. 

Зникнення класів, політики, держави. 

Ідеал суспільства. Протиставлення всезагальності і відчуження, держави і 

громадянського суспільства. Ідеал цілісної людини. Реалізація людської 

сутності через подолання відчуження. Відчуження й уречевлення. Види 

відчуження. 

 

Семінар 1. – 2 год. 

1. Методологія марксизму. 

2. Матеріальне виробництво як центральна категорія марксизму. 

3. Структура суспільних відносин. Базис і надбудова. 



4. Класи і класова боротьба. Поняття ідеології.  

5. Проблема відчуження. Можливість подолання відчуження шляхом соціальної 

революції.  

6. Ідеал людини і суспільства в марксизмі. 

7. Концепція імперіалізму у марксизмі. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 

1. Виявіть специфіку соціальних теорій як проміжної ланки між 

метафізичними засадами соціальної філософії та конкретними 

соціальними та гуманітарними науками – соціологією, економікою, 

соціальною психологією, психологією, історією, правом тощо. 

2. Виявіть гегельянське «коріння» та марксистську специфіку понять «клас 

в собі» «клас для себе». 

3. Порівняйте інтерпретацію проблеми відчуження у філософії К.Маркса та 

в марксизмі. 

 

 

Контрольні запитання та завдання  

1. Чим вирізняється предмет соціальної філософії від предмету конкретних 

соціальних і гуманітарних наук? 

2. У чому відмінність соціального знання від теоретичного знання? 

3. Що таке соціальна теорія? 

4. Якою мірою матеріальне виробництво за Марксом є самодостатнім і 

чому? 

5. Чому суспільним базисом за Марксом є виробничі відносини? 

6. Чому за Марксом та ж сама ідеологія у історії суспільства може бути і 

прогресивною і реакційною? 

7. Назвіть і проаналізуйте основні види відчуження та зв’язок між ними за 

Марксом.  

Рекомендована література. 

Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 г.г. //  Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. – Издание второе. – М.: Политиздат, 1968. – Т. 46,ч.1. – С. 17 – 48. 
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Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., 
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Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.г. // Маркс К., 
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с. 

 

 

ТЕМА 2. Теорія соціального реалізму Еміля Дюркгайма. – (6 год.) 



 

Лекція (2 год). 

Методологія. Позитивізм. Причинний аналіз: залежність соціального явища 

від соціального середовища. Функціональний аналіз: відповідність між 

суспільним інститутом і певною потребою суспільства як цілого. 

Предмет соціології. Специфіка і нередукованість соціальної реальності. 

Соціальні факти як елементи соціальної реальності. Факти колективної 

свідомості і факти морфологічні як внутрішнє соціальне середовище. 

Соціологізм. Натуралізм. Суспільство як більш багата змістом щодо індивідів 

реальність. Вимога пояснення соціального соціальним. Священність і моральна 

вищість суспільства над індивідами.  

Ненормальні форми розподілу праці. Аномія як суспільний стан, коли 

відсутня чітка моральна регуляція поведінки індивідів. Соціальна нерівність як 

загроза органічної солідарності. Неадекватний розподіл праці. Відповідність 

виконуваних робітниками функцій та їх здатностей і нахилів як умова їх 

солідарної діяльності. 

Самогубство як суспільне явище. Соціальне середовище як головна причина 

самогубства. Егоїстичне, альтруїстичне, аномічне та фаталістичне самогубство. 

Соціальна солідарність. Функціональна залежність між силою соціальних 

зв’язків, характерних для певного виду солідарності та відносною величиною, 

інтенсивністю, визначеністю колективної свідомості. Право як видимий символ 

солідарності. Механічна солідарність. Поглинення індивідуальності 

колективом. Репресивне право. Органічна солідарність. Розподіл праці як 

основа нового типу солідарності через відчуття залежності індивідів один від 

одного. Реститутивне право.  

Мораль як система об’єктивних правил поведінки. Детермінація моралі 

стабільною суспільною структурою. Моральна регуляція. Вимога жорсткої 

ієрархії моральних правил за ступенем їх суспільного значення. 

 

Семінар 2. – 2 год. 

1. Методологія соціальних досліджень за Е.Дюркгаймом. Соціальний реалізм. 

Позитивізм. Критика ідеологічності у науковому пізнанні. 

2. Поняття колективної свідомості. Соціальна інтеграція як феномен і як 

функція. 

3. Соціальні факти, їх виявлення і пояснення. 

4. Нормальне і патологічне у суспільстві. Політичні патології. 

5. Поняття соціальної солідарності. Політичні прояви солідарності. 

6. Функціоналізм у соціальній теорії. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 

1. Проаналізуйте одну з патологічних форм суспільного життя, виявлених 

Е.Дюркгаймом, та спробуйте виявити таку або подібну форму у 

сучасному суспільстві. 



2. Проаналізуйте роль корпорацій у сучасному суспільстві згідно до 

поглядів Е.Дюркгайма. 

Контрольні запитання та завдання  

1. Як розуміти методологічне гасло-вимогу Дюркгайма «розглядати 

соціальні факти як речі»? 

2. Чому статистика відіграє лише допоміжну роль при виявленні 

соціальних фактів? 

3. Чому панівний тип соціальної солідарності визначає панівний у 

суспільстві тип права? 

4. У чому відмінність механічної та органічної солідарності як типу 

соціального зв’язку? 

Рекомендована література. 

Основна 

Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. О разделении общественного 
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общественного труда. Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – С. 5-129, 307-380. 

Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. – М.: Мысль, 1994. – 

С.9-20, 284-387. 
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ТЕМА 3. Теорія соціальних форм Георга Зіммеля. – (6 год.) 

 

Лекція (2 год). 



Методологія соціального пізнання за Г.Зіммелем. Конституювання соціології 

як методу та значення соціально-філософського обґрунтування соціології. Чисті 

форми соціації – власний предмет соціології. Соціологія як граматика 

суспільного життя. Триступенева концепція соціального знання: загальна, 

формальна та філософська соціологія. Критика зведення Дільтеєм суспільного 

життя до індивідів, їх властивостей і переживань (елімінація предмету 

соціології). Критика зведення Тьонісом людського життя до суспільної сфери 

(невиправдане розширення предмету соціології). 

Формальна соціологія. Переживання як матерія соціальна. Визначення форми 

через функцію уніфікації та надання цілісності матеріалу. Тематизація 

суспільства як міжлюдського, міжіндивідуального явища. 

Спроби класифікації чистих форм соціації. Класифікація Т.Абеля. 

Класифікація за трьома групами: соціальні процеси, соціальні типи, моделі 

розвитку. Класифікація за принципом віддаленості від безпосереднього 

суспільного життя. Ігрові форми. Вільне спілкування як найважливіша ігрова 

форма. 

Філософська соціологія. Філософія як дослідження передумов конкретно-

наукового пізнання. Філософія як виповнення фрагментарного змісту 

позитивного знання у картині світу. Соціологічна теорія пізнання як 

методологія застосування загальнонаукових методів у соціальних науках. 

Пов’язаність досліджуваного явища з інтересами дослідника як основа 

осмислення соціальних явищ. Теорія розуміння як знаряддя рефлексології, що 

робить проблематичним самоочевидне. Життя як ключова категорія теорії 

розуміння. 

Соціальна філософія і соціологія культури. Здатність абстрагування і 

виникнення інтелекту як результат розширення соціальної групи. Історія 

суспільства як історія зростаючої інтелектуалізації. Гроші та інтелект як чисті 

форми, що виключають безпосередність. Пряма пропорційність між зростанням 

відчуження між індивідами та їх свободою. Проституція як символ 

міжлюдських відносин у сучасному суспільстві. Об’єктивність як стиль 

сучасної культури. Критика субстанціалістського розуміння культури. 

 

Семінар 3. – 2 год. 

1. Методологія соціальних досліджень за Г.Зіммелем. 

2. Принцип диференціації і виявлення  предмету соціальної теорії. 

3. Поняття форми суспільного життя. Специфіка політичних форм асоціації. 

4. Багатоманітність форм соціальної взаємодії індивідів. 

5. Соціальні конфлікти. Політичні конфлікти у суспільстві. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 

1. Наведіть власний приклад чистої соціальної форми та проаналізуйте її та 

особливості відповідної їй матерії соціального життя. 



2. Проаналізуйте відмінність політичних конфліктів від їхньої соціальної 

матерії, зокрема агресії та запропонуйте власне бачення політичних 

інструментів опанування останньої. 

Контрольні запитання та завдання  

1. Що таке соціальна форма? 

2. Як сукупність соціальних форм дозволяє більш однозначно розуміти 

людей? 

3. Що є предметом соціальної диференціації за Зіммелем? 

4. У чому полягає амбівалентність соціальної свободи особистості за 

Зіммелем і, як на його думку, це ілюструє історія грошей? 

Рекомендована література. 

Основна 

Зиммель Г. Женская культура // Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: Юрист, 
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психологические исследования // Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: Юрист, 1996. 

- Т.2. - С.301 -348. 

Зиммель Г. Как возможно общество? // Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: 

Юрист, 1996. - Т.2. - С.509 - 528. 

Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: Юрист, 1996. - Т.2. - 

С.266 - 291. 
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Додаткова 
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ТЕМА 4. Теорія соціальної раціоналізації Макса Вебера. – (6 год.) 

 

Лекція (2 год). 



Методологія соціального пізнання за М.Вебером. Критика психологізму 

Дільтея. Приєднання до неокантіанського варіанту антинатуралістичного 

обґрунтування історичної науки Ріккерта. Розрізнення оцінки і віднесення до 

цінності. Цінність як установка певної  історичної епохи. Ідеальний тип. 

Ідеальний тип як засіб пізнання інтересів епохи. Генетичний і чистий ідеальний 

типи. 

Проблема розуміння і категорія соціальної дії. Розуміння соціальних явищ як 

основа для їх пояснення. Поняття соціальної дії. Розрізнення соціальної дії і 

поведінки на основі суб’єктивної осмисленості дії. Розрізнення соціальної дії та 

дії на основі орієнтації на іншого. Цілераціональна дія. Класифікація соціальних 

дій по відношенню до цілераціональної дії. Поняття чекання. Неможливість 

існування соціального поза індивідами. Поняття цільового союзу, союзу та 

інституту. Поняття визнання. Критика Дюркгейма у питанні про суб’єкт 

соціальної дії й про соціальний факт. 

Види соціальної дії. Цілераціональна, ціннісно-раціональна, афективна і 

традиційна дія. 

Поняття формальної раціональності. Раціоналізація як процес становлення 

сучасного західного суспільства. Матеріальна і формальна раціональність. 

Типи панування. Легальний тип панування. Бюрократія як чистий тип 

легального панування. Традиційний тип панування. Патріархальна і станова 

структура управління. Харизматичний тип панування. Харизматичний лідер. 

Дослідження етики і релігії. Перевага етики відповідальності перед етикою 

переконання. Пов’язаність свободи людини з раціональністю її дій. Господарча 

етика світових релігій. Протестантська етика і формування капіталістичної 

культури. “Останні цінності”, що стоять за протиставлення феноменів релігійної 

свідомості. Вимога мужнього прагнення пізнання істини як основи для етичного 

вибору. 

 

Семінар 4. – 2 год. 

1. Методологія соціальних досліджень за М.Вебером. 

2. Проблема об’єктивності наукового пізнання. 

3. Поняття соціальної дії. Проблема визнання. 

4. Проблема соціального ладу. Політичні інститути. 

5. Процеси раціоналізації західного суспільства. Теорія модернізації. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 

1. Проаналізуйте відмінність поняття раціонального у Р.Декарта та М.Вебера. 

2. Виявіть основні умови роботи науковця за працею М.Вебера «Наука як 

покликання». 

Контрольні запитання та завдання  

1. Що таке соціальна дія за Вебером? 

2. Назвіть основні типи соціальної дії. 

3. Що таке визнання і яка його роль у житті суспільства за Вебером? 

4. Назвіть основні типи панування за Вебером. 



5. Що таке етос за Вебером? 

Рекомендована література. 

Основна 

Вебер М. Господарство і суспільство. – К.: Всесвіт, 2012. – С. 23-58, 184-216. 

Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избр. Произведения. – 

М.: Прогресс, 1990. – С.707 – 735. 

Вебер М. “Объективность” социально-научного и социально- политического 

познания // Вебер М. Избр. Произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С.345 – 414. 

Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избр. 

Произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С.495 -546. 

Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избр. 

Произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С.602 – 643. 

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избр. 

Произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С.644 -706. 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. 

Произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С.44 – 60. 

 

Додаткова 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М.: Прогресс – 

Юниверс,1993. – С.489 – 570. 

Бендикс Р. Образ общества у Макса Вебера // Вебер М. Избранное. Образ 

общества. – М.: Юрист, 1994. – С.567 – 586. 

Вебер Марианна Жизнь и творчество Макса Вебера. – М.: РОССПЭН, 2007. – 

656 с. 

Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. — М.: 

Прогресс-Традиция, 2003. — 528 с. (Глава 4. § 2) 

Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. – М.: Политиздат, 

1991. – С.10 – 116. 

Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – В 4-х 

т.т. – СПб.: Петрополис, 1997. – С.299 – 313. 

 

 

ТЕМА 5. Теорія символічного інтеракціонізму Джорджа Герберта Міда. 

Теорія соціальних систем Талкота Парсонса – (4 год.) 

 

Лекція (2 год). 

Методологія соціального пізнання за Дж.Г.Мідом. Критика натуралістичного 

тлумачення поведінки особистості, критика утилітаристського індивідуалізму і 

жорсткого біологічного редукціонізму. 

Поняття міжіндивідуальної взаємодії. Жест як початкова фаза взаємодії. 

Значення як опосередковуюча ланка між жестом і реакцією на нього. 



Можливість прийняття ролі іншого. Перетворення фізіологічного організму у 

рефлексивне соціальне Я. Відсутність цілісної теорії соціальної структури. 

Відсутність аналізу змістового аспекту взаємодії. 

Внутрішній діалог “I” і “me” як двох підсистем соціального Я. 

Інтерналізована структура групової діяльності як специфічне для даного 

індивіда засвоєння сукупності установок інших. Нерефлексованість 

автономного “I”. 

Філософія акту. Реальність як серія ситуацій, у яких опиняється індивід. 

Складові акту: імпульс, перцепція, маніпуляція і консумація. 

Поняття перспективи як виразу специфічності взаємодії кожного її учасника з 

притаманним йому середовищем. Фізичний об’єкт, жива форма, соціальне Я – 

учасники різних перспектив. Реальність як плюральність систем різного роду. 

Соціальність як загальна характеристика реальності. 

Теперішнє як спосіб існування реальності. Неприступність минулого і 

майбутнього у якості реальності. Співвідношення складових акту з вимірами 

часу: перцепції з минулим, маніпуляції з теперішнім, консумації з майбутнім. 

Нове як реалізація принципу відносності, як перехід з однієї перспективи в 

іншу. 

 Сукупність символічних змістів свідомості, які визначаються і вичерпуються 

перспективами існування індивіда, як перцепт. Відповідність “me” і перцепта, 

“I” і моменту переходу з перспективи в перспективу. Переживання часу як 

фундамент розвитку соціального індивіда. Соціальність як онтологічна умова 

переживання. 

Поняття емерджентності. Взаємодія як момент існування значень. 

Несумісність позицій об’єктивного дослідника і учасника досліджуваного 

процесу. Неприступність значень для об’єктивного дослідження. Принципова 

неможливість виразити реальність взаємодії. 

Методологія соціального пізнання за Т.Парсонсом. Поняття елементарної дії, 

її компоненти: діюча особа, мета, ситуація, нормативна орієнтація дії. 

Розрізнення організму і “его”. Мета і час. Умови і засоби дії. Спосіб відношення 

елементів дії один до одного. 

Дія як система. Системи  дії. Три типи теоретичних систем: культура, 

природа, дія. Нередукованість підсистем в науках про дію одна до одної та до 

елементарної дії. Поняття соціальної дії. Складові соціальної дії: діюча особа, 

нормативна орієнтація, мета, ситуація, інша діюча особа, взаємні орієнтації, 

цінності. 

Функціоналістська концепція соціальної дії. Три основні підсистеми дії: 

культурна, особистісна і соціальна. Вимога включення у кожну з підсистем 

елементів інших двох. Нове формулювання поняття дії  та її складових: 

орієнтація на досягнення цілей, ситуація, нормативне регулювання, мотивація. 

Основні елементи дії: діюча особа, ситуація, орієнтація діючої особи на 

ситуацію. 

Поняття потреби-установки як основа об’єднання різних категорій  у системі 

особистості. Поняття рольових очікувань як основа об’єднання різних категорій 

у соціальній системі. Взаємність очікування. 



Поняття типових змінних. П’ять специфічних виборів діючої особи у 

ситуації: афективність – афективна нейтральність; орієнтація на себе – 

орієнтація на групу; універсалізм – партикуляризм; заданість – досягання; 

специфічність – дифузність. Типові перемінні як засіб поєднання теорії 

соціальної дії і функціонального підходу. 

Теорія функціональних вимог соціальних систем як розвиток концепції 

соціальної дії. Соціальна система як підсистема більш загальної системи дії. 

Чотири основні підсистеми дії: поведінковий організм, особистість, соціальна 

система, культура. Соціальна система як основа людських систем дії, що 

пов’язує між собою інші підсистеми дії. 

Поняття інституціоналізації, інтерналізації й соціалізації. Роль, колектив, 

норма, цінність як основні структурні категорії, що описують взаємодію 

індивідів в соціальній системі. 

Збереження зразка, інтеграція, досягнення мети і адаптації – функціональні 

вимоги до будь-якої системи дії. 

Система та оточуюче середовище. Проблеми екології та соціальні системи. 

 

Семінар 5. – 2 год. 

1. Проблема виникнення соціального за Дж.Г.Мідом. 

2. Структура соціального Я за Дж.Г.Мідом. 

3. Поняття елементарної соціальної дії, її структура за Т.Парсонсом. 

4. Проблема побудови теоретичної моделі соціальної системи. 

5. Соцієтальні системи та політична система суспільства: проблема 

співвіднесення. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 

1. Виявіть впливи філософії прагматизму та основні прагматичні мотиви у 

філософії Дж.Г.Міда. 

2. Проаналізуйте поняття самості у Міда та його зв’язок з поняттям 

ідентичності у символічному інтеракціонізмі загалом. 

3. Проаналізуйте можливість наскрізного застосування чотирьох 

функціональної моделі Т.Парсонса до усіх явищ соціального життя. 

4. Проаналізуйте функціональні засади політичної системи суспільства. 

 

Контрольні запитання та завдання  

1. Що таке «соціальне Я»? 

2. Як «соціальне Я» задає соціальні перспективи? 

3. Чи можна звести усі види соціальної взаємодії до міжособистісної і 

чому? 

4. Чим відрізняється методологія структурного функціоналізму від 

методології теорій збереження наявного стану? 

5. Що означає розглядати дію як систему? 



6. Для чого соціальні системи відокремлюють себе від навколишнього 

світу? 

Рекомендована література. 

Основна 

Мід Дж. Г. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста. 

– К. : Український центр духовної культури, 2000. – 374 с. 

Мид Дж.Г. Интернализованные другие и самость // Американская 

социологическая мысль: Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С.224-227. 

Мид Дж.Г. От жеста к символу // Американская социологическая мысль: 

Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С.215-224. 

Парсонс Т. О структуре социального действия. – М. : Академический Проект, 

2000. – 880 с. 

Парсонс Т. Соціальна структура і особистість. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 

338 с. 

Парсонс Т. Система современных обществ. – М.: Аспект-пресс, 1998. 

 

Додаткова 

Американская социология: перспективы, проблемы, методы. – М.: Прогресс, 

1972. – С.25-37, 360-379. 

Мид Дж.Г. Аз и я // Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: 

Изд-во МГУ, 1994. – С.227-237. 

Мид Дж.Г. Психология пунитивного правосудия // Американская 

социологическая мысль: Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С.237 – 259. 

Критика современной буржуазной теоретической социологии. – М.: Наука, 

1977. – С. 18-42, 68-94. 

Ионин Л.Г. Понимающая социология. – М.: Наука, 1979. – С.48-86. 

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура (фрагменты). – К.: Ин-

т социол., 1996. – С.81-108. 

Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: 

культура, личность и место социальных систем // Американская 

социологическая мысль: Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С.448-464. 

Парсонс Т. Функциональная теория изменения // Американская 

социологическая мысль: Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С.464-480. 

Тернер Дж. Структура социологической теории. – М.: Прогресс, 1985. – С. 

42-124, 219-270. 

 

ТЕМА 6. Суспільна і інституційна свідомість та діяльність. Соціальна і 

політична комунікація. – (4 год.) 

 

Лекція (2 год). 

 



Поняття соціального інституту. Функціональне витлумачення соціальних 

інститутів у позитивізмі. Антропологічна концепція соціальних інститутів 

А.Гелена. Раціоналістична модель соціальних інститутів М.Вебера. Ціннісні 

аспекти функціонування соціальних інститутів. 

Системні і соціальні інтеграції суспільства (Д.Локвуд, Ю.Хабермас). 

Системні інтеграції суспільства і соціальні інститути. Соціальні інтеграції 

суспільства і соціокультурний вимір суспільного життя. 

Інституціональна структура суспільства. Унікальність сполучення соціальних 

інститутів для кожного суспільства: історичні, функціональні та ціннісні 

аспекти. 

Основні виміри функціонування і дослідження соціальних інститутів. 

Інституціональні ідеї. Інституціональна діяльність. Інституціональні відносини. 

Інституціональні цінності та норми. Інституціональні організації. Приклад 

включення індивідів до інституту сім’ї згідно методології феноменологічної 

соціології (А.Шюц, П.Бергер, Т.Лукман). 

Альтернативні інституціональним структури суспільства. Поняття спілки у 

М.Вебера. Поняття громадськості у Ю.Габермаса. Комунікація і контркультура 

(М.Горкгаймер, Е.Фромм, Г.Маркузе). 

Суспільна природа свідомості. Поліструктурність суспільної свідомості. 

Поділ суспільної свідомості за суб’єктами. Свідомість суспільства. Свідомість 

народу. Свідомість нації. Свідомість маси. Свідомість класу (К.Маркс, Д.Лукач, 

М.Горкгаймер). Свідомість соціальної групи. Свідомість індивіда. 

Рівні суспільної свідомості. Емпірична і теоретична свідомість. Повсякденна 

свідомість і життєвий світ. Види суспільної свідомості. Політична свідомість. 

Правова свідомість. Моральна свідомість. Естетична свідомість. Філософська 

свідомість. Релігійна свідомість. Сфери суспільної  свідомості. Суспільна 

психологія (Г.Тард). Стани суспільної свідомості. Духовна атмосфера. 

Світогляд. Громадська думка. 

Наявне і належне у суспільній свідомості. Суспільний ідеал та шляхи його 

досягнення – трансцендентний та іманентний суспільний ідеал. Поняття 

ідеології (К.Маркс, К.Маннгайм, франкфуртська школа, Н.Луман, Ю.Габермас). 

Утопія і утопічна свідомість (К.Маннгайм). Типи утопій. Функції утопій. 

Свідомість і соціальна самоідентичність (Е.Сміт). Уявлені спільноти 

(Б.Андерсон). Соціальний конструктивізм. Поняття множинної соціальної 

ідентичності. 

Раціоналізація суспільства як зміщення акценту з неінституціалізованих форм 

діяльності на інституціналізовані. Формальна раціональність як мережа 

соціальних інститутів. 

Соціальний суб’єкт як суб’єкт пізнання у німецькій класичній філософії. 

Суспільна практика і проблема суб’єкта соціальних змін у марксизмі. Критика 

філософією життя одномірного розуміння поняття суб’єкта (Ф.Ніцше, 

В.Дільтей). Поняття інтерсуб’єктивності у феноменології Е.Гусерля і його 

послідовників. Критика суб’єкт-об’єктної парадигми пізнання М.Гадеґґером.  

Джерела розуміння у філософській герменевтиці Г.-Г.Гадамера. Поняття актора 



у сучасній соціальній філософії (американська школа, Ю.Габермас). Стратегічна 

і комунікативна дія. 

Соціальні групи як суб’єкти соціальної дії. Проблема колективної 

ідентифікації і колективної соціальної дії. Поняття соціальної маси і народу (Ж.-

Б.Віко, К.Ясперс, Х.Ортега-і-Гассет). Соціалізація. Поняття соціальної ролі 

(Дж.Мід, Т.Парсонс, Я.Морено, Е.Бернс). Засвоєння і створення соціальних 

ролей. 

Поняття соціальної комунікації. Парадигмальний поворот до теми 

комунікації у філософії. Критика теорій маніпуляції. Рамкові умови 

забезпечення соціальної комунікації. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 

1. Виявіть відмінності між теорією соціальних інститутів у позитивістській 

версії,  версії феноменологічної соціології та версії критичної соціальної 

теорії. 

2. Простежте основні етапи інституалізації згідно методології 

феноменологічної соціології та теорії критичного раціоналізму К.Поппера. 

3. Проаналізуйте поняття класової самосвідомості у теорії Д.Лукача. 

4. Виявіть відмінність співвідношення ідеології та утопії у К.Маннгайма та 

П.Рікера. 

5. Проаналізуйте та порівняйте соціальні причини появи утопій та антиутопій 

та їхні соціальні функції. 

 

Контрольні запитання та завдання  

1. Дайте визначення соціального інституту. 

2. У чому відмінність системних інтеграцій від соціальних? 

3. Що таке інституціональна структура суспільства? 

4. Назвіть основні виміри функціонування і дослідження соціальних 

інститутів. 

5. В чому відмінність понятійного та метафоричного використання 

поняття «суспільна свідомість»? 

6. В чому відмінність уявлень про суспільний ідеал у філософії І.Канта 

та Ґ.Геґеля? 

7. Що таке уявлені спільноти? 

8. Як можлива множинна соціальна ідентичність? 

 

Семінар 6. – 2 год. 

1. Поняття утопії. Класичні утопії Давнього світу. 

2. Утопія і суспільний ідеал. 

3. Утопія й ідеологія. 

4. Утопія й антиутопія. 

5. Дія і комунікація. Роль людини в житті суспільства. 



6. Еліта і маси. Соціальні групи як суб’єкти соціальної дії. 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 

1. Проаналізуйте специфіку розгляду людини як суб’єкта соціальної дії та як 

носія соціальних якостей. 

2. Що характеризує колективну соціальну дію? 

3. Проаналізуйте специфіку розгляду соціальних процесів під кутом 

парадигми соціальної комунікації. 

Контрольні запитання та завдання  

1. Чим відрізняються інструментальна та комунікативна раціональність 

як основа різних типів соціальної дії? 

2. В чому специфіка маси як суб’єкту соціальної дії? 

3. Як функціонують еліти у високо диференційованому суспільстві? 

Рекомендована література. 

Основна 

Габермас Ю. Постметафізичне мислення. – К.: Дух і Літера, 2011. – 280 с. – 

С. 49-83, 152-197. 

Горкгаймер М. Критика інструментального розуму [Текст] / М. Горкгаймер ; 

[пер. з нім. М. Култаєва]. – Київ : ППС-2002, 2006. – 282 с. 

Жижек С. Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології. – К.: 

ППс-2002. – 510 с. 

Манхейм К. Идеология и утопия. - М.: Юрист, 1994. - С.7 - 94, 164 - 219. 

Мор Т. Утопія. Кампанелла Т. Місто Сонця. - К.: Дніпро, 1988. 

Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2-х т.т. - М.: Мысль, 

1990. - С.5 - 237. 

Новгородцев П.И. Об общественном идеале. - М.: Пресса, 1991. - С.20 - 203. 

Леви-Строс К. Структурализм и экология // Леви-Строс К. Первобытное 

мышление. -  С.338 - 354. 

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. – СПб.: Наука, 2007. – 

648 c. – С. 193-239. 

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Дегуманизация 

искусства. - М.: Радуга, 1991. - С.40 - 228. 

Оруэлл Дж. 1984 // Оруэлл Дж. “1984” и эссе разных лет. - М.: Прогресс, 

1989.  

Поппер К. Открытое общество и его враги. - В 2-х т.т. - М.: Феникс, 1992. -

Т.1. - С.37 - 66 (гл.1 - 3), 199 - 211 (гл.9). 

Рікер П. Ідеологія та утопія. – К.:ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 386 с. (лекції 1, 5-6, 

10-12, 16. 



Хабермас Ю. О субъекте истории. Краткие замечания по поводу ложных 

альтернатив // Философия истории: Антология. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 

С.283 - 289. 

Хайдеггер М. Ницше: в 2-х т.. – М. : Владимир Даль, 2006. – Т. 2. – 458 с. – 

(розділ «Европейський нігілізм») 

Шаповал М. Загальна соціологія. - К.: Укр. Центр духов. культури, 1996. - 

С.19 -168, 177 - 181, 253 -355. 

Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение 

истории. - М.: Политиздат, 1991. - С.288 - 418. 

 

Додаткова 

Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания / П.Бергер, Т.Лукман [Перевод Е. Руткевич]. – М.: Медиум, 1995. – 323 с. 

Давыдов Ю.Н. Искусство и элита. - М.: Искусство, 1966. 

Ласки М. Утопия и революция // Утопия и утопическое мышление. - М.: 

Прогресс, 1991. - С.170 - 209. 
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нем. И. Д. Газиева ; под ред. Н. А. Головина]. – СПб. : Наука, 2007. – 648 c. 

Маравалль Х. Утопия и реформизм // Утопия и утопическое мышление. - М.: 

Прогресс, 1991. - С.210 - 232. 

Поппер К. Открытое общество и его враги. - В 2-х т.т. - М.: Феникс, 1992.  

Розова Т.В. Утопия как социокультурный феномен. - Одесса: Астропринт, 

1996. 

Одуев С.Ф. Тропами Заратустры. - М.: Мысль, 1971. 
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Шелер М. Проблемы социологии знания / Пер. с нем., коммент., послесл. 

А.Н. Малинкина. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2011. – 303 

с. 

 

ТЕМА 7. Суспільні та інституційні відносини, цінності та норми. Соціальний 

простір та соціальна справедливість. – (4 год.) 

 

Лекція (2 год). 

Суспільні відносини і поняття соціального простору (П.Сорокін, П.Бурд’є). 

Соціальний статус. Вертикальна і горизонтальна стратифікація. Економічна, 

політична і професійна стратифікація. Соціальна мобільність. Поняття 

соціального впливу. Символічний капітал і символічна влада. 

Суспільні відносини і соціальні відносини. Поняття соціальної рівності і 

соціальної нерівності (стоїки, Т.Гоббс, М.Бердяєв). Поняття соціальної 

справедливості і соціальної несправедливості (Дж.Ролз, О.Гьоффе). 



Зміна соціальної ідентичності та її причини. Соціальний статус та габітус 

(П.Бурд’є). 

Поняття соціального конфлікту. Конфлікти в процесі соціалізації. Конфлікти і 

соціальні групи. Діалектична теорія соціальних конфліктів (К.Маркс, 

Р.Дарендорф). Функціоналістська теорія соціальних конфліктів (Г.Зіммель, 

Л.Козер). Причини, гострота і тривалість конфлікту. Соціальні функції 

конфлікту. 

Вільний дискурс як шлях до подолання конфліктів. Поняття ідеальної мовної 

ситуації (Ю.Габермас). Консенсус як соціальна згода, що потребує постійного 

відновлення. Соціальний простір як простір комунікації. 

Поняття соціальних мереж. Співвідношення соціальних мереж та соціальних 

інститутів. Поняття соціального кластеру. 

Віртуальний простір та його соціальна значущість. Гіперреальність та 

симулякри (Ж.Бодріяр). 

Соціальна еволюція і поняття суспільної норми. Природні закони і соціальні 

норми (баденська школа неокантіанства, К.Поппер). Суспільні норми, цінності і 

поняття етосу (М.Вебер, Ю.Габермас). Суспільні норми, звичаї і традиції. 

Проблема визнання. Суспільні норми і зміна поколінь (Х.Ортега-і-Гассет, 

Г.Маркузе). 

Соціальні цінності і соціальні спільноти. Проблема легітимації. Критика 

традиційних цінностей як підстава соціальної модернізації. Переоцінка всіх 

цінностей (Ф.Ніцше). Соціальний досвід і джерела цінностей. Цінності як 

підстава для творення і виправдання соціальних норм. 

Суспільні норми і соціальні норми. Соціальна норма і відхилення від неї. 

Поняття  аномії (Е.Дюркгейм). Проблема орієнтації у соціальному середовищі. 

Норми-правила і норми-чекання. Формальний і неформальний соціальний 

контроль. Поняття  соціальних санкцій. 

 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 

1. З’ясуйте смислове навантаження понять «символічний капітал» і 

«символічна влада». 

2. У чому специфіка поняття соціальної справедливості як чесності в теорії 

Дж.Ролза? 

3. Теорія легітимації Ю.Габермаса. 

4. Теорія спільнот Ф.Тьоніса. 

5. Соціальні цінності у філософії комунітаризму. 

 

Контрольні запитання та завдання  

1. У чому відмінність соціального та фізичного простору і чи 

перетинаються вони взагалі? 



2. Що таке соціальна субсидіарність? 

3. Якими є умови вільного дискурсу? 

4. Що таке соціальний кластер? 

5. Що таке симулякри? 

6. У чому полягає докорінна відмінність соціальних норм і законів 

природи? 

7. У чому відмінність легального та легітимного статусу суспільних 

явищ? 

8. Що таке неформальний соціальний контроль? 

 

Семінар 7. – 2 год. 

1. Поняття соціального простору і соціальної стратифікації. 

2. Соціальна ідентичність.  

3. Соціальна рівність і соціальна нерівність. Cоціальна справедливість. 

4. Конфлікти у суспільстві. Соціальні конфлікти. 

5. Соціальні норми та закони природи.  

6. Соціальне значення цінностей. 

7. Легітимація інститутів та особистостей. 

8. Консенсус і конфлікт інтерпретацій. 

 

Рекомендована література. 

Основна 

Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення 
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Виндельбанд В. Нормы и законы природы // Виндельбанд В. Избранное. Дух и 

история. – М.: Юрист,1995. – С.184-208. 

Гьоффе О. Демократія в епоху глобалізації. – К.: ППС-2002, 2007.  

Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. 

– М.: "Росспэн", 2002. – 289 с 

Поппер К. Открытое общество и его враги. – В 2-х т.т. – М.: Феникс, 1992. – 

Т.1. – С. 91-121 (гл.5). 

Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: «Канон-

пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002. – 624 с. 

Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 
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Сміт Е. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994.  

Сорокин П. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П. Человек. 

Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. – С.297-424. 



Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство = Gemeinschaft und Gesellschaft [Текст]: 
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Погорілого]. – К. : Дух і Літера, 2005. – 262 с. 

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 730 с. 

Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. – М.: Праксис, 

2010. – 264 с. 
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Додаткова 

Авалиани С.Ш. Природа знания и ценности. – Тбилиси, 1989.  

Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 

1986. – С.159-214. 

Майерс Д. Социальная психология. – Спб.: Питер, 1997. – С.631-672. 

Ручка А.А. Социальные ценности и нормы. – К., 1976. 

Тернер Дж. Структура социологической теории. – М.: Прогресс, 1985. – 

С.125-218. 

 

ТЕМА 8. Соціальна та інституційна структури суспільства. Соціальна 

модернізація, глобалізація та проблема соціальної свободи – (5 год.) 

 

Лекція (2 год). 

Соціальні організації як формалізоване нормативне втілення інституційної 

ціннісної раціональності. 

Теорії соціальних організацій. Соціальні впливи економічних організацій. 

Корпоративізація суспільства (Е.Дюркгейм). Інститут власності. Соціально-

політичні організації. Держава, політичні організації, громадські організації. 

Держава і громадянське суспільство. Тоталітаризм, етатизм, анархізм. Концепції 

держави як апарата примусу, надсуспільної сили, інструмента забезпечення 

інтеграції суспільства. Держава-субстанція і держава-уряд: континентальна та 

англо-американська традиції дослідження держави. Організації в сфері 

духовного життя суспільства. Наукові, освітні, культурні організації, заклади, 

установи. 

Вчення Н.Лумана про формальні організації: співвідношення автономних 

соціальних систем (політика, господарство, наука, релігія, право) з зовнішнім 

середовищем завдяки формальним організаціям. Розмаїття неформальних 

організацій. Протиставлення сфери громадськості адміністративним структурам 

(Ю.Габермас, Дж.Серл). 

Поняття соціального капіталу і проблема збереження довіри у суспільстві. 

Наддержавні соціальні утворення. 



Формування засад теорії соціальної модернізації (К.Маркс, О.Конт, 

Г.Спенсер, Ф.Тьоніс, М.Вебер). Економічний, політичний та культурний 

аспекти соціальної модернізації: індустріалізація, демократизація та культурні 

революції. Соціальні революції як каталізатори модернізаційних процесів 

(Ш.Ейзенштадт).  

Модернізація і раціональна критика традиційних соціальних інститутів. Роль 

філософії Просвітництва: легітимація та критика лінійності концепцій 

соціального прогресу. Секуляризація. Соціальні реформи і еволюційний вимір 

соціальної модернізації (К.Поппер). Теорія критики ідеологій Ю.Габермаса. 

Модернізація як вестернізація. Європоцентризм та його критика 

(М.Данилевський, О.Шпенглер, філософія постмодернізму). 

Теорії постіндустріалізму та суспільства споживання.  

Соціальна свобода як класична соціально-філософська проблема та її новітні 

інтерпретації. Екзистенційні виміри свободи (стоїцизм, екзистенціалізм). 

Інституційні виміри свободи (І.Кант, М.Вебер, лібералізм, Ю.Габермас). 

Смерть суб’єкта у філософії структуралізму (М.Фуко). Теорії номадизму і 

трансгуманізму. Критика дегуманізації сучасної цивілізації (Х.Ортега-і-Гассет, 

Ж.Бодріяр). Відродження суб’єктивності на засадах філософії соціальної 

релевантності. 

Роль особистості у соціальних змінах. Тенденції до зростання індивідуалізації 

сучасного суспільства (Г.Зіммель, М. Вебер, Н.Еліас, З.Бауман). 

Теорії соціальної відповідальності (Г.Йонас). 

 

 

Семінар 8. – 2 год. 

1. Проблема довіри у соціальних взаєминах. Поняття соціального капіталу. 

2. Формальні й неформальні організації. 

3. Основні шляхи модернізації сучасного суспільства. 

4. Вестернізація і критика імперіалізму 

5. Індивідуалізація versus масовізація сучасного суспільства 

6. Теорії соціальних мереж та соціальних спільнот 

 

Завдання для самостійної роботи       ( 2 год.) 

1. Порівняйте теорії соціальної модернізації К.Маркса та М.Вебера. 

2. Роль довіри у розвитку сучасного суспільства. 

3. Теорії соціального капіталу. 

4. Теорія формальних організацій: філософське обґрунтування. 

5. Історична роль індустріалізації. 

6. Здобутки і втрати культурних революцій. 

7. Постмодерністська критика центризму у соціальних теоріях. 

8. Теорія глобальних соціальних систем Н.Лумана. 

9. Теорія світ-системного аналізу Е.Валерстайна. 



10. Теорія масової комунікації М.Маклюена. 

11. Теорія зіткнення цивілізацій С.Гантінгтона. 

12. Теорія структурації Е.Гіденса. 

13. Теорія суспільства ризику У.Бека. 

14. Основні теорії індивідуалізації сучасного суспільства. 

15. Аналіз дослідницької програми смерті суб’єкта. 

16. Права і свободи людини: філософське обґрунтування взаємозв’язку. 

 

Контрольні запитання та завдання  

1. Назвіть основні теорії модернізації. 

2. Назвіть основні теорії глобалізації. 

3. Назвіть основні теорії формальних організацій. 

4. Назвіть основні теорії соціального капіталу. 

5. Що таке вестернізація? 

6. Як співвідносяться поняття «суспільний прогрес» і «модернізація»? 

7. У чому сенс критики ідеологій? 

8. Назвіть соціальні інститути, з яких почалися процеси глобалізації. 

9. Що таке мультикультуралізм? 

10. Які аргументи за і проти антиглобалізму можна навести? 

11. Як розумів зв’язок свободи і екзистенції К.Ясперс? 

12. Як демократія інституційно забезпечує реалізацію політичної свободи 

особистості? 

13. Чому розвиток соціальних систем потребує зростання індивідуалізації 

сучасного суспільства? 
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Підсумкова контрольна робота  

1. Що чи хто є основною продуктивною силою суспільного виробництва, за 

К.Марксом? 

А. Ідеологія. 

Б. Люди. 

В. Капіталісти. 

Г. Пролетаріат. 

Д. Знаряддя праці. 

 

2. Що в ідеології є визначальним за Марксом? 

А. Поневолення мас. 

Б. Самосвідомість класу. 

В. Хибна свідомість. 

Г. Усвідомлення власного матеріального інтересу. 

Д. Символічна система. 

 

3. Що найбільш суттєве змінюється в результаті соціальних революцій, за 

Марксом? 

А. Панівний спосіб матеріального виробництва. 

Б. Панівний клас. 

В. Панівна ідеологія. 

Г. Форма правління. 

Д. Панівна форма власності. 

 

4. Який спосіб виробництва випадає з лінійної схеми розвитку людства? 

А. Комуністичний. 

Б. Античний. 

В. Азійський. 

Г. Первіснообщинний. 

Д. Капіталістичний. 

 

5. Що таке «соціальний реалізм» за Дюркгаймом? 

А. Примат індивідуального над соціальним. 

Б. Примат соціального над індивідуальним. 

В. Діалектика індивідуального і соціального. 

Г. Домінування фактів колективної свідомості. 

Д. Домінування фактів внутрішнього соціального середовища. 

 

6. Панування якого типу права у суспільстві визначає домінування у ньому 

органічної соціальної солідарності, за Е.Дюркгаймом? 

А. Конституційного. 

Б. Карного. 

В. Земельного. 

Г. Реститутивного. 



Д. Сімейного. 

 

7. Яка теза належить лише Дюркгайму? 

А. Все соціальне є священним. 

Б. Все соціалістичне є священним. 

В. Все розумне є священним. 

Г. Все розумне є дійсним. 

Д. Все священне є соціальним. 

 

8. Які типи самогубств не належать до основних соціальних типів? 

А. Аномічне. 

Б. Альтруїстичне. 

В. Групове. 

Г. Терористичне. 

Д. Егоїстичне. 

 

9. Який метод пізнання є адекватним при пізнанні життя, за Зіммелем? 

А. Позитивний. 

Б. Порівняння. 

В. Інтроспекція. 

Г. Розуміння. 

Д. Каузальний. 

 

10. Що з нижче перерахованого не є соціальною формою, за Зіммелем? 

А. Соціальна матерія.  

Б. Соціальні інститути. 

В. Соціальні конфлікти. 

Г. Соціальні типи. 

Д. Соціальні моделі. 

 

11. Як ще називає чисті соціальні форми Зіммель? 

А. Справжні. 

Б. Типові. 

В. Ідеальні. 

Г. Релігійні. 

Д.Ігрові. 

 

12. Що не належить до основних умов соціального буття за Зіммелем? 

А. Матеріальне виробництво. 

Б. Соціальна матерія. 

В. Соціальні норми. 

Г.Соціальні форми. 

Д. Індивідуальне сполучення соціальних форм. 

 

13. Що не є основним типом соціальної дії, за М.Вебером? 



А. Афективна дія. 

Б. Ціле-раціональна дія. 

В. Традиційна дія. 

Г. Легальна дія. 

Д. Ціннісно-раціональна дія. 

 

14. Що таке матеріальна раціональність, за М.Вебером? 

А. Раціональність виробництва. 

Б. Раціональність цінностей. 

В. Раціональність матеріальних цінностей. 

Г. Раціональність психологічних станів. 

Д. Раціональність речей. 

 

15. Які типи панування належать до основних за М.Вебером? 

А. Легітимний. 

Б. Легальний. 

В. Традиційний. 

Г. Демократичний. 

Д. Харизматичний. 

 

16. Яке поняття розробляв М.Вебер для позначення стилю життя і поведінки 

окремих соціальних груп? 

А. Етос. 

Б. Етика. 

В. Відповідальність. 

Г. Мораль. 

Д. Ідеологія. 

 

17. Який інтеракціонізм обґрунтував Дж.Г.Мід? 

А. Системний. 

Б. Соціальний. 

В. Драматичний. 

Г. Символічний. 

Д. Іронічний. 

 

18. Чим є під символічним кутом зору, за Дж.Г.Мідом, кожна соціальна дія? 

А. Словом. 

Б. Думкою. 

В. Самістю. 

Г. Суспільством. 

Д. Жестом. 

 

19. Який термін передає, за Дж.Г.Мідом, роль зрілого учасника соціальної 

взаємодії стосовно дитини? 

А. Невідомий інший. 



Б. Сумнівний інший. 

В. Добре відомий інший. 

Г. Значимий інший. 

Д. Узагальнений інший. 

 

20. Що не входить до основних етапів розгортання соціального акту, за 

Дж.Г.Мідом? 

А. Імпульс. 

Б. Реакція. 

В. Перцепція. 

Г. Маніпуляція. 

Д. Консумація. 

 

21. Яка інша назва функціоналізму, який обґрунтовував Т.Парсонс? 

А. Функціональний структуралізм. 

Б. Культурний структуралізм. 

В. Структурний функціоналізм. 

Г. Культурний структуралізм. 

Г. Функціональний функціоналізм. 

 

22. Яка взаємодія передусім визначає систему, за Т.Парсонсом? 

А. Соціальна. 

Б. Символічна. 

В. Між системами. 

Г. Між системою і навколишнім світом. 

Д. Між навколишніми світами. 

 

23. Яка з функцій не належить до чотирьох основних, запропонованих 

Т.Парсонсом для пізнання системи дії? 

А. Адаптація. 

Б. Референція. 

В. Інтеграція. 

Г. Ціле досягнення. 

Д. Відтворення зразка. 

 

24. Яка підсистема не належить до складу соціальної системи, за Т.Парсонсом? 

А. Культура. 

Б. Соціальні норми. 

В. Соціальні ролі. 

Г. Колективи. 

Д. Цінності. 

 

25. Який з названих вимірів інституційного життя не є основним? 

А. Свідомість. 

Б.Діяльність. 



В. Структура. 

Г. Відносини. 

Д. Норми. 

 

26. Що таке інституційна структура суспільства? 

А. Структура соціального інституту. 

Б. Сукупність властивих даному суспільству інститутів. 

В. Сукупність суспільств, у яких наявний певний соціальний інститут. 

Г. Соціальна структура суспільства. 

Д. Сукупність соціальних організацій суспільства. 

 

27. Що, згідно Карлу Маннгайму, найменшою мірою стосується виміру 

належного у суспільній свідомості? 

А. Ідеологія. 

Б. Утопія. 

В. Наука. 

Г. Мораль. 

Д. Суспільний ідеал. 

 

28. Що таке соціальна ідентичність найбільшою мірою? 

А.Самоідентичність індивіда. 

Б. Ідентичність соціальної групи. 

В. Ідентичність індивіда з соціальною групою. 

Г. Ідентичність індивідів один з одним. 

Д. Ідентичність біологічних особин у групі. 

 

29. Хто не може бути суб’єктом соціальної дії? 

А. Особистість. 

Б. Соціальна група. 

В.Суспільство. 

Г. Суперкомп’ютер. 

Д. Супермен. 

 

30. Чим не може бути соціальна комунікація? 

А. Соціальною взаємодією. 

Б. Дискурсом. 

В. Невербальною комунікацією. 

Г. Маніпуляцією. 

Д. Соціальною організацією. 

 

31. Як називаються усі переміщення індивідів і груп у соціальному просторі? 

А. Соціальні ліфти. 

Б. Соціальні фільтри. 

В. Соціальні конфлікти. 

Г. Соціальна динаміка. 



Д. Соціальна стратифікація. 

 

32. Яка функція конфлікту не є соціальною? 

А. Агресії. 

Б. Структурації. 

В. Ідентифікації. 

Г. Символізації. 

Д. Мобілізації. 

 

33. Чим є норми щодо цінностей? 

А. Ототожненням. 

Б. Обґрунтуванням. 

В. Запереченням. 

Г. Інтерпретацією. 

Д. Ідеалізацією. 

 

34. Що не визначають соціальні цінності щодо індивіда? 

А. Народження. 

Б. Свободу. 

В. Мотивацію поведінки. 

Г. Соціальну ідентичність. 

Д. Світогляд. 

 

35. Чим є організації щодо соціальних інститутів? 

А. Опонентом. 

Б. Партнером. 

В. Засобом втілення. 

Г. Тотожністю. 

Д. Нічого спільного. 

 

36. Що не може бути джерелом довіри у суспільстві? 

А. Легітимний примус. 

Б. Нелегітимний примус. 

В. Ініціатива громадян. 

Г. Ініціатива спільнот. 

Д. Соціальна апатія. 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

1. Розкрийте смисл поняття “соціальна теорія” та його відношення до 

соціальної філософії. 

2. Поясніть роль суспільного виробництва у соціальному житті за К. 

Марксом. 

3. В чому полягає смисл класової боротьби за К.Марксом. 

4. В чому полягає специфіка соціального пізнання за Е.Дюркгаймом. 

5. Поясніть значення корпорацій у суспільному житті за Е.Дюркгаймом. 

6. Поясніть значення соціальних конфліктів у суспільному житті за 

Г.Зіммелем. 

7. Поясніть, чим зумовлена специфіка пізнання соціальних форм за 

Г.Зіммелем. 

8. Обгрунтуйте, чому цілераціональна дія є першим предметом дослідження 

для соціальної теорії з точки зору М.Вебера. 

9. Поясніть значення соціальних інститутів у суспільному житті за 

М.Вебером та їх зв’язок з етосом певних соціальних груп. 

10. Проаналізуйте специфіку дослідження проблеми виникнення соціального 

у філософії символічного інтеракціонізму Дж.Г.Міда. 

11. Поясніть значущість розгляду соціального світу як сукупності перспектив 

за Дж.Г.Мідом. 

12. Розкрийте смисл розуміння дії як системи за Т.Парсонсом. 

13. Поясніть структуру соціальної системи згідно теорії Т.Парсонса. 

14. Поясніть роль соціальних інститутів у суспільному житті. 

15. Розкрийте значення поняття “соціальний простір” для аналізу соціальних 

відносин. 

16. З’ясуйте функції соціальних конфліктів у житті суспільства. 

17. Проведіть порівняльний аналіз соціальних норм та цінностей. 

18. Поясніть відмінність легального та легітимного статусу явищ соціального 

життя. 

19. Доведіть необхідність розгалуженої мережі неінституціалізованих форм 

соціального життя. 

20. Розкрийте взаємодоповнюваність онтологічного та структурно-

функціонального дослідження суспільства. 

21. Наведіть основні ідеї, що стосуються предмета та методології соціальних 

досліджень за працею “Німецька ідеологія”. 

22. Розкрийте смисл принципу “розглядати соціальні факти як речі” за 

працею Е.Дюркгайма “Правила соціологічного методу”. 

23. Поясніть смисл поняття “соціальна солідарність” з точки зору аналізу 

проблеми соціального порядку за роботою Е.Дюркгайма “Про розподіл 

суспільної праці”. 

24. Доведіть важливість вивчення патологічних форм суспільного життя та 

розкрийте смисл поняття “аномія” за роботою Е.Дюркгайма “Про 

розподіл суспільної праці”. 



25. Назвіть умови суспільного буття за працею Г.Зіммеля “Як можливе 

суспільство”. 

26. Поясніть значення феномену спілкування для здійснення соціального 

життя та для соціального пізнання за працею Г.Зіммеля “Спілкування. 

Приклад чистої, або формальної соціології”. 

27. Розкрийте значення дослідження мотивації дій індивідів для вивчення 

явищ соціального життя на прикладі роботи М.Вебера “Протестанська 

етика та дух капіталізму”. 

28. Передайте основні вимоги до наукової діяльності за роботою М.Вебера 

“Наука як покликання та професія”. 

29. Проаналізуйте структуру “соціального Я” за роботою Дж.Г.Міда “Аз і Я”. 

30. Поясніть соціальне навантаження мови за працею Дж.Г.Міда “Від жесту 

до символу”. 

31. Проаналізуйте місце соціальної системи серед інших систем дії за працею 

Т.Парсонса “Система координат дії та загальна теорія систем дії: 

культура, особистість та місце соціальних систем”. 

32. Поясніть у який спосіб можливий аналіз соціальних змін у межах теорії 

соціальних систем за роботою Т.Парсонса “Функціональна теорія змін”. 

33. Поясніть сутність суспільного ідеалу за працею П.Новгородцева “Про 

суспільний ідеал”. 

34. Поясніть роль мас та людини у суспільному житті за працею К.Ясперса 

“Духовна ситуація часу”. 

35. Проаналізуйте концепцію соціальної еліти за працею Х.Ортеги-і-Гассета 

“Повстання мас”. 

36. Поясніть смислове навантаження поняття “соціальний простір” за працею 

П.Сорокіна “Соціальна та культурна мобільність”. 

37. Розкрийте смисл соціальної стратифікації та Поясніть канали соціальної 

мобільності за працею П.Сорокіна “Соціальна та культурна мобільність”. 

38. Поясніть смисл проблеми соціальної нерівності на прикладі праці 

М.Бердяєва “Філософія нерівності”. 

39. Поясніть спрямованість теорії “відкритого суспільства” К.Поппера за його 

працею “Відкрите суспільство та його вороги”. 

40. Проаналізуйте відмінність соціальних норм від природніх законів за 

працею К.Поппера “Відкрите суспільство та його вороги”. 

41. Розкрийте значення відчуження в суспільному житті за К.Марксом та у 

марксизмі. 

42. Розкрийте відмінність органічної солідарності від солідарності механічної 

за Е.Дюркгаймом. 

43. Проведіть порівняльний аналіз структури соціальної дії у М.Вебера, 

Дж.Г.Міда та Т.Парсонса. 

44. Поясніть значення понять “суб’єкт соціальної дії”, “носій соціальних 

якостей”, ”рушійні сили та чинники соціального розвитку” для аналізу 

соціальної дії. 

45. Проаналізуйте структуру соціальних інститутів, зв’язок між їх 

складовими та роль кожної з них. 



46. Проаналізуйте чотири види відчуження за працею К.Маркса “Економічно-

філософські рукописи 1844 року” та вкажіть найбільш значущий з них, з 

Вашої точки зору. 

47. Проаналізуйте зв’язок вимоги наукової об’єктивності з правильним 

формулюванням ціннісних суджень за працею М.Вебера ““Об’єктивність“ 

соціально-наукового та соціально-політичного пізнання”. 

48. Проаналізуйте поняття “утопія” у творах Т.Мора “Утопія” та 

Т.Кампанелли “Місто сонця”. 

49. Проведіть порівняльний аналіз поняття “ідеологія” в марксизмі та у праці 

К.Мангайма “Ідеологія та утопія”. 

50. Проведіть порівняльний аналіз концепцій соціального конфлікту 

К.Маркса та Г.Зіммеля та їх послідовників. 

51. Порівняйте вирішення проблеми соціального ладу у соціальних теоріях 

К.Маркса та Е.Дюркгайма. 

52. Порівняйте вирішення проблеми соціального ладу у соціальних теоріях 

Е.Дюркгайма та М.Вебера. 

53. Порівняйте теорії К.Маркса та М.Вебера щодо виникнення 

капіталістичного суспільства. 

54.  Порівняйте теорії цінностей неокантіанства з теорією цінностей 

М.Вебера. 

55. Порівняйте значущість свідомої компоненти соціальної дії у теоріях 

М.Вебера та Дж.Г.Міда. 

56. В чому полягає відмінність ідеології від утопії як вимірів належного у 

суспільній свідомості? 

57. В чому полягає специфіка розгляду соціальних груп у якості суб’єкта 

соціальної дії? 

58. Проаналізуйте переваги теорії соціальної стратифікації П.Сорокіна 

порівняно з теорією класів К.Маркса. 

59. Порівняйте механізми відтворення соціальних норм і цінностей. 

60. Проаналізуйте роль громадськості у здійсненні соціальних інтеграцій у 

суспільстві. 

 

 

 

 

 


