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Будь-яка наука отримує відповідний статус тоді, коли 

сформувався її понятійно-категоріальний апарат, який становить 

основу, фундамент науки. Він формується поступово, іноді 

протягом багатьох років, поповнюючись новими поняттями і 

термінами. Усе це свідчить про те, що наука, у т.ч. й 

соціологічна, динамічна система, важливий соціальний інститут. 

Саме цим питанням і присвячено представлений навчальний 

посібник. 

 

І. Соціологія та її термінологічний апарат: дискусія 

продовжується 

1.1 Повернення до соціологічної теорії як пізнавальна і 

життєва необхідність. Перші терміни соціології 

Термін соціологія є похідним від двох слів: латинського 

sociеtas – суспільство і грецького logos – вчення. Цей термін 

(соціологія) ввів у науку французький соціолог Огюст Конт у 

1825 році, який розробляв позитивну філософію як цілісну 

систему знання про світ. На основі цієї філософії він намагався 

створити об’єктивну науку про суспільство, яка допомагала би 

людям діяти у відповідності з двома головними потребами:  у 

порядку і прогресі. Цю науку він спочатку називав соціальною 

фізикою, а пізніше соціологією.    

Отже, як вам уже відомо, соціологія є наукою про 

суспільство, і це визначення визнається всіма соціологами – і 

нашими вітчизняними, і зарубіжними. Але далі ситуація 

ускладнюється, оскільки саме суспільство, його структура та 

рушійні сили його розвитку різними вченими трактуються по-

різному. Для одних соціологів суспільство – такий самий об’єкт 

дослідження, як і природа. На думку цієї групи вчених, 

суспільство розвивається як усе живе, шляхом еволюції, від 

нижчих форм до вищих. Цей процес об’єктивний і від людини 

майже незалежний. Близьким до цього є марксистське розуміння 



     

суспільства, в основі розвитку якого знаходяться об’єктивні 

економічні закономірності, що призводять до соціальних 

революцій та переходу від нижчих суспільно-економічних 

формацій до вищих. 

Інші автори соціальних концепцій, навпаки, в основу 

розуміння суспільства ставлять людину, намагаючись з’ясувати, 

чому, як і для чого ця людина створює суспільство й живе у 

ньому. Тут на перший план виступають воля і прагнення людей 

до співжиття і створення соціальних груп; свідомість, яка гуртує 

людей у суспільстві; інтелект людини, яка шляхом усе нових і 

нових відкриттів та винаходів зумовлює технічний та соціальний 

прогрес. Розглядаються також інші феномени духовного життя, 

спілкування та взаємодія між людьми. 

Названі та інші соціологічні концепції мають своїх 

прихильників. Нині немає якоїсь єдиної всеохоплюючої теорії 

суспільства та його розвитку. Ситуація сьогодення визначає 

теоретичний плюралізм, тобто право на існування різних 

дослідницьких напрямів, про що йтиме мова у подальших 

лекціях. А якщо говорити про соціологічні терміни, то в цьому 

коротенькому вступному уривку лекції у якості основних можна 

назвати такі поняття, як соціологія, суспільство, людина, 

природа, еволюція, рушійні сили суспільства та ін. Мова 

йшла, як ви помітили, на теоретичному рівні. Зупинимось на 

цьому питанні докладніше. 

Сьогодні дедалі більше соціологів як західного світу, так і 

наших вітчизняних ставлять питання про необхідність 

повернення до теоретичної соціології. Характерно, що професор 

Ягеллонського університету у Кракові Піотр Штомпка у 

підзаголовок своєї статті „Много социологий для одного мира” 

включає таку фразу: „Большая теория” и теоретический 

плюрализм” (СОЦИС. – 1991. – №2). На початку своєї статті 

Штомпка повідомляє, що він був свідком зростання інтересу до 



     

теоретичних питань соціології на трьох конгресах 

Американської соціологічної асоціації: кожен раз засідання 

доводилось переносити в іншу аудиторію внаслідок великого 

напливу його учасників. 

Далі він називає найвидатніших соціологів ХІХ століття: 

це Конт і Спенсер, Маркс і Вебер, Зіммель і Дюркгейм – вони 

були видатними теоретиками.  

Соціологи повертаються до теорії у двох випадках, 

зауважує Штомпка. По-перше, це теоретизування як таке, як 

спосіб соціологічних роздумів. По-друге, при створенні теорій у 

різних сферах суспільного життя. Останнім часом соціологи 

різних шкіл і напрямів намагаються вирішити питання: що є 

суспільство? З цього приводу у 80-х роках ХХ ст. у галузі 

соціальної теорії намітився тісний союз між соціологією і 

філософією. Соціологи хоча й потерпіли поразку під сильним 

натиском філософії, але й філософія стала більш 

соціологічною. А соціологи самостійно зробили деякі 

філософські відкриття. Отже, названий союз був корисний для 

обох наук. І тому не дивно, що американський філософ Р. 

Коллінз виступає за „соціологічну філософію”. 

Далі Штомпка порівнює дві епохи: ХІХ і ХХ століття, при 

цьому ХІХ ст. називає золотим періодом класичної соціології. 

Щось подібне, на його думку, відбувається і в ХХ столітті, 

тільки на вищому теоретичному рівні. Усе це пов’язано  зі 

значними змінами в суспільстві – у його економічних, наукових, 

соціальних процесах. Варто тільки увімкнути телевізор під час 

вечірніх новин, і ви побачите натовпи людей, які мітингують, 

марширують, стискають кулаки, кидають каміння, будують 

барикади, викрикують лозунги і навіть іноді жертвують життям 

в ім’я перемін. 

Штомпка робить такий висновок: під час вирішальних і 

швидких змін існує велика потреба у загальній теорії, що 



     

виникає на рівні здорового глузду, і ця потреба частково 

пояснює нинішній розквіт теоретичної думки. З іншого боку, 

саме загальна теорія під час перемін демонструє найбільшу 

здатність впливати на соціальні процеси в широкому значенні 

цього слова. Більше того, „велика теорія”, що має справу з 

історією та соціальними подіями, здатна сильно вплинути на 

суспільну свідомість і через неї на вчинки людей. 

У диспутах відносно статусу теорії, на думку Штомпки, 

часто забувають про головний методологічний принцип: 

відмінність між універсальністю і загальністю. Теорії 

відрізняються за такими двома ознаками: 1) від глобальних до 

локальних, прив’язаних до певної місцевості і навіть соціуму; 2) 

від загальних до фрагментарних. 

Людське життя завжди ситуативне, локалізоване і таким, 

мабуть, залишиться завжди. Небезпечні ситуації, проблеми, 

погрози, і водночас шанси і перспективи, пише далі Штомпка, у 

кінці ХХ ст. породили цілу хвилю „великих теорій” глобального 

характеру. Теорії модернізму і постмодернізму, 

постіндустріального та „інформаційного суспільства” опинились 

на передньому плані у теоретичних дискусіях. Водночас дедалі 

частіше лунають заклики до інтеграції та синтезу різних теорій. 

Ось деякі конкретні приклади: відомий американський соціолог 

Д. Александер слідує за Парсонсом, висуваючи концепцію 

багатомірності; сучасний англійський соціолог Гідденс пропонує 

концепції „структуралізації” та „подвійності структур” як 

фундаментальних при аналізі суспільства. Сам же Штомпка, про 

що сказано в його статті, намагається відновити концепцію 

„соціального становлення”, але вже з інших, позамарксистських 

позицій. І тут же висловлює деякі критичні зауваження з 

приводу названих та інших концепцій західних соціологів. 

Ці теорії, на думку Штомпки, дають певне уявлення про 

суспільство, але в занадто дрібних масштабах; вони дозволяють 



     

побачити картину загалом, але з великої відстані. Мода на 

синтезовані теорії не применшує важливості аналітичних 

теорій. 

 

1.2 Концептуальний аналіз сучасної західної соціології 

При аналізі цього питання ми не будемо торкатися 

постмодерну в сучасній західній соціології. Це проблематика 

окремого спецкурсу. Будемо вести мову про деякі загальні 

тенденції і підходи в сучасній західній соціології, які варті уваги. 

І про наше ставлення до цих концепцій. 

Про деякі з них коротко йшлося в першому питанні лекції: 

там вони лише називалися. Уже їхні назви свідчать про 

збагачення термінологічного апарату соціології, який був 

абсолютно невідомий Конту, Спенсеру і навіть Веберу та 

Дюркгейму. 

Отже, коротко про окремі досить популярні на заході 

концепції і моделі. У цьому плані згадаємо теорію середнього 

рівня, що була висунута Робертом Мертоном півстоліття тому. 

Про неї я вже згадував вам на одному з молодших курсів (тоді я 

ще наводив приклад відносно того, якою картою можна 

користуватись, щоб визначити дорогу від Мадрида до 

Барселони; цей приклад у якості ілюстрації міститься в теорії 

Мертона.) У реальному житті немає потреби кожен раз 

звертатися до загальної соціологічної теорії. Для цього існують 

теорії середнього рівня, які допомагають досліднику застосувати 

висунуті гіпотези і концепції у реальній життєвій практиці, або 

отримані емпіричні дані при підведенні підсумків дослідження 

(скажімо, необов’язково звертатися до загальної теорії 

формування людини як особистості, коли йдеться про 

самопочуття індивіда в тому чи іншому соціальному 

середовищі: достатньо звернутися до так званої теорії 



     

середнього рівня про людину і соціальне середовище). Отже, 

теорія середнього рівня Р. Мертона є актуальною і сьогодні. 

       А тепер звернемось до ідей відомого американського 

соціолога ХХ ст., представника так званих „нових лівих” Райта 

Міллса (у колишньому СРСР користувалась значною 

популярністю його книга „Властвующая элита” у російському 

перекладі 1959р.). Другою відомою в наукових колах його 

книгою є монографія „Соціологічне уявлення” (Нью-Йорк, 

1959р.).  

Імідж теоретика, на думку Міллса, визначається такими 

трьома ознаками: 1) До кого теоретик адресується; 2) Наскільки 

він компетентний; 3) Який у нього запас знань. У своїй книзі 

„Соціологічне уявлення” він формує дві моделі соціології у 

відповідності з відповідями на поставлені вище три запитання. 

Першу модель функціонування соціології Міллс називає 

елітарною, оскільки вона розрахована на політичну еліту, 

керівників, консультантів та інших людей. Соціолог у 

середовищі названих людей виступає в ролі експерта, який 

забезпечує цю елітну групу людей не тільки потрібним для їх 

діяльності матеріалами, а й цінними рекомендаціями. 

Другу модель функціонуючої соціології Міллс називає 

популістською. У названій групі присутні прості люди, рядові 

члени суспільства. До них соціолог звертається з 

просвітницькими намірами, допомагаючи діяти за тих чи інших 

конкретних обставин. Як бачимо, обидві моделі Міллса 

відносяться до прикладної соціології, але між ними є суттєві 

відмінності. 

Типологію Міллса можна розповсюдити і на третю 

модель, яку умовно назвемо академічною. У цій групі людей 

соціолог звертається до своїх колег, таких же як і він, соціологів. 

У названій групі соціолога-теоретика можуть зрозуміти тільки 

спеціалісти. Це – середовище чистої науки, настільки чистої, що 



     

з нього, за словами Штомпки, деформується уся наука. Це, за 

його ж словами, інтелектуальна гра термінами, яка нічого не дає 

для справжньої науки.  

Звернемось до теоретичних концепцій ще двох західних 

соціологів: канадського соціолога і культуролога Герберта 

Маклуена (1911-1980 рр.) та видатного німецько-

американського соціального філософа, соціолога і психолога, 

представника Франкфуртської школи соціальних досліджень, 

одного із засновників неофрейдизму Еріха Фромма (1900-1980 

рр.) 

Отже, Герберт Маршалл Маклуен. Його погляди 

сформувались під впливом ідей Льюіса Мемфорда і П’єра 

Тейяра де Шардена. У центрі уваги Маклуена – розвиток 

культури як сукупності „засобів спілкування”, які формують 

людей та їх свідомість, на думку Маклуена. Зміна історичних 

епох, за його словами, визначається переворотами у розвитку 

культури, коли на перший план висуваються нові засоби 

спілкування. Так, епоха „печерної людини” характеризувалася 

обмеженим спілкуванням у рамках усної мови. А відправною 

точкою людини індустріальної епохи було винайдення 

друкарського станка. У кінцевому рахунку це призвело до 

виникнення національних мов, промислової революції, швидко 

зростаючої виробничої спеціалізації. В епоху електроенергії 

стираються грані між часом і простором, формується „глобальне 

поселення” („глобальная деревня” у рос. варіанті). Ще більше 

проблем виникає в епоху ЕОМ та засобів масової комунікації. 

Отже, щоб врятуватися від хаосу і загибелі, людство повинно 

навчитися управляти своїм розвитком.  

Цікавими є деякі роздуми Маклуена, пов’язані із 

взаємодією людства з навколишнім середовищем та 

виникненням екологічного мислення, які звучать зовсім по-

сучасному. 



     

А тепер звернемось до ідей видатного гуманіста ХХ ст. 

Еріха Фромма (див. його: Haben oder sein? (Иметь или быть. – 

М., 1988); Еріх Фромм. Революція надії // Сучасна зарубіжна 

соціальна філософія. Хрестоматія. – К., 1996. – С. 135-192 та ін.) 

Опублікував понад 20 монографій.  

Фромма цілком справедливо називають реформатором 

соціальної філософії фрейдизму, фундатором теорії 

гуманістичного психоаналізу. Теоретичні підвалини його вчення 

про цілісну людину сформувалися в 40-50-ті роки ХХ ст. в 

процесі творчого осмислення світової гуманістичної традиції. 

Особливо на нього вплинули Зігмунд Фрейд і Карл Маркс, 

причому він надавав перевагу Марксу. Віддавши належне 

класикам, Фромм пішов далі, розробивши оригінальну 

філософію людини.  

Ось деякі положення його вчення про людину. Історія 

людства, на думку Фромма, це історія людини у ворожій 

соціальній структурі. Виходячи з цього положення, Фромм 

розробив учення про соціальні характери як форми зв’язку між 

психікою індивіда і соціальною структурою суспільства. За 

Фроммом, кожному ступеню розвитку людини під впливом 

соціальної структури відповідає певний соціальний характер 

соціуму. І виділяє такі типи характеру: накопичувальний, 

експлуататорський, пасивний, ринковий. Сучасне йому 

капіталістичне суспільство Фромм розглядає як ступінь 

відчуження людини шляхом машинізації, комп’ютеризації та 

роботизації в ході розвитку НТР. Важливою особливістю 

поглядів Фромма є різке критичне ставлення до капіталістичного 

суспільства, яке доводить до вищої грані процес самовідчуження 

людини. 

 



     

1.3  Яка соціологія потрібна людям: дискусії вітчизняних і 

зарубіжних соціологів 

Аналіз названого питання розпочнемо з того, що до цих пір 

серед соціологів продовжується дискусія щодо предмета 

соціології. А розпочалася вона ще задовго до розпаду СРСР. 

Тривалий час, як вам відомо, соціологія в СРСР (після смерті 

Сталіна, який заборонив користуватись названим терміном) 

ототожнювалась з історичним матеріалізмом. Ось що писав з 

цього приводу, наприклад, ленінградський філософ В.Я. 

Єльмеєв навіть у 1986 році: „До цих пір не виникло необхідності 

(і навряд чи вона виникне) у загальній соціології як науці поряд 

з історичним матеріалізмом, який є синонімом соціології.” 

Проте Єльмеєв глибоко помилявся. Уже в 1989 році також 

російський філософ В.М. Іванов, а трохи пізніше його ж колеги, 

фундатори радянської соціології А.Г. Здравомислов, А.Г. 

Харчев, В.О. Ядов та інші уже з усією серйозністю ставлять 

питання про соціологію як самостійну науку. Те ж саме можна 

сказати про українських філософів та соціологів О.О. Якубу, 

Л.В. Сохань та деяких інших. Предметом  соціології майже всі 

вони вважали суспільні відносини та соціальні спільності людей, 

тим самим звужуючи її рамки. 

Спостерігалась і деяка плутанина в термінах. Зокрема, 

суспільне часто ототожнювалось із соціальним, хоча це 

неоднозначні поняття. Наприклад, свідомість є і соціальним, і 

суспільним феноменом, оскільки існує як на індивідуальному 

так і на суспільному рівнях. Те ж саме можна сказати про 

психологію.  

Друге зауваження: практика показує, що соціологи не 

замикаються лише на аналізі соціальних процесів, а 

досліджують також економічні процеси, питання розвитку 

науки, культури, політики, міжнародних відносин та багато 



     

інших. На цьому наголошують такі відомі зарубіжні соціологи, 

як Смелзер, Александер, Гідденс та інші. 

Аналізуючи практику дослідницької роботи в соціології, 

можна зробити висновок, що соціологи (і не тільки соціологи) у 

центр своїх досліджень завжди ставили людину та її життєві 

проблеми (а також її знання, думки, судження, цінності, 

орієнтації), реакцію індивіда на суспільні події та процеси. Для 

соціологів велике значення має аналіз мотивів поведінки людей 

у певних життєвих ситуаціях, їх потреби, інтереси, оцінки 

суспільних явищ та своїх керівників. Отже, реальна свідомість, 

поведінка, діяльність людей, їх громадська думка і є предметом 

соціології. Про це ж пише і відомий американський соціолог, 

наш сучасник Нейл Джон Смелзер. Причому соціологія не 

повинна нігілістично ставитись до теоретичного надбання у 

сфері соціальних наук минулих епох, а творчо використовувати 

його. Це прекрасно показано у статті професора 

Каліфорнійського університету (Лос-Анджелес) Джефрі 

Александера та викладача соціології Денверського університету 

Пауля Коломі (США) „Неофункционализм сегодня: 

восстанавливая теоретическую традицию” (СОЦИС. – 1992. – 

№10). 

А відповідаючи на запитання, яка соціологія потрібна 

людям, можна сказати так: людям потрібна така соціологічна 

наука, яка відображала би їхнє життя таким, яким воно є, але 

була би трохи попереду реальних подій, не дуже 

затеоретизованою, незрозумілою, але й не дуже заземленою, не 

„кухонною”, за висловом деяких західних соціологів. 

Соціологія, як і будь-яка інша наука, повинна прокладати 

суспільству дорогу у його поступальному розвитку. 

Тепер поговоримо трохи про перспективи соціології.  



     

Розпочнемо з короткої інформації про два популярні на 

Заході напрями в соціології: про соціологію „критичну” і 

„розуміючу”. 

„Критична” соціологія пов’язана із спробами реформувати 

суспільні відносини для подолання відчуження людини та 

звільнення її від репресивного тиску існуючих соціальних 

структур. Прибічники цього напряму у соціології звертаються до 

марксової критики буржуазного суспільства, підкреслюючи 

важливість соціально-філософського та соціологічного аналізу 

соціальної реальності. 

„Розуміюча” соціологія акцентує увагу на вивченні 

суб’єктивної сторони суспільних явищ. Розглядаючи соціальну 

реальність як створену індивідуальними діяльностями людей, 

прибічники „розуміючої” соціології намагаються зрозуміти 

соціальну дійсність, що, у кінцевому рахунку, як вони вважають, 

повинно сприяти удосконаленню суспільних відносин, 

покращенню взаємовідносин між різними суспільними групами. 

Характерно, що представники цього напряму у соціології 

великого значення надають понятійному апарату, самим по собі 

соціологічним термінам, які, за словами відомого представника 

символічного інтеракціонізму Г. Блумера, є „відчуваючими 

поняттями”. Іншими словами, понятійний апарат у них служить 

для відшліфовування, відточування, кращого розуміння 

соціальної дійсності. Який із названих двох напрямів західної 

соціології більше до вподоби людям, вирішувати їм самим.   

Тепер звернемось до проблем і перспектив нашої 

вітчизняної соціології. Якщо взяти нинішню Україну, то в якості 

головних її проблем можна назвати проблему бідності мільйонів 

людей, масового безробіття, дитячої безпритульності, 

нестабільності соціальної системи, постійного зростання цін, 

втрати у людей довіри до існуючої системи та багато інших. 

Отже, для соціологів є чим займатися як у теоретичному, так і в 



     

практичному плані. Але ж повинно бути також адекватне 

ставлення до соціології та до самих соціологів з боку державних 

структур та офіційної влади. Давно пора переглянути навчальні 

плани у вузах, технікумах і коледжах з метою збільшення 

кількості годин на соціологію. Є також потреба у бюджетних 

соціологічних лабораторіях у вузах, і ще більша потреба у 

відродженні індустріальної соціології, яка активно 

функціонувала за радянських часів. Тоді соціологія і буде мати 

якісь перспективи, а не триматися лише на зусиллях ентузіастів.  

 

1.4  Структура соціологічної науки та деякі проблеми 

побудови соціологічних курсів у вузах і середніх спеціальних 

навчальних закладах 

Хочу нагадати, що за своєю структурою соціологію 

прийнято поділяти на теоретичну, емпіричну (прикладну) та 

галузеву. У відповідності з названою структурою можна 

говорити про три відносно самостійні рівні соціологічного 

знання. Перший, як і в інших науках, являє собою рівень 

теоретичних досліджень, завдання яких – побудова 

соціологічних концепцій, удосконалення загальної соціологічної 

теорії, а теорія, як відомо, прокладає шлях практиці. Другий 

рівень концентрується на прикладних дослідженнях, які мають, 

як правило, практичний характер. При цьому соціологи 

опираються на положення теоретичної соціології. Третій рівень 

– це фактично соціальна інженерія, галузь практичного 

застосування досліджень як прикладної, так і теоретичної 

соціології. 

Такий поділ має місце і в інших науках, особливо 

природничих. У американській соціології, наприклад, проблема 

диференційованих рівнів пізнавальної діяльності була вирішена 

ще в 30-і роки ХХ ст., а сьогодні також прийнято розподіл між 

академічною, прикладною соціологією та соціальною 



     

інженерією. Цей розподіл праць соціологів має під собою 

солідну матеріально-фінансову та організаційну базу. Такі 

соціологічні напрями у США, як теорія соціальної дії, 

структурний функціоналізм, символічний інтеракціонізм, 

етнометодологія та інші являють собою різні варіанти 

академічної, вузівської соціології, яка ставить за мету 

обґрунтувати різноманітні моделі поведінки людини та 

принципи соціальної організації. 

На жаль, українська соціологія щось протиставити 

названим американським напрямам і концепціям сьогодні поки-

що нічого не може. Правда, останнім часом в українській (а 

також і в російській) соціології стала активно розроблятися 

концепція транзитології, що пов’язано з трансформаційними 

процесами, які мають місце в Україні, Росії та в інших 

постсоціалістичних країнах. В американській соціології подібні 

розробки відсутні, оскільки в них немає соціальної потреби. 

Якщо ж говорити про побудову соціологічних курсів у 

наших вузах та середніх спеціальних навчальних закладах, 

можна висловити такі міркування. 

Щоб вивчення соціологічної науки досягло своєї мети, 

повинна бути розроблена загальносоціологічна концептуальна 

модель вивчення соціальної реальності, на основі якої необхідно 

розробляти і теоретичну, і прикладну соціологію. Відсутність 

розвинутої соціологічної теорії уже сьогодні дає про себе знати у 

тому контексті, що іноді важко відрізнити власне соціологічні 

концепції від інших соціальних, особливо у сфері економіки. 

Друге зауваження: у широкому загалі, у засобах масової 

інформації соціологія досить часто ототожнюється з вивченням 

громадської думки, що не зовсім вірно. Громадська думка – це 

предмет прикладної соціології, а не теоретичної і не галузевої. 

А що стосується побудови навчальних курсів у  вузах, 

технікумах, коледжах і профтехучилищах, то у цій сфері все 



     

залежить, для яких спеціальностей пропонується курс соціології. 

Якщо йдеться про спеціальність „соціологія”, то об’єм 

соціологічних дисциплін нараховує біля 40 предметів. Якщо ж 

мова йде про інші спеціальності, то необхідно дати кілька 

обов’язкових тем, у яких студенти чи учні отримають необхідну 

інформацію про виникнення соціології та головні моменти її 

історії, про суспільство як соціальну систему, про соціологію 

управлінської діяльності, соціологію людини як особистості, 

соціологію науки і культури і т. ін. А потім теми, образно 

кажучи, прив’язувати до спеціалізації. Можна дати одну тему 

про методику проведення соціологічного дослідження.  

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Чому ставиться питання про повернення до соціальної 

теорії? 

2. Хто із західних соціологів ввів перші соціологічні 

терміни? 

3. Яка соціологія потрібна людям? (прохання висловити 

свою думку). 

4. Підготуйте реферат „Що нам відомо про популярні 

концепції західної соціології ХХ століття?” і виступіть з 

ним на семінарі.   
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