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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Важливим чинником розвитку соціальних наук у другій половині ХХ 
— на початку ХХІ ст. є значне посилення взаємозв’язку між ними, що 
значно підвищує як науково-теоретичний, так і практичний потенціал 
сучасного суспільствознавства. Динамічні соціальні, політичні та техно-
логічні зміни стимулювали розвиток процесів глобалізації, спричинили 
посилення тенденцій регіональної інтеграції та постіндустріального роз-
витку. Ці зміни суттєво вплинули на процеси концептуальної еволюції 
соціології як науки, призвели до перегляду існуючих уявлень щодо її на-
укового статусу, функцій та місця в системі сучасного суспільствознавс-
тва. Особливу актуальність набула проблема визначення об’єкта та 
предмета соціології в умовах глобалізації. Не менш актуальними стали 
проблеми аналізу структури сучасного соціологічного знання, феномена 
світоглядного та теоретичного плюралізму в сучасній соціології, тенде-
нцій трансформації її пізнавальних і суспільно-практичних функцій.  

Слід зазначити, що за останні три десятиліття значно розширились і 
поглибились науково-теоретичні соціологічні знання щодо онтологічної 
специфіки суспільного життя, аналізу суспільства як соціальної системи, 
структури та типів соціальних взаємодій. Новітні інноваційні напрямки 
розвитку теоретичної соціології формують дослідження антагоністичних 
і ненасильницьких феноменів суспільного життя, комунікативних про-
цесів. Методологічна стратегія розвитку соціології загалом визначається 
науковими пошуками розробки інноваційних соціальних технологій, які 
спрямовані на гуманізацію суспільного життя, гармонізацію індивідуа-
льних, групових і суспільних інтересів, нейтралізацію деструктивних 
конфліктів. 

Мета дисципліни “Методологічні та теоретичні проблеми сучасної 
соціології” — сформувати у майбутніх молодих науковців су-часне нау-
кове розуміння змісту актуальних теоретико-методологіч-них проблем 
соціології. Ця дисципліна має суттєве значення для підготовки магістер-
ської роботи, наукових доповідей та наукових публікацій. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“МЕТОДОЛОГІЧНІ  ТА  ТЕОРЕТИЧНІ  ПРОБЛЕМИ  
СУЧАСНОЇ  СОЦІОЛОГІЇ” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Соціологія як наука на межі третього тисячоліття: проблема трансфо-
рмації об’єкта, предмета та функцій соціології 

2 Концептуальна диференціація сучасної соціології 
3 Онтологічні чинники суспільного життя як об’єкти соціологічного 

дослідження 
4 Суспільство як проблема соціологічного аналізу 
5 Суспільство як система соціальних взаємодій 
6 Структура та типологія соціальних взаємодій 
7 Антагоністичні феномени суспільного життя 
8 Ненасильницькі феномени суспільного життя 
9 Комунікація як теоретико-методологічна проблема сучасної  

соціологічної науки 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“МЕТОДОЛОГІЧНІ  ТА  ТЕОРЕТИЧНІ  ПРОБЛЕМИ  
СУЧАСНОЇ  СОЦІОЛОГІЇ” 

Тема  1 .  Соціологія як наука на межі третього тисячоліття: 
проблема трансформації об’єкта, предмета та функцій 
соціології 

Соціальні, політичні та технологічні зміни як чинники розвитку сус-
пільствознавства в другій половині ХХ ст. Науковий статус соціології в 
системі сучасного суспільствознавства. Проблема визначення об’єкта 
соціології в умовах глобалізації. Сучасна наукова дискусія щодо визна-
чення предмета соціології. Феномен світоглядного та теоретичного 
плюралізму в сучасній соціології. Специфіка тенденцій трансформації 
пізнавальних і суспільно-практичних функцій соціології.  

Література [6; 12; 16; 19; 27; 36; 38; 42; 44; 46; 49; 56] 
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Тема  2 .  Концептуальна диференціація сучасної соціології 

Сучасна наукова дискусія щодо визначення структурних особливос-
тей соціології та рівнів соціологічного знання. Проблема наукового ста-
тусу загальної соціологічної теорії. Конфронтаційні чинники сучасних 
об’єктивістських і суб’єктивістських загальносоціологічних концепцій. 
Проблема теоретичного синтезу в сучасній соціології. Проблема науко-
вого статусу спеціальних соціологічних теорій. Проблема наукового 
статусу емпіричних соціологічних досліджень у системі соціологічного 
знання. Технологічні стратегії розвитку сучасних емпіричних соціологі-
чних досліджень. Тенденції розвитку та технологізації моніторингових 
емпіричних соціологічних досліджень. Проблема стандартизації показ-
ників емпіричних соціологічних досліджень. 

Література [1; 6; 16; 18; 19; 28; 31; 34; 42; 44; 46; 54; 56] 

Тема  3 .  Онтологічні чинники суспільного життя як об’єкти  
соціологічного дослідження 

Суспільне життя як онтологічний процес: сутність і особливості. 
Структурні та динамічні чинники суспільного життя. Проблема детермі-
нізму та закономірності в суспільному житті. Проблема індетермінізму 
та свободи в суспільному житті. Феномени прогресу та регресу в суспі-
льному житті. Суб’єкти суспільного життя та їх функціональний статус. 
Типологія суб’єктів суспільного життя як соціологічна проблема. Люди-
на як основоположний суб’єкт суспільного життя: проблема діяльної 
сутності людини. Соціологічні виміри конструктивного та деструктив-
ного потенціалу діяльної сутності людини. Великі та малі соціальні спі-
льноти як суб’єкти суспільного життя. Соціальні інститути як суб’єкти 
суспільного життя. 

Література [1; 6; 9; 16; 19; 20; 28; 36–38; 42; 44; 48] 

Тема  4 .  Суспільство як проблема соціологічного аналізу 

Сучасна наукова дискусія щодо визначення поняття “суспільст-во” як 
соціологічної категорії. Суспільство як соціальна система: проблема си-
стемних ознак суспільства. Структурні ознаки суспільства: дилема стру-
ктури та діяльності. Суспільство як система людської діяльності: дилема 
універсальних і гендерних вимірів людської діяльності. Коекзистенціа-
льна природа суспільства: дилема консенсусу і конфлікту. Проблема на-
укової типології суспільних систем. Феномен глобального суспільства: 
дилема універсалізму та партикуляризму у становленні глобального сус-
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пільства. Традиційні та сучасні тлумачення дилеми “суспільство — спі-
льнота”. Суспільна самодетермінація як соціологічна проблема. 

Література [1; 6; 9; 16; 19; 23; 24; 27; 36–38; 42; 44] 

Тема  5 .  Суспільство як система соціальних взаємодій 

Поняття соціальної взаємодії. Функціональні характеристики соціа-
льних взаємодій: специфіка економічних, політичних і духовних взаємо-
дій. Комунікативна природа соціальних взаємодій. Інте-гративна приро-
да соціальних взаємодій: соціальний порядок як соціологічна категорія. 
Інституціалізація соціальних взаємодій як соціологічна проблема. 

Література [1; 6; 16; 19; 20; 26; 27; 35; 37; 38; 42; 44] 

Тема  6 . Структура та типологія соціальних взаємодій 

Соціальні відносини та соціальні дії як структурні компоненти соціа-
льної взаємодії. Соціальний статус як суб’єктний вимір соціальної взає-
модії. Специфіка міжінституціональних соціальних взаємодій. Типоло-
гічні виміри соціальних взаємодій. Процесуальна типологія соціальних 
взаємодій. Екзистенціально орієнтовані соціальні взаємодії. Подієво 
орієнтовані соціальні взаємодії. Функціонально орієнтовані соціальні 
взаємодії. Діяльнісна типологія соціальних взаємодій: насильницькі та 
ненасильницькі взаємодії. Насильницькі взаємодії: сутність і суспільні 
прояви. Ненасильницькі взаємодії:  
сутність та суспільні прояви. Гендерні чинники в системах насильниць-
ких і ненасильницьких взаємодій. 

Література [1; 6; 15; 16; 19; 27; 37; 38; 40; 42; 44; 45] 

Тема  7 .  Антагоністичні феномени суспільного життя 

Проблема визначення соціологічного змісту понять “антаго-нізм”, 
“антагоністична взаємодія”, “конфлікт”, “насилля”, “при-мус”. Пробле-
ма джерел соціальних антагонізмів. Соціальна агресивність: особливості 
розвитку і шляхи подолання. Соціальні нерівності як чинники соціальної 
агресивності. Феномен класового антагонізму: традиційні та сучасні 
тлумачення. Тероризм як соціальне явище. Причини поширення терори-
зму в сучасному світі. Війна як суспільне явище та інституціональний 
чинник соціальної агресивності. Причини поширення війн у сучасному 
світі. Агресивні прояви девіантної поведінки як соціологічна проблема. 

Література [1; 4; 6; 16; 19; 26; 27; 30; 35; 38; 45; 49; 50] 
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Тема  8 .  Ненасильницькі феномени суспільного життя 

Проблема визначення соціологічного змісту понять “альтруїзм”, “то-
лерантність,” “співробітництво”, “солідарність”, “патерналізм”. Про-
блема визначення соціологічного змісту поняття “ненасилля”. Інституці-
алізація ненасильницьких взаємодій як онтологічний процес суспільного 
життя. Право як інститут ненасильницької регуляції соціальних відно-
син. Етикет як соціальний феномен і прояв нена-сильницьких взаємодій. 
Випрошування, жебрацтво, злидарство як соціальні феномени та прояви 
ненасильницької поведінки. Нена-сильницький зміст благочинної діяльно-
сті: традиційні та сучасні виміри. 

Література [1; 4; 6; 16; 19; 26; 30; 35; 38; 45; 49; 50] 

Тема  9 . Комунікація як теоретико-методологічна проблема  
сучасної соціологічної науки 

Сучасна наукова дискусія щодо визначення соціологічного змісту 
поняття “комунікація”. Феномен комунікативної раціональності в сучас-
ній соціології. Сучасні соціологічні підходи щодо визначення онтологі-
чного змісту комунікації. Комунікація як чинник соціальної інтеграції. 
Комунікація як чинник соціалізації. Комунікація як куль-турно-
репродуктивний чинник організації символічного універсуму. “Комуні-
кативна дія” як категорія сучасної соціологічної теорії. Інформаційні 
виміри комунікативних процесів: вербальна та невербальна комунікація. 
Вербальна комунікація: процесуальні характеристики та суспільні функ-
ції. Невербальна комунікація: процесуальні характеристики та суспільні 
функції. Художня комунікація. Спілкування як комунікативний процес: 
традиційні та сучасні тлумачення сутності діалогу та діалогових взаємо-
дій. Проблема дезорганізації комунікативних взаємодій: самотність як 
соціальне явище. Соціально-групові ознаки самотності: діти-сироти; 
особи, які не мали шлюбних відносин; розлучені особи, у яких за час 
шлюбу не народились діти; одинокі люди похилого віку та ін. Суїцид як 
соціальне явище та соціологічна проблема. Причини поширення суїциду 
в сучасному світі.  

Література [6; 16; 19; 22; 25; 26; 35; 44; 45; 49; 50; 51; 52] 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Варіант 1 

1. Сучасна наукова дискусія щодо визначення предмета соціології. 
2. Суспільство як соціальна система: проблема системних ознак суспі-

льства. 
3. Інформаційні виміри комунікативних процесів: вербальна та невер-

бальна комунікація. 
Література [1; 6; 16; 19; 25; 27; 35–38; 42; 44] 

Варіант 2 

1. Феномен світоглядного та теоретичного плюралізму в сучасній со-
ціології.  

2. Традиційні та сучасні тлумачення дилеми “суспільство — спільно-
та”. 

3. Війна як суспільне явище та інституціональний чинник соціальної 
агресивності. 

Література [1; 5; 6; 9; 16; 30; 31; 43; 44; 46; 47; 49] 

Варіант 3 

1. Специфіка тенденцій трансформації пізнавальних і суспільно-
практичних функцій соціології.  

2. Феномен класового антагонізму: традиційні та сучасні тлумачення. 
3. Право як інститут ненасильницької регуляції соціальних відносин.  

Література [1; 4–6; 16; 19; 23; 36; 42; 44; 45; 47; 49] 

Варіант 4 

1. Сучасна наукова дискусія щодо визначення структурних особливос-
тей соціології та рівнів соціологічного знання.  

2. Функціональні характеристики соціальних взаємодій: специфіка 
економічних, політичних і духовних взаємодій. 

3. Тероризм як екстремальний прояв соціального антагонізму.  
Література [1; 6; 16; 19; 23; 24; 28; 30; 36–38; 42–44] 
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Варіант 5 

1. Суспільство як соціальна система: проблема системних ознак суспі-
льства.  

2. Гендерні чинники в системах насильницьких і ненасильницьких 
взаємодій. 

3. Проблема дезорганізації комунікативних взаємодій: самотність як 
соціальне явище. 

Література [1; 6; 8; 12; 16; 19; 23–25; 36; 37; 42; 44; 52] 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Соціальні, політичні та технологічні зміни як чинники розвитку су-
спільствознавства та соціології в другій половині ХХ ст. 

2. Науковий статус соціології в системі сучасного суспільствознавства. 
3. Проблема визначення об’єкта соціології в умовах глобалізації. 
4. Сучасна наукова дискусія щодо визначення предмета соціології. 
5. Феномен світоглядного та теоретичного плюралізму в сучасній со-

ціології. 
6. Специфіка тенденцій трансформації пізнавальних і суспільно-

практичних функцій соціології.  
7. Сучасна наукова дискусія щодо визначення структурних особливос-

тей соціології та рівнів соціологічного знання.  
8. Проблема наукового статусу загальної соціологічної теорії.  
9. Конфронтаційні чинники сучасних об’єктивістських і суб’єкти-

вістських загальносоціологічних концепцій. 
10. Проблема теоретичного синтезу в сучасній соціології. 
11. Проблема наукового статусу спеціальних соціологічних теорій.  
12. Проблема наукового статусу емпіричних соціологічних досліджень 

в системі соціологічного знання. 
13. Тенденції розвитку та технологізації моніторингових емпіричних 

соціологічних досліджень. 
14. Проблема стандартизації показників емпіричних соціологічних до-

сліджень. 
15. Технологічні стратегії розвитку сучасних емпіричних соціоло- 

гічних досліджень. 
16. Суспільне життя як онтологічний процес: сутність та особливості. 
17. Структурні та динамічні чинники суспільного життя. 
18. Проблема детермінізму та закономірності в суспільному житті.  
19. Проблема індетермінізму та свободи в суспільному житті.  
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20. Феномени прогресу та регресу в суспільному житті. 
21. Суб’єкти суспільного життя та їх функціональний статус. 
22. Типологія суб’єктів суспільного життя як соціологічна проблема. 
23. Людина як основоположний суб’єкт суспільного життя: проблема 

діяльної сутності людини. 
24. Соціологічні виміри конструктивного та деструктивного потенціалу 

діяльної сутності людини. 
25. Великі соціальні спільноти як суб’єкти суспільного життя. 
26. Малі соціальні спільноти як суб’єкти суспільного життя. 
27. Соціальні інститути як суб’єкти суспільного життя. 
28. Сучасна наукова дискусія щодо визначення поняття “суспіль-ство” 

як соціологічної категорії. 
29. Суспільство як соціальна система: проблема системних ознак суспі-

льства. 
30. Структурні ознаки суспільства: дилема структури та діяльності. 
31. Суспільство як система людської діяльності: дилема універсальних і 

гендерних вимірів людської діяльності.  
32. Коекзистенціальна природа суспільства: дилема консенсусу і конф-

лікту. 
33. Проблема наукової типології суспільних систем.  
34. Феномен глобального суспільства: дилема універсалізму та парти-

куляризму у становленні глобального суспільства. 
35. Традиційні та сучасні тлумачення дилеми “суспільство — спільно-

та”. 
36. Суспільна самодетермінація як соціологічна проблема. 
37. Поняття соціальної взаємодії. 
38. Функціональні характеристики соціальних взаємодій: специфіка 

економічних, політичних і духовних взаємодій. 
39. Комунікативна та інтегративна природа соціальних взаємодій.  
40. Соціальний порядок як соціологічна категорія. 
41. Інституціалізація соціальних взаємодій як соціологічна проблема. 
42. Соціальні відносини та соціальні дії як структурні компоненти соці-

альної взаємодії. 
43. Соціальний статус як суб’єктний вимір соціальної взаємодії.  
44. Специфіка міжінституціональних соціальних взаємодій. 
45. Типологічні виміри соціальних взаємодій. 
46. Процесуальна типологія соціальних взаємодій. 
47. Екзистенціально орієнтовані соціальні взаємодії. 
48. Подієво орієнтовані соціальні взаємодії. 
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49. Функціонально орієнтовані соціальні взаємодії. 
50. Діяльнісна типологія соціальних взаємодій: насильницькі та нена-

сильницькі взаємодії. 
51. Насильницькі взаємодії: сутність і суспільні прояви. 
52. Ненасильницькі взаємодії: сутність і суспільні прояви. 
53. Гендерні чинники в системах насильницьких і ненасильницьких 

взаємодій. 
54. Проблема визначення соціологічного змісту поняття “соціаль-ний 

конфлікт”. 
55. Проблема визначення соціологічного змісту понять “антаго-нізм”, 

“антагоністична взаємодія”, “насилля”, “примус”. 
56. Проблема джерел соціальних антагонізмів. 
57. Соціальна агресивність: сутність, особливості проявів і шляхи подо-

лання. 
58. Соціальні нерівності як чинники соціальної агресивності. 
59. Феномен класового антагонізму: традиційні та сучасні тлумачення. 
60. Соціальна революція як екстремальний прояв соціального антагоні-

зму. 
61. Тероризм як екстремальний прояв соціального антагонізму. 
62. Причини поширення тероризму в сучасному світі. 
63. Війна як суспільне явище та інституціональний чинник соціальної 

агресивності. 
64. Причини поширення війн у сучасному світі. 
65. Агресивні прояви девіантної поведінки як соціологічна проблема. 
66. Проблема визначення соціологічного змісту понять “альт-руїзм”, 

“толерантність,” “співробітництво”, “солідарність”, “па-терналізм”. 
67. Проблема визначення соціологічного змісту поняття “ненасилля”. 
68. Інституціалізація ненасильницьких взаємодій як онтологічний про-

цес суспільного життя. 
69. Право як інститут ненасильницької регуляції соціальних відносин. 
70. Етикет як соціальний феномен і прояв ненасильницьких взаємодій. 
71. Ненасильницька поведінка як соціальний феномен. 
72. Випрошування, жебрацтво, злидарство як соціальні феномени та 

прояви ненасильницької поведінки. 
73. Ненасильницький зміст благочинної діяльності: традиційні та су-

часні виміри. 
74. Сучасна наукова дискусія щодо визначення соціологічного змісту 

поняття “комунікація”. 
75. Феномен комунікативної раціональності в сучасній соціології. 
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76. Сучасні соціологічні підходи щодо визначення онтологічного змісту 
комунікації. 

77. Комунікація як чинник соціальної інтеграції. 
78. Комунікація як чинник соціалізації.  
79. Комунікація як культурно-репродуктивний чинник організації сим-

волічного універсуму. 
80. “Комунікативна дія” як категорія сучасної соціологічної теорії. 
81. Інформаційні виміри комунікативних процесів: вербальна та невер-

бальна комунікація. 
82. Вербальна комунікація: процесуальні характеристики та суспільні 

функції. 
83. Невербальна комунікація: процесуальні характеристики та суспільні 

функції. 
84. Художня комунікація як теоретико-методологічна проблема сучас-

ної соціології. 
85. Спілкування як комунікативний процес: традиційні та сучасні тлу-

мачення сутності діалогу та діалогових взаємодій. 
86. Проблема дезорганізації комунікативних взаємодій: самотність як 

соціальне явище. 
87. Соціальні причини поширення самотності в сучасному світі.  
88. Соціально-групові ознаки самотності: типологія осіб, яким прита-

манний самотній спосіб життя.  
89. Суїцид як соціальне явище та соціологічна проблема. 
90. Причини поширення суїциду в сучасному світі.  
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