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Методичні рекомендації 
Вивчення даної теми семінару варто починати із основ походження 

системного підходу. Принципи діалектики та метафізики складають 
основу системного підходу. Діалектика – це вчення про зв’язки, що мають 
місце в об’єктивному світі. За Гегелем, це теорія розвитку «абсолютної 
ідеї», «абсолютного духу». Діалектика – це теорія пізнання, яка враховує 
складність і суперечливість останнього, зв’язки суб’єктивного і об’єк-
тивного в істині, єдність абсолютного і відносного тощо, використовуючи 
в цьому процесі основні закони, категорії і принципи діалектики, їх 
гносеологічні аспекти. Діалектика як наука про зв’язки включає в себе 
принцип детермінізму, тобто визнання об’єктивної закономірності 
взаємозв’язку і взаємозумовленості явищ світу. Визнання взаємозв’язку 
всіх сторін кожного явища і речі означає системний підхід до об’єктів. 
З точки зору діалектики, кожна річ являє собою цілісну систему зв’язків 
та відносин між елементами, що характеризується рядом властивостей: 
1) системі як цілому притаманні нові властивості порівняно з власти-
востями складових її елементів; 2) визначити характеристики елемента 
можна тільки тоді, коли він розглядається як частина даної системи, 
так як він втрачає їх, якщо виходить за рамки цієї системи; 3) дана 
система обумовлена, у свою чергу, складовими її елементами; 4) між 
елементами системи існують відносини взаємозалежності та супідрядності, 
при цьому система характеризується зв’язками різного роду: генетичними, 
функціональними і т. д.; 5) у системі виділяється тип зв’язку, який 
утворює її структуру, яка забезпечує стійкість системи. 

Метафізичний матеріалізм XVII-XVIII ст. визнавав зв’язок явищ 
тільки в деяких областях природи, а в якості носіїв цих зв’язків виступали 
«невагомі», наприклад, флогістон, що забезпечує горіння, теплород, 
який передає теплоту. Універсальним, загальним зв’язком вважався тільки 
зв’язок за законами механіки. Ця історична обмеженість була обумовлена 
рівнем розвитку науки того часу, яка поки що не давала матеріалу для 
того, щоб розглядати зв’язок як єдиний світовий процес. 

Більше того, метафізика розглядала зв’язок явищ як зовнішнє 
відношення між явищами, зводила її до однозначної детермінації причиною 
слідства, не враховуючи діалектику причини і наслідку. У цьому полягає 
одна з особливостей метафізичного способу мислення. Хід дослідження 
метафізики йшов від частини до цілого, яке розглядалося як проста сума 
частин, допускався один вид детермінації – цілого частиною. Наприклад, 
у навчанні про суспільство в якості вихідного бралися знання про 
окремий індивід, його незмінну природу. Але щоб пізнати частину, треба 
пізнати ціле, тобто суспільство, яке являє собою упорядковану цілісну 
систему, суспільно-економічну формацію зі своїми законами виникнення 
та функціонування. 
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При відповіді на друге питання доречно звернути увагу на внесок у 
розробку системного підходу вчених Л. фон Берталанфі, Р. Акоффа, 
Ф. Емері, Е. Юдіна, М. Кагана, В. Афанасьєва. 

К. фон Берталанфі (1901-1972) – австрійський біолог, що постійно 
проживав у Канаді і США з 1949 року. Засновник узагальненої системної 
концепції під назвою «Загальна теорія систем». Постановник системних 
завдань – перш за все, у сфері розробки математичного апарату опису 
типологічно не схожих систем. Дослідник ізоморфізму законів у різних 
сегментах наукового знання. 

Р. Акофф (1919-2009) – американський учений в області системного 
підходу. Був професором менеджменту школи Уортона Університету 
Пенсильванії. Автор близько 22 книг та 150 статей, присвячених 
системному підходу та науці управління. 

Ф. Емері (1925-1997) – австралійський психолог і соціолог, зробив 
важливий практичний внесок у розробку схем організаційних структур 
і управлінське мислення. Для опису різних типів зовнішніх дій і їх впливу 
на структуру організації і характер виконання лідерських функцій він 
використовував побудовану на біологічних аналогіях модель «відкритої 
системи». Спільно з колегами з лондонського інституту Тевістокського 
він розробив важливу соціально-технічну модель, яку почали викорис-
товувати у сфері обслуговування. 

Є. Юдін – російський учений, представник гносеологічного напрямку 
в системному підході, спрямованому не на опис об’єкта, а на виявлення 
механізму його функціонування. Для вивчення внеску вченого у розвиток 
системного підходу слід звернути увагу на запропонований принцип 
розподілу всієї сфери системних досліджень на ряд галузей: формування 
специфічної системної картини світу та загальної системної теорії, 
розробка логіки та методології системного дослідження, здійснення 
спеціальних науково-системних розробок, побудова загальної теорії 
систем; з’ясувати спеціальні завдання кожної з галузей. Окремо варто 
зазначити, що Є. Юдін виступає одним із засновників принципу, згідно 
з яким системний підхід і філософія становлять собою різні рівні 
методологічного аналізу. 

Вивчення теорії російського вченого М. Кагана рекомендується 
почати з розгляду його праці «Системність та цілісність», у якій він 
визначає системний підхід як конкретний прояв діалектичного методу 
в тих гносеологічних ситуаціях, коли предметом пізнання виявляються 
системні об’єкти, а також наголошує, що системний підхід є одним з 
елементів діалектики. Висвітлення цього питання потребує також розгляду 
основних методологічних компонентів системного підходу. За М. Каганом, 
це три площини: предметна, функціональна й історична. 
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Під час вивчення теорії В. Афанасьєва варто розглянути тлумачення 
поняття «система»: сукупність об’єктів, взаємодія яких викликає появу 
нових інтегративних якостей, не властивих окремо взятим компонентам, 
що утворюють систему. Слід звернути увагу, що, згідно з думкою вченого, 
система активно впливає на свої компоненти, перетворюючи їх відповідно 
до власної природи. Щоб усебічно пізнати систему, потрібно вивчити 
її внутрішню будову, встановити її структуру та функції, а також сили, 
фактори, що забезпечують її цілісність та відносну самостійність. 

Третє питання доцільно розглядати, виходячи з того, що суспільство 
та його складові – це постійні утворення, що функціонують у межах 
великого середовища. Відповідно, політична сфера суспільного життя 
вивчається як комплекс елементів, що утворюють цілісну систему в її 
зв’язку з іншими сферами суспільного життя – економічною, соціальною і 
духовною. Системний метод орієнтує дослідження на розкриття цілісності 
об’єкта й тих механізмів, які її забезпечують, на виявлення багатоманітних 
типів зв’язків складного об’єкта і зведення їх у єдину теоретичну 
конструкцію. 

Отже, системний підхід припускає різнобічний аналіз об’єкта, але 
при цьому можуть бути виділені три основних етапи: 

1. Вивчення ступеня організованості об’єкта як складної системи. 
При цьому аналізуються елементний склад, зв’язки і структура системи 
при фіксуванні її стану в деякий момент часу (складається морфологічний 
опис моментального стану системи). 

2. Вивчення законів функціонування, що описують поведінку системи 
в умовах реального існування й аналіз можливих погрішностей в її 
поведінці, накопичення помилок (функціональний та інформаційний 
описи). 

3. Вивчення шляху розвитку об’єкта, його походження і перспектив 
подальшого існування (генетико-прогностичний опис). 

На першому етапі можна виділити дві задачі: з’ясування складу і 
властивостей елементів – підсистем, включених у систему (елементний 
аналіз), і визначення того, як вони між собою пов’язані (аналіз зв’язків 
і типу структури). 

На другому етапі об’єкт, який досліджується, розглядається як 
елемент (підсистема) більш великої і складної мети системи, в якій він 
виконує визначені функції. Таким чином, другий етап системного підходу 
пов’язаний з вивченням законів внутрішнього та зовнішнього функціо-
нування. 

Структурний аналіз проводиться з метою дослідження статичних 
характеристик системи шляхом виділення в ній підсистем та елементів 
різного рівня і визначення відношень та зв’язків між ними. Об’єктами 
дослідження структурного аналізу є різні варіанти, що формуються в 
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процесі декомпозиції системи структур, що дозволяють усестороннє 
оцінити властивості системи. 

Функціональний аналіз припускає розгляд політики як деякої 
цілісності, системи, що має складну структуру, кожен елемент якої, у 
свою чергу, має певне призначення і виконує специфічні функції (ролі), 
спрямовані на задоволення відповідних потреб системи і її експетацій 
(очікувань). 

Зважаючи на значення системного підходу, його можливості, що 
дозволяють створювати цілісну, універсальну та багатовимірну картину 
дійсності та оперативно приймати рішення з метою вирішення складних 
суспільно-політичних проблем, слід докладно проаналізувати особливості 
застосування інструментарію даного підходу у політичних дослідженнях. 

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте основну ідею теорії систем та системного аналізу. 
2. Визначте основні фактори та операції системного аналізу. 
3. Вкажіть базові функції системного аналізу. 
4. Проаналізуйте принципи системного аналізу. 
5. Розкрийте основні етапи системного аналізу. 
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Тема 3.2. Біхевіористська методологія та її застосування у 

політичних дослідженнях 
План 

1. Походження біхевіоризму (концепції научіння) як загального 
методу для дослідження поведінки систем типу «black box». Праці 
І. Павлова, Д. Уотсона, Б. Скіннера та ін. дослідників. 

2. Досвід використання положень біхевіорізму в соціальному 
управлінні, політичному керівництві. 

3. Галузі застосування біхевіористської методології у дослідженні 
політичних процесів. 

Методичні рекомендації 
Перше питання семінару слід починати вивчати із з’ясування 

особливостей біхевіоризму як нового напрямку дослідження людини. 
Біхевіоризм (від англ. «behavior» – поведінка) – напрям у психологіїі, 
який радикально змінив усю систему уявлень про психіку. Як «наука 
про поведінку», біхевіоризм прийшов на зміну емпіричній психології у 
ХХ ст. Цей підхід спирався на те, що предметом психології може бути 
тільки поведінка людини, що виражається в доступному об’єктивному 
спостереженні матеріальних процесів, а не психічні стани. Більшість 
експериментів біхевіористи проводили на тваринах, потім встановили 
закономірності реакцій на дії навколишнього середовища і перенесли 
їх на людей. Пізніше ця методика піддавалася критиці, в основному з 
етичних причин. Також біхевіористи вважали, що завдяки маніпуляціям 
зовнішніми стимулами можна формувати у людини різні риси поведінки. 
Основні ідеї, методики дослідження і терміни біхевіоризму були перенесені 
в антропологію, соціологію, педагогіку і політичні науки. 
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Вивчаючи положення біхевіоризму як загального методу дослідження 
систем типу «black box», необхідно звернути увагу на поняття про 
поведінку як об’єктивно досліджувану систему реакцій організму на 
зовнішні і внутрішні стимули. Дослідження в даній площині проводив 
І. П. Павлов (1849-1936 рр.) – один із найавторитетніших учених Росії, 
фізіолог, психолог, лауреат Нобелівської премії в області медицини і 
фізіології 1904 р. «за роботу з фізіології травлення». І. П. Павлов довів, 
що область психічної діяльності не вичерпується явищами свідомості 
суб’єкта, пізнаваними шляхом внутрішнього спостереження за ними, 
бо при подібному трактуванні психіки неминуче розщеплення організму 
на душу і тіло. У результаті свідомість відокремлюється від зовнішньої 
реальності, замикаючись у колі власних явищ, що ставлять його поза 
реальним зв’язком земних речей і включеності в хід тілесних процесів. 

На відміну від І. П. Павлова, Д. Уотсон досліджував процес формування 
емоцій, а не психічний процес взаємодії суб’єкта дослідження з навко-
лишнім середовищем, що поглибило вивчення положень біхевіоризму. 

Друге питання присвячено аспектам використання біхевіоризму в 
соціально-політичному управлінні. Галузі застосування біхевіористської 
методології у дослідженні політичних процесів. Використання біхевіоризму 
в політології має велике значення та практичне застосування, оскільки 
суб’єктами, розробниками прикладної політології є не стільки теоретики, 
скільки аналітики, експерти, радники політичних діячів, працівники 
партійних апаратів, піармени (фахівці з політичної реклами, налагодження 
відносин із громадськістю) та інші особи, які частіше за все безпосередньо 
пов’язані з виробленням політичної лінії лідерів або цілих органів 
управління, із прийняттям владних рішень. 

Біхевіористський підхід стимулював широке застосування методів 
конкретної соціології: спостереження, вивчення статистичних матеріалів і 
документів, анкетного дослідження, опитування, лабораторних експе-
риментів та ін. Усе це створило необхідні передумови для розвитку 
нового рівня політологічних досліджень – прикладної політології. 

Третє питання семінару присвячено обґрунтуванню важливості 
застосування даної методології в політичних науках. Використання 
біхевіористичної методології в дослідженні політичних процесів її 
прихильники обґрунтовують тим, що всі форми спільнот є результатом 
дій і взаємодій індивідів та зв’язків між ними. Інакше кажучи, політику 
як суспільне явище вони намагаються тлумачити на основі розуміння 
домінанти психічних мотивів участі в політиці окремих людей. Отже, 
вважається, що участь індивідів у політичних явищах і процесах (яка 
має для них певну цінність) є наслідком їхнього психічного стану: 
емоцій, волі, прагнень тощо. 
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Біхевіористичні дослідження зосереджені на кількох основних 
напрямах. Найважливішим з них є електоральна поведінка громадян. 

Напрями дослідження електоральної поведінки можна поділити на 
чотири групи. «Мікро-мікро» – дослідження, в яких вивчають зв’язки 
між біографічними даними людини, її ролями та мотиваціями у поєднанні 
з політичними настроями та рішеннями. «Макро-макро» – дослідження 
впливу структурних зв’язків на рівень політичних рішень, стабільність 
і спрямованість «мікро-мікро-зв’язків». «Мікро-макро» – дослідження 
впливу громадян на політику, стратегію й тактику політичних структур 
(партій, суспільних організацій, рухів, процедури прийняття рішень). 
«Макро-мікро» – дослідження, пов’язані з функціями системи структурних 
обмежувачів з підтримування, легітимізації та стабілізації всієї політичної 
системи. 

Зауважимо, що біхевіоризм набув широкої популярності серед 
політологів, сприяв значному розвитку дослідницької техніки, такої як 
контент-аналіз, спостереження, інтерв’ю, статистика, аналіз конкретних 
випадків. Проте методологічна революція відбувалася тут значно 
активніше, ніж теоретична. Це зумовило появу постбіхевіоризму, який 
намагався вирішити суспільний конфлікт ідеалів, урахувати ціннісні 
аспекти та оцінні теорії, що їх ігнорували біхевіористи. 

Кількісні методи тісно пов’язані з біхевіористичними, оскільки 
політична практика, яка потребує вимірювання політичних процесів і 
явищ, виходить з розуміння принципової можливості дослідження останніх. 

Прихильники біхевіористичного методу активно використовують 
кількісні методи обробки інформації. Насамперед, ідеться про електронно-
обчислювальну техніку у сфері дослідження політичних орієнтацій, 
позицій і поведінки громадян стосовно політичних інститутів суспільства, 
виборів тощо. 

Біхевіоризм набув широкого розповсюдження в методології політичної 
науки. Біхевіористична концепція наголошує на тому, що політологія 
має вивчати виключно ту поведінку людей, яку можна безпосередньо 
спостерігати і вивчати за допомогою строго наукових, емпіричних 
методів. У політології біхевіоризм орієнтується на особистісний вимір 
політики, домінування психологічних мотивів у політичній поведінці, 
розмежування фактів і цінностей, використання методів природничих 
наук, кількісний вимір політики. 

Біхевіористична методологія дає змогу здійснювати аналіз не стільки 
держави, скільки влади і процесу її реалізації шляхом спостереження 
за політико-психологічною поведінкою індивідів у формальних та 
неформальних групах. У межах цього методологічного підходу 
сформувалися такі напрямки дослідження політичного процесу: 
статистичні дослідження політичної, особливо електоральної активності; 



Славко Т. О. 

40 

анкетні дослідження й опитування громадської думки; лабораторні 
експерименти; застосування теорії ігор у процедурах прийняття політичних 
рішень. 

Біхевіористичний підхід застосовується в системі суспільних наук: 
економіка, соціологія, лінгвістика, педагогіка; природничих наук: біологія, 
фізіологія, фізика, хімія, психологія (економічна, екологічна, медична, 
авіаційна, космічна та інші). В системі технічних наук використовується 
для врахування параметрів реакцій людини на зовнішні і внутрішні 
подразники, характер сприймання, збереження і переробки різних форм 
інформації. 

Питання для самоконтролю 
1. Хто був піонером біхевіористського руху на початку ХХ ст.? 
2. У чому полягає концепція Б. Скіннера? 
3. Що лежить в основі поведінки системи типу «black box» 

Б. Скіннера? 
4. Які два типи поведінки домінують у вченні Б. Скіннера? 
5. Чим відрізняється науковий підхід Б. Скіннера від його попе-

редників? 
6. Назвіть парадигми біхевіористського підходу в політології. 
7. Які методи використовує прикладна політологія? 
8. Які відмінні риси та соціальне значення прикладної політології? 

Питання для повторення і роздуму 
1. Яка принципова відмінність у дослідженнях Д. Уотсона та 

І. П. Павлова? 
2. Вплив Е. Торндайка на біхевіористський підхід. Його досліди. 
3. Критика біхевіоризму. Ставлення до біхевіоризму в СРСР. 
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Тема 3.3. Когнітивістська методологія та її застосування у 

політичних дослідженнях 
План 

1. Джерела виникнення когнітивістського підходу до вивчення 
соціально-гуманітарних проблем. 

2. Типології соціальної поведінки залежно від ставлення до себе й 
світу та методики, пов’язані з їх використанням (Дж. Роттер та ін.). 

3. Розвиток ідей когнітивізму П. Бурдьє. Впровадження понять «соці-
альний простір», «культурний капітал» у когнітивістську методологію. 

4. Галузі застосування когнітивістського підходу. 
Методичні рекомендації 

Слід враховувати, що даний методологічний напрямок починає 
формуватися в психології 50-х рр. ХХ ст. та намагається пояснити 
соціальну поведінку індивіда за допомогою вивчення пізнавально процесу 
кожного індивіда. Базовою основою даного напрямку вважається 
опублікована у 1967 р. книга Ульріка Найссера «Когнітивна психологія». 
Провідна когнітивістська теза: основний предмет психології – пізнання і 
мислення, розуміються як інформаційні процеси, її завдання – пояснення 
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того, як організм, визнаний як система, отримує інформацію у вигляді 
сигналів ззовні, зберігає її і обробляє, курує нею. 

Когнітивізм постає як критика та доповнення традиційних принципів 
біхевіоризму з його примітивними спробами пояснити людську поведінку 
через модель «стимул-реакція». Людська діяльність стала тлумачитися 
та вивчатися як система переробки інформації, а поведінка людини має 
пояснюватися в термінах його внутрішнього стану: одержання інформації, 
переробка, зберігання, мобілізація інформації для вирішення конкретних 
задач, що виникають. Когнітивна діяльність – це діяльність, у результаті 
якої людина приходить до певного рішення або знання (розумова 
діяльність, що призводить до розуміння чи інтерпретації чого-небудь). 

Друге питання семінару – типології соціальної поведінки залежно від 
ставлення до себе й світу – слід починати вивчати із зауваження: теорії, 
що досліджують подібні когнітивно-оціночні процеси, об’єднує орієнтація, 
яку можна назвати когнітивістською парадигмою людської поведінки. 
Вони виникли і розвивалися в психології переважно у зв’язку з 
дослідженням механізмів мотивації. 

Теорія соціального навчання – когнітивна теорія особистості другої 
половини XX ст., розроблена американським персонологом Дж. Роттером. 
Відповідно до теорії соціального навчання, соціальну поведінку особистості 
можна дослідити й описати за допомогою понять «поведінковий потен-
ціал», «очікування», «підкріплення», «цінність підкріплення», «психо-
логічна ситуація», «локус контролю» (интернально-экстернальный 
«локус контроля»). 

У теорії соціального научіння виділяються шість видів потреб, що 
застосовують до прогнозу поведінки: 1) «статус визнання», що означає 
потребу відчувати себе компетентним і визнаним авторитетом у широкому 
спектрі діяльностей, 2) «захист-залежність», яка визначає потребу 
особистості в захисті від неприємностей і очікуванні допомоги від 
інших у досягненні значущих цілей, 3) «домінування», що включає 
потребу впливати на життя інших людей, контролювати їх і домінувати 
над ними, 4) «незалежність», яка визначає потребу приймати самостійні 
рішення і досягати мети без допомоги інших, 5) «любов і прихильність», 
що включають потребу у прийнятті та любові інших, 6) «фізичний 
комфорт», що включає потребу у фізичній безпеці, здоров’ї і відсутності 
болю та страждань. Усі інші потреби задовольняються відповідно до 
задоволення основних потреб особистості в фізичному здоров’ї, безпеки і 
задоволення. 

Дж. Роттер припускав, що кожна категорія потреб складається з 
трьох основних компонентів: потенціалу потреби, її цінності і свободи 
діяльності. У поєднанні вони складають основу формули загального 
прогнозу: потенціал потреби = свобода діяльності + цінність потреби. 
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У цілому в теорії соціального научіння підкреслюється значення 
мотиваційних та когнітивних факторів для пояснення поведінки 
особистості в контексті соціальних ситуацій і робиться спроба пояснити, 
як навчаються поведінці шляхом взаємодії з іншими людьми та елементами 
оточення. Емпіричні висновки та методичний інструментарій, розроблений 
у теорії соціального научіння, активно і плідно використовується в 
експериментальних дослідженнях особистості. 

Когнітивістська парадигма людської поведінки у межах соціології 
розвинена французьким соціологом та філософом П. Бурдьє (1930-2002) 
у концепції габітуса та ідеї «соціального простору». За його визначенням, 
«габітус – це система схем сприйняття і оцінювання; когнітивні структури, 
які агенти отримують у ході їх тривалого досвіду в певній позиції у 
соціальному світі. Габітус – це одночасно система схем виробництва 
практик і система схем їх сприйняття та оцінювання. В обох випадках 
ці операції виражають соціальну позицію, в якій він був сформований. 
Унаслідок цього габітус виробляє практики та уявлення, що піддаються 
класифікації і є об’єктивно диференційованими, але вони сприймаються 
безпосередньо як такі тільки тими агентами, котрі володіють кодом, 
схемами класифікації, необхідними для розуміння їх соціального сенсу». 

Ідеї П. Бурдьє про залежність диспозицій (або атитюдів) і практики 
людей від оцінки ними їх соціального становища (позицій), про суть 
цього когнітивного процесу як психологічної і практичної адаптації до 
наявної ситуації становлять першочерговий інтерес для аналізу механізмів 
і природи соціальної ідентичності пострадянської людини. Сам соціолог 
використовував ці ідеї переважно для аналізу реалій щодо стійкого в 
соціально-структурному плані західного (французького) суспільства. В 
центрі його уваги – проблеми формування і відтворення стандартів 
повсякденної практики, соціальної обумовленості стилю життя, смаків, 
думок, естетичних потреб, матеріального і культурного споживання, у 
різноманітті яких виражаються об’єктивні соціальні відмінності та їх 
суб’єктивне сприйняття. 

Структурування соціального простору відбувається за допомогою 
капіталу (економічного, культурного, соціального, символічного). Окрему 
увагу слід приділити поняттю «культурний капіталу». П. Бурд’є визначив 
три стани культурного капіталу: інкорпорований, об’єктивізований та 
інституалізований. Інкорпорований культурний капітал означає вміння 
й навички, практичне знання, яким володіє людина. Об’єктивізований 
культурний капітал означає «символічну складову» різних товарів, що 
охоплює у своїй формі специфічні знаки і символи, які дозволяють 
розрізняти зміст відносин і розшифровувати культурні коди. Інсти-
туалізований культурний капітал означає різного роду свідоцтва цінності 
втіленого у людині культурного капіталу в очах суспільства. 
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Специфіка культурного капіталу полягає в тому, що він робить акцент 
на тих навичках і знаннях людини, отриманих як наслідок належності 
до окремої соціальної групи (мова, стиль одягу, смаки, хобі та ін.). 
Культурний капітал дає можливість незнайомим між собою людям, які 
належать до однієї соціальної групи, розпізнавати один одного та вступати 
в комунікацію. 

Теорія людського капіталу розглядає інвестиції в людину як джерело 
економічного зростання, не менш важливе, ніж традиційні капіталовкла-
дення. 

Виходячи зі сказаного вище, слід виділити категорії культурного, 
інтелектуального і соціального капіталу, які базуються на розділенні 
сфер інтелектуального життя: науки, мистецтва, релігії, освіти і сукупності 
потенціалів особи: гносеологічного (пізнавального), творчого, 
аксіологічного (ціннісно-орієнтаційного), комунікативного і естетичного, 
а також три соціальні ролі, які виконує людина: трудову, сімейну, 
дозвільну. 

Категорія культурного капіталу в межах соціологічної науки позначає 
сукупність інтелектуальних здібностей, знань, умінь, навичок, моральних 
якостей, кваліфікаційної підготовки індивіда або індивідів, які вико-
ристовуються в процесі здійснення соціальної діяльності і при цьому 
узаконюють володіння статусом і владою. 

Культурний людський капітал – це мовна й культурна компетенція 
людини, скарб у формі знання та ідей, які легітимізують статуси й владу, 
підтримують встановлений соціальний порядок, наявну в суспільстві 
ієрархію. Культурний капітал індивіда характеризується такими показ-
никами: інтелектуальна культура (інтелектуальний капітал); освітня 
культура (освітній капітал); морально-етична культура (морально-
етичний капітал); символічна культура (символічний капітал); соціальна 
культура (соціальний капітал). 

Інтелектуальний людський капітал – це сукупність природженого і 
розвинутого інтелектуального багатства людини у формі його інте-
лектуальної культури. Освітній капітал – це сукупне освітнє багатство 
людини у формі освітньої культури (особиста власність тих, хто має 
дипломи спеціалістів, наукові ступені). Морально-етичний капітал – це 
сукупність етичних якостей людини. Соціальний капітал є ресурсом 
соціальних відносин і мереж відносин, що полегшують дії індивідів за 
рахунок формування (взаємного) довіри, визначення (взаємних) обов’язків і 
очікувань, формулювання і впровадження (соціальних) норм, створення 
асоціацій. Соціальний капітал «передається через такі культурні канали, 
як релігія, традиція і історична звичка». Символічний капітал – це 
засіб вираження і панування через формування суспільної підтримки 
«офіційної версії» світобудови, що стабілізує та зміцнює капітал суспільної 
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верстви, котра перебуває при владі. Символічний капітал конвертує в 
собі всі легітимні форми капіталу, що функціонують у суспільстві. 

Суспільний культурний людський капітал є суспільним людським 
чинником розвитку, функціонування яким розширюється до суспільно 
значущого рівня. Він відображає інтеграцію і кооперацію культурних 
якостей і здібностей працівників систем матеріальної та нематеріальної 
сфер, наявність постійних інформаційних, наукових, освітніх, техно-
логічних потоків у структурах суспільного відтворення. Індивідуальний 
культурний людський капітал при цьому виявляється як діяльна реалізація 
культури індивіда, перетворення реконверсії якісних характеристик, 
носієм яких він є, на основоположний чинник набуття соціального 
професійного статусу, володіння економічною владою, доходами. 

У зв’язку з останнім положенням представляє інтерес концепція 
П. Бурдьє. Розглядаючи функції освіти щодо підтримки ціннісно-
орієнтаційних зразків, П. Бурдьє писав, що слід звернути увагу на зв’язок 
соціальної диференціації і освіти. Він зазначав, що трансмісія знання 
від вищих витрат до нижчих є важливою передумовою відтворення 
культурного капіталу, під яким розумів, перш за все, рівень домагань і 
характер духовних запитів, норм і цінністно-орієнтаційних установок 
(індивіда, груп, суспільства). П. Бурдьє розкрив прямий зв’язок між 
сімейним статусом, культурним капіталом і академічною успішністю 
особи. На його думку, академічна успішність є однією з форм домінуючого 
положення сім’ї в соціальній структурі. Але, крім цього, ще існують і 
регіональні та поселенські відмінності. Тому можна говорити про те, 
що людський капітал сучасного українського студентства на заході 
відрізняється від того, що існує на півдні і в центрі. Тим паче, що 
виключно студентство є майбутньою інтелектуальною елітою українського 
суспільства. 

Галузями застосування когнітивістського підходу, методик та теорій 
активно використовується при вивченні процесів управління складно-
структурованими соціальними об’єктами (із структурними одиницями 
різного ступеня когнітивної складності) соціальна взаємодія у полі влади 
(включаючи політичну); процеси засвоєння та відтворення культурного 
капіталу (включаючи научіння). 

Питання для самоконтролю 
1. Проаналізуйте основні поняття «соціальна перцепція», «когнітивний 

дисонанс», «соціальна установка», «дисфункціональний конструкт». 
2. Дайте визначення ключовим соціально-психологічним поняттям 

у когнітівізмі: «особистість», «група», «мотивація». 
3. Назвіть і охарактеризуйте основні методи дослідження в 

когнітивізмі. 
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Питання для повторення і роздуму 
1. Проінтерпретуйте проблеми міжособистісних відносин, конфлікту в 

традиціях когнітивізму. 
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Тема 3.4. Фрейдистська і неофрейдистська методологія та її 
застосування у політичних дослідженнях 

План 
1. Виникнення фрейдистської методології як спроби винайдення 

глибинних мотивів індивідуальної та соціальної дії (діяльності). 
2. Базові гіпотези психоаналізу та їх опрацювання З. Фрейдом, 

К. Г. Юнгом, А. Адлером, К. Хорні, Х. Саллівеном, Е. Фроммом та ін. 
3. Юнгіанство та формування концепції колективного неусвідом-

леного. Методологія дослідження колективного неусвідомленого. 
4. Галузі застосування психоаналітичної методології у політичних 

дослідженнях. 
Методичні рекомендації 

Перше питання слід розпочати зі встановлення передумов виникнення 
даного напрямку в науковій методології. Фрейдистська методологія 
виникла наприкінці ХІХ ст. як спроба винайдення глибинних мотивів 
індивідуальної та соціальної дії (діяльності). З. Фрейд (1856-1939). був 
засновником фрейдистської методології, основою якої був психоаналіз 
(нім. Psychoanalyse) – сукупність психологічних теорій і методів, що 
направлені на систематизоване пояснення несвідомих зв’язків через 
асоціативний процес. Слід звернути увагу на тлумачення захисних 
механізмів психіки (витіснення, раціоналізація, заперечення), формування 
захисних реакцій (проекція, інтелектуалізація, заміщення), вони врахо-
вуються в межах даної методології у трактуванні та дослідженні сутності 
соціальних явищ і соціальної діяльності; необхідно дати аналіз структурі 
особистості за З. Фрейдом. Метод вільних асоціацій та асоціативний 
експеримент були одними з перших проективних методів, що використо-
вувалися в межах даного підходу. 

Вивчення другого питання слід розпочинати з визначення сутності 
теорії особистості, яку було розроблено З. Фрейдом. 

Психоаналіз ґрунтується на двох базових гіпотезах. Перша гіпотеза 
(доктрина психічного детермінізму) вказує на те, що кожне психічне 
явище має свою причину (Фрейд зазначав про це на прикладі сновидінь, 
помилкових висловів та описів). Друга базова гіпотеза психоаналізу 
полягає в тому, що неусвідомлені процеси у формуванні мислення та 
поведінки відіграють важливішу роль, ніж свідомі. Подальший розвиток 
ідей привів Фрейда до розробки «структурних гіпотез» організації 
психіки («Ід» (id) – «воно»; «Его» (ego) – «Я»; «Суперего» (Superego) – 
«Над-Я»). 

Теорію людської особистості – теорію психоаналізу – надалі розробляли 
Карл Густав Юнг, Альфред Адлер, Карен Хорні, Харрі Салліван та 
Еріх Фромм. Тут слід докладно зупинитися на особливостях теорій 
кожного з учених, зупинившись на роботах, присвячених розробкам 
психоаналізу. 
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Третє питання присвячено проблемі формування концепції 
колективного неусвідомленого К. Юнгом та методології її дослідження. 

Карл Густав Юнг (1875-1961 рр.) – швейцарський психолог та психіатр. 
На початку XX ст. він працював у Цюріху, був автором техніки вільних 
асоціацій. Вона використовувалася ним як один із найважливіших методів 
психіатричного лікування. Протягом п’яти років (1907-1912 рр.) він 
співпрацював із З. Фрейдом як учень та послідовник. Проте Юнг 
повністю не сприйняв теорію Фрейда про провідну роль сексуальних 
потягів у психічному житті людини. Це було новим у психоаналізі. На 
відміну від Фрейда, він запропонував теорію, в основі якої лежать інші 
безсвідомі потяги. Будучи одним з організаторів школи психоаналізу, 
він розробив спеціальну методику – асоціативного експерименту, яка 
набула значного поширення. 

Поряд з індивідуальною (особистісною) формою безсвідомого, 
К. Г. Юнгом було виділено колективну форму, котра не є змістом 
свідомості, а утворює автономний психічний фонд, у якому відображено 
досвід попередніх поколінь. Первинні утворення, що входять до цього 
фонду – архетипи (загальнолюдські первообрази) лежать в основі символу 
творчості, різних ритуалів, снів і комплексів. Архетипи за К. Юнгом – 
це комплекси пережитих подій, які постають фатальним чином, а їхня 
дія починається саме в особистому житті людини), які є основою 
специфічно людського способу сприйняття, переживання і реагування 
(тобто загальнолюдські стереотипи реагування при зустрічі з родичами, 
іншими людьми, небезпекою тощо.) 

Основні архетипи: персона – те, як ми себе уявляємо; тінь – витіснена 
тваринна сутність людини; аніма – безсвідомий аспект жіночості у 
чоловіків; анімус – безсвідомий аспект чоловічості у жінок; самість – 
«ядро особи». 

Будучи одним з організаторів школи психоаналізу, він розробив 
спеціальну методику – асоціативного експерименту, яка набула значного 
поширення. 

Четверте питання – галузі застосування психоаналітичної методології 
у політологічних дослідженнях – слід розкривати за такими напрямками: 
вивчення мотивації індивідуальної та соціальної діяльності; здійснення 
психологічної та соціокультурної типізації, вивчення рівнів компетентності 
у різних відгалуженнях соціальної практики. 

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте основні поняття психоаналізу. 
2. Вкажіть на основні розходження К. Юнга із З. Фрейдом у їх 

теоріях. 
3. Розкрийте зміст теорії соціалізації і людської взаємодії Г. Саллівана. 
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4. Поясніть уведене Е. Фроммом поняття «соціальний характер». 
5. Проаналізуйте одне з невирішених питань у психоаналізі З. Фрейда: 

роль соціального фактора у формуванні і розвитку свідомості та психіки 
людини в цілому. 

6. Що визначав Е. Фромм критерієм людського буття? 
Питання для повторення і роздуму 

1. У сучасній психоаналітичній філософії виділяють наступні 
особливості: 1) орієнтація на виявлення основ людського буття, струк-
турних елементів психіки, мотивів поведінки особистості; 2) основним 
об’єктом дослідження є специфічна форма реальності – психічне, яке 
має власну природу і підкоряється особливим закономірностям розвитку. 
Проаналізуйте кожну з них. 

2. За Е. Фроммом, людина знаходиться у пошуках шляхів вирішення 
проблем свого існування. Цими шляхами є деструктивізм як прагнення 
індивіда знищувати, руйнувати все те, що поза ним, як зовнішню причину 
свого тривожного внутрішнього стану, та конформізм як відмова людини 
від власного «Я» через розчинення себе в масі, у натовпі. Проаналізуйте 
даний підхід. 
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Тема 3.5. Функціоналістський підхід та його застосування у 

політичних дослідженнях 
План 

1. Функціоналістський підхід як узагальнення Т. Парсонсом та 
Р. Мертоном попередніх набутків «розуміючої соціології» та культурології. 

2. Структурно-функціональний аналіз суспільства та суспільних 
явищ як основа для загального аналізу системи суспільства. 

3. Специфіка інструментарію дослідження, що випливає з методології 
функціоналізму. 

4. Сфери застосування методології функціоналізму. 
Методичні рекомендації 

Вивчаючи перше питання, слід звернутися до джерел формування 
даного підходу. Структурно-функцiональний, або просто функцiоналiст-
ський пiдхiд, сформувався у середині ХХ століття, в основному спираючись 
на ідеї двох класиків соціології – англійця Герберта Спенсера та француза 
Емiля Дюркгейма, які дотримувалися макросоцiального погляду на 
соціальне життя. Протягом 50-х – на початку 60-х рокiв центром уваги 
західної соцiологiї заволодiли функцiоналiстськi концепцiї американського 
соціолога Толкота Парсонса (1902-1979) та його учнів. Пiзнiше, особливо 
у 70-х роках, функцiоналiзм втратив прихильнiсть багатьох соціологів. 
Але у 80-х роках інтерес до робіт Парсонса та інших функцiоналiстiв 
відродився (у роботах Ю. Хабермаса (1981), Дж. Алекзандера (1984) та 
iнших науковців). 

Слід зауважити, що функціоналістська концепція була висунута 
вперше у етнологічних дослідженнях німецьким етнологом Р. Турнвальдом 
у 1911 р. Уже з 20-х років ХХ ст. у Великобританії під керівництвом 
Броніслава-Каспера Малиновського вона стала панівним напрямком у 
етнографії. У культурології теорії А. Редклиффа-Брауна продовжував 
ідеї, що культуру необхідно аналізувати не з точки зору її рис, а з точки 
зору її інститутів. 

За основною ідеєю цього пiдходу суспiльство розглядається як 
соцiальна система, як система, що поєднує частини, що складають 
єдине цiле. У межах даного підходу відбулася спроба встановити зв’язки 
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частин суспiльства iз суспiльством у цiлому та встановити зв’язки 
кожної окремої частини суспiльства з iншими його частинами. 

Неофункціоналізм втілює два моменти: спадковість, розвиток основних 
ідей теорії структурного функціоналізму та внутрішню критику ідей 
функцій, їх уточнення і коректування. Представники неопозитивізму в 
структурному функціоналізмі Джеффері Александер, Джонатан Тьорнер, 
Ральф Мюнх, Юрген Хабермас та ін. докладають зусиль для регламентації 
і пожвавлення ідей Толкотта Парсонса. 

Друге питання семінару присвячено розкриттю ідеї структурно-
функціонального аналізу суспільства та суспільних явищ як основи 
для загального аналізу системи суспільства. Функціоналізм часто ототож-
нювали зі структурним аналізом. Тому в соціологічній літературі вони 
постають як єдина структурно-функціональна теорія або як окремі 
функціоналістичні та структуралістичні концепції. Але між структурно-
функціональним аналізом як теорією і як методом соціального дослідження 
існують суттєві відмінності. Т. Парсонс та інші дослідники намагалися 
не тільки виробити правила функціонування будь-якої системи, а й 
визначити сукупність необхідних умов або «функціональних передумов» 
для всіх соціальних систем. Ці універсальні умови стосувалися не тільки 
соціальної системи, а й її складових. Теоретичну схему Парсонса об’єднує 
та організовує проблема соціального порядку. Поняття «соціальний 
порядок» охоплює існування певних обмежень, заборон, контролю в 
суспільному житті, а також певних взаємин у ньому: наявність елемента 
передбачуваності й повторюваності (люди можуть діяти тільки в тому 
разі, коли знають, чого чекати один від одного); більш-менш тривалу 
сталість у збереженні форм соціального життя. Різні аспекти соціального 
порядку відображені у багатьох поняттях, основні з яких – «система» і 
«структура». Вони вживаються як щодо емпіричних об’єктів і відношень, 
так і щодо абстрактних об’єктів. Власне, при дослідженні відповідно в 
суспільстві вишукувались подібні органи, функціонування яких забезпечує 
життєздатність організму – суспільства. На рівні соціальної системи 
функцію адаптації забезпечує економічна підсистема, функцію целедо-
сягнення – політична, функцію інтеграції – правові інститути і звичаї, 
функцію відтворення структури – система вірувань, мораль і органи 
соціалізації (включаючи сім’ю та інститути освіти). Функціональний підхід 
використовувався також в усіх політичних концепціях, де суспільство 
розглядалось системою. 

Специфіка інструментарію дослідження методології функціоналізму 
розглядається у третьому питанні семінару. У структурно-функціональному 
аналізі розрізняють два основних підходи: 

 структурний, що здійснюється від аналізу різних структур до 
виявлення виконуваних ним функцій; 
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 функціональний, який застосовується за умов формування певної 
сукупності функціональних вимог і наявності структур, що здійснюють ці 
функції. 

У західній соціології структурно-функціональний аналіз набув 
найбільшого поширення в соціології політики, соціології злочинності, 
соціології сім’ї, вивченні соціальної стратифікації. Наприкінці 50-60-х років 
функціональний підхід зазнав критики за застосування біологічних 
понять до соціальних систем, де вони втрачають однозначність; за 
позаісторичний (статичний) розгляд суспільства; за надто абстрактний 
категоріальний апарат. Опоненти також відзначали нездатність 
функціонального аналізу адекватно описати і проаналізувати конфлікти. 
Згодом теоретичні підходи структурно-функціонального аналізу синте-
зувалися з іншими соціологічними течіями. 

Слід також розглянути поняття, якими оперує дана методологія: 
– «функції» – наслідки діяльності, що сприяють адаптації системи; 
 «дисфункції» – несприятливі наслідки; 
 «явні функції» – усвідомлені наслідки; 
 «латентні функції» – неусвідомлені наслідки; 
 «функціональні вимоги» – вимоги, виконання яких необхідне 

для нормальної життєдіяльності системи; 
 «функціональні альтернативи» – еквівалентні структури, здатні 

виконувати однакові функції. 
Слід приділити також увагу поняттям «соціальна дія», «соціальна 

згода», «соціальна взаємодія». 
Готуючись до четвертого питання семінару, необхідно зосередити 

увагу на виявленні сфер застосування методології функціоналізму. 
Цінність даного методологічно підходу виявляється, насамперед, для 
досліджень нормативного морфогенезу, відтворення продуктів духовної 
культури, а відтак – науки й освіти. Розглядаючи суспільство, політику 
в термінах взаємопроникнення, даний підхід є своєрідним у дослідженні 
інституалізації нормативних компонентів політичних, соціальних, 
культурних систем та ін. Наприклад, за структурно-функціоналістською 
теорією, влада – це особливий вид відносин між управляючими і 
підлеглими. Роль особи в політичній системі чітко визначена: підтримка 
існуючої суспільної системи. Структурно-функціональний підхід широко 
застосовується у теорії та практиці адміністративного менеджменту, в 
дослідженні управлінських явищ і процесів. 

Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення поняття «соціальна дія». 
2. Розкрийте основні ознаки соціальної дії. 
3. Вкажіть обов’язкові компоненти структури та етапи соціальної дії. 
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4. Розкрийте сутність теорії соціальної взаємодії (Соціальний обмін – 
Дж. Хоманс, символічний інтеракціонізм – Дж. Мід, Г. Блумер, управління 
враженнями (соціодраматичний підхід) – Е. Гофман). 

Питання для повторення і роздуму 
1. Партія як колективний суб’єкт соціальної дії. 
2. Проаналізуйте теорію системи людської дії Т. Парсонса. 
3. «Інтерес» за Т. Парсонсом як джерело соціального об’єкта дії. 

Яку роль виконують мотиви у діяльності людини? 
4. Визначте функції цілепокладання і цілездійснення як умови 

цілераціональної дії. Поясніть їх роль у процесі прийняття політичних 
рішень. 
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