
Розділ 1. Соціологія як наука 

Семінарське заняття № 1 

Тема: Основні етапи історії соціологічної думки 

 Мета заняття: проаналізувати гуманістичний зміст історії 

виникнення і особливості розвитку соціологічної думки; розглянути основні 

соціологічні концепції О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера та 

інших представників класичної соціології; охарактеризувати основні школи 

та концептуальні напрями сучасної західної соціології; з’ясувати особливості 

і визначити етапи розвитку соціологічної думки в Україні. 

План 

1. Становлення  і розвиток класичної соціології. 

2. Сучасна західна соціологія: основні напрями та проблеми. 

3. Соціологічні ідеї представників української думки другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. 

4. Українська соціологія сьогодні: стан, проблеми і перспективи. 

 

Ключові поняття: соціальне знання, протосоціологія, позитивізм, 

соціальна аномія, індустріальна соціологія, функціоналізм, нефункціоналізм, 

феноменологічна соціологія, етнометодологія, структуралізм, футурологія, 

конфліктологія.   

Теми рефератів: 

1. Розвиток соціологічного знання Стародавнього світу. 

2. Соціальне знання епохи середньовіччя. 

3. Соціальні знання і дослідження нового часу (ХУІІ – ХІХ ст.). 

4. Соціологічні концепції О. Конта. 

5. Виникнення і розвиток натуралістичного напряму в соціології ХІХ 

ст. 

6. Психологічний напрям у соціології ХІХ – початку ХХ ст. 

7. Емпіричні соціальні дослідження ХІХ – початку ХХ ст. 

8. Німецька формальна соціологія к. ХІХ – почутку ХХ ст. (Ф. 

Тьонніс та Г. Зіммель). 

9. Макс Вебер і теорія соціальної дії. 

10.  Соціологічні концепції Е. Дюркгейма. 

11. Соціологічні погляди М. Ковалевського. 

12.  Соціологічні погляди І. Франка. 

13.  М. Грушевський і українська соціологія. 

14.  Розвиток української соціологічної думки в еміграції. 

15.  Стан і проблеми сучасної української соціології. 

Література 



Базова: 3, с. 34-61; 4, с. 25-59; 5; 9; 10, с. 38-116. 

Допоміжна: 1; 2; 4, с. 7 – 142; с. 159 – 294; 8, с.33-69; 10, с.24-62; 12, 

с. 45-132.  

Запитання та завдання для активізації пізнавальної діяльності 

студентів: 

1. Що сприяло виникненню і розвитку соціології як окремої науки? 

2. Яка роль О. Конта і Г. Спенсера у становленні соціології? 

3. Розташувати згідно з  ієрархією наук О.Конта, наступні терміни: 

«соціологія», «астрономія», «математика», «біологія», «фізика», 

«хімія». Обгрунтувати свою відповідь. 

4. Який метод лежить в основі соціологічних поглядів Г. Спенсера? 

5. У чому полягають особливості натуралістичного напряму в соціології 

ХІХ ст.? 

6. Який вклад у соціологію зробив Е. Дюркгейм? 

7. Хто був творцем розуміючої соціології і теорії соціальної дії? 

8. З`ясувати особливості психологічного напряму в соціології ХІХ – 

початку ХХ ст. 

9. Проаналізувати основні парадигми класичної соціології ХІХ ст. 

10. Охарактеризувати основні сучасні західні соціологічні теорії. 

11.  Охарактеризувати етапи зародження і розвитку соціологічної думки в 

Україні. 

12.  Назвати представників української соціологічної думки ХІХ ст. 

13.  Яке значення мала діяльність М. Ковалевського для розвитку 

соціології в Україні? 

14.  Проаналізувати погляди на суспільство М. Грушевського. 

15.  Охарактеризувати погляди М. Шаповала на соціальну структуру 

суспільства.  

16.  Визначити основні завдання та проблеми, що стоять перед сучасною 

української соціологію 

 

 

Методичні рекомендації 

 При відповіді на перше питання, необхідно розглянути соціологічні 

погляди відомих представників класичного періоду в соціології: О. Конта, Г. 

Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера, та ін.,  які творили в середині ХІХ ст, 

започаткували кілька головних напрямків соціології. Проаналізувати 

особливості натуралістичного напряму в соціології ХІХ – початку ХХ ст.; 

розглянути та порівняти основні ідеї представників органістичної школи в 

соціології (Г. Спенсер, П. Лілієнфельд, О. Стронін, А. Шеффлє, А. Еспінас та 

ін.), школи соціального дарвінізму (Л. Гумплович, У. Самнер, А. Смолл та 

ін.), расово-антропологічної школи (Ж. Гобіно, Ж. Ляпуж, Х. Чемберлен та 

ін.) та географічної (Г. Бокль, Л. Мечников, В. Ключевський та ін.). 



Помітне  місце у розвитку західної соціології класичного періоду 

відіграли Г. Зіммель, Ф. Тьоніс, В. Парето, Ф.Гіддінгс, Г. Лебон, Л. Уорд та 

інші. Наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. у ряді країн Європи та США виникає 

соціологічний психологізм. 

Проаналізувати основні ідеї представників психологічного напряму у 

соціології к. ХІХ – початку ХХ ст.: психологія народів (М. Лацарус, В. 

Вундт), психологія натовпу (Г. Лєбон), теорія наслідування (Г. Тард), 

Інтеракціонізм (Ч. Кулі), інстинктивізм (У. Мак-Дугала) та соціологічні 

проблеми психоаналізу (З. Фрейд).  

  При аналізі другого питання, потрібно дати оцінку таким 

основним школам і напрямкам західної соціології, як аналітична школа, 

Чиказька школа, німецька соціологічна школа, структурний функціоналізм, 

неофункціоналізм, символічний інтеракціонізм, феноменологія, 

етнометодологія, структуралізм, постструктуралізм і технократизм. Ці 

підходи доповнюють один одного, але водночас між ними є значні 

відмінності, які впливають на способи вирішення теоретичних питань. 

 При відповіді на третє питання, необхідно розкрити зміст основних 

етапів розвитку української соціологічної думки. Найтриваліший її етап 

припадає на протосоціологію (від княжої доби до 60-х років ХХ ст.). 

Безпосередньо її становлення і розвиток пов'язаний із представниками 

Кирило-Мефодіївського Братства і такими постатями, як М. Драгоманов, І. 

Франко, М. Грушевський, М. Ковалевський, Б. Кістяківський та ін.   

 Розглядаючи останнє питання, необхідно розглянути стан сучасної 

української соціології, проаналізувати основні проблеми і визначити 

перспективи її розвитку, з’ясувати завдання, що постали на початку ХХІ ст. 

перед вітчизняною соціологією.  

 


