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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. цілі і завдання дисципліни “новітні соціологічні теорії”,  

її місце в учбовому прроцесі 
Мета викладання дисципліни — надання студентам уявлень про 

досягнення і проблеми новітніх напрямів соціологічних розробок.
У результаті освоєння дисципліни студенти мають:
Знати:
•	 специфіку	новітніх	соціологічних	теорій	як	напрямів	соціоло-

гічної науки;
•	 основні	проблеми,	що	порушуються	новітніми	соціологічними	

теоріями;
•	 ознайомитися	з	основними	новітніми	парадигмами	соціологіч-

ної науки;
•	 зрозуміти	труднощі	визначення	сучасних	проблем;
•	 засвоїти	 ряд	 нових	 положень,	 понять	 та	 категоріальних	 фор-

мул, які містить у собі сучасне соціологічне знання.
Уміти:
•	 володіти	 понятійно-категоріальним	 апаратом,	 який	 представ-

лений у новітніх соціологічних теоріях;
•	 класифікувати		сучасні	соціологічні	теорії	за	парадигмальними	

напрямами;
•	 орієнтуватися	в	теоретичних	положеннях	цих	теорій;
•	 трактувати	механізми	функціонування	суспільства	як	системи,	

закономірності переходу соціальної системи до нового якісного 
стану її соціальної структури з точки зору новітніх соціологіч-
них теорій;

•	 застосовувати	термінологічно-поняттєвий	апарат	соціологічної	
науки для аналізу процесів, які притаманні сучасному етапу 
функціонування суспільства;

•	 пояснювати	 специфіку	 та	 соціальні	 тенденції	 розвитку	 сучас-
ного суспільства з точки зору тих підходів, які представлені у 
новітніх соціологічних теоріях.

Спецкурс щодо новітніх напрямів у сучасній соціології має 
дуже важливе значення для теоретичної підготовки спеціалістів-
соціологів. Сучасна соціологічна теорія досить розвинута і різнома-
нітна. На вітчизняні наукові соціологічні розробки великий вплив 
справляють західні соціологічні концепції і погляди. Тому останнім 
часом знання про проблеми, які ще не стали предметом розгляду в 
навчальній літературі, досить необхідні й важливі.
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Цей спецкурс є специфічним продовженням учбового курсу з  
“Історії соціологічних теорій і вчень”, однак він охоплює площину 
проблем, які репрезентовані у соціологічній думці в останні роки  
ХХ-го – на початку XXI ст. Метою курсу є надання студентам уяв-
лень про досягнення і проблеми новітніх напрямів соціологічних роз-
робок.

У процесі викладання курсу студенти мають ознайомитися з  
основними сучасними теоріями соціологічної науки, зрозуміти труд-
нощі визначення сучасних проблем, засвоїти ряд нових положень, 
понять та категоріальних формул, які містить у собі сучасне соціо-
логічне знання.

Студентам слід мати уявлення щодо парадигмальних змін у сві-
товій соціології, системних підходів, постмодерністських концепцій, 
неофункціоналістських інтерпретацій, глобалізаційних теорій та тео-
рій інформаційного суспільства та ін.

Студенти повинні оволодіти сучасними джерелами соціологічної 
думки, ознайомитись з роботами Д. Белла, Е. Гідденса, Н. Лумана,  
Т.	Лукмана,	П.	Бергера,	Г.	Гарфінкеля,	І.	Валлерстайна	та	інших	пред-
ставників сучасного соціологічного знання.

Основні навчальні посібники наведено у списку рекомендова- 
ної літератури. На вивчення дисципліни відводиться 2 кредити, дис-
ципліна читається на 3-му курсі.

Підсумковий контроль знань з дисципліни “Новітні соціологічні 
теорії” проводиться у формі заліку.
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  
з дисципліни 

“НОВІТНІ СОЦІОЛОгІчНІ ТЕОрІї”

Навчальна дисципліна “Новітні соціологічні теорії” оцінюється за 
модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2-х модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 
100-бальною	шкалою.

Форми поточного контролю:
•	усна	відповідь	на	семінарському	занятті;
•	доповнення	на	семінарському	занятті;
•	письмові	роботи;
•	реферати	і	т.	д.
Модульний контроль: результати вивчення кожного модуля під-

сумовуються за підсумками всіх форм поточного контролю та вико-
нання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: залік — проводиться у формі усної 
відповіді на питання (тестування, виконання завдання, усної відпо-
віді	на	питання,	рішення	задач	та	ін.)

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову 
оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозва-
жене оцінок з двох модулів та оцінки за залік.

бальна система оцінювання різних форм навчання  
студента за і модуль

№ 
п/п

Назви виду роботи, способи 
набуття знань

Бали за 1  
заняття

Бали за всі 
заняття  

(максимальні)

1 Усна відповідь на семінарському 
занятті

15 15 х 1 = 15

2 Доповнення на семінарському 
занятті

5 5 х 1 = 5

3 Письмові індивідуальні роботи 20 20 х 1 = 20

4 Реферати 20 20 х 1 = 20

5 Тести 10 10 х 1 = 10

6 Модульна контрольна робота 30 30 х 1 = 30

Всього: 100 х 0,25 = 25
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бальна система оцінювання різних форм навчання  
студента за іімодуль

№ 
п/п

Назви виду роботи, способи 
набуття знань 

Бали за 1 
заняття

Бали за всі заняття 
(максимальні)

1 Усна відповідь на семінарському 
занятті

15 15 х 2 = 30

2 Доповнення на семінарському 
занятті

5 5 х 2 = 10

3 Письмові індивідуальні роботи 10 10 х 1 = 10

4 Аналітична підсумкова робота 30 30 х 1 = 30

5 Модульна контрольна робота 20 20 х 1 = 20

Всього: 100 х 0,45 = 45

Іспит до 100 100 х 0,3 = 30 балів

Разом (за всі модулі і залік): 100

ТЕМАТИчНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“НОВІТНІ СОЦІОЛОгІчНІ ТЕОрІї”

№ 
п/п

Назва змістового модуля і теми

1
2
3
4

змістовий модуль і. основні новітні напрями соціологічної теорії
Парадигмальні зміни у світовій соціології в новітній період
Неофункціоналізм в соціології
Етнометологічні дослідження явищ повсякденного світу
Постмодернізм і соціологічна теорія

5
6
7
8
9

змістовий модуль іі. макро- та мікрорівневі теорії в сучасній со-
ціології
Світ-системний аналіз І. Валлерстайна
Теорії інформаційного суспільства
Системна теорія Н. Лумана та теорія структурації Е. Гідденса
Соціологічні концепції глобалізації
Мережні дослідження в соціології

Разом годин: 81
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ЗМІСТ 
дисципліни  

“НОВІТНІ СОЦІОЛОгІчНІ ТЕОрІї”

змістовий модуль і. основні новітні напрями  
соціологічної теорії

Тема 1. Парадигмальні зміни у світовій соціології  
в новітній період

Соціальні передумови та наукові причини розвитку новітніх со-
ціологічних теорій. Традиції, кризи та головні напрями в західній та 
американській соціології наприкінці ХХ-го, на початку XXI ст. Стан 
розвитку новітньої української соціології.

Завдання для самостійної роботи
1. Визначте особливості сучасного етапу розвитку соціологічної 

науки.
2. Соціологія як галузь міждисциплінарних досліджень – поясніть 

це твердження.
Запитання для самоперевірки
1. Які парадигмальні напрями є основними у просторі сучасного 

соціологічного теоретизування?
2. З якими проблемами зустрічається соціологічна наука на сучас-

ному етапі свого розвитку?
3. Які принципові зміни відбулися в теоретичному та емпірично-

му просторі соціологічної науки?
 Література [4; 7; 29; 44]

Тема 2. Неофункціоналізм в соціології

Соціологічна теорія Т. Парсонса і її критика в західній соціо-
логії 70-х років ХХ ст. Нове повернення до функціоналізму в 90-ті 
роки ХХ ст. Теоретичний і соціальний  контекст формування нео-
функціоналістської соціології. Теорія соціальної системи Парсонса й 
неофункціоналізм: спадкоємність і розходження. Інтерпретація кла-
сичної соціологічної теорії в роботах Дж. Александера. Проблема со-
ціальних змін у неофункціоналізмі. Дж. Александер про становлення 
громадянського суспільства.
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Завдання для самостійної роботи
1. Порівняйте неофункціональні підходи Т. Парсонса та Дж. Алек-

сандера.
2. Визначте ознаки неофункціоналізму як нового напряму в соціо-

логії. 
Запитання для самоперевірки
1. Як характеризує Дж. Александер взаємовідносини між класич-

ними соціологічними теоріями та функціоналізмом?
2. Які тенденції в розвитку сучасної теоретичної соціології виділяє 

Дж. Александер?
3. Які зміни в суспільному житті та соціологічній теорії є переду-

мовами виникнення неофункціоналізму? 
Література [5; 6; 9—11; 39]

Тема 3. Етнометологічні дослідження явищ  
повсякденного світу 

Проблема “життєвого світу” як світу повсякденного знання і ді-
яльності. Предмет етнометодології. Дослідження соціального поряд-
ку. “Гарфінкелінг”, або метод руйнування. Зміст і функції фонових 
очікуваннь. Буденна і наукова соціологічна свідомість. Оцінка етно-
методологічної перспективи.

Завдання для самостійної роботи
1. Поясніть, як у соціологічній науці трактується поняття “життє-

вий світ”.
2. Визначте специфіку етнометодологічних досліджень.
Запитання для самоперевірки
1. Якимим є основні відмінності у функціонуванні буденної та на-

укової свідомості?
2. У чому оплягає особливість “руйнуючого експерименту” як ме-

тоду?
3. У чому проявляється специфіка предмета етнометодології?

Література [1; 3; 4; 14; 19; 41; 46]

Тема 4. Постмодернізм і соціологічна теорія

Теоретичні джерела постмодерністської соціології. Вплив ідей  
Ф.	Ніцше,	М.	Фуко,	неомарксизму.	Характеристика	суспільства	епо-
хи модерну в постмодерністських концепціях. Постіндустріальна 
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економіка й культура постмодерну. Основні положення постмодер-
ністської соціальної теорії. Постмодернізм: ідеологія й реальність. З. 
Бауман про постмодернізм.

Завдання для самостійної роботи
1. Визначте основні напрями теорій постмодерну.
2. Охарактеризуйте постмодерністський підхід як окремий на-

прям соціологічної теорії.
Запитання для самоперевірки
1. Як характеризує стан постмодерну Ж.-Ф. Ліотар?
2. Які критичні зауваження висловлювалися у бік постмодерніст-

ських концепцій?
3. Що є предметом дослідження в роботах Ж. Бодрійяра?

Література [3; 4; 16; 31; 37]

модульна контрольна робота № 1

варіант № 1
1. Охарактеризуйте постмодерністський підхід як окремий на-

прям соціологічної теорії.
2. Порівняйте неофункціональні підходи Т. Парсонса та Дж. Алек-

сандера.

варіант № 2
1. Визначте основні напрями теорій постмодерну.
2. Визначте специфіку етнометодологічних досліджень.

варіант № 3
1. Поясніть, як у соціологічній науці трактується поняття “життє-

вий світ”.
2. Визначте ознаки неофункціоналізму як нового напряму в соціо-

логії. 
Література [1; 3—5; 9; 11; 14; 16; 19; 31; 37; 41; 46]

змістовий модуль іі. макро- та мікрорівневі теорії  
   в сучасній соціології

Тема 5. Світ-системний аналіз І. Валлерстайна

Концепція світ-системи І. Валлерстайна. Світ — імперія й Світ — 
економіка.  Еволюція світової капіталістичної економіки. Центр і пе-
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риферія світ-системи. Міждержавні відносини в рамках світ-системи. 
Занепад світової гегемонії США й зростання кількості антисистем-
них рухів. Аналіз радянського суспільства в роботах І. Валлерстайна. 
Вплив концепції Валлерстайна на розвиток сучасної соціології.

Завдання для самостійної роботи
1. Охарактеризуйте за допомогою постулатів світ-системного ана-

лізу	розвиток	сучасних	міжнародних	відносин	між	Україною	та	інши-
ми державами.

2. Визначте відмінності світ-системного підходу І. Валлерстайна і 
версій	постіндустріального	розвитку	суспільства	у	інших	дослідників.

Запитання для самоперевірки
1. У чому відмінності світ-системного аналізу від традиційних 

марксистських теорій розвитку капіталістичної економіки?
2. Які елементи світової капіталістичної системи виділяє І. Вал-

лерстайн? Якими є взаємовідносини між ними?
3. Що є основним об’єктом дослідження в теорії світ-системного 

аналізу?
Література [3; 20—23; 35]

Тема 6 . Теорії інформаційного суспільства

Теорія постіндустріального суспільства Д. Белла. Аналіз змін в 
економіці	 індустріально	 розвинених	 країн.	 Розширення	 виробни-
цтва послуг та інформації. Зміни в соціальній структурі. Концепція 
соціальної стратифікації Д. Белла. Поняття “меритократії”. Белл про 
культурні протиріччя капіталізму. Основні тенденції розвитку інфор-
маційного суспільства. 

Характеристики класичної й сучасної соціології в концепції А. Ту-
рена. Поняття соціальної дії в концепції Турена. Соціальні рухи як 
об’єкт соціологічного дослідження. Соціальні рухи й демократія. По-
няття історичності. Аналіз соціальних конфліктів сучасного суспіль-
ства. Соціологічна інтервенція як метод дослідження.

Аналіз суспільства модерну в роботах У. Бека. Ризик як невід’єм-
ний елемент соціального життя в сучасну епоху. Виникнення нових 
форм ризику. Проблеми політичної соціології в концепції У. Бека.  
Вплив ідей Бека на соціологічну теорію й суспільні дискусії.

Завдання для самостійної роботи
1. Порівняйте основні постулати теорій інформаційного сус-

пільства різних авторів.
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2.	 Визначте	 тенденції,	 які	 на	 ваш	 погляд,	 є	 характерними	 для	
функціонування інформаційного суспільства.

Запитання для самоперевірки
1. Які ознаки постіндустріального суспільства виділяє Д. Белл?
2. Яким є основний метод дослідження в соціології А. Турена?
3. Які основні фактори ризику виділяє У. Бек?

Література [3; 9; 17; 39; 41]

Тема 7. Системна теорія Н. Лумана та теорія  
структурації Е. гідденса

Н. Луман про основні етапи розвитку системного підходу в соціо-
логії.	 Система	 й	 навколишнє	 середовище.	 Самовиробництво	 систе-
ми. Оперативна закритість системи. Типи соціальної системи. Сус-
пільство як система. Комунікації як елементи соціальної системи. 
Форми соціальної диференціації й еволюція суспільства. Н. Луман 
про систему світового суспільства. Обговорення ідей Н. Лумана в ні-
мецькій соціології.

Аналіз класової структури суспільства в ранніх роботах Е. Гід-
денса. Ставлення Гідденса до класичної соціологічної теорії. Кри-
тика функціоналізму, структуралізму й інтерпретативної соціології 
в роботах Гідденса. Вихідні поняття теорії структурації. Дуальність 
структури. Характеристика епохи модерну в концепції Е. Гідденса. 
Інституціональні виміри модерну. Е. Гідденс про сучасний стан і пер-
спективи розвитку теоретичної соціології.

Завдання для самостійної роботи
1. Порівняйте системну теорію Н. Лумана та теорію структурації 

Е. Гідденса. Знайдіть спільне та відмінне.
2.Поясніть розуміння системності  в теорії Н. Лумана та Е. Гід-

денса.
Запитання для самоперевірки
1. Як характеризує Н. Луман еволюцію соціальної системи?
2. Які етапи у розвитку системного підходу в соціології виділяє  

Н. Луман.
3. Як характеризує та пояснює дуальність соціальної структури  

Е. Гідденс?
Література [3; 4; 12; 24—26; 29; 31—33; 43]



12

Тема 8. Соціологічні концепції глобалізації

Формування концепцій глобалізації. Глобалізація економічного 
життя. Національна держава у світовій системі міжнародних відно-
син. Аналіз процесів глобалізації в роботах Р. Робертсона. Концепція 
“мережного суспільства” М. Кастельса: нові інформаційні технології 
й глобальні соціальні зміни. Критика концепцій глобалізації в захід-
ній і вітчизняній соціології.

Завдання для самостійної роботи
1. Визначте основні параметри глобалізаційних процесів.
2. Охарактеризуйте окремі прояви глобалізаційних змін та їх на-

слідки для сучасного суспільства.
Запитання для самоперевірки
1. Які особливості “мережного суспільства” виділяє М. Кастельс?
2. Які зміни процесу глобалізації розглядаються в західній соціо-

логії?
3.	У	чому,	згідно	з	У.	Беком,	полягають	відмінності	між	Першим	та	

Другим модерном?
Література [3; 15; 18; 28; 36; 38; 44]

Тема 9. Мережні дослідження в соціології

Що таке соціальна мережа, галузь застосування мережних під-
ходів і їхнього обмеження. Переваги й недоліки мережних підходів 
у порівнянні із традиційними статистичними методами. Включен-
ня статистичних методів у мережний аналіз. Спільне використання 
мережних і статистичних методів. Принцип дискретності. Основні 
принципи моделювання. 

Мережа як відображення структури. Мережа як відображення об-
мінних потоків. Сфери застосування соціальних мереж. Соціальні 
мережі	як	міждисциплінарний	підхід	до	рішення	конкретних	завдань.

Теоретичний потенціал застосування мережних методів у соціо-
логії.

Завдання для самостійної роботи
1. Проаналізуйте відомий вам варіант соціальної мережі.
2. Змоделюйте мережу наукових запозичень та поясніть основні 

параметри цієї моделі. 
Запитання для самоперевірки
1. Що таке “чорна скринька” та основні позиції теорії графів?
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2. Які основні принципи моделювання використовуються при по-
будові соціальної мережі?

3. Які сфери застосування соціальних мереж існують в соціально-
му просторі та соціальній практиці сучасного суспільства? 

Література [2; 13; 26]

модульна контрольна робота № 2

варіант № 1
1. Визначте відмінності світ-системного підходу І. Валлерстайна 

і	версій	постіндустріального	розвитку	суспільства	у	інших	дослідни-
ків.

2. Охарактеризуйте основні принципи моделювання, що викорис-
товуються при побудові соціальної мережі.

варіант № 2
1. Визначте основні параметри глобалізаційних процесів.
2. Поясніть розуміння системності  в теорії Н. Лумана та Е. Гідденса.

варіант № 3
1. Порівняйте системну теорію Н. Лумана та теорію структурації 

Е. Гідденса. Знайдіть спільне та відмінне.
2. Порівняйте основні постулати теорій інформаційного суспіль-

ства різних авторів.
Література [2—4; 12; 13; 15; 18; 25; 26; 28; 31—33; 36; 38; 43; 44]

ТЕМИ КОНТрОЛЬНИХ рОБІТ ТА рЕФЕрАТІВ

 1. Концепція програмованого суспільства.
 2. Соціальні рухи й демократія в сучасному суспільстві.
 3. Аналіз соціальної структури постіндустріалізму в роботах  

Д. Белла.
 4. Глобалізація соціального життя в епоху модерну.
 5. Основні форми ризику в сучасну епоху.
 6. Політичне життя в суспільстві ризику.
 7. Постмодернізм: ідеологія й реальність.
	 8.	 Вплив	на	формування	постмодерністських	теорій	ідей	Ф.	Ніцше,	

М. Фуко, неомарксизму.
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 9. Вплив ідей У. Бека на соціологічну теорію й суспільні дискусії.
 10. Критика функціоналізму, структуралізму й інтерпретативної со-

ціології в роботах Е. Гідденса.  
 11. Теоретичні джерела постмодерністської соціології.  
 12. Характеристика епохи модерну в концепції Е. Гідденса.
 13. Е. Гідденс про сучасний стан і перспективи розвитку теоретичної 

соціології.
 14. Аналіз процесів глобалізації в роботах Р. Робертсона.
 15. Концепція “мережного суспільства” М. Кастельса: нові інформа-

ційні технології й глобальні соціальні зміни.  
 16. Теоретичний і соціальний контекст формування неофункціона-

лістської соціології.
 17. Теорія соціальної системи Т. Парсонса й неофункціоналізм: спад-

коємність і розходження.
 18. Дж. Александер про становлення громадянського суспільства.
 19. Н. Луман про систему світового суспільства.
 20. Перспективи неофункціоналізму як парадигмального напряму  

сучасної соціології.
 21. І. Валлерстайн про перспективи капіталістичної світ-системи.
 22. Соціальні мережі як новий концепт сучасної соціології.
 23. Аналіз суспільства споживання й засобів комунікації в роботах 

Ж. Бодрійяра.
 24. Критика ідей постмодернізму в західній соціології.
 25. Оцінка етнометодологічної перспективи. 
	26.	 Системний	підхід	у	соціології:	найважливіші	етапи	розвитку.
 27. Стан розвитку новітньої української соціології.
 28. Критика концепцій глобалізації в західній і вітчизняній соціо-

логії.
 29. Глобалізація: сучасні тенденції та перспективи.
 30. Соціальний контекст розвитку теоретичної соціології в XXI ст.
 31. Основні теоретичні напрями в сучасній західній соціології.                       
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