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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Входження вищої школи України до європейського освітнього та на-
укового простору — складне та багатогранне завдання, яке потребує ви-
рішення багатьох питань як на державному рівні, так і в кожному окре-
мому вищому навчальному закладі.  

За рік після опублікування Сорбоннської декларації 19 червня 
1999 р., відповідальні за вищу освіту у 29 країнах Європи міністри під-
писали Болонську декларацію. Вони сформулювали низку найважливі-
ших загальних цілей, досягнення яких сприятиме створенню до 2010 ро-
ку єдиного і взаємозалежного європейського простору вищої освіти. 

Рішення про приєднання України до країн — учасниць Болонського 
процесу прийнято 19 травня 2005 р. у норвезькому місті Бергені на 
Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої 
освіти. 

У межах Болонського процесу перед Міжрегіональною Академією 
управління персоналом постають проблеми прозорості та порівнянності 
знань студентів, двоциклічності вищої освіти, запровадження системи 
кредитів на зразок системи ECTS, мобільності студентів і викладачів, 
забезпечення якості вищої освіти, підвищення привабливості здобуття 
вищої освіти в європейських закладах.  

Програму курсу “Соціальна філософія” складено відповідно до 
трансформації сучасного українського суспільства.  

Загальновизнано, що сучасна соціальна філософія переживає гостру 
“кризу фрагментації”, яка виявляється в надзвичайно широкому діапа-
зоні думок щодо її ключових проблем. 

Предметом полеміки є передусім концептуальна природа соці-ально-
філософської теорії, можливість або неможливість вважати її формою 
наукового погляду на світ. Точиться гостра полеміка між прихильника-
ми “класичної” моделі суспільствознавства, орієнтованої на есенціалі-
стську стратегію пізнання, пошук стійких відтворюваних необхідних 
зв’язків соціальної реальності, і представниками постмодерністського 
суспільствознавства, які заперечують такий підхід. 

Найзначніші розбіжності наявні всередині власне “класичної паради-
гми”. Так, у вихідному питанні про суть людського суспільства полемі-
зують прихильники номіналістичного і універсалістського підходів, 
прихильники “соціоцентристської” орієнтації, які вважають суть люди-
ни похідною безособових структур взаємодії, соці-альних ролей та ін-
ститутів, і прихильники “антропоцентризму”, які вважають ці структури 
об’єктивацією універсальної родової природи людини.  
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Констатуючи сам факт подібних розбіжностей, сучасні філософи 
мають різні погляди щодо питання про їх принципове подолання. Одні 
вважають “кризу фрагментації” природним станом філософської рефле-
ксії, інші сподіваються на можливість “теоретичного синтезу”, що до-
дасть більшої пов’язаності соціально-філософським дискусіям. 

Дотримуючись останньої думки, автор програми виходить з ідеї уні-
версального проблемного поля, властивого рефлективній соціальній фі-
лософії, наявності фундаментальних питань, які не оминає жодний фі-
лософ, який звертається до аналізу суспільства й історії. 

В основу курсу покладено кілька основних принципів. 
1. Визнання двох історично складених типів, соціального філософс-

твування і можливості їх поєднання в межах єдиного цілісного курсу. 
Одним з таких типів є рефлективна філософія, що прагне до істини, 

намагається зрозуміти суспільство, історію і людину у власній логіці їх 
розвитку, дати верифіковані відповіді на питання про універсальні ал-
горитми їх існування. Інший тип — валюативна соціальна філософія, що 
адресується до світу не істин, а ціннісних орієнтацій, обговорює зміст 
людського буття в історії, намагається оцінювати її події як належні та 
неналежні, благі та згубні тощо. Звісно, положення валюативної філо-
софії, які є не так аналізом реально існуючого суспільства, як переко-
нанням щодо того, яким воно має бути, не піддаються гносеологічній 
верифікації, як і будь-які ціннісні думки, пов’язані з кінцевими цілями 
людського існування у світі. 

Безглуздою є взаємна конфронтація цих течій, спроби заперечити 
право на існування один одного. Це означає, що на противагу посилан-
ням сцієнтизму необхідно визнати законність валюативної філософії 
К’єркегора, Ніцше, Ясперса та інших мислителів, яких взагалі неможли-
во вважати вченими, на повноправне існування, її найважливіше місце в 
людській культурі, ціннісною самосвідомістю якої і є ця філософія. Од-
нак прихильники такого філософствування не повинні піддавати сумні-
ву правомірність існування іншої філософської традиції, що походить 
від Аристотеля, а не Сократа, для якої становить інтерес не тільки нале-
жне, а й істотне як об’єкт дискур- 
сивного пізнання. 

Відповідно філософ, який вивчає суспільство, має повне право на 
нетривіальні думки про зміст людського існування в історії. Разом з тим 
слід пам’ятати, що ці думки перевершать рівень буденного моралізу-
вання лише тоді, коли, міркуючи, наприклад, про “ціну революції”, фі-
лософ знатиме, що таке революція, зможе спиратися на розуміння істо-
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тної регулярності, що відтворюється в історії будь-якої країни і будь-
якого народу. 

2. Віддаючи пріоритет дискурсивній соціальній філософії, на нашу 
думку, вона може й повинна будуватися за принципом взаємодопов-
нення концепцій, що конкурують в одному проблемному полі. Це озна-
чає, що з деяких питань науковому співтовариству доведеться вибира-
ти між аргументацією Маркса і Хайєка, Арона або Ортеги-і-Гасета. Ра-
зом з тим в багатьох інших випадках ідеї різних мислителів можуть вза-
ємодоповнюватись , як доповнюють одна одну, наприклад, формаційна 
типологія Маркса, що зауважує істотні відмінності допромислової та 
капіталістичної Японії, і цивілізаційна типологія Тойнбі, яка пояснює, 
чому за будь-яких умов еконо-мічного буття японець залишається япон-
цем, зберігає соціокуль-турну ідентичність, менталітет, що не дає йому 
перетворитися на француза. 

3. Слід виходити з пріоритету проблемного викладу матеріалу над 
історико-філософським. Погляди найвидатніших теоретиків повинні ви-
кладатись і коментуватись не в порядку їх хронологічної появи, а у 
зв’язку з основними проблемами, що конституюють предмет соціальної 
філософії.  

У межах пропонованого курсу вирізняються п’ять проблем:  
• природа соціально-філософського пізнання, його місце і роль у 

системі суспільствознавства; 
• спосіб існування соціальної дійсності, соціум як надорганічна ре-

альність, зв’язок і супідрядність соціального і природного; 
• суспільство як організаційна форма відтворювання соціального. 

Проблема універсальних законів побудови, функціонування і роз-
витку суспільних систем; 

• історія як процес розвитку і взаємодії реальних країн, народів і 
цивілізацій. Проблема типологічних характеристик історичного 
процесу (включаючи аксіологічну проблематику змісту і спрямо-
ваності людської історії); 

• історіософія XX ст. та історичні долі України.  
4. Запропонований курс соціальної філософії будується на принци-

пах субстанційно-діяльнісного підходу, відповідно до якого будь-яке 
явище суспільного життя є модусом, атрибутом або акциденцією діяль-
ності, утворюючої універсальний спосіб існування людини і суспільст-
ва. Такий підхід дає можливість розглядати проблеми соціальної філо-
софії в їх логічній послідовності, методом сходження від абстрактного 
до конкретного, який є універсальним методом рефлексивного викладу 
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будь-якої усталеної теорії, що унеможливлює повтори і логічні стрибки 
у цьому викладі. 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“СОЦІАЛЬНА  ФІЛОСОФІЯ” 

№ 
пор. Назва частини, розділу і теми 

1 2 
 Частина І. ПРИРОДА СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО 

ПІЗНАННЯ 
 І. Соціальна філософія в сучасному світі 

1 Кому і навіщо потрібна соціальна філософія 
2 Стан і перспективи вітчизняної соціальної філософії 
 ІІ. Чи можлива наукова філософія суспільства 

3 Сцієнтистське і антисцієнтистське тлумачення філософії 
4 Предмет і понятійна будова рефлексивної філософії  

суспільства 
 Частина ІІ. СОЦІУМ 
 ІІІ. Діяльність як субстанція соціального 

5 Соціальне і природне: пошук ліній демаркації 
6 Діяльність серед інших форм руху 
7 Феномен свідомості 
8 Адаптивна специфіка діяльності. Феномен праці 
 ІV. Загальні організаційні засади і властивості діяльності 

9 Поняття соціальної дії 
10 Структура соціальної дії 
11 Як і чому діють люди 
12 “Свобода волі” як проблема соціальної філософії 
13 Форми і механізми соціальної детермінації 
14 Простір і час соціальної діяльності 
15 Специфіка соціального пізнання 

 Частина ІІІ. СУСПІЛЬСТВО 
 V. Поняття суспільства 

16 Що називати “суспільством” у людській історії 
17 Суспільство як організаційна форма спільної діяльності лю-

дей 
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1 2 
 VІ. “Анатомія” суспільства 

18 Філософські основи “соціальної статики” 
19 “Цеглинки” соціального цілого 
20 Підсистеми суспільства — сфери суспільного життя 
21 Будова суспільних сфер: устрої суспільного життя 
22 Соціальні групи як “субкомпоненти” суспільства 

 VІІ. Функціонування суспільства 
23 Філософські основи “соціальної фізіології” 
24 Відтворення суспільного життя 
25 Взаємозв’язок суспільних сфер 
26 Взаємозв’язок устроїв суспільного життя 

 VІІІ. Суспільство як саморозвиваюча система 
27 Джерела і механізми соціокультурної зміни 
28 Форми соціальної динаміки 

                            Частина ІV. ІСТОРІЯ 
 ІХ. Історія як дійсність суспільного життя 

29 Поняття історії. Специфіка історичного пізнання 
30 Чи існують закони в історії 
31 Суб’єкти реальної історії 
32 Проблеми типології історії 
33 Цивілізація як історичне буття культури 
34 Спрямованість історичного процесу. Гіпотеза суспільного 

прогресу 
 Х. Історіософія ХХ століття 

35 Глобальні проблеми сучасної цивілізації 
36 Історична доля України 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“СОЦІАЛЬНА  ФІЛОСОФІЯ” 

Частина І. ПРИРОДА СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО  
ПІЗНАННЯ 

Розділ І. Соціальна філософія в сучасному світі 

Тема  1 .  Кому і навіщо потрібна соціальна філософія 

Філософствування як потреба людини в символічному освоєнні сві-
ту. Основні етапи розвитку філософії суспільства. 

Зміна філософських пріоритетів у кризові та “спокійні” епохи люд-
ської історії. Стимули філософської рефлексії на початку XX ст. 

Досвід соціального філософствування в сучасній західній культурі. 
“Антропологічний поворот у філософії XX ст.” і його вплив на соціаль-
но-філософську теорію. Соціальна філософія у світлі “некласичних мо-
делей раціональності”, постмодерністської критики “класичного суспі-
льствознавства”. 

Переваги і недоліки прагматичного підходу до соціальної філософії. 
“Соціальна інженерія” як альтернатива філософської рефлексії сус-

пільства. 

Тема  2 .  Стан і перспективи вітчизняної соціальної філософії 

Долі соціальної філософії в Україні. Український менталітет і стан-
дарти західноєвропейської раціональності згідно з М. Вебером. Чи може 
йтися про “ідеократичний” характер вітчизняної історії. Жовтень 1917 
р. і проблема “насильства ідеї над життям”. Проблема “згубної само-
впевненості” розуму (Ф. Хайєк) в українській історії. 

Криза вітчизняної соціальної філософії і шляхи виходу з неї. Полемі-
ка навколо соціальної теорії К. Маркса. Чи відкинуто історичний мате-
ріалізм досвідом сучасної історії: аргументи “за” і “проти”. Чи можли-
вий плідний синтез Маркса з класиками західноєвропейської соціальної 
філософії. 

Соціальна філософія і пошуки “загальнонаціональної ідеї”. 
Література [1– 3; 7; 31; 72; 84; 123] 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

9 

Розділ ІІ. Чи можлива наукова філософія суспільства 

Тема  3 .  Сцієнтистське і антисцієнтистське тлумачення  
філософії 

Про “філософствування” у буденному і категоріальному значенні 
терміна. Критерії науковості та їх застосовність до філософського пі-
знання. Чи можлива верифікація філософських тверджень. 

“Софійна” і “епістемна” традиції у філософії: “дотик до таємниць 
буття” і дискурсивний аналіз універсуму. 

Полеміка навколо наукового статусу соціальної філософії: конфлікт 
“сцієнтистського” і “антисцієнтистського” підходів. Загальні принципи 
співвідношення “істиннісних” та “ціннісних” думок. М. Вебер і вимога 
“свободи від оцінки”. Чи збігається праксеологічна загальнозначущість 
цінностей з об’єктивністю істин? 

Цілі й завдання “валюативної” соціальної філософії: пошук “змістів” 
людського буття в історії. Філософія як “соціальне проповідування”: ар-
гументи “за” і “проти”. Місце “валюативної” філософії в європейській 
культурі; зв’язок з релігією, мораллю, мистецтвом. Філософія як рефле-
ксія культури. Філософія як системоутворювальна основа соціокульту-
рних суперсистем (П. Сорокін). 

Чи виправдана абсолютизація валюативної моделі філософствуван-
ня. 

Чи справді філософія можлива лише як рефлексія долі, а “здатний 
мислити категоріями долі не знає” (О. Шпенглер). За яких умов філосо-
фія може розглядатися як строга, “достовірно універ- 
сальна наука”? 

Література [5; 6; 10; 14; 16; 22; 23; 33; 40; 73; 87; 116; 124] 

Тема  4 .  Предмет і понятійна будова рефлективної філософії  
суспільства 

Цілі й завдання рефлективної філософії. Гносеологічна модель реф-
лективної філософії як “роботи із систематичного прояснення пізнава-
льних здібностей людини” (Е. Гусерль), універсальної науки про грани-
чні основи людського мислення. Антропологічна модель рефлективної 
філософії як науки про універсальні основи не тільки гносеологічного, а 
й аксіологічного та праксіологічного ставлення людини до світу. 

Субстанційна модель рефлективної філософії, справедливість її кри-
тики постмодерністськими супротивниками метафізики. 
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Чи справді застарів субстанційний погляд на світ. Чи має реальне 
значення проблема єдності світу, розглянутої в аспекті його субстанцій-
ної загальності та інтегративної цілісності. Сутність та існування соціа-
льної реальності як предмету рефлективної філософії суспільства. Ши-
роке та вузьке значення категорії суспільства: соціум як підсистема на-
вколишнього і всеохоплюючого світу і організаційні форми відтворення 
соціальності. 

Співвідношення соціальної філософії і соціології в інтерпретації О. 
Конта, Г. Зімеля, Е. Дюркгейма, М. Вебера, Н. Бердяєва, С. Фран-ка, П. 
Сорокіна. Проблема предметного перетинання соціальної філософії і за-
гальної соціології. Концепція К. Маркса: принцип бінар-ності історич-
ного матеріалізму як філософсько-соціологічної теорії. 

Суспільство й історія. Рефлективна соціальна філософія як єдність 
філософії суспільства і філософії історії. 

Методологічні функції рефлективної соціальної філософії в системі 
наукового суспільствознавства. Наслідки спроб “філософсько-го само-
забезпечення” конкретних соціальних наук: соціологічні, політологічні 
та історіографічні ілюстрації. 

Література [9– 11; 16; 18; 26; 27; 44; 46; 54; 55; 59; 62; 99; 115; 130] 

Частина ІІ. СОЦІУМ 

Розділ ІІІ. Діяльність як субстанція соціального 

Тема  5 .  Соціальне і природне: пошук ліній демаркації 

Чи завжди людина виокремлювала себе зі світу природи. Антропо-
морфізм і його пережитки в сучасному мисленні. Трактування соціаль-
ного як світу артефактів, створених “неприродною людиною”: межі її 
застосовності. Проблема “штучного” і “природного” у світі суспільних 
явищ. 

Проблема якісного відокремлення соціального в історії філософської 
думки: питання про взаємозведення “світу природи” і “світу культури”. 

Субстанційний підхід до розуміння соціуму, його відмінність від 
субстратного і функціонального підходів. Категорії субстанції, модусів, 
атрибутів у розумінні Спінози, Гегеля, Маркса. Субстанція суспільного 
життя: постановка проблеми. Діяльність як спосіб існування суспільної 
людини. Діяльність і проблема зовнішніх меж і внутрішніх проявів соці-
ального.  
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Література [ 19; 33; 40; 63; 87; 125; 131] 

Тема  6 .  Діяльність серед інших форм руху 

Класифікація “царств буття” у сучасній філософії. Специфіка руху в 
неживій природі: спонтанне перетворення речовини і енергії. Поняття 
активності як саморуху інформаційних, адаптивних, саморегульованих 
негентропійних систем. 

Принцип “зняття” у співвідношенні різних “царств буття”. Субстрат-
ні (речовинні-енергетичні) вимірювання людської діяльності і проблема 
сучасних варіантів фізикалістських редукцій. Синергетика та її застосо-
вність до аналізу суспільних процесів. 

Діяльність як різновид інформаційно спрямованої активності адап-
тивних систем. Логіка “організмічних” теорій соціального (на прикладі 
концепцій Г. Спенсера, Р. Вормса). Позитивне і негативне в сучасній 
соціобіології. 

Література [17; 70; 81; 117; 125; 126; 129] 

Тема  7 .  Феномен свідомості 

Філософське значення категорії свідомості. Субстанційні характери-
стики свідомості, її місце в навколишньому світі. Свідомість і матерія. 
Свідомість і ідеальне. Свідомість і інформація. 

Свідомість і воління: сучасна критика ленінської теорії відображен-
ня. 

Специфіка інформаційних механізмів людської діяльності. 
Свідомість як спосіб евристичного знакового моделювання світу. 

Абстрактно-логічне мислення людини і наочно-дійове “мислення” тва-
рин: проблема порогових характеристик. 

Свідомість і психіка. Вузьке і широке значення категорії “свідо-
мість” (рефлексивне мислення або сукупність властивих людині інфор-
маційних процесів). Свідомість і “несвідоме” в інформаційній поведінці 
людини. З. Фрейд про природу людської підсвідомості. Надсвідоме в 
інформаційній поведінці людини: феномен інтуїції. 

“Розумність” людини як здатність до нестандартної поведінки в по-
дібних ситуаціях. Інтерпретація культури як способу позасома- 
тичної трансляції соціальної інформації. 

Література [1; 3; 10; 28; 38; 40; 47; 49–51; 61; 64; 70; 77; 96; 118] 
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Тема  8 .  Адаптивна специфіка діяльності. Феномен праці 

Специфіка адаптивних механізмів людської діяльності. 
Діяльність як “адаптивно-адаптуючий” процес. Категорія “праця” в 

інтерпретації різних соціально-філософських шкіл. Широке і вузьке зна-
чення категорії “праця”. Знарядійність як атрибут людської діяльності. 
Протознарядійна активність тварин і проблема біологічної спеціалізації. 

Проблеми становлення соціальної діяльності в теорії антропосоціо-
генезу. Чи був людиною “Хомо хабіліс”. Стимули і механізми станов-
лення свідомості. Сучасна полеміка навколо “трудової теорії” антропо-
соціогенезу і концепції “двох стрибків”. Інформаційно-комунікативна 
гіпотеза генезису людини. 

Література [3; 14; 16; 22–25; 28; 37; 54; 64; 66; 76; 80; 102; 133] 

Розділ ІV. Загальні організаційні засади і властивості діяльності 

Тема  9 .  Поняття соціальної дії 

Субстанція і її “елементарна клітинка”. Г. Гегель і К. Маркс про еле-
ментарне буття субстанційного цілого. “Елементарна клітинка” і “еле-
менти” соціального цілого. П. Сорокін про проблему найпростішого ро-
дового соціального явища. 

Дія як елементарне цілісне буття діяльності. 
Співвідношення дії і взаємодії: проблема генетичної і логічної пер-

винності. Моделі соціальної дії в концепціях М. Вебера, Т. Парсонса, у 
феноменологічній соціології, теоріях інтеракціонізму. 

Література [11; 44; 46; 66; 107; 128]  

Тема  10.  Структура соціальної дії 

Суб’єкт і об’єкт людських дій: чи правомірна постмодерністська 
критика “суб’єкт-об’єктної парадигми” як “суто умовної дихотомії”. 

Філософський і соціально-філософський зміст категорії “суб’єкт”. 
Відмінність соціального суб’єкта від гносеологічного. Суб’єкт як носій 
діяльнісної здатності, ініціююча сторона діяльності. 

Об’єкт як ініційована сторона діяльності. Проблема “активності” 
об’єкта. “Ситуативність” категорії об’єкта. Соціальний об’єкт і соціаль-
ний предмет. 

Чи існує суб’єкт без об’єкта. Зв’язок взаємопокладання, взаємопере-
тинання і взаємопроникнення  в суб’єкт-об’єктному опосередкуванні. 
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Розпредметчування і опредметчування як категорії соціальної філосо-
фії. 

Література [54; 73; 93; 97; 107; 126] 

Тема  11.  Як і чому діють люди 

Проблема функціональних підсистем діяльності: діалектика цілепос-
тановки та цілереалізації. 

Спричинююча підсистема. Діяльність і сфера діяльності. 
Поняття потреби як спричинюючого чинника діяльності. 
Потреба як властивість суб’єкта, що виражає його ставлення до не-

обхідних умов існування. Потреба і предмет потреби. Потреба і скрута: 
стани актуалізованої і неактуалізованої потреб. Загальні принципи ти-
пології потреб: класифікаційні схеми П. Сорокіна, А. Маслоу, Б. Малі-
новського та ін. Стійкість потреб і проблема “родової природи” їх носія. 
Інтереси суб’єкта, їх зв’язок з потребами. Розуміння інтересу як “ситуа-
тивного” прояву потреби. 

Ідеально-регулятивна підсистема діяльності. Ідея “цільової причин-
ності” в сучасній соціальній філософії. Концепція цілераціо-нальної дії 
М. Вебера, її евристичне значення для функціонального аналізу діяльно-
сті. Фази і механізми цілепостановки. Поняття мотиву діяльності. 

Система мотивів діяльності. Чинники стійкої мотивації: система 
установок діючого суб’єкта. 

Операційна підсистема діяльності. Поняття засобу діяльності. Про-
блема співвідношення цілей і засобів діяльності в історії соці-альної ду-
мки. Гегелівська концепція перетікання “ідеального в реальне” та її 
значення для сучасної соціальної філософії. Проблема значущості й цін-
ності об’єктних засобів діяльності. Природа цінностей в інтерпретації 
М. Рікерта і Е. Дюркгейма. 

Результативна підсистема діяльності. Поняття результату діяльнос-
ті. Суб’єктна і об’єктна проекції результату. Форми зв’язку ре- 
ального результату з цілями діючого суб’єкта. 

Література [24; 26; 28; 46; 125] 

Тема  12.  “Свобода волі” як проблема соціальної філософії 

Проблема ролі свідомості в життєдіяльності людей: філософські аль-
тернативи. Категорії “матеріального”, “ідеального”, “реально-го” у світ-
лі сучасних філософських дискусій. 
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Ідея “первинності-вторинності” у співвідношенні потреб, інтересів і 
цілей. Чи узгоджується соціально-філософський матеріалізм з принци-
пом “свободи волі”, свідомим вибором суб’єктом своїх життєвих орієн-
тирів? Міри свободи свідомості, “ранжируючої” потреби і інтереси 
суб’єкта. 

Категорії “стихійного” і “планомірного” в діяльності людей. 
П. Сорокін про функціональні фази діяльності — концепція “синтез — 
об’єктивація — соціалізація”. 

Література [11; 23; 31; 112; 123] 

Тема  13.  Форми і механізми соціальної детермінації 

Детермінізм та індетермінізм в історії соціально-філософської дум-
ки. 

Специфіка причинно-наслідкових зв’язків у цілеспрямованій діяль-
ності людей. “Витязь на роздоріжжі” як модель інформаційної причин-
ності. 

Необхідність і випадковість як категорії соціально-філософського 
дослідження. 

Імовірність як проблема соціальної філософії. Суть концепції “про-
бабілізму”. 

Поняття соціального закону. Закони суспільства і закони природи. 
Проблема “дії” соціального закону. 

Закон і законодоцільність. 
Проблема субординації детермінованих залежностей: домінанти і 

детермінанти людської діяльності. Монізм і плюралізм як течії соціаль-
ної філософії. 

Література [54; 60; 65; 76; 78; 84; 85; 94] 

Тема  14.  Простір і час соціальної діяльності 

Загальнофілософське і соціально-філософське тлумачення категорій 
простору і часу. 

Концепції “соціального простору” в сучасній соціальній філософії. 
Неметричне тлумачення “соціального топосу” (“місця”): аргументи “за” 
і “проти”. 

Концепції “соціального часу” в сучасній соціальній філософії. 
Проблема простору і часу як континуального поля соціальної діяль-

ності. 
Література [16; 65; 73; 77; 86] 
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Тема  15.  Специфіка соціального пізнання 

Проблема пізнаваності суспільних явищ в історії соціально-
філософської думки. 

Натуралізм і редукціонізм як стратегії соціального пізнання. 
В. Дільтей про “розуміння” і “пояснення” як альтернативні методи 

пізнання. Герменевтика як метод соціальної філософії. 
Інтуїтивізм у соціальній філософії. 
Г. Рікерт про відмінність “наук про природу” і “наук про культуру”. 

Номотетичний та ідеографічний методи пізнання. “Віднесення до цін-
ності” як метод наук про культуру. 

Принципи “розуміючої соціології” М. Вебера: аргументи “за” і “про-
ти”. Метод ідеалізації і межі його застосовності. 

Теорія соціального пізнання біхевіоризму. 
Класична “суб’єкт-об’єктна парадигма” соціального пізнання і її кри-

тика феноменологічною соціологією. Проблема “природної установки” 
пізнання і феноменологічної редукції в соціальній філософії. Критика 
“есенціалістської” стратегії соціального пізнання і її справедливість. 

Проблема можливості й меж соціального прогнозування. 
Література [5; 13; 18; 30; 38; 42; 61; 74; 112] 

Частина ІІІ. СУСПІЛЬСТВО 

Розділ V. Поняття суспільства 

Тема  16.  Що називати “суспільством” у людській історії 

Багатозначність поняття “суспільство”: проблема відсікання некате-
горіальних змістів. Співвіднесеність  поняття “суспільство” з термінами 
“країна”, “народ”, “нація”, “держава”. Інтерпретації суспільства в історії 
соціально-філософської думки. Номіналістична і реалістична моделі су-
спільства: проблема надіндивідуальних  інте- 
гралів соціального. 

Суспільство як інтегративний суб’єкт: чи потрібно “олюдню-вати” 
матриці соціальної взаємодії. Концепція “соціального уні- 
версалізму” на прикладі теоретичних моделей Е. Дюркгейма,  
С. Л. Франка та ін. Концепція “методологічного індивідуалізму” на при-
кладі теоретичних моделей М. Вебера, К. Попера та ін. 

Література [4; 9; 19; 42; 55; 60; 69; 84] 
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Тема  17.  Суспільство як організаційна форма спільної діяльно-
сті людей 

Суспільство як реальна самодіяльна група. Поняття “реальних” груп, 
їх відмінність від “номінальних” і “ніби організованих” (П. Сорокін) со-
ціальних груп. Чи можна вважати соціально стратифіковані суспільства 
реальними групами. Чи сумісна інтегральна самодіяльність суспільства 
з наявністю в ньому соціальних суперечностей. Моделі “конфліктної 
взаємодії” і “конфліктної протидії” соціальних груп в інтерпретації К. 
Маркса, Е. Дюркгейма, П. Сорокіна. 

Суспільство як реальна самодостатня група людей. Т. Парсонс про 
функціональну самодостатність як необхідну ознаку суспільства. Чи 
була самодостатньою середньовічна селянська община, або чи зводить-
ся “хомо сапієнс” до “хомо економікус”. Чи була суспіль-ством сім’я Ли-
кових з “Тайгового закутку”. Чи зберігаються в сучасній історії самодо-
статні соціальні колективи. 

Література [54; 56; 66; 73; 128]  

Розділ VІ. “Анатомія” суспільства 

Тема  18.  Філософські основи “соціальної статики” 

Проблеми будови суспільства в історії соціальної думки. Основні 
принципи “соціальної статики” в концепціях О. Конта, Г. Спенсера, Е. 
Дюркгейма, М. Вебера, П. Сорокіна, Т. Парсонса. Причини  
структурних “збоїв” у соціальній філософії марксизму, суперечлива ло-
калізація “суспільного буття”, “базису”, “надбудови” та ін. 

Субстанційний підхід як філософська методологія структурного ана-
лізу суспільства. Суспільство як система “органічного” (Гегель) типу, в 
якій ціле “передбачено” взаємопокладеним частинам. Прин-ципи струк-
турного аналізу систем “sui generis”. Проблема виокремлення організа-
ційних модусів діяльності: як відрізнити “частини” суспільства від вла-
стивих їм властивостей і станів. Принцип ієрархії рівнів структурної ор-
ганізації: як відрізнити підсистеми суспільства від його компонентів і 
елементів. Принципи “апельсину” і “скибки хліба” у структурному до-
слідженні суспільства. 

Література [52; 55; 67; 86; 87] 
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Тема  19.  “Цеглинки” соціального цілого 

Елементи суспільства і принцип їх неподільності. Елементи су- 
спільства як найпростіші “частини” людської діяльності. 

Суб’єкт як елемент громадської організації. Як розуміти елементар-
ність “людського мікрокосму”. 

Предметні елементи суспільства. Форми соціальної предметності в 
колективній діяльності людей. “Речі” як предмети практичного призна-
чення, призначені для цілеспрямованої зміни дійсності. “Символи” або 
“знаки” як предметні носії інформації, призначені для зміни людських 
уявлень про дійсність. Композиційні перетини “речей” і “символів”. 
Відмінність “духовних значень” і “матеріаль-них провідників” у конце-
пції П. Сорокіна, її евристичне значення для соціальної філософії. 

Реляційні “елементи” суспільства. Суб’єкт-об’єктні, об’єкт-об’єктні 
та суб’єкт-суб’єктні зв’язки у структурі суспільства. Су-спільні відно-
сини як стійкі статусні зв’язки суб’єктів колективної діяльності. Суспі-
льні відносини як форма і продукт соціальної взаємодії. Інтерпретація 
суспільних відносин у соціальній філософії К. Маркса, Е. Дюркгейма, 
М. Вебера, П. Сорокіна, Т. Парсонса. 

Література [9–11; 17; 26; 27; 89; 90] 

Тема  20.  Підсистеми суспільства — сфери суспільного життя 

Проблема суспільних підсистем в історії соціальної думки. Принци-
пи “суб’єктного” підходу до вирізнення підсистем: розчленування сус-
пільства на “цивільну” і політичну підсистеми. 

Сутність “реляційного” підходу до вирізнення підсистем на прикладі 
Марксової концепції “базису і надбудови”. Принципи діяльнісного під-
ходу до типології “сфер суспільного життя”. Основні типи суспільно 
необхідної діяльності як бази для розчленування на сфери. Органічний 
зв’язок підсистем суспільства з його елементами. 

Підсистеми суспільства як сфери суспільного відтворення: 
• “матеріальна” сфера суспільного життя як галузь спеціалізовано-

го виробництва “речей”; 
• “соціальна” сфера як галузь виробництва і відтворення безпосе-

реднього людського життя. Суспільне виробництво людини і йо-
го самовідтворення у сфері побуту; 

• “організаційна” сфера суспільного життя як галузь спеціалізова-
ного виробництва суспільних відносин. Діяльність комунікатив-
на і регулятивна. Політика як форма регулятивної діяльності лю-
дей; 

• “духовна” сфера суспільного життя як галузь спеціалізованого 
виробництва інформації. Види духовного виробництва. 
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Принцип композиційного перетинання сфер суспільного життя: ви-
робництво людей, речей, ідей і зв’язків як умова будь-якого кон-
кретного виду людської діяльності. 

Література [74; 85; 87; 96; 97; 99] 

Тема  21.  Будова суспільних сфер: устрої суспільного життя 

Поняття устрою суспільного життя. Устрій як внутрішня ха-
рактеристика сфер, що відтворює статусні співвідношення суб’єктів ді-
яльності. Проблема типології устроїв суспільного життя, їх зв’я-зок з 
типами суспільних відносин. 

Економічний устрій суспільного життя: статусна залежність у сис-
темі відносин власності. Що означають власність і економіка? Несино-
німічність понять “економіка” і “матеріальне виробництво”. Економічні 
вимірювання соціальної, організаційної і духовної сфер суспільного 
життя. 

Соціальний устрій: статусні співвідношення в системі виробництва 
безпосереднього життя. Диференціація людей за “якістю життя” на від-
міну від способу суспільної діяльності. 

“Політичний” устрій суспільного життя: статусні зв’язки в системі 
відносин володарювання. Соціально-філософські концепції влади: по-
леміка М. Вебера з К. Марксом і сучасні спори. Влада і авторитет. Влада 
і вплив. 

Духовний устрій суспільного життя: диференціація людей за прина-
лежністю до усталених систем ментальності. 

Культура як взаємоспіввіднесення  символічних програм пове-дінки. 
П. Сорокін про відмінність культурних і соціальних систем. Основні по-
силки сучасної культурології. 

Література [9; 11; 14; 104; 106; 111] 

Тема  22.  Соціальні групи як “субкомпоненти” суспільства 

Соціально-філософські основи соціологічної теорії груп і організа-
цій. Вчення Г. Зімеля про “матерію і форму” соціальної взаємодії. Дія-
льнісна, реляційна і суб’єктивна логіка історії: суть процесу інституціа-
лізації діяльності. Відмінність “занять” від “професій”. 

Основні принципи типології несамодостатніх груп. Відмінність іс-
торичної спільності від соціальних організацій. 

Поняття суспільного розподілу праці й види професійних груп. Го-
ризонтальне і вертикальне вимірювання професійної диференціації. 

Економічні принципи типології груп: первинне поняття соціальних 
страт і класів. 
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Політична організація суспільства. Відмінність політичної стратифі-
кації від диференціації людей за мірою впливу на суспільні події і про-
цеси. Поняття еліти. 

Культурологічні принципи типології соціальних груп. 
Література [54; 82; 93; 99; 102; 116] 

Розділ VІІ. Функціонування суспільства 

Тема  23.  Філософські основи “соціальної фізіології” 

Предмет функціонального аналізу: відтворення цілісних структур, 
причини, механізми, фази “відтворення” соціальної цілісності, взаємо-
опосередкування частин, їх властивостей і станів. 

Функціональний аналіз суспільств в історії соціальної думки: від 
“соціальної фізіології” до концепцій структурного функціоналізму. Ос-
новні орієнтації функціональних досліджень. Концепції “тоталь-ної фу-
нкціональності” суспільств, їх критика в теорії “диференці-альної кон-
дуктивності” П. Сорокіна. 

Проблема спрямованості функціональних зв’язків в історії соці-
альної думки. Ідея “координаційної” природи соціальних взаємодій у 
концепціях соціально-філософського плюралізму. Субординація соціа-
льних взаємодій як посилка моністичних концепцій соціальної філосо-
фії. “Жорстка” і “м’яка” інтерпретація ідеї “визначальних чинників сус-
пільної зміни”. Проблема просторово-часової локалізації “визначальних 
чинників” суспільного життя. Р. Арон про “матеріалістичне розуміння 
історії” як неприпустимої “універсалі-зації” локальних субординацій. 

Проблема рівнів соціального функціонування: відмінності функціо-
нальних зв’язків на різних “щаблях” соціальної структури. Неприпусти-
мість змішування різнорівневих моделей функціонування (на прикладі 
полеміки про співвідношення “суспільного буття і суспільної свідомос-
ті” у вітчизняний соціальній філософії). 

Література [3; 25–27; 45] 

Тема  24.  Відтворення суспільного життя 

Соціально-філософське значення категорії “виробництво”, її зв’язок 
з категорією “діяльність”. Виробництво і праця. Виробництво і нетрудо-
ві форми соціальної активності. 

Концепція “загального виробництва” К. Маркса і її евристичне зна-
чення для соціальної філософії. Суспільство як суб’єкт і продукт загаль-
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ного виробництва. Основні типи необхідної діяльності як сфери загаль-
ного виробництва. Правомірність терміна “невироб-ничі сфери суспіль-
ного життя”. 

Фази суспільного виробництва: власне виробництво — розподіл — 
обмін — споживання. Споживання як “момент” і “кінцевий пункт” ви-
робництва. Діяльнісний характер розподілу. Розподіл готових продук-
тів, умов, засобів і суб’єктів їх виробництва. Обмін як комунікативна 
діяльність. Відмінність обміну готових продуктів від обміну “діяльніс-
тю і здібностями” у процесі їх створення. 

Альтернативні оцінки Марксової концепції “загального виробницт-
ва” у сучасній соціальній філософії. Критика цієї концепції 
П. Сорокіним, Р. Ароном та ін. 

Література [4; 11; 16; 19; 24; 35; 128; 131; 133] 

Тема  25.  Взаємозв’язок суспільних сфер 

Проблема детермінаційних взаємозв’язків основних підсистем сус-
пільства в історії соціально-філософської думки. Концепції, що вихо-
дять з визначальної ролі сфери духовного життя (на прикладі вчення П. 
Сорокіна про типи соціокультурної духовності). Концепції, що виходять 
з визначальної ролі політичної сфери суспільного життя. 

Полеміка навколо Марксової концепції визначальної ролі матеріаль-
ного виробництва. Адекватність її трактування Ф. Енгельсом. Чи мож-
ливі відносини “первинності-вторинності” між необхідними для суспі-
льства видами загального виробництва. 

Чи порушує ідея первинності матеріального виробництва принцип 
іманентності в розвитку інших суспільних сфер. Детермінація “штов-
хаючого” і детермінація “зміщуючого” типу. Чи підтверджує сучасна іс-
торія ідею актуалізованої потреби суспільства в речовинно-предметних 
засобах діяльності. Співвідношення матеріального і духовного вироб-
ництв в епоху перетворення науки на безпосередню продуктивну силу, 
принцип функціональної першості науки. Співвідношення матеріально-
го виробництва і політичної регуляції в умовах “першості політики”. 
Співвідношення матеріального виробництва і виробництва людини в 
умовах пріоритету соціальних цілей суспільства. Чи є Енгельсова кон-
цепція “виробництва і відтворення безпосереднього життя” відхиленням 
від “матеріалістичного монізму” Маркса. Р. Арон про історичні межі 
прояву визначальної ролі матеріального виробництва. Сучасні варіанти 
“теорії чинників”. Чи зберігається функціональна відособленість підсис-
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тем суспільства в умовах його розвитку “в напрямі цілісності”. Перспе-
ктиви зворотної “синкретизації” суспільних сфер. 

Література [3; 11; 18; 23; 25; 27; 31; 39; 81; 91; 99; 131] 

Тема  26.  Взаємозв’язок устроїв суспільного життя 

Генезис суспільних відносин і система “статусної” залежності в сус-
пільстві. Проблема субординаційної залежності між практичним і духо-
вним устроями суспільного життя. Культура як чинник функціонування 
суспільств. Зв’язок культури з економічним, соціальним і політичним 
устроями життя. Соціально-філософське значення та історичні уроки 
суперечки Леніна із Сухановим: чи можлива культурна революція полі-
тичними засобами. 

Субординаційна залежність устроїв практичного життя. Проблема 
функціонального зв’язку власності і влади в історії соціальної думки. Чи 
завжди влада є функцією власності. Сучасна критика Марксової конце-
пції “базису і надбудови”. 

Дисперсія економічних структур у сфери нематеріального виробниц-
тва, її соціальні наслідки в сучасній історії. Проблема функціональної 
залежності між економічним і соціальним статусом суб’єкта: чи завжди 
“багатство” і власність на засоби виробництва пов’язані прямо пропор-
ційно. 

Література [82; 93; 97; 115; 125; 129] 

Розділ VІІІ. Суспільство як саморозвиваюча система 

Тема  27. Джерела і механізми соціокультурної зміни 

Проблема джерел соціокультурної зміни. Екстернальні пояснення: 
розвиток суспільства як результат позасоціальних імпульсів. Логіка на-
туралістичних пояснень (на прикладі різних шкіл “географічного детер-
мінізму”). Традиція трансцендентних пояснень суспільного розвитку 
(вчення А. Тойнбі про “виклики і відповіді”, концепція Н. Бердяєва). 
Теорії іманентного пояснення соціокуль-турних змін: множинність під-
ходів. Філософія епохи Просвітництва: саморозвиток людського розуму 
як причина соціальних змін. “Закон трьох стадій” О. Конта. К. Маркс: 
піднесення потреб як джерело соціокультурної динаміки, чинник само-
зростання продуктивних сил. П. Сорокін: закон циклічної флуктуації 
форм соціокультурної духовності. 
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Зміна уявлень про характер інтегральної реальності як джерело сус-
пільних змін. 

Проблема механізмів соціокультурної зміни. Взаємодія умов і чин-
ників людської діяльності: результативна підсистема “старої” діяльності 
як “об’єктивно-передумовної” підсистеми нової. Закони динамічної вза-
ємодії складеної системи, суспільних відносин і діяльності, що генеру-
ється в них. Альтернативні розв’язання проблеми. К. Маркс: “закон від-
повідності” виробничих відносин рівню і ха-рактеру продуктивних сил 
як механізм зміни суспільних форм. Критика Марксової концепції П. 
Сорокіним: “закон обмежених можливостей соціокультурної зміни” як 
основний механізм розвитку суспільства. 

Чи можливий синтез зазначених підходів. Інші розв’язання пробле-
ми. Г. Тард: “наслідування” як механізм соціальної трансформації. 

Література [25; 40; 74; 93; 94; 96] 

Тема  28.  Форми соціальної динаміки 

“Рушійні сили” розвитку суспільства. Проблема ініціюючого 
суб’єкта в соціокультурному розвитку. Альтернативні розв’язання про-
блеми: креативна роль економічних класів (К. Маркс), поколінь (X. Ор-
тега-і-Гасет). Теорії “творчих еліт”. Проблема “героя і натовпу” в сучас-
ній соціальній філософії. 

Проблема форм соціокультурної зміни. Поняття соціальної револю-
ції. Відмінність інноваційної соціально-перетворюючої ді-яльності лю-
дей і стихійного процесу соціальної трансформації: революція як діяль-
ність на відміну від радикальної зміни якості у процесі соціальної ево-
люції. 

Діалектика взаємодії і протидії соціальних груп. Революція як форма 
соціального конфлікту. Проблема революційних змін у сфері економіки. 
Умови і чинники політичної революції. Соціальне значення “революцій 
зверху”, їх відмінність від соціальних реформ. Проблема порівняльної 
креативності революційної і еволюційної форм суспільного розвитку. 
Революціонаризм і реформізм як типи політичного менталітету. Про-
блема революції в теорії “соціальної мобільності” П. Сорокіна, в конце-
пціях Р. Дарендорфа, Л. Козера та ін. 

Література [(2; 93; 96; 97] 
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Частина ІV. ІСТОРІЯ 

Розділ ІХ. Історія як дійсність суспільного життя 

Тема  29.  Поняття історії. Специфіка історичного пізнання 

Чи правильно обмежувати історію минулим людства. Історія як реа-
льний процес розвитку і взаємодії конкретних країн, народів і цивіліза-
цій. “Презентизм” і проблеми буття історії як онтологічної реальності. 

Проблема законодоцільності історичного процесу. Повторюваність в 
історії: діалектика “подій” і “структур”. Причинні та функціональні 
зв’язки в історичному процесі.  

Необхідність і випадковість, можливість і дійсність в історичному 
процесі. 

Історична ймовірність і соціально-філософські концепції “пробабілі-
зму”. “Закони-приписи” і “закони-обмеження” в історич-ному розвитку. 
Багатоваріантність історичного розвитку: спектр варіантів і чинники їх 
реалізації. Чи фаталістична ідея “природно-історичного” розвитку людс-
тва. 

Філософія історії і специфіка історичного пізнання. Чи “комунікабе-
льні” історичні епохи. “Розуміння” і “пояснення” в історії: герменевтика 
В. Дільтея і її значення для філософії історії. 

Номотетичний і ідеографічний методи в пізнанні історії. Моделі іс-
торичного пояснення Г. Нагеля і У. Дрейка. Історизм як метод філософ-
ського мислення. Полеміка навколо ідеї “убогості історизму” К. Попера. 

Література [54; 91; 103; 107; 110] 

Тема  30.  Чи існують закони в історії 

Проблема власних законів історії, відмінних від законів функціону-
вання і розвитку типологічно взятих суспільств. Закони історії як зако-
ни взаємодії країн, народів і цивілізацій. Алгоритми історичної взаємо-
дії. Війна і мир. Поняття історичної кореляції. Проблеми трансмісії со-
ціокультурних цінностей: відносини “донорів” і “реципієнтів” в історії. 
Концепція “історичних” і “неісторичних” народів, її відповідність реалі-
ям історії. Проблема “осьового часу” у філософії історії К. Ясперса. 

Проблема цілісності історії. Субстанційний аспект цілісності: “родо-
ва природа людини” та інваріанти соціальної організації. Функ-
ціональний аспект цілісності: зростання інтенсивності історичної взає-
модії і взаємовплив суспільств, становлення всесвітньої історії людства. 
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Проблема автаркії в історії. Ідея всесвітньості історичного процесу у 
філософсько-історичній концепції “локальних цивілізацій” А. Тойнбі, 
теорії “суперсистемних флуктуацій” П. Сорокіна. 

Література [3; 8; 29; 30; 34; 40; 51; 72; 74; 82; 88] 

Тема  31.  Суб’єкти реальної історії 

Відмінність історичного суб’єкта від соціального. Проблема суб’єкта 
історії в європейській соціальній філософії. Номіналістична і реалістич-
на інтерпретації історичного суб’єкта. 

Історичне буття реальних соціальних груп. Поняття етнічної спіль-
ності людей. Етнічні спільності як самодостатні соціальні групи. Від-
мінність етнічної спільності від етнічних общин. Альтернатива соціоло-
гічного і культурологічного підходів до аналізу етнічних груп. Чи слу-
шно вважати типологічною ознакою етносоціальної спільності інтегра-
цію економічного життя. Чи реальна ознака “територіальної інтеграції”. 

Політична інтеграція як ознака етнічної спільності. Що означає спі-
льність духовного життя. Чи слід вважати спільність духовного життя 
системоутворюючою основою етнічних груп. Соціально-філософські 
проблеми сучасної етнопсихології. Традиційні та нетрадиційні підходи 
до сучасної етнології: полеміка навколо концепції Л. Н. Гумільова. 

Найзагальніші механізми етногенезу. Історичні типи етнічної спіль-
ності. Перспективи історичної еволюції етносів. Причини ет- 
нічних конфліктів і способи їх локалізації. 

Сім’я як історична спільність людей. Філософсько-історичні пробле-
ми виникнення сім’ї: діалектика економічних і етнокультурних чинни-
ків. Схема Моргана в оцінці сучасної науки. Історичні типи сім’ї і перс-
пективи сімейної організації. 

Класи як історична реальність. Розподіл праці й виникнення класів: 
філософсько-історичні проблеми класогенезу. Класи і касти. Класи і 
стани. Класи і страти. 

Філософсько-історичні проблеми генезису держави. Чи можливе ви-
никнення держави до виникнення класів? Держава і бюрократія. Бона-
партизм як історичне явище. Тоталітаризм, деспотизм, демо- 
кратія в історії людства. 

Людина як суб’єкт історії. Можливості й межі індивідуальної діяль-
ності людей. Проблема “героя і натовпу” у сучасній соціальній філосо-
фії. Сучасні концепції еліт. 

Література [5; 7; 8; 15; 25; 26; 32; 45; 67; 70; 72; 74; 77; 80; 82; 85; 
95; 99; 123; 126; 131] 
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Тема  32.  Проблеми типології історії 

Загальне, особливе, одиничне і окреме в історичному процесі. Спів-
відношення реалій і універсалій як проблема філософії історії. Концеп-
ція “ідеальних типів” М. Вебера і її евристичне значення для філософії 
історії. 

Проблеми типології народів і цивілізацій в історії соціально-
філософської думки. Типологічні концепції Віко, Сен-Сімона, Гердера, 
Гегеля, Конта: пошук засад історичної таксономії. 

Суть формаційного підходу до типології історії. Концепція економі-
ки як системоутворюючої бази, що зумовлює велику схожість устроїв 
життя порівнюваних суспільств. Поняття суспільно-економічної форма-
ції у співвіднесенні з категоріями “суспільство”, “соціальний організм”, 
“історична епоха”. Соціокультурна варіативність історії з позицій фор-
маційного підходу. Основи стадійної і регіональної дивергенції форма-
цій: категорії формаційної стадії і формаційного регіону. Основні рівні 
розвитку історії з позицій формаційного підходу. Ідея “первинної” і 
“вторинної” формації К. Маркса. Суперечки навколо “п’ятичленної” 
схеми формаційного розвитку. Проблеми формаційної типології дока-
піталістичних суспільств. Ідея “азіатського способу виробництва” і її 
евристичне значення. Формаційна типологія в оцінці найвидатніших іс-
ториків XX ст. Зв’язок формаційної типології з “технологічними” типо-
логіями Р. Арона, У. Ростоу, Д. Белла, концепціями “постіндустріаль-
ного”, “технотронного” та інших суспільств. 

Література [17; 20; 41; 43; 82; 88; 99; 101; 129] 

Тема  33.  Цивілізація як історичне буття культури 

Поняття цивілізації: альтернативні підходи. Цивілізація як етап істо-
ричної еволюції людства. Цивілізація як “матеріалізація” культури. Ци-
вілізація як сукупність “цінностей як засобів”. Цивілізація як просторо-
во-часова локалізація історичного процесу. Цивілізаційний підхід до іс-
торичної типології. Культура як вісь цивілізаційної інтеграції. 

Типи цивілізації в людській історії. Традиційні суспільства і техно-
генна цивілізація як два історично сформованих типи цивілізаційного 
розвитку. Особливості традиційних суспільств. 

Передумови техногенної цивілізації: культура античного типу і хрис-
тиянського середньовіччя. Основні установки техногенної культури, її 
уявлення про природу, людину, суспільство, свободу тощо.  
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Історія людства як взаємодія різних типів цивілізаційного розвит-ку. 
Проблема доганяючих модернізацій. Виникнення “гібридних” форм су-
спільства. Відносини “Захід — Схід” як проблема філософії історії. Пе-
рспективи інтеграції цивілізацій: природа універсалізу-ючих імпульсів. 
Європоцентризм як проблема філософії історії. 

Відносини цивілізаційної і формаційної парадигм: альтернативність  
або взаємодоповнення . Чи можливий синтез Маркса з Тойнбі. Типоло-
гічна концепція “соціокультурних суперсистем” П. Сорокіна, евристич-
не значення розрізнення “ідеаційної”, “сенсатної”, “ідеалістичної” су-
персистем культури. 

Література [3; 6; 9; 15; 17; 20; 21; 35; 41; 43; 47; 79; 82; 88; 93; 99; 
101; 129] 

Тема  34.  Спрямованість історичного процесу. Гіпотеза  
суспільного прогресу 

Проблема змісту історії в європейській соціальній філософії. 
Чи можлива відповідь на запитання: “навіщо” здійснюється людська 

історія? Цілеспрямованість соціальної діяльності і спонтанність істори-
чного процесу. Есхатологічні концепції проти ідеї спонтанної історії. 
Провіденціалізм у соціальній філософії. Н. Бердяєв про “значення істо-
рії”. Чи вирішувана проблема надіндивідуальних  змістів буття. 

Ідея суспільного прогресу в історії соціальної думки. Ще раз про ді-
алектику аксіологічного і гносеологічного в соціальному пізнанні: чи 
можлива наукова концепція історії як прогресу (рефеса)? Теорія “соціа-
льної зміни” (Л. фон Візе): проти експансії ціннісних думок у соціальну 
теорію. Р. Арон про можливість “позитивної” концепції прогресу: про-
фес як кількісне додавання результатів людської ді-яльності. Проблема 
поступального розвитку в окремих сферах суспільного життя: чи мож-
ливий прогрес в економіці, політиці, мистецтві, моралі. 

“Кібернетичні” інтерпретації прогресу як оптимізації соціального 
функціонування, підвищення адаптивних можливостей суспіль- 
ства, ступені свободи в його саморозвитку. 

Правомірність гуманістичної інтерпретації процесу. Презумпція са-
моцінності індивіда: людина як єдина у світі “цінність як мета”. Ідея 
свободи як субстанції суспільного професу. Свобода як звільнення: по-
долання різних форм відчуження людини в історії. Процес гуманізації 
суспільного життя: проблема критеріїв вимірювання. “Якість життя” як 
проблема соціальної філософії. Ідея циклічності історії в європейській 
соціальній філософії. П. Сорокін: трифазний ритм флуктуації соціоку-
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льтурних суперсистем як антитеза концепції суспільного прогресу. Ідея 
висхідного розвитку в концепції “локальних цивілізацій” А. Тойнбі: 
вмирання цивілізацій і естафета світової історії. Концепції історичного 
рефесу. “Захід Європи” О. Шпенглера і проблема соціального песиміз-
му. Проблема “профес-регрес” у концепції “повстання маси” X. Ортеги-
і-Гасета. 

Література [3; 8; 15; 24; 32; 46; 51; 53; 70; 78; 79; 83; 91; 98; 102] 

Розділ Х. Історіософія XX століття 

Тема  35.  Глобальні проблеми сучасної цивілізації 

Планетарні масштаби експансії техногенної цивілізації і прискорення 
процесу людської історії. Нова якість життя як підсумок техногенного 
розвитку. 

Проблема меж зростання. Як захистити “хомо сапієнс” від “хомо 
фабер”. Виникнення глобальних криз у другій половині XX ст. Пробле-
ма виживання, екологічна, антропологічна криза. Чи акту-альний нині 
Мальтус. Форми відчуження в сучасному світі і перспективи їх подо-
лання. Т. Адорно, Г. Маркузе, Е. Фромм критика основ західної цивілі-
зації і її актуальність. 

Типологічні орієнтири сучасної історії. Чи існує нині капіталізм? 
Приватна власність у сучасній історії. Чи існує експлуатація праці в  до-
бу інформаційних технологій. Ідея соціалізму в сучасній історії. Конце-
пції “державного”, “синдикалістського”, “муніципального” та інших ви-
дів соціалізму. Ідея соціалізму і практика “реального соціалізму” у XX 
ст. Природа сучасного політаризму: типологічні характеристики сус-
пільств радянського типу. 

Література [15; 17; 21; 25; 27; 32; 133] 

Тема  36.  Історична доля України 

Історіософія України як філософська дисципліна. Особливості соці-
окультурного розвитку України. Економічна історія України: діалектика 
форм власності. Феномен кріпацтва і його вплив на українську історію. 
Природа громадської власності. 

Специфіка українського політаризму: економічна роль держави в 
українській історії. Цивільне суспільство в Україні: муки становлення. 
Природа українського етатизму: гіпертрофія влади як альтер-натива “ін-
стинкту державності”. Мораль і право у становленні укра-їнської держав-
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ності. Роль ідей в українській історії: “ідеократизм” як антитеза західно-
го прагматизму. 

Долі України у XX ст. Альтернативні оцінки Жовтня 1917 р.: етап 
світової історії або національна катастрофа. Історичні причини  
більшовицького витка української історії. Н. Бердяєв: ідея комунізму і ме-
сіанські межі українського менталітету. “Правда” і “істина” в українсь-
кій ментальності: громадянська війна як вигляд “правдопошуку”. Ста-
лін в історії українського етатизму. Чи можна пояснити сталінізм з по-
зицій “теорії насильства”. Перебудова в  
низці українських “революцій згори”. Демократія і “демократиза-ція”. 

“Рекапіталізація” України: історичне значення і перспективи прива-
тизації. “Українська ідея” і сучасність. Сучасні суперечки “західників”, 
“слов’янофілів”, “євразійців”. Історичні перспективи України у XXI ст: 
ліберальна, національна, соціалістична та інші альтернативи. 

Література [2–4; 7; 8; 12; 17; 27; 32; 68; 84; 102] 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  ЗАЛІКУ 

1. Сутність проблеми побудови теоретичної моделі суспільства, її фі-
лософських засад. 

2. Природне середовище, біосфера, ноосфера. Діалектичний взаємо-
зв’язок природи і суспільства. Сутність “географічного де-
термінізму”.  

3. Поняття суспільного виробництва. Матеріальне і духовне ви-
робництво, їх взаємозв’язок. 

4. Продуктивні сили і їх основні елементи. 
5. Виробничі відносини і їх основні елементи. Типи і форми ви- 

робничих відносин. 
6. Сучасний етап НТР і її роль у розвитку матеріальних передумав су-

спільства. 
7. Сучасна НТР і екологія. 
8. Концепція періодизації суспільства: доіндустріальне, індустрі-альне, 

постіндустріальне. 
9. Поняття і структура суспільно-економічної формації. Цивілізація, 

формація, спосіб життя, епоха. 
10. Закони функціонування і розвитку суспільного поступу. 
11. Об’єктивний характер суспільних законів. Історична закономірність 

і свідома діяльність людей. 
12. Суб’єкти і рушійні сили історичного процесу. 
13. Соціальна структура українського суспільства. 
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14. Історичні типи соціально-етнічних спільностей, їх основні ознаки. 
15. Політична система суспільства: сутність, тенденції розвитку. 
16. Основні ознаки держави. Форма правління і форма державного уст-

рою. Політичний режим. 
17. Формування громадянського українського суспільства в сучасний 

період: сутність, тенденції, основні особливості. 
18. Суспільне буття і суспільна свідомість, їх взаємозв’язок і методоло-

гічне значення. 
19. Поняття і структура суспільної свідомості. 
20. Суспільна та індивідуальна свідомість, їх взаємозв’язок. 
21. Поняття науки. Роль науки в розвитку суспільства в сучасний пері-

од. 
22. Закономірності розвитку науки. Соціальні функції науки. 
23. Сутність і основні форми самостійності суспільної свідомості. 
24. Взаємозв’язок ідеології і суспільної психології. 
25. Національна свідомість, її структура і роль у суспільному житті. 
26. Світогляд як феномен духовної культури суспільства. Елементи та 

рівні світогляду. 
27. Поняття моралі та її суспільні функції. Взаємодія моралі з іншими 

формами суспільної свідомості. 
28. Місце релігії в системі духовності суспільства. 
29. Політична культура, її елементи та суспільні функції. 
30. Правова культура, її елементи та суспільні функції. 
31. Поняття культури. Історичні типи культури. Культура і цінності.  
32. Діалектика національного загальнолюдського в культурі нації. 
33. Соціальна зрілість особи та її критерії. 
34. Проблема ціннісних орієнтацій, їх соціальна зумовленість і типи. 
35. Місце ідеології в системі духовної культури. 
36. Культура і діяльність як фактори соціалізації особи. Форми та мето-

ди виміру виховної дієвості культури. 
37. Поняття “людина”, “індивід”, “особа”, “індивідуальність” у соціаль-

ній філософії. Критика соціобіології в розкритті сутності людини. 
38. Сутність і характерні риси соціального прогнозування і передбачен-

ня. 
39. Основні методологічні принципи соціального пізнання. 
40. Філософський аспект глобальних проблем сучасності. 
41. Матеріальне та духовне в соціумі. 
42. Душевне і тілесне в особистості. 
43. Основні ознаки соціальності.  
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44. Доля соціальної філософії в Україні. 
45. Сцієнтистський і антисцієнтистський напрями в соціальній філосо-

фії. 
46. Субстанційний перехід у соціальному пізнанні. 
47. Діяльність як спосіб існування соціального. 
48. Феномен соціальної свідомості. 
49. Дискусійні проблеми антропосоціагенезу. 
50. Суб’єкт і об’єкт діяльності. 
51. Проблема “свободи волі” особистості. 
52. Чи є суспільство інтегративним суб’єктом? 
53. Суспільний поділ праці. 
54. Влада як основа соціальної диференціації. 
55. Духовні засади соціальних груп. 
56. Монізм і плюралізм як течії соціальної філософії. 
57. Співвідношення власності й влади. 
58. Співвідношення еволюції і революції.  
59. Гіпотези соціального прогресу. 
60. Соціальна філософія і філософія історії. 
61. Специфіка історичного пізнання. 
62. Суб’єкт історії. Роль особистості в історії. 
63. Нації і національні відносини. 
64. Проблема “осьового часу” і цивілізації.  
65. Проблема “кінця історії” (Фукуяма). 
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