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ЗНАЧИМІСТЬ ПОГЛЯДІВ ТА ІДЕЙ М.ВЕБЕРА ДЛЯ СУЧАСНОЇ 

СОЦІОЛОГІЇ 

Сучасна соціологія така ж багатогранна, як і погляди геніального німецького 

соціолога, економіста і політика М. Вебера. Творчість вченого вважається 

енциклопедичною, адже в його працях застосовувався весь комплекс 

гуманітарних наук. В поглядах соціолога можна знайти як класичну соціологічну 

теорію, так і дещо сучасне і апелююче до незмінних та непорушних законів, 

якими живе соціум. 

Насамперед, проаналізуємо особливості соціологічних поглядів М. Вебера. 

Соціологію він називає «розуміючою», оскільки вона намагається зрозуміти та 

пояснити соціальну поведінку індивідів, а мета соціолога — зрозуміти дії та 

мотиви людей, а разом з тим стимули суспільного розвитку в певні історичні 

епохи. Одним із досягнень вченого у сфері соціологічної методології вважається 

концепція «ідеального типу» - своєрідний пізнавальний засіб, що дозволяє 

наблизитись до предмета наукового дослідження та  сформулювати реалістичне 

уявлення про нього. Погляди вченого зосереджені на східних релігіях (індуїзм, 

буддизм, іслам, даосизм тощо), а також християнстві і протестантизмі. Наприклад, 

в роботі "Протестантська етика та дух капіталізму" здійснюється порівняльний 

аналіз взаємодії соціальних факторів, економічних умов та релігійних вірувань. 

Ще однією заслугою М. Вебера можна вважати його підхід до механізму 

формування суспільства. Вчений вважає, що суспільство побудоване на основі 

законів природи, а тому в ідеалі має існувати на згоді; або людський розвиток 

ґрунтується на протиріччях між класами, або згоди й бути не може. М. Вебер 

висунув так звану «центристську» теорію розвитку суспільства. Відповідно до неї, 

суспільство, в однаковій мірі формується внаслідок як боротьби, так і згоди. Крім 

того, об'єктом соціологічного аналізу М. Вебера є правові та політичні стосунки 

минулого і сьогодення.  

Дослідження вченого настільки значні, що основний зміст понять і проблем 

соціології права, політики, економіки і сьогодні здебільшого спираються на його 

принципи. Особливо цінними для сучасної соціології є методики, які 

використовував німецький соціолог. Зауважимо, що концепція «ідеального типу» 

у дещо зміненому вигляді може використовуватися і у XXI столітті. З іншого 

боку, ідеї М. Вебера щодо державного управління, можливо треба розглянути і 

нашим політикам, адже принципи розвитку гармонійної держави є незмінними, а 

М. Вебер зупинявся на них. Крім того, потребує аналізу теорія державно – 

олігархічного капіталізму, багато рис якої, на нашу думку, очевидні в Україні. 
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