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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 9 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки  Обов’язкова 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

054 «Соціологія» 

Освітньо-професійна 

програма 

«Соціологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 270 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

68 год.  

Практичні, 

семінарські 

68 год.        - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

67 год.  

Індивідуальні 

завдання:  

  67 год.           

Вид 

контролю: 

екзамен 

Вид 

контролю: 

екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни:  ознайомити студентів з основними теоріями соціології та 

навчити користуватися ними під час виконання професійної  діяльності; розкрити 

евристичний потенціал ідей теоретиків соціології, ознайомити з методологічними 

підходами до аналізу соціальних явищ з позицій плюралізму,  тощо.  

Для досягнення цієї мети треба виконати наступні завдання:  

1) розглянути концепції видатних теоретиків класичної та модерної соціології; 

2) навчити студентів аналізувати соціальну ситуацію виходячи з різних 

підходів класичної та модерної соціології (ціннісного, політичного, 

економічного, релігійного, соціокультурного, гносеологічного, естетичного, 

тощо); 

3) допомогти засвоїти основні категорії, поняття та терміни класичної та 

модерної соціології;  

4) ознайомити студентів з основними методами класичної та модерної 

соціології;  

5) навчити студентів використовувати теоретичні концепти класиків соціології 

на практиці, під час аналізування української соціальної  ситуації. 

         В результаті вивчення курсу студенти повинні  

вміти: відтворювати основні характеристики соціологічних концепцій, критично 

їх оцінювати; мати навички інтерпретації взаємозв’язку цих концепцій з іншими 

теоріями загальної соціології; вміти використовувати на практиці методологічні 

рекомендації соціологів-класиків; опанувати категоріальний і понятійний апарат 

навчальної дисципліни, володіти базовими знаннями з історії соціології; вміти 

працювати з творами соціологів, філософів, психологів; зберігати толерацію та 

коректно захищати свою позицію в теоретичній дискусії; самостійно відшукувати, 

накопичувати і використовувати наукову інформацію за тематикою курсу;  

знати: основні сучасні соціологічні теорії, їх методологічні принципи, ключові 

поняття і категорії, їх співвідношення і варіанти інтерпретації, специфіку і 

сутність соціальних технологій, тенденції розвитку соціального пізнання. 
Вимоги до  результатів вивчення дисципліни 

В результаті вивчення дисципліни «Історія соціології» студент має 
сформувати такі компетенції: 

1. загальнонаукові (ЗНК) – 1) він має чітко представляти структуру 
сучасного гуманітарного знання, вміти аналізувати проблеми і процеси, які є 
соціально значущими, використовувати  методи гуманітарних наук в процесі 
здійснення професійної та соціальної діяльності; 

2) володіти культурою мислення, знати його закони і використовувати їх у 
дослідницькій, аналітичній та педагогічній діяльності; 

2. професійні (ПК) – 1) він має вміти використовувати сучасні соціологічні 
знання у професійній практиці; 

2) оцінювати результати власної наукової, навчальної і суспільної 



  

діяльності як частину загальних соціологічних досліджень, освітнього процесу і 
соціальних дій; 

3) використовувати знання з соціологічних дисциплін, надавати комплекси 
рішень у галузі керування персоналом; 

4) проводити аналіз соціальної ситуації з використанням новітніх 
соціологічних даних; 

5) вдосконалювати власну систему знань, неперервно підвищувати 
інтелектуальний рівень і рівень професійної майстерності на підгрунті 
самоосвіти. 



  

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. МОДУЛЬ 1. Соціологічні вчення ХІХ століття 

 

Тема 1. Предмет історії соціології як науки і коло її методологічних проблем 

 

Предмет історії соціології. Особлиості  її еволюції. Співвідношення 
предмету соціології та предметі історії соціології. Проблема періодізації історії 
соціології та критерії виокремлення періодів у історіко-соціологічному процесі. 
Методологічна проблематика та її эволюція. Роль окремих соціологів у процесі 
розвитку історії соціології. Особливості розвитку соціології в окремих странах. 
Основні напрямки у підходах до аналізу історико-соціологічного процесу: 
хронологічний, проблемний, національний, персонифікований та інші.  

Принципи і методи історико-соціологічного пізнання. Конкретні приклади з 
історії соціології. Генеза науки. Історія соціології як історичний досвід вирішення 
універсальних проблем розвитку теоретичної думки.  

 

Тема 2. Конт – основоположник позитивізму в соціології 

  

Особливості позитивістської соціології та соціологічної концепції О. Конта. 
Завдання соціології: аналіз законів соціального буття в його організаційних 
формах та процесссах розвитку. Соціологія як загальна теорія устрою та розвитку 
суспільства. 

О. Конт про соціальний факт, соціальну статику та соціальну дінаміку. 
Класифікація наук. Закон трьох стадій інтелектуального розвитку. Концепція 
соціального прогресу. Концепція взаємовідношення суспільства та індивіда.  
Систематизація людської моралі. Рост соціального почуття.  

О. Конт про методологічні проблеми науки, принципи дослідження, про 
роль методів спостереження, експеримента, порівняння. 

Місце соціології О. Конта в історії позитивізму. Оцінка ідей Конта в 
історико-соціологічному контексті розвитку соціологічної думки. Соціологічні 
ідеї О. Конта в Україні та Росії у XIX ст.  

 
Тема 3. Біолого-еволюційна соціологія другої половини ХIХ ст. Герберт Спенсер 
  

Особливості біолого-еволюційної соціології. Її  місце у розвитку ідей про 
суспільство.  

Особливості позитивізму Г. Спенсера. Його вчення про загальну еволюцію. 
Характеристика принципів соціального структурування та диференціації. Закон 
універсальної еволюції як принцип «інтеграції матерії». Суспільство як організм. 
Проблема еволюції та соціального прогресу. Особистість та соціальне ціле.  

Характеристика соціального організму через функції. Аналіз проблеми 
соціального контролю. Соціологічна концепція Г.Спенсера та її зв'язок  з 
етичними та естетичними поглядами. Утилітарізм та гедонізм.  

Оцінка ідей Г. Спенсера в контексті інших соціологічних школ та 
напрямків.  

 



  

Тема 4. Соціально-психологічні ідеї Г. Лебона і Г. Тарда 
 

Історичні передумови формування психологічного напрямку у соціології. 
Особливості концепцій Г. Лебона і Г. Тарда. Соціологія як інтерпсихологічна 
дисципліна. Соціальні процеси як процеси інтеріндивідуальні. Характеристика 
основних соціальніх законів. Робота «Психологія мас» Г. Лебона. Види натовпу.  
Поняття несвідомого у контексті теорії Г. Лебона. 

 «Натовп» та «публіка». Основні риси натовпу: пристрасть, егоїзм,  

односторонній ірраціональний мімесіс. Класифікація натовпу. 

Суспільна думка та базікання у концепції Г. Тарда. 

«Винахід» як акт індивідуальної творчості. Мода як  момент соціального 

розвитку.  

Г. Тард як основоположник соціальної психології. 

Значення ідей Г. Тарда для розвитку соціології, взаємодія з іншими 

соціологічними концепціями ХІХ –  ХХ ст. 

 

Тема 5. Лестер Уорд як представник психологічного напрямку  

в соціології XIX ст. 

 

Особливості концепції та основні праці Л. Уорда. 

Теоретична та практична соціологія. «Генезис» і «телезис» у концепції Л. 

Уорда. Борротьба природного і соціального у людині. Інтелект – як головна сила 

людського розвитку. 

Роль інтуіції, таланту, генія у суспільстві. Проблема прогресу. Соціократія – 

науковий контроль соціальних сил через колективний розум суспільства. 
Взаємозвязок  ідей Л. Уорда з концепціями О. Конта і Г. Спенсера. 

Психологічний еволюціонізм.  
Значення ідей Л. Уорда. 
Соціально-психологічні погляди Е. Фромма, Е. Еріксона, Х. Арендт і В. 

Райха. 
 
Тема 6. Соціологічні проблеми психоаналітичної концепції З. Фрейда 

 
Три етапи розвитку психоаналізу: кліничний, психологічний, метафізичний. 
Метафізичний етап (1913–1939): психоаналіз як філософсько-соціологічне 

вчення про людину, культуру та суспільство. Основні роботи цього періоду: «По той 
бік принципу задоволення», «Психологія масс і аналіз людського «Я», «Я та Воно», 
«Незадоволеність культурою» та інші. 

Аналіз проблем культури. З. Фрейд про структуру суспільства та його 
динаміку. Проблема конфлікту людини та суспільства. Проблема соціального 
контролю. 

Неофрейдизм і постфрейдизм. 
Вплив ідей психоаналізу на розвиток соціологічної думки, на соціальну 

філософію та масову культуру. 
 

Тема 7. Марксистський напрямок в соціології 



  

 

Основні категорії аналізу суспільства та соціальних процесів: суспільно-

економічна формація,  базіс та надбудова, класи, класова боротьба, революція і 

диктатура пролетаріату.  
 Ототожнення соціології з історичним матеріалізмом.  
Проблема відчуження у праці «Економіко-філософський рукопис» К. 

Маркса. 
Розвиток ідей про комуністичне суспільство та основні фази його розвитку, 

розвиток теорії держави та диктатури пролетаріату. Динаміка соціальних змін. 
Діалектико-матеріалістичний метод як методологія розкриття протирічь, шлях 
досягнення істини. 

Значення марксистського напрямку для розвитку суспільства. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Західноєвропейська та українська соціологія ХХ 
ст. 

 

Тема 8. Ф. Тьонніс як основоположник формальної немецької  

класичної соціології 

 

 «Спільність» та «суспільство» – найважливіші категорії соціологічної 
концепції Ф. Тьонніса.  

Характеристика соціального в концепції Ф. Тьонніса. 
Основні типи соціальних систем. Соціальні  колективи, соціальні 

організації. Типологія суспільних відношень. 
Участь Ф. Тьонніса у статистичних та соціографічних дослідженнях. 
Вплив ідей Ф. Тьонніса на розвиток соціологічної думки у Європі. 
 

Тема 9. Формальна соціологія Г. Зіммеля 

 

Головна мета соціологічного дослідження – описання чистих форм соціації. 
Предмет соціології. Соціологія культури Г. Зіммеля.  Розходження життєвого змісту 
та культурних форм. Проблема конфлікту. 

Аналіз масової культури. 
Індивід. Соціальні типи. Соціальні взаємодії. 
Індивід і свобода.  Проблема історичного часу. 
Соціологія релігії у розумінні Г. Зіммеля. 
Робота Г. Зіммеля «Філософія грошей». Універсалізм обміну. Гроші та їх 

роль у процесі обміну. Гроші як еквівалент особистісних цінностей.  
Історична судьба ідей Г. Зіммеля. 
 

Тема 10. Соціологізм концепції Е. Дюркгейма 

 

Соціальний факт, його характеристика. Соціальний факт та речь. Їх 
співвідношення. Метод соціології. Соціальна реальність.  

Розділення праці, його роль у процесі суспільних змінень. Місце 
солідарності у суспільстві. Типи солідарності: механічна та органічна. 



  

Концепція нормальних та патологічних соціальних фактів. Категорія 
«аномії». 

Теорія самогубств. Типи самогубств: егоістичні, альтруістичні, аномічні. 
Теорія релігії, функціональний підхід до її характеристики. Релігія як 

символічна система. 
Теорія моралі, її соціально-регулятивні функції. 
Місце соціологічної концепцї Е. Дюркгейма у історії соціології. 
 

Тема 11. Розуміюча соціологія М. Вебера 

 

 «Ідеальний тип» як теоретичний конструкт. Основні типи соціальних дій: 

– цілераціональна; – цінностно-раціональна; – афективна; – традиційна. 

«Протестантська етика та дух капіталізму». Релігійна мотивація економічної 

поведінки. Особливості католицької та протестантської освіти. Цінності як 

детермінанти людської поведінки. 

Праця М. Вебера «Політика як покликання та професія». 
Політична соціологія. Політичний лідер. Харізма. Поняття легітимності. Типи 

легітимного панування. Бюрократія, її характеристики. 
Праця М. Вебера «Наука як покликання та професія». 
Соціологія релігії. 
Значення соціологічної концепції М. Вебера. 
 

Тема 12. Социологічна концепція В. Парето 

 
Теорія соціальної поведінки В. Парето. Логічні та нелогічні дії. Почуття як 

глибинна основа людських дій. Теорія ірраціоналізації людської поведінки. 
Порівняння ідей В. Парето і З. Фрейда. «Осадки» та «деривації». Класифікація 
осадків. Клаісифікація деривацій.  

Теорія еліт В. Парето. Поняття еліти. Види еліт. Характерні риси правлячої 
еліти. Механізми керування масами («засобом сили» та «засобом доказу»). 
Соціальна стратифікація В. Парето. Циркуляція еліт як елемент підтримки 
соціальної рівноваги. Революція як доповнення циркуляції еліт, сутність 
революції.  Типи еліт у сфері політики («леви» та «лісиці») і у сфері економіки 
(«рант’є» та «спекулянти»). Теорія еліт В. Парето та сучасність. 

 

Тема 13. Соціологія кінця ХIХ – початку ХХ століть в  Росії 

 

Теоретико-методологічні основи соціології ХIХ – початку XX ст. у Росії.  

Основні напрямки: натуралістичний, теорія народництва, марксизм 

(легальний та нелегальний), психологічний напрямок, етнометодологія. 

 Творча доля та соціологічні погляди П. Сорокіна. Е. В. Де Роберти и  Н. И. 

Кареев як представники психологічного напрямку. Плюралістична концепція М. 

М. Ковалевського. Соціальна філософія Н. Я. Данілевського, К. Н. Леонтьєва. 

Соціологічні погляди Н. К. Міхайловського. Соціологічні ідеї М. А. Бакуніна та 

П. А. Кропоткіна. 



  

 

Тема 14. Соціологія М. П. Драгоманова. 

 

Драгоманов Михайло Петрович – один з фундаторів української соціології. Специфіка 

предмета соціології та її методу. Сутність і значення історико-порівняльного методу в 

соціології, принцип багатофакторного аналізу суспільних явищ. Концепція соціальної еволюції, 

революції та процесу.  

Політична соціологія М. Драгоманова: влада як соціологічне явище, форми державного 

устрою. Концепція державного федералізму. Самоврядування    і центризм. М. Драгоманов про 

особливості соціально-культурного розвитку України.  

 

Тема 15. Соціологічна проблематика у творчості О. О. Потебні  

 

Мова як евристична діяльність. Міф як загальнолюдський пізнавальний процес, етап 

переходу до наукового знання. Мова – інтегруючий індикатор етносу, чинник розвитку його 

самобутньої культури, світосприймання та менталітету. Цивілізація як наслідок взаємодії 

культур, їх збагачення та прогресу загальнолюдської культури. Критика політики 

денаціоналізації та можливостей єдиної загальнолюдської мови як процесів, що загрожують 

розвитку загальнолюдської культури.  

 

Тема 16.  Соціологічна концепція Богдана Олександровича Кістяковського  
 

Теоретичні витоки соціології Б. Кістяковського. Проблеми логіки і методології 

наукового пізнання (плюралістичність методу аналізу соціальних явищ). Специфіка суспільних 

явищ.  

Специфіка предмета соціології. Достовірність і необхідність у соціології. Умови 

перетворення соціології в науку. Наукові категорії як пізнавальні засоби. Б. Кістяковський про 

феномен причинності суспільних явищ. Проблема цінностей у науковому дослідженні.  

 
Тема 17. Соціологічна система Микити Юхимовича Шаповала  

 
М. Ю. Шаповал як політичний діяч і вчений. Заснування Українського інституту 

громадознавства в Празі та його значення для розвитку української соціології. Основні напрями 

і проблематика соціологічних досліджень УІГ.  

М. Шаповал про систему соціологічного знання та його структурні елементи (загальна 

соціологія, соціографія, соціотехніка). “Загальна соціологія”  М. Шаповала та її історичне 

значення для розвитку української соціології.      М. Шаповал про основні категорії 

загальносоціологічної теорії. Суспільство та його елементи. Проблема особистості в концепції 

М. Шаповала. Історичні типи людини. Рушійні сили розвитку суспільства. Індикатори і 

чинники «соціальної сили» спільнот. М. Шаповал про соціальні процеси та їх типи. Об’єктивні 

та суб’єктивні чинники суспільного життя. М. Шаповал про основні причини поразки 

української революції і шляхи відродження національної і державної незалежності України.  

 

Тема 18. Соціологія політики В’ячеслава Казимировича Липинського  

  
В. К. Липинський як представник української політичної соціології. Особливості його 

соціологічної концепції. Проблеми української державності, причини занепаду та шляхи і 

засоби відродження.  



  

Історичний процес, механізми та провідні сили його розвитку, роль і значення держави, 

політичних еліт у ньому. Провід і народна маса. Роль творчої меншості в історії («войовники», 

«продуценти», «інтелігенти»). Роль географічного фактора в історії. Теорія еліти. Типи еліт 

(охлократія, класократія, демократія). Історія як циркуляція еліт. Утопічність ідеї гетьманства в 

Україні.  

 

 

 

МОДУЛЬ 2. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Американська соціологія ХХ ст. 

 
Тема 19. Класичні тенденції і пошук нової парадигми. Чиказька школа  

в соціології США. Емпірична американська соціологія 

 
Загальна характеристика емпіричної соціології. Методологічні основи.  У. 

Томас и Ф. Знанецький «Польський селянин у Європі та Америці»; Лінд 
«Мідлтаун», С. Стауфер «Американський солдат». 

Доминуюче положення Чиказької школи у американській соціології у 
період 1915–1935 рр., її вплив на розвиток соціології у Америці. 

Основні риси: поєднання емпіричних досліджень з теоретичними 
узагальненнями; широта теоретичних орієнтацій; інтерес до різноманітних 
методів отримання соціологічної інформації. 

Роберт Парк и Ернст Берджесс. Особливості соціологічної концепції. 
Проблема соціальної дистанції та соціального змінення.  

Р. Парк, Е. Берджесс «Введення у соціологію» («Зелена біблія»). 
Вивчення міжрасових та національних процесів. Маргінальна людина. 

Характеристика міграції як колективної поведінки індивідів. Подальшій розвиток 
ідей соціальної екології. Характеристика ідей соціалізації людини у суспільстві. 

 

Тема 20. Загальна теорія дії. Соціальні системи. Толкотт Парсонс 

 

Основні поняття: «діяч», «ситуація», «орієнтація діяча на ситуацію», 

«структура», «диспозиції»,  «функція». 

Функціональна залежність як співвідношення системи та її елементів. 

Структура одиниці дії. Система дії як сукупність одиниць дії та кількох видів 

відношень. Рівні соціальної дії. 

Соціологія – наука про соціальні системи, основним змістом якої є  

«людська поведінка». Методологія функціонального аналізу. Т. Парсонс – 

основатель функціоналізму та теорії соціальної системи.  

Праці Т. Парсонса: «Функціональна теорія змінень», «Система координат 

дії та загальна теорія систем дії: культура, особа та місце соціальних систем».  

Протиріччя Парсонівського синтезу. 

 

Тема 21. Функціональний структуралізм: Роберт Мертон 

 

Процедурні правила функціонального аналізу, теорії середнього рівня, 



  

основний категоріальний апарат Р. Мертона. Функції та дисфункції, латентні та 

явні функції та дисфункції. Понятя балансу дисфункцій та функцій. 

Участь Р. Мертона у прикладних дослідженнях масових комунікацій, 

міжособистих відносин та інше. 

Відмінність ідей Р. Мертона від ідей Т. Парсонса. 

Принципи ревізіоністської інтерпретації. 

 

Тема 22. Теорія конфлікту. Виникнення і розвиток 

 

Ральф Дарендорф – прибічник діалектичної теорії конфлікту. Особливості 

його концепції.  Принципіальні проблемы, методологічні положення. 

Льюіс Козер – представник конфліктного функціоналізму. Принципіальні 

положення, категорії, характеристика причин конфликту, його функцій. 

Інституціональний аналіз конфліктности у концепції Дж. Рекса. Проблема 

конфліктности у соціологічній теорії, спеціальна теорія конфлікту. Проблема 

синтезу теоретичних підходів. 

 

Тема 23. Теорія обміну 

 

Інтелектуальні коріння виникнення теорії обміну. Теорія обміну у 

психологічному біхевіорізмі. 

Д. Хомманс та його концепція обміну. Модель обміну у теорії соціології, 

образ суспільства за Д. Хоммансом. Формування концепції на стиці соціологічного 

мислення (постпозитивізму, соціального біхевіорізму) та економічного 

утілітарізму. Аналіз «реальної поведінки» раціонально діючого індивіда; ядро 

теоретичної моделі – принцип успіху. Елементарні форми обміну. 

Місце та роль теорії обміну у історико-соціологічному контексті.  

 

 

Модуль 3. Змістовний модуль 4. Сучасні соціологічні теорії. 

 

Тема 24. Теорія взаємодії. Символічний інтеракціонізм 

 

Теоретико-методологічна характеристика теорії ролей.  

Основні поняття: соціабільність, взаємодія, розум, суспільство та Я, роль, 

статус, суспільство та особа, ролева дистанція, ролевий конфлікт, експектация.  

Три класи експектацій: у сценарії, у інших акторах, у аудіторії. 

Цінність та недоліки теорії взаємодії, її місце у історико-соціологічному 

процесі. Взаємодія як неперервний діалог. 

Проблеми  «теорії» символічного інтеракціонізму.  

Теоретичні передумови виникнення. Джордж Герберт Мід та його роль у 

створенні теорії символічного інтеракціонізму. Соціальний акт,  комунікація, 

узагальнений інший, жест та символ, конвенціональний жест. 

«I» и «Me» – основні елементи ролевої теорії особи Дж. Міда. Місце та 

значення символічного інтеракціонізму у історико-соціологічному процесі. 



  

 

Тема 25. Феноменологічна соціологія та етнометодологія 
 

 Інтенціональність та інтерсуб’єктивність. Характеристика повсякденності, 
основні аспекти аналізу. Мотиви «для-того-щоб» та «тому-що». Поняття 
«феномен», «ноумен», «інтенціональність», «феноменологічна редукція». 

Загальна характеристика етнометодології. Етнометодологія та 
етносоціологія. Кризовий експеримент. Фонові експектації. Аналіз розмов. 
Індексні та обєктивні твердження. Полеміка про етнометодологію у соціологічній 
літературі. Переваги та недоліки. 

 
Тема 26. Критична соціологія 

 

Обєкт критичного аналізу – індустріалізм як проявл одномірності розвитку; 
найважливіша проблема – межі економічного росту. 

60–70-ті роки XX ст. – роки оновлення та критики американського 
суспільства. 

Представники: А. Гоулднер, Г. Маркузе, Ч. Міллс. А. Гоулднер: концепція 
«рефлексивної соціології» – маніифест гуманістичного активізму. 

Ч. Міллс: проблема моральної відповідальності соціолога перед 
суспільством. Соціологічне уявлення – це майстерність критично мислити. Г. 
Маркузе: одномірне суспільство та одномірна людина, одномірне мислення. 
Парадокси критичної теорії Г. Маркузе. 

Критичний раціоналізм: К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд.  
 

Тема 27. Теорія комунікативної дії Юргена Хабермаса 

 
Характеристика теорії комунікативної дії. Структури «життєвого світу» та 

соціальна дія. Концепція суспільства. 
«Система» та «життєвий світ», «знання та інтереси». Еволюція західного 

світу. 
Місце та значення теорії комунікативної дії Ю. Хабермаса. 
 
Тема 28. Концепції тоталітарного суспільства 
 
Визначення тоталітарного суспільства. Концепція тоталітарного синдрому 

К.Фрідріха та З.Бжезинського. Моделі тоталітарної влади Х.Арендт. Концепція 
тоталітаризму В.Райха. 

 
Тема 29. Соціологічні погляди П. Бурд’є, Е. Гідденса, Н. Лумана 

 
Теоретичні тенденції у соціології XX ст. Структурно-діяльнісний підхід. 

Поняття «соціального поля», «соціального капіталу». Різновиди соціального 
капіталу: символічний, соціальний, політичний капітал. Позиції та диспозиції. 
Символічне насилля, символічна влада. Хабітус. 

Е. Гідденс. Теорія структурації. Основні поняття: «структуруюча основа», 
«соціальний агент», «рефлексія агента», «стратифікаційна модель», 



  

«рефлексивний моніторінг дії», «структура», «система»; «структурація», 
«дискурсивна свідомість», «практична свідомість». 
Стратифікаційна модель поведінки. Теорія непередбачених наслідків дії. 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л П лаб сам Інд л п лаб сам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Соціологічні вчення ХІХ століття 

Тема 1. Вступна лекція.  
Предмет історії соціології 

як науки і коло її 

методологічних проблем. 

12 2 2 - 4 4      

Тема 2. Конт – 

основоположник 

позитивізму в соціології.  

16 4 4 - 4 4      

Тема 3. Біолого-

еволюційна соціологія 

другої половини ХIХ ст. 

Герберт Спенсер 

12 2 2 - 4 4      

Тема 4. Соціально-

психологічні ідеї  

Г. Лебона і Г. Тарда 

12 2 2 - 4 4      

Тема 5. Лестер Уорд як 

представник  

психологічного напрямку  

в соціології XIX ст. 

12 2 2 - 4 4      

Тема 6. Соціологічні 

проблеми  

психоаналітичної концепції  

12 2 2 - 4 4      



  

З. Фрейда 

Тема 7. Марксистський 

напрямок  

в соціології. 

20 4 4 - 6 6      

Разом за змістовим 

модулем 1 

96 18 18 - 30 30      

Змістовий модуль 2. Західноєвропейська та українська соціологія ХХ ст. 

Тема 8. Ф. Тьонніс як 

основоположник 

формальної немецької 

класичної соціології 

 

6 2 2 - 2       

Тема 9. Формальна 

соціологія Георга Зіммеля. 

6 2 2 - - 2      

Тема 10. Соціологізм 

концепції Еміля 

Дюркгейма 

10 4 4 - 2       

Тема 11. Розуміюча 

соціологія Макса Вебера. 

10 4 4 -  2      

Тема 12. Соціологічна 

концепція Вільфредо 

Парето 

6 2 2 - 2       

Тема 13. Соціологія кінця 

ХIХ – початку ХХ століть  

в  Росії 

6 2 2 -  2      



  

Тема 14. Соціологія М. 

П. Драгоманова. 
6 2 2  2       

Тема 15. Соціологічна 

проблематика у творчості О. 

О. Потебні 

6 2 2   2      

Тема 16. Соціологічна 

концепція  

Б. Кістяковського 

6 2 2  2       

Тема 17. Соціологічна 

концепція М. Шаповала 
6 2 2   2      

Тема 18. Соціологія 

політики В. Липинського 
6 2 2  2       

Разом за змістовим 

модулем 2 

74 26 26 - 12 10      

Усього годин  170 44 44 - 42 40      

Модуль 2 

Змістовний модуль 3. Американська соціологія ХХ ст. 
Тема 19. Класичні тенденції і 

пошук нової парадигми. 

Чиказька школа в соціології 

США. Емпірична 

американська соціологія 

14 4 4 - 2 4      

Тема 20. Загальна теорія дії. 

Соціальні системи. Толкотт 

Парсонс. 

8 2 2  2 2      

Тема 21. Функціональний 

структуралізм:  

Роберт Мертон. 

8 2 2  2 2      

Тема 22. Теорія конфлікту. 

Виникнення і розвиток. 
8 2 2  2 2      

Тема 23. Теорія обміну 8 2 2  2 2      

Модуль 3. Змістовний модуль 4. Сучасні соціологічні теорії  
Тема 24. Теорія взаємодії.  16 2 2  4 4      



  

Символічний інтеракціонізм 

Тема 25. Феноменологічна 

соціологія  

та етнометодологія 

12 2 2  4 4      

Тема 26. Критична соціологія. 8 2 2  2 2      
Тема 27. Теорія 

комунікативної дії.  

Юрген Хабермас. 

8 2 2  2 2      

Тема 28. Концепції 

тоталітарного суспільства 
8 2 2  2 2      

Тема 29. Соціологічні погляди  

П. Бурд’є, Е. Гідденса,  

Н. Лумана 

6 2 2  1 1      

Усього за 3-4 модулями 100 24 24  25 27      

Усього 270 68 68  67 67      

 



  

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Вступна лекція.  
Предмет історії соціології як науки і коло її 

методологічних проблем. 

1. Співвідношення предмету соціології як науки і 

предмету історії соціології. 

2. Коло методологічних проблем у зв'язку з 

розумінням предмету історії соціології: можливі 

підходи до вивчення історії соціології і розуміння її 

предмету; можливі критерії періодизації та існуючі 

підходи до них.  

3. Ставлення до розуміння предмету соціології 

соціологом-теоретиком, соціологом-прикладником, 

істориком соціології та їх ставлення до знання 

історії соціології. 

 

2 

2 Тема 2: Конт – основоположник позитивізму в соціології. 

1.  Причини виникнення позитивістської соціології на 

початку XIX століття. 

2.  Основні положення концепції О. Конта. 

3.  Ідея розвитку в концепції О. Конта. 

4.  Місце і значення ідей О. Конта в історії розвитку 

соціальної думки. 

 

4 

3 Тема 3. Біолого-еволюційна соціологія другої половини 

ХIХ ст. Герберт Спенсер 

1. Особливості біолого-еволюційної соціології. Місце і роль 

Г. Спенсера. 

2. Соціологічна концепція Г. Спенсера. «Закон 

універсальної еволюції». Еволюціонізм, органіцизм, 

функционалізм – найважливіші поняття концепції. 

3. Г. Спенсер про шляхи і стадії розвитку суспільства. 

4. «Підстави соціології» Г. Спенсера – перший крок 

побудови цілісної соціологічної системи на 

етнографічному матеріалі. 

 

2 

4 Тема 4. Соціально-психологічні ідеї Г. Лебона і Г. Тарда 

1. Предмет соціології і основні риси концепції Г. Тарда, 

що свідчать про психологізм переконань. 

2. Характеристика основних соціальних законів в роботі 

Г. Тарда «Закони наслідування». 

2 



  

3. Робота Г. Тарда «Особистість і натовп». 

4. Значення ідей Г. Тарда, їх взаємозв'язок із концепціями 

ХІХ ст. 

 

5 Тема 5. Лестер Уорд як представник психологічного 

напрямку в соціології XIX ст. 
1. Життєві і творчі віхи Лестера Уорда. 
2. Розуміння Л. Уордом  соціології як науки, що вивчає 

досягнення людських дій. 
3. Теоретична і прикладна соціологія в розумінні Л. 

Уорда. 
4. Л. Уорд про психічні фактори цивілізації. 

2 

6. Тема 6. Соціологічні проблеми психоаналітичної концепції  

З. Фрейда 
1. Зігмунд Фрейд – основоположник психоаналізу. 

Біографічні дані і основні роботи З. Фрейда. 
2.  З. Фрейд про структуру суспільства і його динаміку. 
3.  Проблеми культури, релігії, моралі в концепції З. 

Фрейда. 
Вплив ідей З. Фрейда на розвиток соціогуманітарного 

знання, на духовну атмосферу і масову культуру. 

2 

7 Тема 7. Марксистський напрямок в соціології. 

1.Життєві і творчі віхи К. Маркса і Ф. Енгельса. Основні 

ідеї. 

2. Марксизм як система філософських, економічних і 

соціально-політичних поглядів, основні поняття і 

принципи. 

3. Проблема конфлікту в концепції К. Маркса. 

4. Матеріалістична інтерпретація антропології (Ф. 

Енгельс). 

5. Значення ідей К. Маркса і Ф. Енгельса для розвитку 

суспільства і соціологічної думки. 

 

4 

8 Тема 8. Ф. Тьонніс як основоположник формальної 

німецької класичної соціології 
1. Основні життєві віхи і основні роботи Фердинанда 

Тьонніса. 
2. Основні теоретичні ідеї Ф. Тьонніса. 
3. Проблема волі в соціологічній концепції Ф. Тьонніса. 

4. Особливості формальної соціології Ф. Тьоніса. 

2 

9 Тема 9. Формальна соціологія Георга Зіммеля. 
1.  Біографічні дані. 
2.   Основні етапи духовної еволюції Георга Зіммеля. 
3.   Створення формальної соціології. 

2 



  

4.   Георг Зіммель і конфліктний функционалізм. 
5.   Конфлікт і трагедія культури. 
6.  Історична доля ідей Г. Зіммеля.  

 Тема 10. Соціологізм концепції Еміля Дюркгейма 
1.  Біографічні дані Еміля Дюркгейма. 
2.  Предмет і метод соціології в розумінні Е. Дюркгейма. 
3.  «Соціологізм» – філософська основа соціології Е. 
Дюркгейма. 
4.  Суспільно-історична концепція Е. Дюркгейма. 
5.  Суть і значення концепції соціологізму. 
6.  Теорія самогубства. Типи самогубств 

4 

 Тема 11. Розуміюча соціологія Макса Вебера. 
1.М. Вебер – основоположник розуміючої соціології і 
теорії соціальної дії. 
2. Основні типи соціальної дії, їх характеристика і 
особливості. «Ідеальний тип» як метод пізнання 
соціальної дійсності. 
3. Робота М. Вебера «Протестантська етика і дух 
капіталізму», її значення в розвитку соціологічних ідей. 
4.  Робота М. Вебера «Наука як покликання  і 
професія». 

Робота М. Вебера «Політика як покликання  і професія». 

4 

 Тема 12. Соціологічна концепція Вільфредо Парето 
1.  Життєві віхи і еволюція цінностей В. Парето – їх 

вплив на формування соціологічних переконань. 

2.  Соціологія як наука в концепції В. Парето. 

3.  Теорія соціальної поведінки В. Парето, її суть і 

основні принципи аналізу. 

4. Теорія еліт В. Парето. 

2 

 Тема 13. Соціологія кінця ХIХ – початку ХХ століть  в  

Росії 
1. Соціально-політичні, теоретичні умови і 

особливості розвитку соціологічної думки. 

2.  Основні  напрямки і школи. 

3.  Характеристика національного підходу до історії 

розвитку соціологічної думки. 

4.  Витоки соціологічної думки Росії. 

5.  Взаємовплив соціологічних ідей мислителів Росії. 

6.  Процес інституціоналізації російської  соціології. 

 

2 

 Тема 14. Соціологія М. П. Драгоманова. 

 

1. Драгоманов Михайло Петрович – один з фундаторів 

української соціології.  

2 



  

2. Сутність і значення історико-порівняльного методу в 

соціології, принцип багатофакторного аналізу суспільних явищ.  

3. Політична соціологія М. Драгоманова: влада як 

соціологічне явище, форми державного устрою. Концепція 

державного федералізму.  

4. М. Драгоманов про особливості соціально-культурного 

розвитку України.  

 

 

 Тема 15. Соціологічна проблематика у творчості О. О. Потебні  

 

1. Мова як евристична діяльність.  

2. Міф як загальнолюдський пізнавальний процес, етап 

переходу до наукового знання.  

3. Цивілізація як наслідок взаємодії культур, їх збагачення та 

прогресу загальнолюдської культури.  

4. Критика політики денаціоналізації та можливостей єдиної 

загальнолюдської мови як процесів, що загрожують розвитку 

загальнолюдської культури.  

 

2 

 Тема 16.  Соціологічна концепція Богдана 
Олександровича Кістяковського  
 

1. Теоретичні витоки соціології Б. Кістяковського.  

2. Специфіка предмета соціології. Достовірність і 

необхідність у соціології.  

3. Б. Кістяковський про феномен причинності суспільних 

явищ.  

4. Проблема цінностей у науковому дослідженні.  

 

2 

 Тема 17. Соціологічна система Микити Юхимовича Шаповала  

 
1. М. Ю. Шаповал як політичний діяч і вчений.  

2. М. Шаповал про систему соціологічного знання та його 

структурні елементи (загальна соціологія, соціографія, 

соціотехніка).  

3. “Загальна соціологія”  М. Шаповала та її історичне 

значення для розвитку української соціології.       

4. Проблема особистості в концепції М. Шаповала. Історичні 

типи людини.  

2 

 Тема 18. Соціологія політики В’ячеслава Казимировича 

Липинського  

  
1. В. К. Липинський як представник української політичної 

соціології.  

2. Проблеми української державності, причини занепаду та 

шляхи і засоби відродження.  

3. Роль творчої меншості в історії («войовники», 

«продуценти», «інтелігенти»).  

4. Роль географічного фактора в історії.  

2 



  

5. Теорія еліти. Типи еліт (охлократія, класократія, 

демократія).  

 Тема 19. Класичні тенденції і пошук нової парадигми. 

Чиказька школа в соціології США. Емпірична 

американська соціологія 
1. Класичні тенденції і пошук нової парадигми. 

2. Історичні умови виникнення і формування американської 

соціології. Основна проблематика. 

3. Місце і роль емпіричної американської соціології. 

4. 4.Основні етапи і відмінні риси в розвитку 

соціологічних ідей Чиказької школи. 

5. Основні представники Чиказької школи та їх роль в 

становленні і розвитку американської соціології. 

6. Особливості діяльності Роберта Парка та Ернста 

Бьорджеса в Чиказькій школі. 

Місце і роль Чиказької школи в світовому процесі 

розвитку соціологічної думки 

2 

 Тема 20. Загальна теорія дії. Соціальні системи. Толкотт 

Парсонс. 

1. Загальна теорія систем дії та її  

джерела. 

2. Т. Парсонс. Становлення концепції, основні ідеї. 

3. Системно-функціональне бачення суспільства: суть 

соціального порядку і соціальних змін. 

4. Інтерпретація соціальних цінностей в концепції Т. 

Парсонса. Типові змінні. 

Значення системного методу аналізу Т. Парсонса. 

2 

 Тема 21. Функціональний структуралізм:  

Роберт Мертон. 
1.  Особливості соціологічної концепції Р. Мертона. 
2.  Соціальна структура: функціональні і 
дисфункціональні явища. Соціальні процеси: виникнення 
і управління. 
3.  Робота Р. Мертона «Явні і латентні функції». 
4.  Соціологічний аналіз науки як особливого соціального 
інституту. 
 

2 

 Тема 22. Теорія конфлікту. Виникнення і розвиток. 
1.Основні методологічні принципи теорії конфлікту. 

2.  Діалектична теорія конфлікту: Р. Дарендорф. 

3.  Функціональна теорія конфлікту: Л. Козер. 

Плюралізм методологічних підходів в сучасній теорії 

конфлікту. 

2 

 Тема 23. Теорія обміну 

1.  Інтелектуальне коріння теорії обміну. 

2 



  

2.  Теорія обміну: Джордж К. Хоманс. 

3.  Структуралізм обміну: Пітер М. Блау. 

4.  Недоліки теорії обміну. 

 Тема 24. Теорія взаємодії. Символічний інтеракціонізм 
1. Теорія взаємодії – спроба ефективно вирішити 
проблему взаємовідносин суспільства та індивіда. 
2. Комплексний характер теорії взаємодії. 

3. Теорія ролей і її місце в теорії взаємодії. 

Теоретичні передумови виникнення символічного 

інтеракціонізму. 

Роль і значення Джорджа Герберта Міда в створенні 

теорії символічного  

    інтеракціонізму. 

Місце і значення концепції символічного інтеракціонізму 

в історико-соціологічному процесі. 

2 

 Тема 25. Феноменологічна соціологія  

та етнометодологія 
1. Теоретичні основи феноменологічної соціології. 
2. Особливості феноменологічної соціології. 

Представники. 
3. Теорія повсякденності. Альфред Щюц. 

4. Етнометодологія. Особливості. Перспективи розвитку. 

2 

 Тема 26. Критична соціологія. 
1. Теоретичні  і соціально-економічні передумови 

виникнення критичної соціології. 

2. Чарльз Міллс: проблема моральної відповідальності 

соціолога перед суспільством. 

Критичний раціоналізм: К. Поппер, І. Лакатос, П. 

Фейерабенд та ін. 

2 

 Тема 27. Теорія комунікативної дії. Юрген Хабермас. 
1.Життя і творчість Юргена Хабермаса. Основна 
проблематика його теоретичного пошуку. 
2. Теорія комунікативної дії. Основні категорії. 
3. Концепція суспільства. 

4. Еволюція західного світу і образ епохи за Хабермасом. 

2 

 Тема 28. Концепції тоталітарного суспільства 
 
1. Визначення тоталітарного суспільства.  
2. Концепція тоталітарного синдрому К.Фрідріха та 

З.Бжезинського.  
3. Моделі тоталітарної влади Х.Арендт.  
4. Концепція тоталітаризму В.Райха. 

 

2 

 Тема 29. Соціологічні погляди П. Бурд’є, Е. Гідденса,  

Н. Лумана 

1. Тенденція синтезу в соціологічній теорії. 

2 



  

Постмодернізм. 

2. Соціологічна концепція Пьєра Бурдьє. 

3. Теорія структурації Ентоні Гідденса. 

4. Самореферентні системи Нікласа Лумана. 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1 Тема 1. Вступна лекція.  
Предмет історії соціології як науки і коло її 

методологічних проблем. 

Познайомитися з програмою навчального курсу, 

вибрати підручники і хрестоматії з історії соціології, 

звернутися до Інтернет-технологій за інформацією з 

соціології ХІХ століття (О. Конт, Г. Спенсер, Г. Тард, Л. 

Уорд, К. Маркс). Осмислити місце і роль соціології ХІХ 

ст. у контексті історико-соціологічного процесу. 

 

4 

2 Тема 2: Конт – основоположник позитивізму в 

соціології. 

При вивченні позитивізму слід вивчати матеріал не 

тільки підручників, але і звернутися до першоджерел. 

Працюючи над текстами, необхідно виділити основні 

проблеми, дати характеристику поняттєвого словника 

дослідників, засвоїти творчий стиль викладу авторів, їх 

манеру дослідницького пошуку. Зрозуміти, що 

визначило появу позитивізму в ХІХ ст. і яка його роль в 

історико-соціологічному контексті. 

 

4 

3 Тема 3. Біолого-еволюційна соціологія другої половини 

ХIХ ст. Герберт Спенсер 

При вивченні позитивізму слід вивчати матеріал не 

тільки підручників, але і звернутися до першоджерел. 

Працюючи над текстами, необхідно виділити основні 

проблеми, дати характеристику поняттєвого словника 

дослідників, засвоїти творчий стиль викладу авторів, їх 

манеру дослідницького пошуку. Зрозуміти, що 

визначило появу позитивізму в ХІХ ст. і яка його роль в 

історико-соціологічному контексті. 

 

4 



  

4 Тема 4. Соціально-психологічні ідеї Г. Лебона і 

Г. Тарда 

При вивченні психологічного напрямку в соціології слід 

актуалізувати колишні знання з психології і показати, 

чому представники цього напрямку активно виступали на 

противагу ідеям позитивізму. 

Звертаючись до різних підручників і хрестоматій, 

важливо засвоїти, що об'єднувало і що відрізняло цих 

авторів. Яку роль вони зіграли в історико-

соціологічному  

процесі? 

 

4 

5 Тема 5. Лестер Уорд як представник психологічного 

напрямку в соціології XIX ст. 
При вивченні психологічного напрямку в соціології слід 

актуалізувати колишні знання з психології і показати, чому 

представники цього напрямку активно виступали на противагу 

ідеям позитивізму. 

Звертаючись до різних підручників і хрестоматій, 

важливо засвоїти, що об'єднувало і що відрізняло цих 

авторів. Яку роль вони зіграли в історико-соціологічному  

процесі? 

4 

6 Тема 6. Соціологічні проблеми психоаналітичної концепції  

З. Фрейда. 

При вивченні психологічного напрямку в соціології слід 

актуалізувати колишні знання з психології і показати, 

чому представники цього напрямку активно виступали на 

противагу ідеям позитивізму. 

Звертаючись до різних підручників і хрестоматій, 

важливо засвоїти, що  

об'єднувало і що відрізняло цих авторів. Яку роль вони 

зіграли в історико-соціологічному  

процесі? 

8 

7 Тема 7. Марксистський напрямок в соціології. 

Звертаючись до робіт К. Маркса і Ф. Енгельса, показати 

історію виникнення і розвитку понять та ідей марксизму. 

Відповісти на питання: «Чи був К. Маркс соціологом?». 

Аргументувати позицію, звертаючись до полемічних 

статей сучасності. Який зміст вкладає К. Маркс в термін 

«матеріальне»? Звертаючись до джерел, аргументуйте 

позицію. 

 

10 

8 Тема 8. Ф. Тьонніс як основоположник формальної 10 



  

німецької класичної соціології. 

При вивченні німецької формальної соціології (Ф. 

Тьонніс) особливу увагу приділити еволюції таких понять 

як спільність, суспільство, форма, зміст,  

взаємодія. 

Обґрунтувати, чому спільність і суспільство – основний 

критерій класифікації соціальних норм, життя, 

господарювання, сім'ї, права. 

Розкрити впливи ідей формальної соціології  

на формування соціологічних ідей. 

 

9 Тема 9. Формальна соціологія Георга Зіммеля. 

При вивченні німецької формальної соціології (Г. 

Зіммель) особливу увагу приділити еволюції таких понять 

як спільність, суспільство, форма, зміст,  

взаємодія. 

Обгрунтувати, чому спільність і суспільство – основний 

критерій класифікації соціальних норм, життя, 

господарювання, сім'ї, права. 

Розкрити типологію форм соціації за Г. Зіммелем. 

Розкрити впливи ідей формальної соціології  

на формування соціологічних ідей 

 

6 

10 Тема 10. Соціологізм концепції Еміля Дюркгейма 
При вивченні соціологічної концепції Еміля Дюркгейма, 

звернути увагу на процес інституціоналізації 

соціологічного знання. Показати, чому важливий цей 

процес. 

Зупинитися на роботах: «Метод», «Про суспільний 

розподіл праці», «Самогубство». 

Важливо показати, як поєднується теоретичний і 

емпіричний матеріал  

в концепції  Е. Дюркгейма. Яке його місце  

в історичному процесі? 

6 

11 Тема 11. Розуміюча соціологія Макса Вебера. 

Пропрацювати основні праці Макса Вебера. Визначити, 

чому його соціологічна концепція називається – 

розуміюча. 

10 



  

Дати характеристики основних типів соціальних дій. 

Підібрати приклади на кожен тип. Розкрити основні 

положення соціології політики, розробленої М. Вебером. 

12 Тема 12. Соціологічна концепція Вільфредо Парето 

Звернути увагу на еволюцію ідей автора про економічну 

теорію до соціологічних проблем, на особливості 

розвитку поняттєвого апарату в соціологічній теорії В. 

Парето. Написання есея. 

10 

13 Тема 13. Соціологія кінця ХIХ – початку ХХ століть  в  

Росії. 
1. Пропрацювавши тексти першоджерел, особливу 

увагу зосередити на історії розвитку ідей, полеміки і 

діалогах, розвиваючи інтерес до історико-культурного 

фону епохи, яка може сприяти забуттю або ренесансу тих 

або інших ідей і теорій. 

2. Виділити своєрідні діалогічні зв'язки: Кропоткін-

Спенсер. 

Написання есея. 

10 

14 Тема 14. Соціологія М. П. Драгоманова. 

1.Проаналізуйте основні положення політичної соціології М. 

Драгоманова. 

2. Опишіть концепцію державного федералізму М.Драгоманова.   

3. Напишіть есею на тему: М. Драгоманов про особливості 

соціально-культурного розвитку України. 

4.  Підготуйте реферат на тему: Релігійна соціологія 

М.Драгоманова.  

 

10 

15 Тема 15. Соціологічна проблематика у творчості О. О. 

Потебні 
1. Підготуйте доповідь на тему: Мова як еврістична  діяльність. 

1.  Напишіть реферат на тему: Цивілізація як наслідок 

взаємодії культур у концепції О.Потебні. 

2. Проаналізуйте основні положення  критики О.Потебнею 

політики денаціоналізації культури.  

 

2 

16 Тема 16. Соціологічна концепція Б. Кістяковського 
1. Проаналізуйте теоретичні засади соціології Б. 

Кістяковського.  

2.  Опишіть основні положення  соціології права Б.Кістяковського. 

3. Проведіть порівняльний аналіз понять правової реальності та 

правової дійсності.  

4. Напишіть есею на тему: Поняття доцільності та необхідності у 

соціології Б.Кістяковського. 

 

2 



  

17 Тема 17. Соціологічна концепція М. Шаповала 
1.Підготуйте реферат на тему: М. Шаповал про систему 

соціологічного знання та його структурні  елементи (загальна 

соціологія, соціографія, соціотехніка).  

2.Напишіть есею на тему: “Загальна соціологія”  М. Шаповала та її 

значення для розвитку української соціології. 

3. Підготуйте доповідь на тему: Проблема особистості у концепції 

М. Шаповала.  

 

2 

18 Тема 18. Соціологія політики В. Липинського 
1.Підготуйте доповідь на тему: В. Ліпинський як представник 

української  політичної соціології. 

2. Напишіть есею на тему: Проблеми української державності, 

причини занепаду та шляхи відродження.  

3. Підготуйтесь до дискусії  на тему: Роль творчої меншини у 

історії.  

 

2 

19 Тема 19. Класичні тенденції і пошук нової парадигми. 

Чиказька школа в соціології США. Емпірична 

американська соціологія 
1. Вивчити навчальний матеріал, визначений 
програмою курсу. 
2. Познайомитися з історією розвитку різних шкіл в 
соціології: Чіказькою і Колумбійською в США, з 
Британською в Англії, з Харківською в Україні та ін.  
3. Познайомитися з сучасною літературою, в якій 
аналізуються критерії наукової школи. 
4. Осмислити, в чому особливості Чіказької школи і 
що характерно для діяльності її представників на різних 
етапах її розвитку. 

Взяти участь в організації і проведенні рольової гри 

«Чіказька школа». 

4 

20 Тема 20. Загальна теорія дії. Соціальні системи. Толкотт 

Парсонс. 
1. Пропрацювавши тексти першоджерел, особливу 

увагу зосередити на історії розвитку ідей, полеміки і 

діалогах, розвиваючи інтерес до історико-культурного 

фону епохи, яка може сприяти забуттю або ренесансу тих 

або інших ідей і теорій. 

2.Виділити своєрідні діалогічні зв'язки: Парсонс-Мертон, 

Парсонс-Сорокін. 

4 

21 Тема 21. Функціональний структуралізм: Роберт Мертон. 

1. Пропрацювавши тексти першоджерел, особливу 

увагу зосередити на історії розвитку ідей, полеміки і 

діалогах, розвиваючи інтерес до історико-культурного 

4 



  

фону епохи, яка може сприяти забуттю або ренесансу тих 

або інших ідей і теорій. 

2. Виділити своєрідні діалогічні зв'язки: Парсонс-

Мертон. 

3.Звернути увагу на розвиток соціології науки. 

22 Тема 22. Теорія конфлікту. Виникнення і розвиток. 

Складіть план-аналіз твору, складіть план-синтез з 

виходом на проблему, представлену в роботах авторів. 

Сформулюйте питання  

до авторів творів. Запропонуйте свої варіанти відповіді. 

4 

23 Тема 23. Теорія обміну 

1. Пропрацювавши тексти першоджерел, особливу 

увагу рекомендуємо  зосередити на історії розвитку ідей, 

полеміки і діалогах, розвиваючи інтерес до історико-

культурного фону епохи, яка може сприяти забуттю або 

ренесансу тих або інших ідей і теорій. 

2. Виділити своєрідні діалогічні зв'язки: Хоманс-Блау. 

3. Зверніть увагу на те, що об'єднує концепції Хоманса і 

Блау, і що їх відрізняє. 

4 

24 Тема 24. Теорія взаємодії. Символічний інтеракціонізм 
1. Складіть план-аналіз твору, складіть план-синтез з 

виходом на проблему, представлену в роботах авторів. 

Сформулюйте питання  

до авторів творів. 

2. Зверніть увагу на нову символіку міста, 

сфотографуйте. Прокоментуйте або проінтерпретуйте. 

Поясніть, які нові тенденції в розвитку міста можна 

визначити через появу нових символів, знаків, реклами. 

10 

25 Тема 25. Феноменологічна соціологія та етнометодологія 

1. Складіть план-аналіз твору, складіть план-синтез з 

виходом на проблему, представлену в роботах авторів. 

Сформулюйте питання  

до авторів творів. 

2. Структуруйте власну реальну повсякденність, опишіть 

її, прокоментуйте її, використовуючи теоретичну 

концепцію А. Шютца. 

10 

26 Тема 26. Критична соціологія. 

Складіть план-аналіз твору, складіть план-синтез з 

виходом на проблему, представлену в роботах авторів, 

сформулюйте питання  

до них 

4 

27 Тема 27. Теорія комунікативної дії. Юрген Хабермас. 2 



  

Складіть план-аналіз твору, складіть план-синтез з 

виходом на проблему, представлену в роботах авторів. 

Сформулюйте питання  

до авторів творів. 

 Підготуйте реферати з теорії комунікації і за матеріалами 

Франкфуртської школи. 

28 Тема 28. Концепції тоталітарного суспільства 
Складіть план-синтез з виходом на проблему, 

представлену в роботах авторів (Х.Арендт, В.Райха). 
Сформулюйте питання до авторів творів. 

 Підготуйте реферати з теорії тоталітарного 
синдрому К.Фрідріха та З.Бжезинського.  

2 

29 Тема 29. Соціологічні погляди П. Бурд’є, Е. Гідденса,  

Н. Лумана 
Пропрацювавши тексти першоджерел, особливу увагу 
слід зосередити на історії розвитку ідей, полеміки і 
діалогах, актуалізуючи інтерес до історико-культурного 
фону сучасної епохи. 
 

4 

 
1. Індивідуальні завдання 

1.Причини виникнення позитивістської соціології на початку XIX століття. 

Основні положення концепції О. Конта. 

3.Ідея розвитку в концепції О. Конта. 

4.Місце і значення ідей О. Конта в історії розвитку соціальної думки. 

5.Соціологічна концепція Г. Спенсера.  

Г. Спенсер про шляхи і стадії розвитку суспільства. 

. Значення ідей Г. Тарда, їх взаємозв'язок із концепціями ХІХ ст. 
Проблеми культури, релігії, моралі в концепції З. Фрейда. 
9.Вплив ідей З. Фрейда на розвиток соціогуманітарного знання, на духовну 
атмосферу і масову культуру. 
10.Матеріалістична інтерпретація антропології (Ф. Енгельс). 
11.Значення ідей К. Маркса і Ф. Енгельса для розвитку суспільства і 
соціологічної думки. 
12. Георг Зіммель і конфліктний функционалізм. 
13. Конфлікт і трагедія культури. 
14. Історична доля ідей Г. Зіммеля. 
15. Суспільно-історична концепція Е. Дюркгейма. 
16. Суть і значення концепції соціологізму. 
17. М. Вебер – основоположник розуміючої соціології і теорії соціальної дії. 
18. Теорія еліт В. Парето. 
19.Взаємовплив соціологічних ідей мислителів України і Росії. 
20. Процес інституціоналізації російської і української соціології. 
21. Місце і роль емпіричної американської соціології. 

22. Основні етапи і відмінні риси в розвитку соціологічних ідей Чиказької 
школи. 



  

23. Системно-функціональне бачення суспільств: суть соціального порядку і 

соціальних змін. 
24.Інтерпретація соціальних цінностей в концепції Т. Парсонса. Типові 
змінні. 
25.Діалектична теорія конфлікту: Р. Дарендорф. 
26. Функціональна теорія конфлікту: Л. Козер. 
27.Структуралізм обміну: Пітер М. Блау. 

28. Недоліки теорії обміну. 

29. Роль і значення Джорджа Герберта Міда в створенні теорії символічного 

інтеракціонізму. 

30.Місце і значення концепції символічного інтеракціонізму в історико-

соціологічному процесі. 
31.Теоретичні основи феноменологічної соціології. 
32.Особливості феноменологічної соціології. Представники. 
33.Теорія повсякденності. Альфред Щюц. 

34. Етнометодологія. Особливості. Перспективи розвитку. 

35. Теоретичні  і соціально-економічні передумови виникнення критичної 

соціології. 

36. Чарльз Міллс: проблема моральної відповідальності соціолога перед 

суспільством. 

37. Критичний раціоналізм: К. Поппер, І. Лакатос, П. Фейерабенд та ін. 

38. Тенденція синтезу в соціологічній теорії. Постмодернізм. 

39. Соціологічна концепція Пьєра Бурдьє. 

40. Теорія структурації Ентоні Гідденса. 

 
 

8. Методи навчання 

 

Лекції, які проводяться на основі словесних методів навчання та елементів 

проблемного навчання, евристичної бесіди та супроводжуються 

мультімедійними презентаціями. 

Під час семінарських занять в навчальному процесі використовуються 

наступні: дискусії, контрольні роботи, тестовий контроль. 

При організації самостійної роботи студентів перевага надається 

написанню есе та індивідуальних науково-дослідних робіт з подальшим 

публічним виступом у групі. 

 
9. Методи контролю 

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Історія соціології” 

проводиться у вигляді поточного контролю знань студентів та оцінювання 

самостійної роботи студентів відповідно до робочого навчального плану. 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни “Історія соціології” 

проводиться за такими формами: 

а) під час семінарських занять: 



  

- опитування або тестування знань студентів з теоретичного матеріалу; 

- оцінка виконання завдань під час заняття; 

б) за результатами виконання індивідуальних завдань: 

-   оцінка виконання домашніх завдань під час заняття; 

-   обговорення матеріалів рефератів під час практичних занять; 

-  обговорення матеріалів доповідей з поставленого проблемного питання, 

проведення дискусій, підведення резюме з даного питання під час 

практичного заняття; 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота  
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Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

 

 

 

ЕСТS 

Оцінка ECTS     Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

зараховано 

матеріал засвоєний на високому рівні 

 
82-89 В 

 

Добре 

зараховано 

матеріал засвоєний на рівні вище середнього 

 75-81                С Добре 

зараховано 

в цілому матеріал курсу засвоєний за 

винятком окремих теоретичних положень 

 



  

66-74 D  Задовільно  

зараховано 

матеріал курсу засвоєний нижче середнього 

60-65 Е  Задовільно 

зараховано 

рівень засвоєння матеріалу задовольняє 

мінімальним вимогам 
35-59               FX                             Незадовільно 

не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34             F Незадовільно 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни  

 

12. Рекомендована література 
 

Основна література 

1. Бакіров В. Соціологія в Україні / Бакіров Віль // Сучасний стан і 

перспективи розвитку соціології в Україні та Європі / за наук. ред. 

Є. І. Головахи та О. Г. Стегнія. – К. : ІС НАНУ, 2008. – С. 20–25. 

2. Зарубіжна соціологія (ХХ – початок ХХІ ст.) : хрестоматія / відп. ред. 

В. Г. Городяненко. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2011. – 656 с. 

3. Култаєва М. Д. Західноєвропейська теоретична соціологія ХХ століття : 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Д. Култаєва, І. І. Шеремет ; за 

ред. В. С. Бакірова ; М-во освіти і науки України. – Х., 2014. – 294 с. 

4. Мусієздов О.О. Історія української соціології: Навчально-методичний 

посібник. - Харків, Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна, 2012. – 213 c. 

5. Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-

довідник / за наук. ред. В.М.Пічі. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2016. – 

687 с. 

6. Соціологія ХIХ –початку ХХ століття: хрестоматія / За ред. 

В.Г.Городяненка. – Дніпропетровськ: вид-во ДНУ, 2014. – 628 с. 

7. Соціологія ХІХ – початку ХХ століття : хрестоматія : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-

т ; за ред. В. Г. Городяненко ; [уклад.: В. Г. Городяненко, О. В. Гилюн]. – 

Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – 626 с. 

8. Сучасний стан і перспективи розвитку соціології в Україні та Європі / за 

наук. ред. Є. І. Головахи та О. Г. Стегнія. – К. : ІС НАНУ, 2012. – 188 с.  

 

Додаткова 

9. Афанасьев В. В. Западная социология ХХ века : учеб. пособ. / 

В. В. Афанасьєв. – М. : Канон+, 2012. – 288 с. 

10. Батыгин Г. С. История социологии : учебник [Электронный ресурс] / Г. С. 

Батыгин, Д. Г. Подвойский. – М. : ИД «Высшее образование и наука», 

2015. – 444 с. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/39086/ 



  

11. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / сост. и общ. пер. с 

фр. и послесл. Н. А. Шматко. Ч. 1. / Бурдье П. – СПб. : Алетейя, 2014. – 

567 с.  

12. Бурдье Пьер. Социология социального пространства : пер. с фр. Н. А. 

Шматко / Бурдье Пьер. Сер. Gallicinium.. – М. : Алетейя, Институт 

экспериментальной социологии, 2007. – 288 c. 

13. Голенкова З. Т. История социологической мысли в странах Центральной 

и Восточной Европы : учеб. пособ. / З. Т. Голенкова, Н. П. Нарбут. – М. : 

РУДН, ИС РАН, 2011. – 269 с.  

14. Желтов В. В. История Западной социологии: этапы, идеи, школы / В. В. 

Желтов. – М. : Академический Проект, 2013. – 863 с. 

15. Зборовский Г. Е. Теоретическая социология ХХ – начала ХХІ века : учеб. 

пособие для вузов / Зборовский Г. Е. – Екатеринбург : Изд-во Гуман.ун-

та, 2015. – 364 с. 

16. История теоретической социологии. XX век. Стабилизационное сознание 

и социологическая теория в век кризиса : учеб. пособие для вузов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – (концепции, фундаментальный учебник). – М. : 

Акад. Проект, Гаудеамус, 2010. – 308 с.  

17. История теоретической социологии. Начало XX века. Первый 

общетеоретический кризис социологии : учеб. пособие для вузов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – (концепции, фундаментальный учебник). – М. : 

Акад. Проект, Гаудеамус, 2010. – 354 с.  

18. История теоретической социологии. Социология второй половины XX – 

начала XXI века : учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

(концепции, фундаментальный учебник). – М. : Акад. Проект, Гаудеамус, 

2010. – 526 с. 

19. Теоретическая социология: Антология: в 2 ч. / Пер. с англ., фр., нем., ит. 

Сост и общ. ред. С.П.Баньковской. – М.: Книжный дом «Университет», 

2014. – Ч.1. – 424 с. 
20. Теоретическая социология: Антология: в 2 ч. / Пер. с англ., фр., нем., ит. 

Сост и общ. ред. С.П.Баньковской. – М.: Книжный дом «Университет», 
2014. – Ч.2. – 432 с. 

 
 


