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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІЇ ЕМПІРИЧНИХ СОЦІАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА США 
 

У даній статті здійснюється порівняльний аналіз формування та розвитку емпіричних соціальних досліджень у 

країнах Західної Європи та Сполучених Штатах Америки у ІІ половині ХІХ – І половині ХХ століття. Авторка 

виділяє чотири критерії для порівняння: передумови інституціоналізації емпіричних соціальних досліджень, їх 

наукова направленість та методологія, напрямки реалізації, потенціал та значення досліджень для суспільства. 

Орієнтуючись на представлені критерії, здійснюється спроба власне авторського аналізу історії розвитку 

емпіричних соціальних досліджень, що лягли у основу сучасної емпіричної соціології. Запропонований варіант аналізу 

полягає у визначенні та деталізації спільних та відмінних характеристик історичного розвитку емпіричних 

досліджень суспільства на територіях Західної Європи та США. 
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історія емпіричних досліджень. 

 

Постановка проблеми. Сучасна соціологія – це 

не тільки теоретичні підходи щодо стану та 

розвитку суспільства, а й емпіричні дослідження 

актуальних соціальних проблем.  Відомо, що 

соціологія як наука виникла у Франції, активно 

розвивалася на теренах Німеччини та Англії; 

проте, здобутки емпіричної соціології у I половині 

ХХ століття пов’язують із розробками та 

дослідженнями саме американських вчених, хоча у 

Європі на той час вже застосовувалися емпіричні 

методи вивчення суспільства. Саме тому має сенс 

розібратися у історичній обумовленості розвитку 

емпіричних досліджень та здійснити порівняльний 

аналіз розвитку емпіричної соціології у ІІ половині 

XIX – І половині ХХ століття у країнах Європи 

(Франції, Німеччині, Англії) та США. 

Аналіз останніх публікацій. Емпірична соціо-

логія у історичній перспективі активно представ-

лена у фундаментальних працях Г.Є. Збровського, 

А.І. Кравченко, В.Д. Плахова, Г.В. Осипова, І.А. 

Громова, М.І. Лапіна. Становлення і розвиток 

національних соціологічних шкіл розглядаються у 

роботах К.М. Мануільської, Л.О. Бєляєвої, О.Г. 

Васильєвої. Порівняльний аналіз, запропонований 

у даній роботі, є спробою власне авторського 

пошуку відповіді на проблемну ситуацію. 

Мета статті полягає у з’ясуванні спільних та 

відмінних рис, що характеризують формування та 

розвиток емпіричної соціології як окремого 

науково-дослідницького напрямку на теренах 

Європи та США.  

Основні результати дослідження. Здійсню-

ючи порівняльний аналіз розвитку емпіричних 

соціальних досліджень у країнах західної Європи 

та США, перш за все, зазначимо критерії, за якими 

буде здійснюватися порівняння. Перший критерій 

– це передумови інституціоналізації емпіричних 

досліджень. У обох випадках – як у західній 

Європі, так і у США – головною передумовою 

виникнення і подальшого застосування емпіричних 

соціологічних досліджень став розвиток 

капіталізму. Капіталізм, у свою чергу, спонукав 

появу індустріалізації та урбанізації у суспільстві, 

породивши, таким чином, практичний інтерес до 

дослідження соціальних феноменів [1, с. 204]. Ще 

одна спільна характеристика – це науковий 

фундамент емпіричних соціальних досліджень, 

який у обох випадках складали праці європейських 

вчених. Однак, не дивлячись на те, що праці 

європейських вчених стали орієнтиром для 

розвитку емпіричної соціології у Західній Європі 

та США, у європейських країнах процес 

становлення теоретичної основи досліджень має 

свою історію, тоді як американські соціологи 

змогли скористатися вже готовими результатами 

європейських колег-теоретиків.  

Із відмінних рис також слід виокремити те, що у 

Європі до ІІ половини ХІХ століття методологія та 

методика емпіричних соціальних досліджень 

розроблялася представниками природничих наук, а 

теоретична соціологія – філософами [2, с. 636-638]. 

У США емпірика,  виникнувши у І половині ХХ 

століття, від самого початку перепліталася із тео-

рією соціології, оскільки методологія та методика 

досліджень у американській соціології розробля-

лася соціологами. У американській соціології саме 

тандем соціологічної теорії та емпірики був напра-

влений на вирішення конкретних проблем суспі-
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льства, тоді як у західній Європі довгий час (до ХХ 

століття) теоретична та емпірична соціологія 

розвивалися у відриві одна від одної [1, с. 340]. 

Європейські соціологи-теоретики часто заперечу-

вали необхідність емпіричного знання про соціаль-

ні процеси. Однак ті європейські соціологи, конце-

пції які намагалися створити концепції на основі 

емпіричних даних, зокрема, Е. Дюркгейм [1, с. 180-

181] та М. Вебер [3, с. 160], на сьогоднішній день 

більш відомі завдяки своїм теоретичним концеп-

ціям. У США ж, навпаки, теорія та емпірика вдало 

доповнювали одна одну. 

Наступний критерій порівняння – наукова 

направленість та методологія емпіричних 

соціальних досліджень у країнах західної 

Європи та США. Спільною рисою за даним 

критерієм є те, що на обох територіях емпірика у 

свій час виступала як організований рівень знання, 

орієнтація на отримання соціальної інформації 

прикладного характеру. Варто зазначити, що 

емпіричні дослідження проблем суспільства та 

розробка відповідної методології позитивно 

вплинули на подальший розвиток соціології, її 

дослідницький потенціал.  

Проте, американська соціологія зароджується 

не в університетській середі, як це було у 

європейській соціологічній науці, а у сфері 

соціальної практики. Тобто, на відміну від 

європейських емпіричних досліджень суспільства, 

що ведуть свою історію ще з часів давніх переписів 

населення американська емпірика виникла у І 

половині ХХ століття у сфері соціальної практики, 

коли вивчення соціальних явищ, проблем, 

суспільної думки було необхідним [1, с. 338-340]. З 

моменту свого виникнення соціологічне знання у 

США відрізнялося прихильністю до збору 

первинної інформації, тоді як у європейській 

соціології емпіричній складовій відводилася 

другорядна роль [2, с. 666- 667]. Можливо, саме ці 

фактори у більшій мірі вплинули на сприйняття 

американської соціології як родоначальниці 

емпіричного напрямку науки про суспільство. 

Однак, приділяючи значну частину часу збору та 

аналізу емпіричних даних, американська соціологія 

не може похвалитися настільки масштабною 

теоретичною спадщиною, як у європейських колег. 

Прагматизм та інструменталізм у американській 

науці сприяв частому зверненню до математичних 

методів [4]. Європейські емпіричні дослідження 

діяли у рамках таких напрямів як політична 

арифметика, соціальна фізика, соціальна гігієна, 

соціальна статистика – тобто, у рамках напрямків, 

які базується на аналізі статистичних даних. Однак, 

у Західній Європі завдяки діяльності Ф. Ле Плє 

виникає такий напрям як соціографія, що стає 

поштовхом до звернення не лише до кількісних, а й 

до якісних методів емпіричних соціальних 

досліджень [5, c. 148]. 

Третій критерій, за яким пропонується 

здійснити порівняння – це напрямок емпіричних 

соціальних досліджень. Справа йде про сфери 

суспільства, що досліджувалися, цілі, які ставили 

перед собою вчені, та потреби, які висувало 

суспільство і у зв’язку із якими проводилися 

дослідження. У даному контексті варто зазначити, 

що у США та країнах Західної Європи напрямок 

емпіричних соціальних досліджень відповідав 

потребам суспільного розвитку [3, c. 373]. Однак 

наукова направленість досліджень на вказаних 

територіях істотно відрізняється. Європейські 

емпіричні дослідження були зосереджені на 

вивченні моральнісних характеристик суспільства, 

умов життя робочих та  сімей, рівня та способу 

життя, промисловості та злочинності [6, c. 33]. У 

США ж соціальні дослідження були направлені не 

лише на виявлення проблем та відстеження 

статистичних показників, а й на вирішення визна-

чених проблем. Саме цим фактом можна пояснити 

відносно лояльне відношення влади до емпіричних 

досліджень американського суспільства [7, с. 260]. 

Серед дослідницьких напрямів американської 

емпіричної соціології знаходилися проблеми, що 

стосувалися життя та рівня забезпечення населен-

ня, форм дозвілля, релігії, суспільної діяльності, 

воєнної справи – тобто, теми, що були дійсно 

актуальними для американського суспільства І 

половини ХХ століття.. 

Завершаючий критерій – це потенціал та роль 

соціальних досліджень, тобто, значення емпірич-

них досліджень суспільства для науки та безпосе-

редньо суспільства. Одним із критеріїв значення 

досліджень є користь. З огляду на даний критерій, 

як західноєвропейські, так і американські соціальні 

дослідження виходили із корисних намірів. Однак, 

якщо дослідження, проведені у США, оцінюва-

лися, перш за все, з позицій користі для суспільст-

ва, то європейський варіант соціальної емпірики у 

першу чергу був корисним для підтвердження 

певних теоретичних напрацювань. 

Говорячи про потенціал емпіричних соціальних 

досліджень, безумовно слід зазначити, що ІІ 

половина ХІХ століття для  Німеччини, Англії, 

Франції та  І половина ХХ століття для США були 

часом, сприятливим для застосування емпіричних 

методів дослідження. Дослідження тих часів стали 

вдалим поштовхом для створення нових 

дослідницьких методів та сучасних методик. До 

того ж, завдяки емпіричним соціальним досліджен-

ням ХІХ-ХХ століть були виявлено, проаналізова-

но та зроблено ряд спроб щодо вирішення актуаль-

них соціальних проблем. Це ж, у свою чергу, виз-

начило розвиток соціологічної науки та вплинуло 

на сучасні тенденції її наукового функціонування. 
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Висновки. Таким чином, у історії розвитку 

емпіричних соціальних досліджень у країнах 

Західної Європи та США у ІІ половині ХІХ – І 

половині ХХ століття можна знайти спільні риси, 

пов’язані, перш за все, з теоретичною основою 

емпіричних досліджень, відповідністю досліджень 

актуальним проблемам суспільного розвитку. 

Однак описані характеристики формування та 

розвитку емпіричної методології, дослідницькі 

проблеми та аспекти інституціоналізації 

емпіричних соціальних досліджень вказують на те, 

що розвиток емпіричного напрямку в соціології у 

Західній Європі та США дійсно мав ряд 

відмінностей, що вплинули на подальший розвиток 

прикладного соціологічного знання. 
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Буценко О.В. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИИ ЭМПЕРИЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И США 

В данной статье осуществляется сравнительный анализ формирования и развития эмпирических социальных 

исследований в странах Западной Европы и Соединённых Штатов Америки во ІІ половине ХІХ – І половине ХХ века. 

Авторка выделяет четыре критерия для сравнения: предпосылки институционализации эмпирических социальных 

исследований, их научная направленность и методология, направления реализации, потенциал и значение 

исследований для общества. Ориентируясь на представленные критерии, осуществляется попытка авторского 

анализа истории развития эмпирических социальных исследований, которые легли в основу современной 

эмпирической социологии. Предложенный вариант анализа состоит в определении и детализации общих 

характеристик и отличий в историческом развитии эмпирических исследований общества на территориях 

Западной Европы и США.  

Ключевые слова: эмпирические социальные исследования, эмпирическая социология, сравнительный анализ, 

история социологии, история эмпирических исследований. 

 

Butsenko O.V. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HISTORY OF EMPIRICAL SOCIAL RESEARCH IN WESTERN 

EUROPE AND THE USA 

The article is devoted to the comparative analysis of the formation and development of empirical social research in Western 

Europe and the United States of America in the ІІ half of the ХІХ – І half of the ХХ century. The author emphasizes four 

criteria for comparison: prerequisites for the institutionalization of empirical social research, scientific orientation and 

methodology, directions for realization, the potential and importance of research for society. Focusing on the presented 

criteria, author offers analysis of the history of development of empirical social studies which formed the basis of modern 

empirical sociology. The proposed version of the analysis consists of defining and detailing common characteristics and 

differences in the historical development of empirical research of society in the territories of Western Europe and the USA. 

Key words: empirical social research, empirical sociology, comparative analysis, history of sociology, history of empirical 

research. 

 

 

 

 


