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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Сучасні умови розвитку українського суспільства, його рефор
мування у плані подальшої структуризації, удосконалення потре
бують відповідної підготовки спеціалістів, здатних забезпечити 
ефективне управління соціальноекономічними, політичними та 
культурнонаціональними процесами в суспільстві, його динамічний 
розвиток. Розв’язання цих завдань значною мірою залежить від ра
ціонального осмислення набутого людського досвіду, знань про сус
пільство, які протягом століть відокремлювалися в єдину імперич
ну обґрунтовану наукову теорію, що динамічно розвивається. Саме 
ознайомлення з історією соціології є невіддільною складовою загаль
носоціологічних знань студентів, необхідною умовою їх становлення 
як висококваліфікованих фахівців.

Історія соціології, складовою якої є сучасні соціологічні тео
рії, належить до циклу фундаментальних дисциплін гуманітарно
го профілю. За низкою тем курс історії соціології тісно пов’язаний 
з іншими дисциплінами навчального плану, зокрема політологією, 
політичною соціологією, політичною психологією, конфліктологією, 
соціологією організації та управління.

Мета вивчення курсу — усвідомити роль і значення сучасних 
соціологічних теорій у процесі розвитку суспільства, опанувати 
історичні форми та напрями розвитку соціологічних знань, їх взає
мозв’язок, взаємовплив і наукову цінність з позицій сьогодення, а та
кож науковотеоретичні, соціальнополітичні та ідеологічні чинники 
впливу на розвиток, характер і спрямованість теоретичної думки та 
емпіричних досліджень у соціології.

Програмою курсу передбачено виконання контрольної роботи, 
складання заліку та іспиту.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
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“СУЧАСНІ  СОЦІОЛОГІЧНІ  ТЕОРІЇ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми
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Змістовий модуль І. Соціологічні теорії розвитку 
суспільства
Особливості розвитку сучасної соціологічної теорії
Сучасні соціологічні концепції суспільства
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4
5

Змістовий модуль ІІ. Соціологічні концепції поведінки, 
конфліктів, культури
Сучасні соціологічні теорії поведінки людини 
в суспільному житті
Соціологія конфліктів
Соціологічні процеси в сучасній соціології 
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7
8
9

10

Змістовий модуль ІІІ. Соціологічні концепції управління, 
влади, економічного життя
Управління суспільством — одна з основних проблем 
сучасної соціології
Проблема влади та демократії на сучасному етапі
Сучасні соціологічні концепції економічного життя
Інтеракціонізм як один з напрямів соціальної психології
Дослідження масової комунікації в сучасній соціології

Разом годин: 108

ЗМІСТ  
дисципліни  

“СУЧАСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ”

Змістовий модуль І. Соціологічні теорії розвитку суспільства

Тема 1. Особливості розвитку сучасної соціологічної теорії
Сутність соціальнофілософських концепцій (Фрейдова соціо

логія, інтегральна соціологія П. Сорокіна, концепція масового сус
пільства масової культури та ін.), академічна соціологія (розуміюча 
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соціологія, структурнофункціональний аналіз та ін.), прикладна 
соціологія як структурні елементи специфічних галузей сучасної за
хідної соціології.

Основні етапи розвитку сучасної західної соціології. Емпірична 
соціологія та її основні проблеми. Основні тенденції розвитку су
часного етапу західної соціології (позитивістськонатуралістична, 
розуміюча соціологія). Соціальна теорія марксизму та її розвиток у 
сучасних умовах.

Література [1–4; 6–9; 12]

Тема 2. Сучасні соціологічні концепції суспільства
К. Попер та його теорія соціологеми відкритого та закритого сус

пільств. У. Ростоу про п’ять стадій технологічного розвитку суспіль
ства. Еволюція суспільства Т. Парсонса. Макросоціологічна теорія 
Е. Шілза. О. Тоффлер про сутність розвитку суспільного життя.

Теорія індустріального суспільства у поглядах Р. Арона та У. Рос
тоу. Теорія “постіндустріального” суспільства (Д. Белл, З. Бжезин
ський, А. Тоффлер, А. Турен, Ж. Фурастьє). Сутність доринкового 
(традиційного), індустріального і постіндустріального суспільств.

Модель соціальної стратифікації Р. Дарендорфа. Вчення П. Со
рокіна про соціальну стратифікацію. Стратифікаційна модель У. Уот
сона.

Література [1–9; 11; 12]

Змістовий модуль ІІ. Соціологічні концепції поведінки, 
конфліктів, культури

Тема 3. Сучасні соціологічні теорії поведінки людини  
в суспільному житті

Р. Мертон і теорія особистої аномії. Теорія дії Т. Парсона. К. Юнг 
про архетипи та соціальну поведінку. Соціальні форми деструктивної 
поведінки Є. Фромма. Теорія соціальної установки (Ф. Знанецький, 
Р. Мертон та ін.). Диспозиційна теорія особистості (В. А. Ядов). Со
ціологічна теорія “символічного насильства”. П. Бурдьє. Соціальна 
логіка міжсуб’єктних комунікацій Ю. Хамбермасі. 

 Література [1–9; 12]
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Тема 4. Соціологія конфліктів
Діалектична теорія конфлікту Р. Дарендорфа. Л. Козер про 

сутність соціальних конфліктів. Р. Парк про взаємодію як основу 
конфлікту. Концепція соціального конфлікту К. Боулдінга. Теорія 
кооперації та конкуренції і “закон соціальних відносин” М. Дойча. 
Т. Парсонс про сутність конфліктних явищ. “Критичнорефлектор
на” концепція А. Гоулдера. Новий інституціональний підхід до конф
лікту (Л. Бурдьє, Гідденс, Н. Флігстайн та ін.). 

Література [1–9; 12]

Тема 5. Соціологічні процеси в сучасній соціології
П. Сорокін про сутність соціокультурної динаміки. Історична 

соціологія “осьового часу” К. Ясперса. П. Бурдьє про соціальнокуль
турні правила, “стиль життя”. Концепції елітарної культури (Т. Адор
но та ін.). Сутність “масової культури” у сучасній соціології (Л. Уайт 
та ін.). Етноцентричний підхід до розуміння культури. Культурний 
релятивізм як самобутність будьякої культури. Р. Мертон про сут
ність соціокультурної структури. Погляди представників функціо
нальної школи (Т. Парсонс, Р. Мертон, О. Діа, Л. Шнайдер та ін.) та 
місце релігії у структурі культури. С. Ліпсет про сутність моралі та її 
роль у політичних організаціях.

Література [1–8; 12]

Змістовий модуль ІІІ. Соціологічні концепції управління,  
влади, економічного життя

Тема 6. Управління суспільством — одна з основних  
проблем сучасної соціології

“Емпірична” школа (П. Дракер) про сутність системи управ
ління людськими відносинами. Концепція “революції менеджерів” 
(М. Цейтлін, М. Аллен, Д. Джеймс та ін.). Теорія соціальної органі
зації про сутність управління (П. Блау, Г. Саймон, Ф. Селзінк та ін.). 
Концепція соціотехнічної організації (Е. Трист та ін.). Проблема взає
модії організації із соціальним середовищем (Г. Олдріх). Концепція 
неформальних, добровільних організацій (Д. Кнох). 

Література [1–8; 12]
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Тема 7. Проблема влади та демократії  
на сучасному етапі

Погляди С. Ліпста на сутність демократії в сучасному світі. Кон
цепції деідеологізації Е. Шилза і Д. Белла. О. Тоффлер та У. Ростоу 
про сутність демократичного устрою суспільства. У. Ростоу про де
мократизацію суспільного життя. Проблеми влади та демократії у 
вченнях Р. Даля і М. Корзьє.

Література [1–8; 12]

Тема 8. Сучасні соціологічні концепції  
економічного життя

Передумови виникнення соціології економічного життя. Н. Смел
зер — засновник економічної соціології. Сутність інституціоналізації 
соціології економічного життя (Т. Деніс, Д. Мур та ін.). Р. Сведберг 
про сутність “порівняльної мікросоціології”.

Література [�; 8; 10; 12]

Тема 9. Інтеракціонізм як один з напрямів  
соціальної психології

Теорія символічного інтеракціонізму Г. Міда. Сутність поглядів 
представників чиказької школи (Г. Блумер) та айовської школи 
(М. Кун) на інтеракціонізький підхід соціальної психології.

Теорія ролей (Т. Харбін). Теорія референтних груп (Г. Хаймен, 
Р. Мертон). Концепція “соціальної драматургії” Е. Гофмана.

Література [�–5; 8; 1�–15]

Тема 10. Дослідження масової комунікації в сучасній 
соціології

Теорія П. Лазерсфельда про роль засобів масової комунікації у 
формуванні громадянської думки. Р. Мертон про роль прикладних 
соціальних досліджень у галузі масової комунікації. Г. Маклуен про 
вплив сучасних засобів масової комунікації на формування людської 
свідомості. 

Література [�–5; 8; 12]
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 1. Особливості впливу Фрейдової соціології на розвиток сучасної 
соціології.

 2. Сутність інтегральної соціології П. Сорокіна.
 �. Основні положення концепції масового суспільства і масової 

культури.
 4. Структурнофункціональний аналіз як один із напрямів сучасної 

соціології.
 5. Прикладна соціологія та її місце в сучасній західній соціології.
 6. Характеристика основних етапів розвитку сучасної соціології.
 7. Основні проблеми емпіричної соціології.
 8. Позитивістськонатуралістичний напрям розвитку західної со

ціології.
 9. Особливості неомарксистської соціології.
10. Розуміюча соціологія та її вплив на розвиток сучасної соціології.
11. Сутність соціальної теорії марксизму та її місце в сучасній соціо

логії.
12. Основні ідеї теорії соціології відкритого та закритого суспільств 

К. Попера.
1�. У. Ростоу про п’ять стадій технологічного розвитку суспільства.
14. Т. Парсонс про еволюцію суспільства. 
15. Макросоціологічна теорія Е. Шілза.
16. Погляди О. Тоффлера про сутність розвитку суспільного життя.
17. Теорія індустріального суспільства Р. Арона.
18. Теорія індустріального суспільства У. Ростоу.
19. Основні ідеї постіндустріального суспільства Д. Белла.
20. О. Тоффлер про сутність постіндустріального суспільства.
21. А. Турен та його ідеї про постіндустріальне суспільство.
22. Основні положення постіндустріального суспільства Ж. Фу

растьє.
2�. Характеристика ідей постіндустріального суспільства Д. Белла, 

О. Тоффлера, А. Турена та Ж. Фурастьє.
24. Роль теорій індустріального та постіндустріального суспільств на 

сучасному етапі суспільного розвитку.
25. Сутність моделі соціальної стратифікації Р. Дарендорфа.
26. П. Сорокін про значення поняття “соціальний простір” у роз

критті сутності соціальної стратифікації та мобільності.
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27. П. Сорокін про поняття та основні форми соціальної стратифі
кації.

28. П. Сорокін про місце флуктуації у визначенні економічної стра
тифікації.

29. Основні положення флуктуації висоти та профілю економічної 
стратифікації П. Сорокіна.

�0. Основні ідеї політичної стратифікації П. Сорокіна.
�1. П. Сорокін про сутність внутрішньопрофесійної та міжпрофесій

ної стратифікацій.
�2. П. Сорокін про сутність флуктуації професійної стратифікації.
��. Стратифікаційна модель У. Уотсона.
�4. Концепція соціальної мобільності П. Сорокіна. 
�5. Вплив ідей соціальної стратифікації Р. Дарендорфа, П. Сорокіна, 

У. Уотсона на сучасну структуру суспільства.
�6. Теорія особистої аномії Р. Мертона.
�7. Теорія дій Т. Парсонса.
�8. Вчення про архетипи та соціальну поведінку К. Юнга.
�9. Соціальні форми деструктивної поведінки Е. Фромма.
40. Сутність теорії соціальної установки.
41. Диспозиційна теорія особистості.
42. Соціологічна теорія “символічного насильства” П. Бурдьє.
4�. Соціальна логіка міжсуб’єктних комунікацій Ю. Хабермаса. 
44. Сутність протилежності теорій Р. Мертона і Т. Парсонса щодо по

ведінки людей.
45. Ідеї про поведінку людей К. Юнга і Е. Фромма, актуальні в сучас

них умовах розвитку суспільства.
46. Сучасні проблеми поведінки людей на основі сучасних соціоло

гічних концепцій про поведінку.
47. Діалектична теорія конфлікту Р. Дарендорфа.
48. Теорія соціальних конфліктів Л. Козера.
49. Погляди Р. Паркера на взаємодію як основу конфлікту.
50. Концепція соціального конфлікту К. Боулдінга. 
51. Теорія кооперації та конкуренції М. Дойча.
52. М. Дойч про сутність “закону соціальних відносин”.
5�. Концепція конфліктних явищ Т. Парсонса.
54. Сутність “критичнорефлекторної” концепції А. Гоулдера.
55. Погляди Л. Бурдьє на сутність конфлікту. 
56. Гідденс про сутність суспільних конфліктів.
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57. Відмінність концепцій конфлікту нового інституціонального під
ходу і конфліктних явищ Т. Парсонса.

58. Значення теорій конфлікту Р. Дарендорфа і Л. Козера на сучас
ному етапі розвитку суспільства.

59. Основні ідеї соціокультурної динаміки П. Сорокіна.
60. Сутність історичної соціології “осьового часу” К. Ясперса.
61. Погляди на соціальнокультурні правила, “стиль життя” П. Бур

дьє.
62. Основні ідеї концепції елітної культури та її вплив на формуван

ня людини і людських відносин.
6�. Вплив “масової культури” на розвиток суспільних відносин.
64. Сутність етноцентричного підходу до розуміння культури.
65. Сутність культурного релятивізму та його місце у структурі су

часної соціології.
66. Р. Мертон про вплив соціокультурних структур на формування 

особистості.
67. Т. Парсонс про місце релігії у структурі культури.
68. Погляди Р. Мертона на місце релігії у структурі культури.
69. С. Ліпсет про роль моралі в системі політичних організацій.
70. Сутність відмінностей соціокультурних поглядів П. Сорокіна і 

Р. Мертона та їх значення в розвитку суспільства.
71. Місце релігії у структурі культури на основі аналізу поглядів 

К. Ясперса та представників функціональної школи.
72. Система управління людськими відносинами у поглядах пред

ставників “емпіричної школи”.
7�. Сутність соціальнофілософської концепції “революції менед

жерів”.
74. Основні ідеї управління в теорії соціальної організації.
75. Сутність концепції соціотехнічної організації.
76. Особливості взаємодії організації із соціальним середовищем.
77. Роль концепції неформальних і добровільних організацій у сис

темі управління. 
78. Відмінність теорії соціальної організації від соціологічної орга

нізації.
79. С. Ліпсет про сутність демократії.
80. Концепція деідеологізації Е. Шілза.
81. Концепція деідеологізації Д. Белла.
82. Погляди О. Тоффлера на демократичний устрій суспільства.
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8�. Основні ідеї демократичного суспільного життя У. Ростоу.
84. Проблема влади та демократії у вченнях Р. Даля і М. Корзьє.
85. Особливості ідей деідеологізації Е. Шілза і Д. Белла.
86. Характеристика ідей демократичного суспільного життя О. Тоф

флера та У. Ростоу.
87. Вплив вчень К. Маркса, М. Вебера та Т. Веблена на становлення і 

розвиток економічної соціології.
88. Сутність інституціоналізації соціології економічного життя.
89. Особливості розвитку соціології економічного життя з початку 

70х років ХХ ст. дотепер.
90. Сутність “порівняльної макросоціології” Р. Сведберга.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Інтегральна соціологія П. Сорокіна.
 2. Осовні етапи розвитку сучасної західної соціології.
 �. Основні проблеми емпіричної соціології на сучасному етапі.
 4. К. Попер та його теорія соціології відкритого та закритого сус

пільств.
 5.  Концепція технологічного розвитку суспільства Т. Парсонса.
 6. Макросоціологічна теорія Е. Шілза.
 7. О. Тоффлер про розвиток суспільного життя. 
 8. Теорія індустріального суспільства У. Ростоу.
 9. Модель соціальної стратифікації Р. Дарендорфа.
10. Стратифікаційна модель У. Уотсона.
11. Теорія соціальної поведінки К. Юнга.
12. Диспозиційна теорія особистості. 
1�. Соціологічна теорія “символічного насильства” П. Бурдьє.
14. Концепція соціальних конфліктів Л. Козера.
15. Соціокультурна динаміка П. Сорокіна.
16. Теорія “масової культури” та її прояв у суспільному житті.
17. Концепція Т. Адорно про елітарну культуру.
18. Місце релігії у структурі культури з позицій представників функ

ціональної школи.
19. С. Ліпсет про роль моралі у взаємодії політичних організацій.
20. “Емпірична школа” про систему управління людськими відно

синами. 
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21. Концепція “революції менеджерів” про сутність управління.
22. Місце теорії соціальної організації в управлінні соціальними 

процесами.
2�. Основні ідеї концепції соціотехнічної організації.
24. Г. Олдріх про сутність взаємодії організації з соціальним середо

вищем.
25. Погляди С. Ліпсета про сутність демократії.
26. Концепція деідеологізації Д. Белла.
27. О. Тоффлер про демократичний устрій суспільства.
28. Проблеми влади та демократії у вченні М. Корзьє.
29. Порівняльний аналіз поглядів К. Маркса, М. Вебера та Т. Веблена 

у формуванні економічної соціології.
�0. Особливості розвитку економічної соціології в сучасних умовах.
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