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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Соціальна філософія» викладається у 2-му семестрі 2-го курсу стаціонару в 

обсязі – 60 год. (4  кредити ECTS) зокрема: лекції – 30 год., семінарські заняття – 30 год.; 

Форма підсумкового контролю – іспит. 

Мета дисципліни – оволодіння студентами знаннями про основні засади соціального розвитку та відповідними 

вміннями їхнього застосування у науково-теоретичній роботі, викладанні навчальних дисциплін соціогуманітарного 

профілю, аналітичній діяльності та суспільно-політичній практиці; а також знаннями щодо предмету та основних 

концепцій філософії історії, етапів їхнього розвитку та різноманіття поглядів на особливості феномену історії у 

філософському контексті. 

Завдання – опанувати базовими положеннями класичних соціально-філософських теорій, проаналізувати 

проблематику співвіднесення інституційних та позаінституційних аспектів соціального життя, виявити сутнісні аспекти 

специфіки перебігу соціально-політичних процесів сучасного суспільства; опанувати базовими знаннями про сутність 

історичного, можливості знаходження загальнолюдської єдності, розкрити ідею «кінця історії»; питання щодо 

суб’єкта історії, шляхів реалізації людських сутнісних сил в історії; опанувати темами: 

глобалізація/глокалізація, інформаційні суспільства, нові геополітичні орієнтири, ідентичність/ідентифікація у 

сучасному світі. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні ідеї та проблематику класичних соціальних теорій, базові положення філософського осмислення 

інституційної проблематики та системного аналізу соціальної реальності; основні ідеї та проблематику класичних й 

сучасних теорій, базові положення філософського осмислення історичної проблематики. 

вміти: аналізувати соціально-філософську та філософсько-історичну літературу (як тексти першоджерел 

так й критичні дослідження), готувати елементи навчального матеріалу для лекцій та семінарів з 

використанням соціально-філософських та філософсько-історичних теорій та методів, визначати доцільність 

застосування соціально-філософської та філософсько-історичної літератури до аналізу конкретних соціально-

політичних ситуацій, формулювати основні наукові проблеми їх дослідження та обґрунтовувати шляхи їх 

можливого вирішення; . 

Місце дисципліни: дисципліна «Соціальна філософія»  є частиною нормативного курсу «Теоретична та 

практична філософія» та складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» з напряму підготовки 26.00.01 – «теорія та історія культури» (культурологія, філософські та 

історичні науки), за своїм змістом є базовою для вивчення інших філософських і політологічних дисциплін. 

Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна «Соціальна філософія» безпосередньо пов’язана з дисциплінами 

«Філософська антропологія», «Філософія культури», «Філософія права», «Практична філософія», і окреслює місце цих 

дисциплін у філософському пізнанні суспільства. 

Система контролю знань та умови складання заліку. Результати навчальної діяльності студентів 

оцінюються за 100-бальною шкалою.  

Форми поточного контролю: оцінювання виступів студентів на семінарських заняттях, самостійних 

та контрольних (тестових) робіт, виконаних студентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Шкала відповідності  

 Частина 1 Частина 2 

Min. – 5 
балів 

Max. – 
25 балів 

Min. – 5 
балів 

Max. – 
25 балів 

Усна відповідь „3”  х  1 
= 3 

„5”  х 1  
=  5 

„3”  х  1 = 
3 

„5”  х 1  
=  5 

Доповнення „1”  х 1  
= 1 

„2”  х 1  
= 2 

„1”  х 1  = 
1 

„2”  х 1  
= 2 

Реферат „1”  х 1  
= 1 

„3”  х 1  
= 3 

„1”  х 1  = 
1 

„3”  х 1  
= 3 

… „__”  х 
__  = __ 

„__”  х 
__  = __ 

  
… „__”  х 

__  = __ 
„__”  х 

__  = __ 

Підсумкова 
контрольна робота

*
 1 

„18”  х 
0,25  = 4,5 

„36”  х 
0,25  = 9 

Підсумкова 
контрольна робота 2   

„18”  х 
0,25  = 4,5 

„36”  х 
0,25  = 9 

„3” 
– мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 

1 
– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

*
 – усі підсумкові контрольні роботи (ПКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 10 балів для 

одержання іспиту обов’язково слід по кожному пропущеному семінарському заняттю підготувати реферат за одним із 

питань з плану цього заняття і за потреби пройти співбесіду з викладачем семінарського заняття за темами цих рефератів, а 

також успішно скласти підсумковий тест. У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній 

системі організації навчального процесу” від 31 жовтня 2010 року. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ I СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари 

1 
Вступ. 

Тема 1. Сучасна соціальна філософія 
2 2 

2 Тема 2. Теорія історичного матеріалізму Карла Маркса 2 2 

3 Тема 3. Теорія соціального реалізму Еміля Дюркгайма 2 2 

4 Тема 4. Теорія соціальних форм Георга Зіммеля 2 2 

5 Тема 5. Теорія соціальної раціоналізації Макса Вебера 2 2 

6 

Тема 6. Теорія символічного інтеракціонізму Джорджа Герберта 
Міда та теорія  

             соціальних систем Талкота Парсонса 

2 2 

7 Тема 7-8. Маса як специфічний тип спільності. Суб’єкт соціальної дії 4 4 

8 Тема 9. Поняття та особливості соціально-історичного суб'єкта: від 2 2 



 
 

дієвості до інтерактивності 

9 

Тема 10. Глобальне-локальне у сучасному світоустрої: виміри, 

контроверзи, дефініції 2  

10 Тема 11. Постіндустріалістські проекти соціальних передбачень змін 

у світі: інформаційно-комунікаційні напрями розвитку та 

трансформацій людства 
2 2 

11 Тема 12. Мережа ідентифікацій, ідентичність  особи та 

перформативність гендеру за умов «реальної віртуальності»: нова 

соціальність 
4 4 

 ВСЬОГО    30 30 

 

Загальний обсяг 60 год., в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Семінари – 30 год. 

ЛЕКЦІЇ 

ТЕМА 1. Сучасна соціальна філософія 

Лекція (2 год). 

Предмет соціальної філософії. Соціальна філософія серед інших філософських дисциплін. Соціальна 

філософія та філософія історії. Соціальна філософія та філософська антропологія. Соціальна філософія і 

онтологія. Соціальна філософія і гносеологія. 

Соціальна філософія як методологія соціальних наук. Соціальна філософія  і соціологія. Соціальна 

філософія і психологія. Соціальні науки і гуманітарні науки. 

Світоглядна функція соціальної філософії. Соціальне пізнання як частина соціальної практики. Сучасна 

практична філософія. 

Поняття соціальної теорії. Соціальна теорія в структурі соціального знання. Соціальні інститути і соціальне 

знання. Повсякденність і соціальне знання. 

 

ТЕМА 2. Теорія історичного матеріалізму Карла Маркса 

 

Лекція (2 год). 

Методологія соціального пізнання за К.Марксом. Основа інтерпретації суспільства – історичний рух, а не 

спосіб мислення. Пріоритет політекономічних понять у дослідженні суспільного життя. Діалектичний 

матеріалізм. 

Предмет дослідження. Дійсні індивіди, їх діяльність і матері-альні умови їх життя як передумова 

соціального дослідження. Надіндивідуальний характер суспільних відносин. 

Дослідження суспільства як конституйованого внутрішнім протиріччям. Поняття базису і надбудови. 

Примат матеріального виробництва у суспільному житті. Протиріччя між продуктивними силами і 

виробничими відносинами. Поняття суспільного способу матеріального виробництва. 

Суспільні класи і боротьба між ними. Вертикальність відносин між класами. Поляризація суспільства на два 

і лише два блоки. Ідеологія як самосвідомість класу та хибна свідомість. Специфіка капіталістичного 

суспільства. Буржуазія як клас, що революціонізує виробничі відносини. 

Логіка розвитку суспільства. Два типи суспільного розвитку: античний, феодальний, буржуазний з одного 

боку та азіатський – з іншого. Окремі економічні закони для кожного способу виробництва, а не загальна 

економічна теорія. Залежність економічних законів від соціальної структури. 

Теорія соціальних революцій. Соціалістична революція як перехід до дійсної історії і гармонійного 

суспільства. Революція більшості заради більшості. Зникнення класів, політики, держави. 



 
 

Ідеал суспільства. Протиставлення всезагальності і відчуження, держави і громадянського суспільства. Ідеал 

цілісної людини. Реалізація людської сутності через подолання відчуження. Відчуження й уречевлення. Види 

відчуження. 

 

ТЕМА 3. Теорія соціального реалізму Еміля Дюркгайма 

Лекція (2 год). 

Методологія. Позитивізм. Причинний аналіз: залежність соціального явища від соціального середовища. 

Функціональний аналіз: відповідність між суспільним інститутом і певною потребою суспільства як цілого. 

Предмет соціології. Специфіка і нередукованість соціальної реальності. Соціальні факти як елементи 

соціальної реальності. Факти колективної свідомості і факти морфологічні як внутрішнє соціальне середовище. 

Соціологізм. Натуралізм. Суспільство як більш багата змістом щодо індивідів реальність. Вимога пояснення 

соціального соціальним. Священність і моральна вищість суспільства над індивідами.  

Ненормальні форми розподілу праці. Аномія як суспільний стан, коли відсутня чітка моральна регуляція 

поведінки індивідів. Соціальна нерівність як загроза органічної солідарності. Неадекватний розподіл праці. 

Відповідність виконуваних робітниками функцій та їх здатностей і нахилів як умова їх солідарної діяльності. 

Самогубство як суспільне явище. Соціальне середовище як головна причина самогубства. Егоїстичне, 

альтруїстичне, аномічне та фаталістичне самогубство. 

Соціальна солідарність. Функціональна залежність між силою соціальних зв’язків, характерних для певного 

виду солідарності та відносною величиною, інтенсивністю, визначеністю колективної свідомості. Право як 

видимий символ солідарності. Механічна солідарність. Поглинення індивідуальності колективом. Репресивне 

право. Органічна солідарність. Розподіл праці як основа нового типу солідарності через відчуття залежності 

індивідів один від одного. Реститутивне право.  

Мораль як система об’єктивних правил поведінки. Детермінація моралі стабільною суспільною структурою. 

Моральна регуляція. Вимога жорсткої ієрархії моральних правил за ступенем їх суспільного значення. 

 

ТЕМА 4. Теорія соціальних форм Георга Зіммеля 

Лекція (2 год). 

Методологія соціального пізнання за Г.Зіммелем. Конституювання соціології як методу та значення 

соціально-філософського обґрунтування соціології. Чисті форми соціації – власний предмет соціології. 

Соціологія як граматика суспільного життя. Триступенева концепція соціального знання: загальна, формальна 

та філософська соціологія. Критика зведення Дільтеєм суспільного життя до індивідів, їх властивостей і 

переживань (елімінація предмету соціології). Критика зведення Тьонісом людського життя до суспільної сфери 

(невиправдане розширення предмету соціології). 

Формальна соціологія. Переживання як матерія соціальна. Визначення форми через функцію уніфікації та 

надання цілісності матеріалу. Тематизація суспільства як міжлюдського, міжіндивідуального явища. 

Спроби класифікації чистих форм соціації. Класифікація Т.Абеля. Класифікація за трьома групами: 

соціальні процеси, соціальні типи, моделі розвитку. Класифікація за принципом віддаленості від 

безпосереднього суспільного життя. Ігрові форми. Вільне спілкування як найважливіша ігрова форма. 

Філософська соціологія. Філософія як дослідження передумов конкретно-наукового пізнання. Філософія як 

виповнення фрагментарного змісту позитивного знання у картині світу. Соціологічна теорія пізнання як 

методологія застосування загальнонаукових методів у соціальних науках. Пов’язаність досліджуваного явища з 

інтересами дослідника як основа осмислення соціальних явищ. Теорія розуміння як знаряддя рефлексології, що 

робить проблематичним самоочевидне. Життя як ключова категорія теорії розуміння. 

Соціальна філософія і соціологія культури. Здатність абстрагування і виникнення інтелекту як 

результат розширення соціальної групи. Історія суспільства як історія зростаючої інтелектуалізації. Гроші та 

інтелект як чисті форми, що виключають безпосередність. Пряма пропорційність між зростанням відчуження 

між індивідами та їх свободою. Проституція як символ міжлюдських відносин у сучасному суспільстві. 

Об’єктивність як стиль сучасної культури. Критика субстанціалістського розуміння культури. 

 



 
 

ТЕМА 5. Теорія соціальної раціоналізації Макса Вебера 

Лекція (2 год). 

Методологія соціального пізнання за М.Вебером. Критика психологізму Дільтея. Приєднання до 

неокантіанського варіанту антинатуралістичного обґрунтування історичної науки Ріккерта. Розрізнення оцінки 

і віднесення до цінності. Цінність як установка певної  історичної епохи. Ідеальний тип. Ідеальний тип як засіб 

пізнання інтересів епохи. Генетичний і чистий ідеальний типи. 

Проблема розуміння і категорія соціальної дії. Розуміння соціальних явищ як основа для їх пояснення. 

Поняття соціальної дії. Розрізнення соціальної дії і поведінки на основі суб’єктивної осмисленості дії. 

Розрізнення соціальної дії та дії на основі орієнтації на іншого. Цілераціональна дія. Класифікація соціальних 

дій по відношенню до цілераціональної дії. Поняття чекання. Неможливість існування соціального поза 

індивідами. Поняття цільового союзу, союзу та інституту. Поняття визнання. Критика Дюркгейма у питанні про 

суб’єкт соціальної дії й про соціальний факт. 

Види соціальної дії. Цілераціональна, ціннісно-раціональна, афективна і традиційна дія. 

Поняття формальної раціональності. Раціоналізація як процес становлення сучасного західного суспільства. 

Матеріальна і формальна раціональність. 

Типи панування. Легальний тип панування. Бюрократія як чистий тип легального панування. Традиційний 

тип панування. Патріархальна і станова структура управління. Харизматичний тип панування. Харизматичний 

лідер. 

Дослідження етики і релігії. Перевага етики відповідальності перед етикою переконання. Пов’язаність 

свободи людини з раціональністю її дій. Господарча етика світових релігій. Протестантська етика і формування 

капіталістичної культури. “Останні цінності”, що стоять за протиставлення феноменів релігійної свідомості. 

Вимога мужнього прагнення пізнання істини як основи для етичного вибору. 

ТЕМА 6. Американські соціологічні школи – Дж.Г.Мід: теорія символічного інтеракціонізму; Т.Парсонс: 

теорія соціальних систем 

Лекція (4 год). 

Поняття міжіндивідуальної взаємодії. Жест як початкова фаза взаємодії. Значення як опосередковуюча 

ланка між жестом і реакцією на нього. Можливість прийняття ролі іншого.  

Внутрішній діалог “I” і “me” як двох підсистем соціального Я. Інтерналізована структура групової 

діяльності як специфічне для даного індивіда засвоєння сукупності установок інших. Нерефлексованість 

автономного “I”. 

Філософія акту. Реальність як серія ситуацій, у яких опиняється індивід. Складові акту: імпульс, перцепція, 

маніпуляція і консумація. Поняття перспективи. Теперішнє як спосіб існування реальності. Нове як реалізація 

принципу відносності, як перехід з однієї перспективи в іншу. 

Поняття елементарної дії та системи  дії у Т.Парсонса. Складові соціальної дії: діюча особа, нормативна 

орієнтація, мета, ситуація, інша діюча особа, взаємні орієнтації, цінності. 

Функціоналістська концепція соціальної дії. Поняття типових змінних. П’ять специфічних виборів діючої 

особи у ситуації: афективність - афективна нейтральність; орієнтація на себе - орієнтація на групу; універсалізм 

- партикуляризм; заданість - досягання; специфічність - дифузність. Типові перемінні як засіб поєднання теорії 

соціальної дії і функціонального підходу. 

Теорія функціональних вимог соціальних систем як розвиток концепції соціальної дії. Соціальна система як 

підсистема більш загальної системи дії. Чотири основні підсистеми дії: поведінковий організм, особистість, 

соціальна система, культура. Збереження зразка, інтеграція, досягнення мети і адаптації - функціональні вимоги 

до будь-якої системи дії. Соціальна система як основа людських систем дії, що пов’язує між собою інші 

підсистеми дії. 

ТЕМИ 7-8. Маса як специфічний тип спільності. Суб’єкт соціальної дії  

Лекція (4 год). 

Пояснення поняття „масовість” у сучасній соціальній філософії. Феномен натовпу та його акумуляція в 

якості маси-публіки: психосоматична й метафізична природи спільностей (Г. Лебон). Маси зі спільними 



 
 

ідентифікаторами: публіка та асоціація (Г. Тард). Масові спільності як індикатори архетипічного підсвідомого 

(З. Фрейд, К.Г. Юнг та ін.).  

Тенденції типології мас як специфічних спільностей: конструкт „соціальний характер” як прояв 

„радикального гуманізму” Е. Фромма; „бунт мас” та занепад еліт – передвісник „пост-історії” (Х. Ортега-і-

Гассет); „одновимірні люди” як технології тотальності споживання (Г. Маркузе).  

„Ера груп” як базис становлення громадянського суспільства. Конвенціональна доктрина С.Московічі: 

підтвердження „закону  більшості”. 

ТЕМА 9. Поняття та особливості соціально-історичного суб'єкта: 

від дієвості до інтерактивності 

Лекція (2 год). 

Соціально-історичний суб’єкт як дієвий спосіб осмислення світу та його змін. Заперечення свiтобудiвничої 

мiсiї суб’єкта як сенсу та призначення людського життя у фiлософiї 20 ст. (психоаналіз, фiлософiя життя, 

феноменологiя, екзистенцiалiзм). 

Атрибути інформаціональної перспективи: аналіз особливостей нової практики масових спільностей; 

реальна віртуальність „мас” в якості „присутності відсутності” (симулякри за Ж. Бодрійяром). Нові 

інтерактивні прояви масових спільностей за Г. Рейнгольдом: Flash- & Smart- Mobs.  

Варіанти „симбіозу” масовості та ідентичностей у світі „мультинаціонального капіталізму”. Способи 

діяльності постмодерних масових спільностей у мережах та поза ними. Революційний спосіб буття 

гіпотетичних “multitude”: „бунт мас” проти політики 

ТЕМА 10. Глобальне-локальне у сучасному світоустрої: виміри, контроверзи, дефініції 

Лекція (2 год). 

«Рiзома» як метафора соціо-культурного простору постмодерної доби (Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі). 

Що таке глобалізація? Логіка, виміри, наслідки глобалізації . Капіталістична світова система: І. 

Валлерстайн та макросоціологічний аналіз пост-модерну Г. Дерлугьяна.  

Парадокси культурної глобалізації. Відповіді на виклики глобалізації – локалізація. Глокалізація: Р. 

Робертсон. Контури світового суспільства: конкуруючі перспективи (Ф. Фукуяма, С. Гантінгтон, З. Бауман).  

Концепт «уявлена глобалізація» та його евристичний потенціал для аналізу сучасного стану культури 

(Н.Ґ. Канкліні). 

 

ТЕМА 11. Постіндустріалістські проекти соціальних передбачень змін у світі: інформаційно-

комунікаційні напрями розвитку та трансформацій людства 

Лекція (4 год). 

Біля витоків постіндустріалізму: Д. Белл як перший теоретик. Концепція технотронного суспільства Зб. 

Бзежінського. Посткапілістичне суспільство за П. Дракером. "Пророцтва"  М. Маклюена  щодо "мозаїчної 

культури" та  "глобальних селищ". Футурологічний тріадний  проект: "Шок майбутнього"-"Третя хвиля"-

"Метаморфози влади" Е. Тофлера. Інформаціональна ера, мережеве суспільство економіка та нові 

ідентичності/ідентифікації за М. Кастельсом. 

ТЕМА 12. Мережа ідентифікацій, ідентичність  особи та перформативність гендеру за умов 

«реальної віртуальності»: нова соціальність 

Лекція (4 год). 

Завданнями лекції є: показати розрізнення та схожість інтерпретацій понять «ідентичність» та 

«ідентифікація» у сучасній соціальній теорії; виокремити деякі нові концепти ідентичності та ідентифікацій; 

проаналізувати зв’язки ситуацій із ідентифікаціями та сучасними статусам й агентністю індивідів; вказати на 

соціально-економічні контексти зміни, що сьогодні корелюють із зміною ідентичності, ідентифікації та навіть 

самоідентифікації; продемонструвати, що в американських соціологічних школах сучасні дослідники не 

розділяють ідентичність та ідентифікацію (на прикладі концепції соціального теоретика інформаціонального 

суспільства – М.Кастельса). 

У лекції маю намір актуалізувати важливі фрагменти структуралістської та постструктуралістської 

теорії щодо гендеру, як перформативної частини конструкту ідентичності. Поставимо питання про 

самоідентичність особистості й про сучасні гендерні ролі: як ідентифікувати себе в нових умовах? Дилема статі 



 
 

та гендеру (матриця: біофундаменталізм (есенціалізм) VS соціальний конструкціонізм). Тілесність як політика 

та влада: від сексуальності до гендеру й квір-гендеру; перформативність гендеру у соціо-антропологічному 

вимірі (М. Фуко, Ю. Крістєва, Дж. Батлер). Сучасний постнеомарксистський та соціалістичний фемінізм про 

жіночу ідентичність: шлюб, «жіноча робота» та «жіночий час» (В. Брайсон). 
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12. Маркс К. 18 брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 8. – С.207 -208. 

 

Семінарське заняття  3. 

Теорія соціального реалізму Еміля Дюркгайма. (2 год.)  

1. Методологія соціальних досліджень за Е. Дюркгаймом. 

2. Поняття колективної свідомості. Суспільно-політичні прояви колективної свідомості. 

3. Соціальні факти, їх виявлення і пояснення. 

4. Нормальне і патологічне у суспільстві. Політичні патології. 

5. Поняття соціальної солідарності. Політичні прояви солідарності. 

 

Література й джерела для підготовки: 
1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М.: Прогресс – Юниверс,1993. – С.315 -396. 

2. Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод 

социологии. – М.: Наука, 1991. – С.411-527. 

3. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. 

Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – С. 5-129, 307-380. 

4. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. – М.: Мысль, 1994. – С.9-20, 284-387. 

5. Мосс М. Социальные функции священного / Избранные произведения. – СПб.: Евразия, 2000. – 448с. 

6. Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы / Пер. с фр. Владимира Наумова; Под ред. Ирины 

Борисовой. – М.: Ad Marginem, 1999. – 479с. 

 

Семінарське заняття  4. 

Теорія соціальних форм Георга Зіммеля. (2 год.) 

1. Методологія соціальних досліджень за Г.Зіммелем. 

2. Принцип диференціації і виявлення  предмету соціальної теорії. 

3. Поняття форми суспільного життя. Специфіка політичних форм асоціації. 

4. Багатоманітність форм соціальної взаємодії індивідів. 

5. Соціальні конфлікти. Політичні конфлікти у суспільстві. 

 

Література й джерела для підготовки: 

1. Зиммель Г. Женская культура // Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: Юрист, 1996. - Т.2. - С.234 - 265. 

2. Зиммель Г. Изменение форм культуры // Зиммель Г. Избранное. -В 2-х т.т. - М.: Юрист, 1996. - Т.1. - 

С.483 - 488. 

3. Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования // 

Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: Юрист, 1996. - Т.2. - С.301 -348. 

4. Зиммель Г. Как возможно общество? // Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: Юрист, 1996. - Т.2. - С.509 - 

528. 

5. Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: Юрист, 1996. - Т.2. - С.266 - 291. 

6. Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или формальной социологии // Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: 

Юрист, 1996. - Т.2. - С.486 - 500. 

7. Зiммель Г. Філософія грошей. – К.: ПРОМІНЬ, 2010. – 504 с. 

8. Зиммель Г. Фрагмент о любви // Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: Юрист, 1996. - Т.2. - С.201 - 211. 

9. Зиммель Г. Человек как враг // Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: Юрист, 1996. - Т.2. - С.501 - 508.  

10. Тернер Дж. Структура социологической теории. - М.: Прогресс,1985. - С.125 - 140. 

 

Семінарське заняття  5. 

Теорія соціальної раціоналізації Макса Вебера. (2 год.) 

1. Методологія соціальних досліджень за М.Вебером. 

2. Проблема об’єктивності наукового пізнання. 

3. Поняття соціальної дії. Проблема визнання. 

4. Проблема соціального ладу. Політичні інститути. 

5. Процеси раціоналізації західного суспільства. Теорія модернізації. 

 

Література й джерела для підготовки: 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М.: Прогресс – Юниверс,1993. – С.489–570. 

2. Бендикс Р. Образ общества у Макса Вебера // Вебер М. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. 

– С.567–586. 



 
 

3. Вебер М. Господарство і суспільство. – К.: Всесвіт, 2012. – С. 23-58, 184–216. 

4. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избр. Произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 

С.707–735. 

5. Вебер М. “Объективность” социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избр. 

Произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С.345–414. 

6. Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избр. Произведения. – М.: 

Прогресс, 1990. – С.495–546. 

7. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избр. Произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 

С.602–643. 

8. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избр. Произведения. – М.: Прогресс, 1990. – 

С.644–706. 

9. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. Произведения. – М.: Прогресс, 

1990. – С.44–60.  

 

Семінарське заняття  6. 

Теорія символічного інтеракціонізму Дж.Г. Міда та теорія соціальних систем Т.Парсонса (2 год.) 

 

1. Проблема виникнення соціального за Дж.Г.Мідом. 

2. Структура соціального Я за Дж.Г.Мідом. 

3. Поняття елементарної соціальної дії, її структура за Т.Парсосном. 

4. Проблема побудови теоретичної моделі соціальної системи. 

5. Соцієтальні системи та однофункціональні системи суспільства: проблема співвіднесення. 

 

Література й джерела для підготовки: 

1. Американская социология: перспективы, проблемы, методы. - М.: Прогресс, 1972. - С.25 - 37, 360 - 379. 

2. Мід Дж. Г. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста. – К. : Український центр 

духовної культури, 2000. – 374 с. 

3. Мид Дж.Г. Аз и я // Американская социологическая мысль: Тексты. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - С.227 -

237. 

4. Мид Дж.Г. Интернализованные другие и самость // Американская социологическая мысль: Тексты. - 

М.: Изд-во МГУ, 1994. - С.224 - 227. 

5. Мид Дж.Г. От жеста к символу // Американская социологическая мысль: Тексты. - М.: Изд-во МГУ, 

1994. - С.215 - 224. 

6. Мид Дж.Г. Психология пунитивного правосудия // Американская социологическая мысль: Тексты. - М.: 

Изд-во МГУ, 1994. - С.237 - 259. 

7. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М. : Академический Проект, 2000. – 880 с. 

8. Парсонс Т. Соціальна структура і особистість. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 338 с. 

9. Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место 

социальных систем // Американская социологическая мысль: Тексты. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - С.448 - 

464. 

10. Парсонс Т. Система современных обществ. - М.: Аспект-пресс, 1998. 

11. Парсонс Т. Функциональная теория изменения // Американская социологическая мысль: Тексты. - М.: 

Изд-во МГУ, 1994. - С.464 - 480. 

Семінарське заняття 7.  

Ідеологія й утопія. Суб’єкт соціальної дії (2 год.) 

 

1. Поняття утопії. Класичні утопії давнього світу. 

2. Утопія і суспільний ідеал. 

3. Утопія й ідеологія. 

4. Утопія й дистопія/антиутопія. 

5. Еліта і маси. 

6. Соціальні структури як суб’єкти соціальної дії. 

 

Література й джерела для підготовки: 

1. Ласки М. Утопия и революция // Утопия и утопическое мышление. - М.: Прогресс, 1991. - С.170 - 209. 

2. Леви-Строс К. Структурализм и экология // Леви-Строс К. Первобытное мышление. -  С.338 - 354. 

3. Манхейм К. Идеология и утопия. - М.: Юрист, 1994. - С.7 - 94, 164 - 219. 

4. Маравалль Х. Утопия и реформизм // Утопия и утопическое мышление. - М.: Прогресс, 1991. - С.210 - 

232. 



 
 

5. Мор Т. Утопія. Кампанелла Т. Місто Сонця. - К.: Дніпро, 1988. 

6. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2-х т.т. - М.: Мысль, 1990. - С.5 - 237. 

7. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. - М.: Пресса, 1991. - С.20 - 203. 

8. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Дегуманизация искусства. - М.: Радуга, 1991. - 

С.40 - 228. 

9. Оруэлл Дж. 1984 // Оруэлл Дж. “1984” и эссе разных лет. - М.: Прогресс, 1989.  

10. Платон Собрание сочинений в 4 томах ./ Т. 3: Государство, книга 8// Общ. ред. А.Ф.Лосева, 

В.Ф.Асмуса, А.А.Тахо-Годи. – М, Мысль, 1994. 

11. Поппер К. Открытое общество и его враги. - В 2-х т.т. - М.: Феникс, 1992. -Т.1. - С.37 - 66 (гл.1 - 3), 199 

- 211 (гл.9). 

12. Хабермас Ю. О субъекте истории. Краткие замечания по поводу ложных альтернатив // Философия 

истории: Антология. - М.: Аспект Пресс, 1995. - С.283 - 289. 

13. Шаповал М. Загальна соціологія. - К.: Укр. Центр духов. культури, 1996. - С.19 -168, 177 - 181, 253 -

355. 

14. Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.: Политиздат, 

1991. - С.288 - 418. 

 

Семінарське заняття 8.  

    Маса як специфічний тип спільності (4 год.) 

 

1. Поняття «масова спільність» у сучасній соціальній філософії 

2. Феномен натовпу та його акумуляція в якості маси-публіки: психосоматична й метафізична природи 

спільностей (Г. Лебон); публіка та асоціація (Г. Тард) 

3. Масові спільності як індикатори архетипічного підсвідомого (З. Фрейд, К.Г. Юнг та ін.) 

4. Тенденції типології мас як специфічних спільностей: 

конструкт «соціальний характер» (Е.Фромма); «бунт мас» – передвісник „пост-історії” (Х. Ортега-і-Гассет); 

„одновимірні люди” як технології тотальності споживання (Г.Маркузе) 

5. «Ера груп» як базис становлення громадянського суспільства (конвенціональна доктрина С. Московічі) 

 

Література й джерела для підготовки: 

1. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого Индустриального Общества / 

Герберт Маркузе. – М. : “REFL-book”, 1994. – 368 с. 

2. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс / Серж Московичи ; [пер. с фр. 

Т.Емельяновой]. – М. : Центр психологии и психотерапии, 1996. – 478 с.  

3. Ольшанский Д. Психология масс. СПб. : Питер, 2001. – / Дмитрий Вадимович Ольшанский. – СПб. 

: Питер, 2002. – 363, [5] с. – (Мастера психологии). 

4. Орбан-Лембрик Л. Феномен групи в соціальній психології: від старого знання до нового / Л.  

Орбан-Лембрик // Соціальна психологія. – 2000. – №6 (20). – С. 72-94. 

5. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды / Хосе Ортега-и-Гассет. – М. : Изд. «Весь мир» 1997. – 704 с. 

6. Психология толпы: социальные и политические механизмы воздействия на массы : [антология / 

Густав Лебон, Габриэль Тард, Зигмунд Фрейд и др.].  – М. : Эксмо; СПб. : Terra Fantastica, 2003. – 

800 с. 

7. Психология толп : [антология / Густав Лебон, Габриэль Тард и др.]. – М. : Институт психологии 

РАН, издательство «КСП+», 1999. – 416  с. 

8. Різун В. Маси / Володимир Різун. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 118 с. 

9. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками / Зиґмунд 

Фройд. – К. : Основи, 1998. – 709 с. 

10. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм ; [пер. с нем. Э. Телятниковой]. 

– М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2006. – 635,[5]с. – (Philosophy).  

11. Якубіна В. Еволюція концепту масовості: хода від психосоматичного тлумачення до соціально-

філософського виміру / В. Якубіна // Альманах „Філософські проблеми гуманітарних наук”, КНУ 

ім. Тараса Шевченка. – К. : 2007. – № 12-13. – С. 194-197.  

 

 

Семінарське заняття 9. 

Поняття та особливості соціально-історичного суб'єкта: від дієвості до інтерактивності. (2 год.). 

 

1. Соціально-історичний суб’єкт як дієвий спосіб осмислення світу та його змін. 

2. Заперечення свiтобудiвничої мiсiї суб’єкта як сенсу та призначення людського життя у фiлософiї 20 ст. 

(психоаналіз, фiлософiя життя, феноменологiя, екзистенцiалiзм). 

3. Нові інтерактивні прояви масових спільностей за Г. Рейнгольдом: Flash- & Smart- Mobs. 

4. М. Хардт та А. Негрі: агентність біополітичного проекту “Multitude”. 



 
 
Література й джерела для підготовки: 

1. Бурдье П. Введение в социологию социальных наук: объективация субъекта объективации. Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2004. Том VII. № 5 [Доступ: http://bourdieu.name/content/burde-

vvedenie-v-sociologiju-socialnyh-nauk-obektivacija-subekta-obektivacii]. 

2. Делез Ж. Эмпиризм и субъективность. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спиноза. М.: ПЕР 

СЭ, 2001     

3. Хабермас Ю. О субъекте истории. Краткие замечания по поводу ложных альтернатив.//Философия 

истории. Антология.- М., 1995. - С. 283-290. 

4. Берлин И. Две концепции свободы // Современный либерализм. - М., 1998.- С. 19-43. 

5. Жижек С. Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології. – К. ППС-2002, 2008. – С. 90-160. 

6. Кимелев Ю. А."Субъект" и "субъективность" в современной западной социальной философии, М., 

ИНИОН РАН, 2006  

7. Кебуладзе В. Феноменологія досвіду. – К.: Дух і літера, 2011. – С. 142-257. 

8. Лой А.М. Мета (Zwek) та ціль (Ziel): ідеали та цінності// Філософські студії Київського університету. 

Випуск 1. - К.,1995. - С.36-46. 

9. Маркузе Г. Марксизм и феминизм. М., 2008. 

10. Рідель М. Свобода і відповідальність// Першоджерела комунікативної філософії. - К.: Либідь,1996. - 

С.68-84. 

11. Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция (Howard Rheingold “Smart Mobs: The Next 

Social Revolution”) [Електронний ресурс] / Говард Рейнгольд.  – Режим доступу до джерела : 

http://en.neweurope.ru/print/docs/reigold/?item_id=161.  

12. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. 

Колядко. - М.: Республика, 2000. - 639 с. - (Мыслители XX века). 

13. Слинин Я. А. Трансцендентальный субъект: феноменологическое исследование. - СПб.: Наука, 2001. 

528 с. 

14. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками / Зиґмунд 

Фройд. – К. : Основи, 1998. – 709 с. 

15. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм ; [пер. с нем. Э. Телятниковой]. – М. 

: АСТ : АСТ МОСКВА, 2006. – 635,[5]с. – (Philosophy).  

16. Фромм Э. Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии / Эрих Фромм ; [пер. с нем М. 

Гнедовский]. –  М. : Высшая школа, 1992. – 143 с. 

17. Юнг К. Либидо, его метаморфозы и символы / Карл Густав Юнг. – СПб. : Восточно-Европейский 

инcтитут психоанализа, 1994. – 415 с. 

18. Юнг К. Г. Архетип и символ / Карл Густав Юнг. – М. : Ренессанс. 1991. – 304 с. 

19. Якубіна В. Футурологічна “чорна скринька” соціального –  інтерактивні спільності, глобальна 

демократія та космополітична Співдружність // Гуманітарні студії. Зб. наук. праць – К.: КНУ ім. Тараса 

Шевченка, 2012. . – Вип. 15. – С. 208-215. 

20. Якубіна В.  Трансформаційна сутність біополітичного виробництва як концепт постмодерного 

неомарксизму, або  рraxis від Zoē до Bios / В. Якубіна // “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових 

праць.- К., 2012. Випуск 64. – С. 297-302. 

21. Якубина В.Л.  Флеш- и смарт- мобы как новые социальные спекулятивные общности.  Філософські 

виміри сучасної соціальної реальності // Матеріали міжнародної наукової конференції. – Т.І. - Донецьк 

14-16 квітня 2011 р. – С. 219-221.   

22. Ясперс К. Смысл и назначение истории / Карл Ясперс. – М. : Политиздат, 1991. – 527 с. – (Мыслители 

ХХ века). 

23. Ясперс К. Общая психология / Карл Ясперс. – М. : Практика, 1997. – 153 с. 

24. Ящук Т.І. Філософія історії. Курс лекцій. - К. Либідь, 2004. С.386-466. 

Семінарське заняття 10 . 

Глобальне-локальне у сучасному світоустрої: виміри, контроверзи, дефініції. (4 год.) 
1. Критика єдиної логіки соціо-історичного конструювання (П. Сорокiн). 

2. «Рiзома» як метафора соціо-культурного простору. (Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі). 

3. Антиглобалізм і альтерглобалізм: нові альтернативні соціальні програми й рухи. 

4. Теорія світ-системного аналізу І. Валлерстайна та макросоціологічний аналіз пост-модерну Г. 

Дерлугьяна.  

5. Глокалізація як методологічний підхід до особливостей сучасного світоустрою (Р. Робертсон). 

6. Концепт «уявлена глобалізація» та його евристичний потенціал для аналізу сучасного стану культури 

(Н.Ґ. Канкліні). 

 

Література й джерела для підготовки: 

1. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию / Пер. с нем. Григорьева, 

http://bourdieu.name/content/burde-vvedenie-v-sociologiju-socialnyh-nauk-obektivacija-subekta-obektivacii
http://bourdieu.name/content/burde-vvedenie-v-sociologiju-socialnyh-nauk-obektivacija-subekta-obektivacii
http://www.chtivo.ru/company/view/184/
http://www.chapters.indigo.ca/books/Smart-Mobs-Next-Social-Revolution-Howard-Rheingold/9780738208619-item.html?__lang=en-CA&ref=Browse+History%3a+Recently+Viewed+-+Nav
http://www.chapters.indigo.ca/books/Smart-Mobs-Next-Social-Revolution-Howard-Rheingold/9780738208619-item.html?__lang=en-CA&ref=Browse+History%3a+Recently+Viewed+-+Nav
http://en.neweurope.ru/
file:///D:/user/Application%20Data/user/Application%20Data/user/Application%20Data/Тамара/My%20Documents/partners/science/index.html


 
 
В. Седельника; М.: Прогресс-Традиция, 2001. – Ч. 1, 2.  

2. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н. Тюкиной. – М.: Издательский дом 

"Территирия будущего", 2006. – 248 с.  

3. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – пер. с англ. П.М. Кудюкина; 

Под общей редакцией канд. полит, наук Б.Ю. Кагарлицкого.  – Издательство "Университетская книга"; 

Санкт-Петербург, 2001. – С.19-226.  

4. Валлерстайн И. Глобализация как переходная эпоха? Взгляд на долгосрочное развитие мир-системы // 

Красные холмы. – М., 1999. – 127 с. 

5. И. Валлерстайн. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? //Социс, 1997, № 1. – 

С.8-21. 

6. Валлерстайн І. Глобалізація або вік змін? Довгостроковий погляд на шлях розвитку світової системи // 

Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології 

регіонів / укладачі Г. Ф. Кононов, В. П. Бородачов, Д. М. Топольсков. – Луганськ : Альма матер-

Знання, 2002. – 664 с. 

7. Гантінґтон С. П.  Універсальна цивілізація? Модернізація та вестирнізація / С. П. Гантінґтон //  

Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. – Львів : Кальварія, 2006.  

8. Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома //Философия эпохи постмодерна. – Минск, 1996, -С.6-31. 

9. Дерлугьян Г. Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы [Текст]. – М.: 

Изд. Института Гайдара, 2013. – 176 с. 

10. Канкліні Н.Ґ. Уявлена глобалізація / Нестор Ґарсія Канкліні. – К. : Видавництво Анетти 

Антоненко; К. : Ніка-Центр, 2016. – 256 с. 

11. Мартен Д. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації / Домінік Мартен, Жан-Люк Мецжер, Філіп 

П’єр. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2005. – 302 с. 

12. Сорокин П. А.. Социокультурная динамика // Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. 

13. Фукуяма Ф. Великий разрыв. Издательство АСТ, Москва, 2003. С.340-381. 

14. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической 

15. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. 1994. № 1.  

16. Robertson R. Glocalization: Time – Space and Homogeneity – Heterogeneity / R. Robertson // Global 

Modernities / еd. by M. Featherstone, S. Lash and R. Robertson. - London, 1995. – P. 25-44. 

 

Семінарське заняття  11.  

Постіндустріалістські проекти соціальних передбачень змін у світі: інформаційно-комунікаційні 

напрями розвитку та трансформацій людства. (4 год.) 

 

1. Біля витоків постіндустріалізму: Д. Белл як перший теоретик. 

2. Концепція технотронного суспільства Зб. Бзежінського. 

3. Посткапілістичне суспільство за П. Дракером. 

4. "Пророцтва"  М. Маклюена  щодо "мозаїчної культури" та  "глобальних селищ". 

5. Футурологічний тріадний  проект: "Шок майбутнього"-"Третя хвиля"-"Метаморфози влади" Е. 

Тофлера. 

6. Інформаціональна ера, мережеве суспільство економіка та нові ідентичності/ідентифікації за М. 

Кастельсом. 

 

Література й джерела для підготовки: 

1. Бзежінський Зб. Велика Шахівниця. Американська першість та її стратегічні імперативи; з англійської 

переклала О. Фешовець. – Львів–Івано-Франківськ. – «Аілея-НВ», 2000. – С.87-209. 

2. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: 

Учебн. пособие для студентов вузов. – М., 2000. 

3. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Екатеринбург, 

2004. 

4. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. 

5. Кастельс М. Могущество самобытности //Новая постиндустриальнаяволна на Западе: Антология. – М., 

1999. 

6. Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе: 

Антология. – М., 1999. 

7. Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. – М.,2003. 

8. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего. – М., 2005. 

9. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: знание, богатство и сила на пороге XXI века. – М., 2003. 

10. Тоффлер Э. Третья волна. – М., 1999. 

11. Тоффлер Э. Шок будущего. – М., 2003. 

12. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. – М., 2004. 

13. Якубіна В. „Три кити” теорії ідентичності Мануеля Кастельса – технології, досвід, влада / В. Якубіна // 



 
 
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Філософія. Політологія. – К. : 

2007. – випуски 84-86. – С. 93-97. 

14. Drucker P.F. Post-Capitalist Society. -N. -Y.: Harper Business, 1993. - 232 pp. 

 

Семінарське заняття 12 . 

Мережа ідентифікацій, ідентичність  особи та перформативність гендеру за умов «реальної 

віртуальності»: нова соціальність (2 год.) 

 

1. М. Кастельс про сучасний світ мереж та потоків: реальна віртуальність. 

2. Сила ідентичності та її типи за М. Кастельсом. 

3. Особливості соціально-культурного устрою у нову еру (М. Кастельс). 

4. Гендер як перформативність у сучасному світі (Дж. Батлер та ін.). 

5. Гендерний розподіл праці: «жіноча робота» й час (В. Брайсон). 

 

Література й джерела для підготовки: 

1. Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции / пер. Завена Баблояна. Харьков : ХЦГИ ;Санкт-

Петербург : Алетейя, 2002. – 168 с.  

2. Брайсон Валери. Гендер и политика времени. Феминистская теория и современные дискуссии. - К. : 

Центр учебной литературы, 2011. - 248 с. - (Время в зеркале науки): часть 3 (и иные разделы по 

выбору) - http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/04/brajson_v-

gender_i_politika_vremeni.pdf  
3. Гендер для медій (посібник). - ред. М.Маєрчик та ін., Київ, Критика, 2017. - 

https://ua.boell.org/sites/default/files/gender_dlya_medii_2017.pdf   
4. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000 (в 3-х т.). 

Том 2: Сила идентичности. – главы: 1; 3; 4; 5. 

5. Якубіна В.Л. Комунікаційно-технологічна природа людини у концепції інформаціонального 

суспільства Мануеля Кастельса / В.Л. Якубіна // "Культура народов Причерноморья": Научный журнал. 

– Крымский научный центр национальной академии наук и министерства образования и науки 

Украины, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Межвузовский центр 

"Крым". – АРК, Симферополь, 2008. – №130. – С. 51-53. 

6. Якубіна В. Актуальні ситуації із ідентичністю та ідентифікаціями: медіологічна концептуалізація 

регістрів // Альманах „Філософські проблеми гуманітарних наук”, КНУ ім. Тараса Шевченка – К. : 2012 

Випуск 21. – С. 66-69. 

ПИТАННЯ НА ІСПИТ 

1. Розкрийте смисл поняття “соціальна теорія” та його відношення до соціальної філософії. 

2. Поясніть роль суспільного виробництва у соціальному житті за К. Марксом. 

3. В чому полягає специфіка соціального пізнання за Е. Дюркгаймом. 

4. Поясніть значення соціальних форм у суспільному житті за Г. Зіммелем. 

5. Обгрунтуйте, чому цілераціональна дія є першим предметом дослідження для соціальної теорії з точки 

зору М. Вебера. 

6. Проаналізуйте специфіку дослідження проблеми виникнення соціального у філософії символічного 

інтеракціонізму Дж.Г. Міда. 

7. Поясніть структуру соціальної системи згідно теорії Т. Парсонса. 

8. Поясніть роль соціальних інститутів у суспільному житті. 

9. Розкрийте значення поняття “соціальний простір” для аналізу соціальних відносин. 

10. Проведіть порівняльний аналіз соціальних норм та цінностей. 

11. Поясніть відмінність легального та легітимного статусу явищ соціального життя. 

12. Проаналізуйте умови суспільного буття за працею Г. Зіммеля “Як можливе суспільство”. 

13. Поясніть, яку роль відіграє взаємодія системи з її навколишнім світом у теоріях соціальних систем Т. 

Парсонса, Н. Лумана та Ю. Габермаса. 

14. Поясніть роль мас та людини у суспільному житті за працею К. Ясперса “Духовна ситуація часу”. 

15. Розкрийте смисл соціальної стратифікації та поясніть канали соціальної мобільності за працею 

П.Сорокіна “Соціальна та культурна мобільність”. 

16. Розкрийте значення відчуження в суспільному житті за К. Марксом та у марксизмі. 

17. Розкрийте відмінність органічної солідарності від солідарності механічної за Е.Дюркгаймом. 

18. Проведіть порівняльний аналіз структури соціальної дії у М. Вебера, Дж.Г. Міда та Т. Парсонса. 

19. Проаналізуйте, у чому полягає відмінність ідеології від утопії як вимірів належного у суспільній 

свідомості. 

20. Утопія й дистопія/антиутопія – у чому різниця концептів, наведіть приклади обох. 

21. Постановка проблеми про  мету й долю людини у філософії 19–20 століть (огляд напрямів: філософія 

життя, феноменологія, екзистенціалізм). 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/04/brajson_v-gender_i_politika_vremeni.pdf
http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/04/brajson_v-gender_i_politika_vremeni.pdf
https://ua.boell.org/sites/default/files/gender_dlya_medii_2017.pdf


 
 

22. Глобалізація та глокалізація: варіативні контури сучасного світу. 

23.  Особливості теорії постіндустріалізму: Д. Белл як засновник напряму. 

24. Футурологічний проект Е. Тоффлера: три хвилі та їх специфіка. 

25. Вплив на сучасність ефектів "мозаїчної культури" та  "глобальних селищ" за  М. Маклюеном. 

26. Жінка як суб’єкт історії: марксистський фемінізм й неомарксистські течії про переосмислення 

жіночого часу (Г. Маркузе, В. Брайсон та ін.). 

27. Сучасність та нові ідентичності/ідентифікації за М. Кастельсом. 

28. Поняття “натвопи/маси”, “еліти” в класичних та сучасних соціально-філософських концепціях. 

29. Тенденції типології мас як специфічних спільностей.  

30. “Повстання мас” як  проблема історії 20 століття (Х. Ортега-І-Гассет). 

31. Нові проекти мас 21 століття: –флеш та –смарт моби (Г. Рейнгольд). 

32. Концепція „зіткнення цивілізацій” С. Гантінгтона. 

33. Інформаціональна Ера й мережеве суспільство за М. Кастельсом. 

34. Обгрунтування радикальної соціальної дії: М. Хардт та А. Негрі - агентність біополітичного проекту 

“Multitude”. 

35. Концепт «уявлена глобалізація» та його евристичний потенціал для аналізу сучасного стану культури 

(Н.Ґ. Канкліні). 

36. Погляд на історію як на багатовимірний простір можливих соціокультурних змін: постмодерна 

“різома”. 

37. Питання про “кінець історії” в новітній філософії історії (Ф. Фукуяма). 

38. Повсякденність в соціальній теорії: проаналізуйте концепт. 

39. Сила ідентичності та її типи за М. Кастельсом. 

40. Особливості соціально-культурного устрою у нову еру (М. Кастельс). 

41. Гендер як перформативність у сучасному світі (Дж. Батлер). 

42. Гендерний розподіл праці: «жіноча робота» й час (В. Брайсон). 

 

 


