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Соціологічні ідеї Ми ки ти Ша по ва ла: 
істо рич на реп ре зен тація

Вступ

Актуальність теми досліджен ня зу мов ле на тим, що нині, коли Украї на
пе ре жи ває складні часи сво го національ но го роз вит ку і за хис ту своєї не за -
леж ності, ак ту алізується по тре ба у звер ненні до на уко вої спад щи ни тих
укр аїнських вче них, праці яких три ва лий час вва жа ли ся во ро жи ми щодо ра -
дя нської іде о логічної док три ни, оскільки в них висвітлю ва ли ся дум ки щодо 
по бу до ви не за леж ної й са мостійної Украї ни.

Яскра вою по стат тю се ред укр аїнських вче них пер шої по ло ви ни XX
століття є Ми ки та Юхи мо вич Ша по вал (1882–1932) — один із фун да торів
укр аїнської соціології, чия на уко ва діяльність відігра ла важ ли ву роль не
тільки в історії укр аїнської соціології, а й у фор му ванні на уко вої кон цепції
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ста нов лен ня не за леж ної Украї ни, а відтак у при мно женні інте лек ту аль ної
спад щи ни укр аїнсько го на ро ду.

Однак на укові до сяг нен ня М. Ша по ва ла у зв’яз ку з пе ре бу ван ням його в 
еміґрації і з огля ду на істо ричні об ста ви ни, що скла ли ся в Україні у першій
по ло вині ми ну ло го століття, спер шу були не до сяж ни ми для укр аїнсько го
суспільства, а зго дом — мало дослідже ни ми. Тому за раз ак ту алізується на -
уко ва про бле ма відтво рен ня соціологічної спад щи ни М. Ша по ва ла для зба -
га чен ня укр аїнсько го і світо во го суспільствоз на вства.

Аналіз істо ри ко-соціологічних дже рел свідчить, що філо со фсько-со -
ціологічна спад щи на М. Ша по ва ла впро довж три ва ло го часу пе ре бу ва ла на
пе ри ферії істо ри ко-соціологічних досліджень. Зга дай мо при наймні кількох 
дослідників, які приділяли ува гу на уко вим ідеям М. Ша по ва ла, се ред них:
І. Би чук, Л. Кон дра тик, І. Пась ко, С. При ва ло ва, О. Юрен ко та ін. [Би чук,
2015; Кон дра тик, 2005; Пась ко, 2007; При ва ло ва, 2011; Юрен ко, 2001; 2003].
Однак у своїх пра цях вони ак цен ту ва ли ува гу на окре мих на уко вих роз від -
ках М. Ша по ва ла, за ли ша ю чи поза ува гою його ба чен ня сут ності на уко во го
знан ня й те о ре тич них обґрун ту вань та ких ба зо вих ка те горій суспільних
наук, як осо бистість, суспільство та дер жа ва.

Тому ме тою цієї розвідки є (1) істо рич на реп ре зен тація соціологічних
ідей Ми ки ти Ша по ва ла сто сов но ролі на уко во го знан ня, кла сифікації наук і 
місця соціології се ред них, а та кож ба зо вих соціологічних ка те горій та (2)
окрес лен ня пер спек тив них на прямів досліджен ня його соціологічної спад -
щи ни.

Ми ки та Ша по вал у по шу ках соціологічної па ра диг ми

Май же півстоліття після смерті Ми ки ти Ша по ва ла його на уко ва спад -
щи на ли ша ла ся не дослідже ною і май же не відо мою для ши ро ко го за га лу
 науковців. Лише на прикінці XX — на по чат ку XXI століття як вітчиз няні,
так і за кор донні вчені заціка ви ли ся спад щи ною М. Ша по ва ла, аналізу ю чи
со ціологічні ас пек ти його на уко вих праць.

Коло суспільних про блем, що їх М. Ша по вал на ма гав ся зро зуміти
в соціологічно му ра курсі того істо рич но го періоду, до волі ши ро ке — від
 особистості, суспільства, релігії, куль ту ри, інтеліґенції, сут ності на уко во го
знан ня, кла сифікації наук до фор му лю ван ня при нципів не за леж ної су ве -
рен ної Украї ни, по бу до ва якої, в при нципі, була його на й го ловнішою жит -
тєвою мрією.

Так, на по чат ку XXI століття вий шла дру ком стат тя О. Юрен ка “Ми ки -
та Ша по вал: світог лядні осно ви соціологічної теорії” [Юрен ко, 2001], в
осно ву якої було по кла де но архівні до ку мен ти та не опубліко вані раніше
праці М. Ша по ва ла. У своїй публікації О. Юрен ко висвітлює го ловні особ -
ли вості й те о ре ти ко-ме то до логічні скла дові соціологічної теорії М. Ша по -
ва ла, се ред яких на й помітнішими є: діалек ти ко-ма теріалістичні при нци пи,
крізь при зму яких роз гля да ли ся різні пи тан ня на кшталт по ход жен ня “свi -
до мості” та “ди наміки яви ща”; атомістич ний при нцип щодо пізнан ня світу й 
суспільства, зок ре ма його струк ту ри, реалізо ву ва ний че рез аналітич ний
підхід у кон тексті роз кла дан ня його на скла дові час ти ни; при нци пи об’єк -
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тивізму та об’єкти вації при оціню ванні тра диційних по глядів то го час ної
укр аїнської інтеліґенції з національ но го пи тан ня; підтрим ка плю ралістич -
но го підхо ду до ро зуміння при чин суспільно го роз вит ку; орієнтація на ідеї
“логічно го по зи тивізму”, на сам пе ред кон цепції єдності ме тодів при род них і
суспільних наук [Юрен ко, 2001: с. 146–148, 154–155].

І. Пась ко та його по пе ред ник О. Юрен ко дот ри му ва ли ся спільної дум ки, 
що М. Ша по вал упро довж сво го ко рот ко го жит тя, як і М. Дра го ма нов, сто яв
на по зиціях філо со фсько го по зи тивізму [Пась ко, 2007: с. 5–7]. А на ран ньо -
му етапі сво го жит тя, як ствер джу ва ли С. При ва ло ва, В. Ро ма нен ко і В. Те -
ре щен ко, він дот ри му вав ся ніцше а нських при нципів, які втіли ли ся в ідеалі
внутрішньої сво бо ди, при нци пах не за леж ності та ста нов лен ня силь ної осо -
бис тості у мис тець ко му й суспільно му житті [Те ре щен ко, 2007: с. 126; Ро ма -
нен ко, 2007: c. 78; При ва ло ва, 2011: с. 7].

Тож не ви пад ко вим було його за хоп лен ня ре во люційни ми іде я ми, зго -
дом вступ до лав партії укр аїнських соціалістів-ре во люціонерів, “про гра ма
якої найбільше відповідала його по гля дам, що фор му ва ли ся під впли вом
О. Ма ка рен ка, твор чості Т. Шев чен ка, соціологічних праць Г. Спен се ра і
 революційної літе ра ту ри” [Чу ма чен ко, 2015: с. 30].

Чи не найбільше впли ну ли на М. Ша по ва ла по гля ди О. Ма ка рен ка, його 
од но дум ця по партійних по гля дах, щодо “піднят тя по ва ги до укр аїнства та
укр аїнської мови” [Чу ма чен ко, 2015: с. 28], що влас не відповідали реаліям
ми ну ло го століття і за ли ша ють ся ак ту аль ни ми в сьо го денні. Під цим впли -
вом ба чен ня М. Ша по ва ла змінюється, і для ньо го відкри вається но вий світ
ідей, що за ну рю ють його у вир ре во люційної бо роть би [Ман дрик, 1929:
с. 10].

Не менш важ ли ву роль у фор му ванні світог ля ду М. Ша по ва ла відігра ло
зна йо мство із творчістю укр аїнської пись мен ниці О. Ко би ля нської, за вдя ки 
чому він об и рає із соціалізму ту теорію, яка “по ста ви ла на пер ше місце
гідність лю ди ни, а вже потім про дук тивні сили суспільства”. На той мо мент
М. Ша по вал ба чить лю ди ну в центрі світо бу до ви як таку, що є ви щою за все,
що її ото чує. При цьо му він живе “му зи кою національ но го відрод жен ня
(роз гор тан ня свідо мості) і мріями про соціаль ну ре во люцію, що виз во лить
Украї ну — підніме з дна на со нце Атлантиду” [Ша по вал, 1927a: с. 84–85].

Про те ак тив на по зиція М. Ша по ва ла на тлі ре во люційних подій по чат ку 
XX століття не ли ши ла ся поза ува гою вла ди. І 1906 року М. Ша по ва ла було
за а реш то ва но за ан ти мо нархічну діяльність та відправ ле но до Вар ша вської
ци та делі, де, пе ре бу ва ю чи у повній са мот ності та очіку ю чи смер тно го ви ро -
ку, він по чав іна кше ди ви ти ся на цінність лю дсько го існу ван ня [Ман дрик,
1929: с. 12]. Після звільнен ня у 1907-му М. Ша по вал стає ак тив ним учас ни -
ком, а зго дом і ре дак то ром ра ди каль но го суспільно-політич но го мис тець ко -
го руху “ха тя нство”, сфор мо ва но го на вко ло літе ра тур но-кри тич но го жур -
на лу “Укр аїнська Хата” [Пась ко, 2007: с. 6], і про паґує на його сторінках ідеї
мо дерністської твор чості, основ ни ми склад ни ка ми якої вва жає, за твер -
джен ням С. При ва ло вої, “індивідуалізм, при нци пи національ ності та пат -
ріо т из му, нову ес те ти ку, що ґрун тується на кон цепції над лю ди ни Ф. Ніцше” 
[При ва ло ва, 2011: с. 7]. Та кож публікації ча со пи су при свя чу ва ли ся фі ло -
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софським пи тан ням “сут ності кра си” чи “фан тазії й дійсності”, “геніаль ним
оди ни цям” та ін. [Но ви чен ко, 1943: с. 2].

Цен траль ною на ста но вою для М. Ша по ва ла стає по шук “твор чої і пра -
цез дат ної, прав ди вої, чес ної лю ди ни”, здат ної опа ну ва ти нові проґре сивні
знан ня, що мало ста ти рушійною си лою твор чості, зок ре ма в мис тецтві. Тут
про сте жується і раніше сфор мо ва на під впли вом ідей О. Ко би ля нської по -
зиція М. Ша по ва ла: в укр аїнсько му суспільстві тре ба тво ри ти той ідеал і ту
силу, які спря мо вані на фор му ван ня “гідної лю ди ни”. У своїй на ста нові він
ро бить на го лос на тому, що тре ба, пер шою чер гою, за ли ша ти ся лю ди ною, а
далі тре ба ста ва ти на за хист та кої лю ди ни, яка буде спро мож на зміню ва ти
світ на кра ще [Білець кий, 1932: с. 3–4].

Отже, на дум ку М. Ша по ва ла, існу ван ня силь них осо бис тос тей в мис -
тецтві мало би спри я ти відрод жен ню укр аїнської дер жа ви. Про те на явність
їх у суспільстві, як відомо з історії, не за вжди спри я ла по бу дові силь ної дер -
жа ви. Ось та ким на цьо му етапі сво го жит тя по стає М. Ша по вал: з од но го
боку — соціаліст, який про паґував як філо со фську ка те горію ідею гідності
чи ідею соціаль ної ре во люції, а з іншо го боку — при хиль ник ніцше а нських
ідей, що діста ло відоб ра жен ня в його ху дож ньо-кри тичній твор чості.

По даль ший пе ребіг подій озна че ний ак тив ною учас тю М. Ша по ва ла у
ре во люційній діяль ності, що при па да ла на 1917 рік. Про те су перечливе ба -
чен ня май бут ньо го укр аїнсько го на ро ду та под аль ше про су ван ня більшо -
виків те ри торією Украї ни зреш тою зму си ли М. Ша по ва ла у 1919-му по ки -
ну ти рідну домівку та виї ха ти до Відня, а вже потім до Чехо-Сло вач чи ни
[Білець кий, 1932: с. 4].

Саме у Відні по чи нається його на уко ва діяльність, по в’я за на перш за все
з Укр аїнським Соціологічним інсти ту том М. Гру ше всько го. У цей час він
публікує кілька ста тей, однією з яких окрес лює влас ний світог ляд ний на -
прям, що сфор му вав ся під впли вом соціалістич но го світог ля ду М. Дра го ма -
но ва. Основ ним іде а лом цьо го життєвого періоду соціоло га ста ли по гля ди
на “май бутнє і свідомість су що го” [Білець кий, 1932: с. 4–5]. Та кож у 1924
році він відкри ває у Празі Укр аїнський інсти тут гро ма доз на вства (Укр а -
їнський соціологічний інсти тут), на вко ло яко го об’єдна ли ся при хиль ни ки
соціаль них наук [Юрен ко, 1996: с. 898].

Як свідчить Л. Білець кий, на цьо му етапі жит тя М. Ша по ва ла мож на
уна леж ни ти до аме ри ка нської соціологічної шко ли. Свої ми учи те ля ми в цій 
ца рині він вва жав М. Дра го ма но ва, П. Лав ро ва, Т. Ма са ри ка, Е. Ха луп но го,
А. Жва гу, а та кож біхевіористів та реф лек со логів. М. Ша по вал стає на ґрунт
кри тич но го реалізму в соціології, на підставі яко го праг нув пе ре гля ну ти всі
на явні сис те ми наук та виз на чи ти місце соціології се ред них [Білець кий,
1932: с. 6].

Пе ре бу ва ю чи в еміґрації, М. Ша по вал у своїх досліджен нях роз гля дає, з
од но го боку, про бле ми нації, ста нов лен ня укр аїнської дер жа ви, при ро ди
суспільства, а з іншо го — при нци пи кла сифікації наук. І за цей ко рот кий
період сво го жит тя (з 1889-го до 1932-го) М. Ша по вал спромігся, мірою
мож ли вості, окрес ли ти їх у своїх досліджен нях, які на сьо годні за офіційни -
ми да ни ми ста нов лять по над 350 публікацій [Ко зак, 1998: с. 128]. І хоча вче -
ний не за ли шив по собі суто філо со фських творів, за вдя ки вив чен ню його
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соціологічно го до роб ку мож на пев ною мірою ре ко нстру ю ва ти філо софські
за са ди соціологічної теорії М. Ша по ва ла. Ве ли кої ува ги в цьо му плані за -
слу го вує пер ший підруч ник вітчиз ня ної соціології “За галь на соціологія”
(див.: [Ша по вал, 1996]) та його мо ног рафія “Сис те ма суспільних наук і
соціографія (на ро доз на вство)” [Ша по вал, 1932].

Соціологія та її пред мет не поле у на уковій кон цепції
Ми ки ти Ша по ва ла

У своїй мо ног рафії “Сис те ма суспільних наук і соціографія ( народо -
знав ство)”, пе ре бу ва ю чи на по зиціях “кри тич но го реалізму”, М. Ша по вал
праг не пе ре осмис ли ти сис те му кла сифікації наук та знай ти місце се ред них
соціології [Білець кий, 1932: c. 6].

Пос лу го ву ю чись досліджен ня ми та ких західноєвро пе йських мис ли те -
лів, як англійський про фе сор логіки та філо софії В. Дже вонс, чесь кий
соціолог, філо соф і пер ший пре зи дент Чехо-Сло вач чи ни Т. Ма са рик, нi -
мець кий філо соф, фун да тор фе но ме но логії Е. Гу серль та ін., Ша по вал ви во -
дить влас не суд жен ня про те, що являє со бою справ жня на ука: “На у ка є
однією із форм лю дської діяль ності. Влас не пізна валь ної діяль ності, що
впо ряд ко вує яви ща і до по ма гає лю дині лег ше зро зуміти ре аль ну дійсність.
По суті ця діяльність зво дить ся до сис те ма тич но-кла сифікаційних опе -
рацій, яки ми ми впо ряд ко вуємо без меж не чис ло фактів за яки мось  прин -
ципом у сис те му, зво ди мо до кількох ка те горій, які нам да ють змо гу одним
 поглядом охоп лю ва ти весь “хаос” досліджу ва них явищ” [Ша по вал, 1932:
с. 12].

Бу ду чи при хиль ни ком ідей В. Дже вон са, М. Ша по вал на го ло шу вав, що
влас не кла сифікація наук є дещо більше, ніж пев на сис те ма або по ча ток,
вона є ви щою фор мою лю дсько го пізнан ня, своєрідною “ду шею” на уки: “На -
у ка по чи нається тоді, ... коли ро бить впо ряд ку ван ня пред метів не за однією
яко юсь при кме тою, а за кілько ма...” [Ша по вал, 1932: с. 12–14].

Утво ри ти сис те му, на дум ку М. Ша по ва ла, озна чає, перш за все, “роз -
місти ти пред ме ти / впо ряд ку ва ти за якимсь при нци пом, що об’єднує пред -
ме ти, споріднені подібнос тя ми, або розділити за різни ця ми в фор мах, влас -
ти вос тях, функціях чи відно си нах в інших пред метів. І де в та ко му по ряд ку
на уко во-кри тич ний ро зум відкри ває глиб ший зв’я зок між ре ча ми, якусь
постійність, по вто рен ня, за ко номірності, фор му ла та ко го зв’яз ку вже стає
теорією, а це як раз і є на укою”. Го лов ною ме тою на уки, за М. Ша по ва лом, є
за галь но-при чи но вий зв’я зок, який має при вес ти нас до ви яв лен ня за ко -
номірнос тей пев но го яви ща [Ша по вал, 1932: с. 14–15].

Однак на цьо му вся суть про блем не закінчується, по за як ста тич не ба -
чен ня світу, як за зна чає М. Ша по вал, є про сто умовністю, оскільки світ не
стоїть на місці, він постійно пе ре бу ває в русі. І це є важ ли вим фак том для на -
шо го пізнан ня, адже ми маємо сприй ня ти його, на сам пе ред, з ди намічно го
по гля ду. Для цьо го, влас не, існує на ука, бо лише за вдя ки їй це мож ли во зро -
би ти. Тільки вона може роз гля ну ти “на род” в русі, а коли б цьо го не було, то
суспільство яв ля ло би со бою “лише ме ханічну суму оди ниць” і не більше
[Ша по вал, 1932: с. 16].
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Та кож у щой но ци то ва но му дослідженні М. Ша по вал роз гля дає на явні
на той час сис те ми кла сифікації наук Пла то на, Аристотеля, О. Кон та,
Г. Спен се ра, Дж. Міля, Т. Ма са ри ка, Е. Ха луп но го та ін.

У ре зуль таті на уко вих досліджень він дійшов та ких вис новків:
по-пер ше, якоїсь постійної, а тим паче вічної сис те ми кла сифікацій не

може існу ва ти, тому що світ роз ви вається, а з ним роз ви вається на -
уко ве знан ня, що, своєю чер гою, спри чи няється до ви ник нен ня но -
вих сфер до сліджен ня [Ша по вал, 1932: с. 33];

по-дру ге, че рез постійний роз ви ток всі на явні кла сифікації не мож на
сприй ма ти як аб со лют ну дог му;

по-третє, на ука поки не може пре тен ду ва ти на універ сальність та
логічну за вер шеність в якості моністич ної сис те ми, адже існує ще ба -
га то не з’я со ва них при чин но-наслідко вих зв’язків у різних яви щах;

по-чет вер те, “гіпо те за єдності знан ня по в’я за на з гіпо те зою єдності
світо бу до ви”, й лю ди на посідає лише не знач не місце в цьо му світі та
підко ряється ще не відкри тим за ко нам світо вої ме ханіки або діалек -
ти ки;

по-п’я те, умовність ця дуже склад на, вона за ле жить від ба гать ох чин -
ників, що виз на ча ють саму сутність на уко во го пізнан ня [Ша по вал,
1932: с. 33–34].

У пе ребігу та ко го аналізу М. Ша по вал при хо дить до ство рен ня влас ної
схе ми кла сифікацій наук, у якій чільне місце посідає соціологія. Цю схе му
мож на звес ти до п’я ти основ них груп:

1) кос мо логія — на ука про всесвіт (ма те ма ти ка, фізика, хімія, ас тро -
номія, ариф ме ти ка, ме ханіка, ал геб ра, “ви щий ра ху нок”);

2) ге о логія — на ука про зем лю: мор фо логія (ге о дезія, орто логія), гео -
фізика (міне ра логія, гідро логія, кліма то логія, оке а ног рафія), бі о гео -
графія (фіто ге ог рафія, зо о ге ог рафія, ан тро по ге ог рафія);

3) біологія — на ука про живі організми (фіто логія, зо о логія, ан тро по -
логія та ін.);

4) соціологія — на ука про “взаємо чин ності організмів”: фіто-соціологія, 
зоо-соціологія, гомо-соціологія (соціаль на аналітика, соціальні про -
це си, соціальні вит во ри);

5) філо софія — на ука про пізнан ня і світог ляд (логіка, гно се о логія, ети -
ка, но е ти ка) [Ша по вал, 1932: с. 35–36].

Отже, М. Ша по вал праг нув окрес ли ти на явність соціології на по чат ку
XX століття та її важ ливість при вив ченні суспільних відно син.

Проб ле ми на уко во го пізнан ня він роз гля дав й у та ких пра цях: “ Ми -
хайло Дра го ма нов, як іде о лог но вої Украї ни” [Ша по вал, 1934] та “За са ди
укр а їнської виз воль ної про гра ми” [Ша по вал, 1927b]. У першій публікації
М. Ша по вал роз гля дає сутність “по зи тив но го знан ня”, за до по мо ги яко го
мож на пізна ти пев не яви ще лише тоді, коли ми сприй маємо його че рез наші
“орга ни та ре цеп то ри” і пе ревіряємо “їх кри тич но — ме то да ми фор маль ної
логіки, ек спе ри мен том, спро бою, пе ревіркою че рез інших лю дей, уста нов -
лен ням при чи но вих зв’язків” [Ша по вал, 1934: с. 2].
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У дру го му дослідженні соціолог задається пи тан ням: хто на справді
думає на уко во і що пе ре дба чає цей про цес? Як за зна чає ав тор, ду ма ти на -
уко во, пер шою чер гою, озна чає вміти ба чи ти у кож но му явищі його при чи ну 
та наслідки, а та кож зв’я зок між ними [Ша по вал, 1927b: с. 8]. 

М. Ша по вал розрізняє два шля хи пізнан ня, що є ха рак тер ни ми для кож -
но го суспільства на пев но му етапі його роз вит ку. До них мож на віднес ти суто
се ля нсько-робітни че мис лен ня, яко му не підвлад не на уко ве пізнан ня, та   мi -
щан ське, яке і є цен тром на уко вої дум ки. Автор ста вить собі пи тан ня: яки ми
шля ха ми лю ди на пізнає щось нове? І на ньо го М. Ша по вал дає відповідь: лю -
ди на може щось пізна ти лише дво ма шля ха ми — або з прак ти ки, коли сама
щось ро бить свої ми ру ка ми, або зі шко ли і кни жок, тоб то з на уки. І ли ше за та -
ких двох шляхів фор мується лю дська свідомість [Ша по вал, 1927b: с. 8–14].

Вче ний за зна чає, що будь-які здо бут ки лю дсько го знан ня рано чи пізно
пе ре хо дять зі світу ідей у ре альність, вони діста ють відоб ра жен ня в пред ме -
тах, в об роб леній ма терії. Але до того мо мен ту ця дум ка пе ре бу ває у стані
абстракції, й доки ми її не за пи ше мо або не реалізуємо у пев но му пред меті,
доти вона не відігра ва ти ме ніякої ролі влас не в суспільстві.

Саме знан ня, як на го ло шує М. Ша по вал, здо бу ва ють із вив чен ня ма терії 
та її влас ти вос тей, а потім воно втілюється в ре чах лю дсько го світу. І коли
ми ви яв ляємо ці при хо вані ідеї у своєму мис ленні, вони по чи на ють ма -
теріалізо ву ва ти ся. Та ким шля хом ми об’єкти вуємо (уяв нюємо) дум ку в
зовнішньо му світі та пе ре но си мо її на якийсь пев ний об’єкт (пред мет): “Всі
ці бу дин ки, залізниці, ліхтарі, ма ши ни, дру карні, га зе ти, книж ки, шко ли,
пам ’ят ни ки, мос ти, баш ти і т.д. — це ніщо інше, як на укові теорії і фор му ли,
втілені в ма терію. Куль тур ною ро бо тою є організація ма терії відповідно
 люд ським по тре бам” [Ша по вал, 1927b: с. 35–36].

Усі ці уяв лен ня діста ли відоб ра жен ня при осмис ленні соціології як
 науки у пер шо му вітчиз ня но му підруч ни ку М. Ша по ва ла “За галь на со -
ціологія”, де й було висвітле но його соціологічну теорію, го лов ною ри сою
якої, за свідчен ням М. За хар чен ка, є її прак тич на спря мо ваність при роз в’я -
занні будь-яких соціаль них про блем у суспільстві [За хар чен ко, 1996: с. 366].

У “За гальній соціології” М. Ша по вал праг не осмис ли ти за галь но на у ко ву
про бле му ста нов лен ня і соціології як на уки, і суспільства, роз гля да ю чи цю
на уку як особ ли ву ка те горію істо рич но го про це су. Соціологія в його трак ту -
ванні є на укою про суспільство, що роз гля дає, з од но го боку, “лю дську по -
ведінку”, а з іншо го — “суспільні взаємовідно си ни”. Суспільство по стає як
“су купність лю дей, що зв’я зані взаємовідно си на ми”, або, іна кше, як “сис те ма
взаємо чин ності між людь ми” [Ша по вал, 1996: с. 19, 23]. Утім, як за ува жує ав -
тор, ці виз на чен ня є, хоч і ко рот ки ми, але не про сти ми. Для більш де таль но го
вив чен ня го лов них особ ли вос тей суспільства він про по нує в дусі ма теріа -
лізму роз клас ти його на час ти ни, аж до пер вин них еле ментів. Зав дя ки цьо му,
на його дум ку, мож на кра ще зро зуміти ме ханізм функціюван ня суспільства,
по пе ред ньо по гля нув ши на крес лен ня су спіль ної організації — на ті еле мен -
ти, що об’єдну ють соціальні гру пи в єдине ціле. Але це не мож ли во зро би ти,
якщо досліджу ва ти суспільство лише по вер хне во, не за глиб лю ю чись у саму
його суть. І навіть тоді, коли суспільство роз кла де но до пер вин них еле ментів,
все одно, як ствер джує М.Ша по вал, ли шається не зна ною пев на час тка інфор -
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мації, що не дає змо ги дослідни кові одер жа ти по вну кар ти ну функціональ -
ності суспільної бу до ви [Ша по вал, 1996: с. 23].

Тож за яких умов ця кар ти на буде по вною? Як за ува жує вче ний, це мож -
ли во лише за умо ви скла дан ня всіх еле ментів у єдине ціле, що дає шанс по -
ба чи ти справжні відно шен ня та взаємо за леж ності між ними. Такі ме то ди
пізнан ня пев но го яви ща, як аналіз і син тез, є ха рак тер ни ми для будь-якої
на уки; ними по слу го вується й Ша по вал. У пе ребігу своїх досліджень він
кон ста тує існу ван ня двох наук: соціаль ної ста ти ки (учен ня про фор му су -
спільної організації) та соціаль ної ди наміки (на ука про функції суспіль -
ства); за вдя ки поєднан ню їх і мож на от ри ма ти дос те мен не знан ня про су -
спільство [Ша по вал, 1996: с. 24].

Вис нов ки

Досліджен ня соціологічної спад щи ни од но го з фун да торів укр аїнської
соціології Ми ки ти Ша по ва ла засвідчи ло на явність ве ли ко го плас ту невідо -
мої для ши ро ко го за га лу інфор мації, не обхідної для ро зуміння тих істо рич -
них про блем, які існу ва ли на шля ху ста нов лен ня укр аїнської соціологічної
дум ки та укр аїнської дер жав ності.

Прой шов ши склад ний життєвий шлях: від усвідом лен ня і сприй нят тя
ре во люційних ідей до фор му ван ня ідей на уко вих, М. Ша по вал по ста вив
собі за мету обґрун ту ва ти сутність на уко во го пізнан ня, ство ри ти свою кла -
сифікацію наук, виз на чи ти місце в ній соціології, окрес ли ти її пред мет не
поле, обґрун ту ва ти соціологічну кон цепцію осо бис тості, суспільства й дер -
жа ви. Ха рак тер ни ми ри са ми його соціологічної теорії є діалек тич но-ма -
теріалістич на спря мо ваність, кри тич ний реалізм та логічний по зи тивізм.

Звісно, не всі соціологічні ідеї М. Ша по ва ла його су час ни ки сприй ма ли
по зи тив но, деякі спрос то ву ва ли, кри ти ку ва ли, але вар то відда ти на леж не
вче но му — він на ма гав ся дійти до са мої суті суспільних явищ і про цесів,
 верифіку ю чи свої ідеї емпірич ни ми ме то да ми. Він підда вав кри тиці мо -
ністичні ідеї Ф. Енґель са, К. Мар кса та їхніх послідов ників, котрі, на його
дум ку, не спро мог ли ся по вною мірою роз кри ти ме ханізми фор му ван ня та
функціону ван ня суспільства. За соціологічною та філо со фською по зицією
М. Ша по ва ла мож на віднес ти до послідов ників М. Дра го ма но ва, П. Лав ро -
ва, Т. Ма са ри ка, Е. Ха луп но го та ін. Актуальна за змістом й ориґіна льна за
істо рич ною реп ре зен тацією соціологічна спад щи на Микити Шаповала по -
тре бує подальшого і поглибленого вивчення і дослідження.

Дже ре ла

Білець кий, Л. (1932). М. Ша по вал і його літе ра тур на та на уко ва діяльність. Тру до ва
Украї на: цен траль ний орган укр аїнської партії соціалістів ре во люціонерів, 3/4, 3–6.

Би чук, І. (2015). Укр аїнська національ на ідея у по гля дах Ми ки ти Ша по ва ла. Грані,
3, 72–78.

Ко зак, О. В. (1998). Ба га то партійність та про бле ми роз бу до ви Укр аїнської дер жа ви:
історіографічний аналіз творів Ми ки ти Ша по ва ла. В: Проб ле ми історії та ме то до логії
істо рич ної на уки. Харківський історіографічний збірник (вип. 3, сс. 128–139). Харків:
Бізнес Інформ.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2020, 2 97

Соціологічні ідеї Ми ки ти Ша по ва ла: істо рич на реп ре зен тація



Кон дра тик, Л. Й. (2005). Філо со фсько-соціологічний аналіз релігієзнав чої спад щи ни
діячів укр аїнсько го національ но го відрод жен ня по чат ку ХХ століття: ав то реф. дис. ...
д-ра філос. наук. Київ: Інсти тут філо софії ім. Г. С. Ско во ро ди НАН Украї ни.

Ман дрик, М. (1927–1929). З жит тя Ми ки ти Ша по ва ла. В: Вільна спілка: не періодич -
ний орган укр аїнської партії соціалістів-ре во люціонерів (ч. 3, сс. 8–12). Пра га.

Но ви чен ко, М. (1943). Поезія О. Оле ся. З на го ди 40-літньо го ювілею літе ра тур ної
твор чості. В: Наші Дні (ч. 12, с. 2). Львів.

Пась ко, І. (2007). Ми ки та Ша по вал — філо софія і соціологія. В: До нець кий вісник
На у ко во го то ва рис тва ім. Шев чен ка (т. 19, сс. 5–7). До нецьк: Східний ви дав ни чий дім.

При ва ло ва, С. Ф. (2011). Жур на ли “Укр аїнська хата” (Київ, 1909–1914) та “Нова
Украї на” (Пра га, 1922–1928) як го ловні реп ре зен тан ти ідей но го на пов нен ня та особ ли -
вос тей публіцис ти ки Ми ки ти Ша по ва ла: ав то реф. дис. ... канд. наук із соц. ко мунікацій.
Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шев чен ка. Одер жа но з: 
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis

Ро ма нен ко, В. (2007). Жур налістські здо бут ки Ми ки ти Ша по ва ла. В: До нець кий
вісник На у ко во го то ва рис тва ім. Шев чен ка (т. 19, сс. 77–79). До нецьк: Східний ви дав ни -
чий дім.

За хар чен ко, М. В., Бур ла чук, В. Ф., Мол ча нов, М. О. та ін. (1996). Соціологічна дум ка
Украї ни: навч. посіб. Київ: За повіт.

Те ре щен ко, В. (2007). Ми ки та Ша по вал — ви дат ний про світи тель і пе да гог. В: До -
нець кий вісник На у ко во го то ва рис тва ім. Шев чен ка (т. 19, сс. 122–128). До нецьк: Східний 
ви дав ни чий дім.

Чу ма чен ко, О. А. (2015). Ста нов лен ня соціалістич них по глядів Ми ки ти Ша по ва ла
(ранній період). Істо ричні студії суспільно го про гре су, 3, 27–31.

Ша по вал, М. (1932). Сис те ма суспільних наук і соціографія (на ро доз на вство). Пра -
га: Дер жав на дру кар ня у Празі.

Ша по вал, М. (1996). За галь на соціологія / За ред. О. П. Юрен ко. Київ: Укр аїнський
центр ду хов ної куль ту ри.

Ша по вал, М. (1927a). Зна йо мство з Ольгою Ко би ля нською. В: Нова Украї на: без -
партійний дво тиж не вик куль тур но го та еко номічно го жит тя (ч. 10–11, сс. 83–92). Пра га.

Ша по вал, М. (1927b). За са ди укр аїнської виз воль ної про гра ми. Пра га: Вільна Спілка.
Ша по вал, М. (1934). Ми хай ло Дра го ма нов, як іде о лог но вої Украї ни. Пра га: Вільна

Спілка.
Юрен ко, О. (2001). Ми ки та Ша по вал: світог лядні за са ди соціологічної теорії. Соціо -

логія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 4, 145–155.
Юрен ко, О. (1996). Ша по вал Ми ки та Юхи мо вич (18.06.1882 – 26.02.1932 рр.). В:

Мала ен цик ло педія ет но дер жа вства (сс. 898–899). Київ: Довіра, Ге не за.
Одержано 02.02.2020

References

Biletskyi, L. (1932). M. Shapoval and his literary and scientific activities. [In Ukrainian]
Trudova Ukraina: Central organ of the Ukrainian Party of Socialist Revolutionaries, 3/4, 3–6. [=
Білець кий 1932]

Bychuk, I. (2015). Ukrainian national idea in the views of Mykyta Shapoval. [In Ukraini -
an] Grani, 3, 72–78. [= Би чук 2015]

Chumachenko, O. A. (2015). Formation of Mykyta Shapoval’s socialist views (early
period). [In Ukrainian] Historical Studies of Social Progress, 3, 27–31. [= Чу ма чен ко 2015]

Kozak, O. V. (1998). A multi-party system and problems of the development of the
Ukrainian state: a historiographic analysis of Mykyta Shapoval’s works. [In Ukrainian] In:
Problems of history and methodology of historical science. Kharkiv historiographical collection
(iss. 3, pp. 128–139). Kharkiv: Business In.form [= Ко зак 1998]

98 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2020, 2

Алла Ло ба но ва, Сергій Пет рухін



Kondratyk, L. Y. (2005). Philosophical and sociological analysis of the religious heritage of
the Ukrainian national revival of the early XX century: author’s abstract for the degree of
doctorate in philosophy. [In Ukrainian] Kyiv: H.S. Skovoroda Institute of philosophy. NAS of
Ukraine. [= Кон дра тик 2005]

Mandryk, M. (1927–1929). From the life of Mykyta Shapoval. [In Ukrainian] In: Vil’na
spilka: a non-periodic organ of the Ukrainian Party of Socialist Revolutionaries (part 3, pp. 8–12).
Prague. [= Ман дрик 1927–1929]

Novychenko, M. (1943). Poetry by O. Oles’. On the occasion of the 40th anniversary of
literary creativity. [In Ukrainian] In: Nashi dni (part 12, p. 2). Lviv. [= Но ви чен ко 1943]

Pasko, I. (2007). Mykyta Shapoval — philosophy and sociology. In: Donetsk Bulletin of the 
T. Shevchenko Academic Society (vol. 19, pp. 5–7). [In Ukrainian] Donetsk: Eastern Publishing 
House. [= Пась ко 2007]

Pryvalova, S. F. (2011). The magazines “Ukrainska Khata” (Kyiv, 1909–1914) and “Nova
Ukraina” (Prague, 1922–1928) as the main representatives of the ideological content and
features of publicistic writing of Mykyta Shapoval: author’s abstract for the degree of the
candidate of sciences in social communications. [In Ukrainian] Kyiv: T. Shevchenko Kyiv
National University. Retrieved from: з: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis 
[= При ва ло ва 2011 ]

Romanenko, V. (2007). Journalistic achievements of Mykyta Shapoval. [In Ukrainian]
In: Donetsk Bulletin of T. Shevchenko Academic Society (vol. 19, pp. 77–79). Donetsk: Eastern
Publishing House. [= Ро ма нен ко 2007]

Shapoval, M. (1932). System of social sciences and sociography (Ethnic studies). [In
Ukrainian] Prague: State printing house in Prague. [= Ша по вал 1932]

Shapoval, M (1996). General sociology / Ed. by O. P. Yurenko. [In Ukrainian] Kyiv:
Ukrainian center of spiritual culture. [= Ша по вал 1996]

Shapoval, M. (1927a). Acquaintance with Olha Kobylyanska. [In Ukrainian] In: New
Ukraine: a non-partisan fortnightly of cultural and economic life (part 10–11, pp. 83–92).
Prague. [= Ша по вал 1927a]

Shapoval, M. (1927b). Fundamentals of the Ukrainian liberation program. [In Ukrainian] 
Prague: Vil’na spilka. [= Ша по вал 1927b]

Shapoval, M. (1934). Mykhailo Drahomanov as the ideologist of the new Ukraine. [In
Ukrainian] Prague: Vil’na spilka. [= Ша по вал 1934]

Tereshchenko, V. (2007). Mykyta Shapoval, an outstanding enlightener and teacher. [In
Ukrainian] In: Donetsk Bulletin of the T. Shevchenko Academic society (vol. 19, pp. 122–128).
Donetsk: Eastern Publishing House. [= Те ре щен ко 2007]

Yurenko, A. (2001). Mykyta Shapoval: ideological foundations of Sociological theory. [In 
Ukrainian] Sociology: theory, methods, marketing, 4, 145–155. [= Юрен ко 2001]

Yurenko, O. (1996). Mykyta Yukhymovych Shapoval (18.06.1882 — 26.02.1932). [In
Ukrainian] In: Small encyclopedia of ethnic statehood (pp. 898–899). Kyiv: Dovira, Geneza. [=
Юрен ко 1996]

Zakharchenko, M.V., Burlachuk, V.F., Molchanov, M.O. et al. (1996). A sociological
thought of Ukraine: textbook. [In Ukrainian] Kyiv: Zapovit. [= За хар чен ко 1996]

Received 02.02.2020

АЛЛА ЛОБАНОВА, СЕРГІЙ ПЕТРУХІН

Соціологічні ідеї Ми ки ти Ша по ва ла: істо рич на реп ре зен тація

Упро довж останніх років українські вчені де далі частіше звер та ють ся до пе ре осмис лен ня
на шої історії, зок ре ма до здо бутків тих на уковців, які так чи іна кше впли ну ли на роз ви ток
вітчиз ня ної та світо вої на уки. Однак у зв’яз ку з ра дя нською іде о логічною док три ною до -
сяг нен ня цих на уковців дов гий час пе ре бу ва ють поза ува гою укр аїнської спільно ти. Одним
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із яс кра вих при кладів є спад щи на Ми ки ти Ша по ва ла, яка до нині за ли шається не дос тат -
ньо дослідже ною, але за умов сьо го ден ня по тре бує по глиб ле но го вив чен ня. Адже пи тан ня
національ но го роз вит ку Украї ни є ак ту аль ним і в наш час, тому звер нен ня до ідей тих на -
уковців, котрі го во ри ли про національ не дер жа вот во рен ня, за ли шається важ ли вою скла -
до вою пе ре ду мов об ран ня пра виль ної мо делі роз бу до ви краї ни.
Го лов ною ме тою статті є под ан ня істо рич ної реп ре зен тації соціологічних ідей Ми ки ти
Ша по ва ла щодо ролі на уко во го знан ня, кла сифікації наук і місця соціології се ред них, ба зо -
вих соціологічних ка те горій (осо бис тості, суспільства, дер жа ви). Та кож у статті окрес -
ле но пер спек тивні на пря ми досліджен ня соціологічної спад щи ни Ша по ва ла.
У статті про а налізо ва но ідеї М. Ша по ва ла щодо кла сифікації наук, місця в ній соціології
та її пред мет но го поля, окрес ле но основні на укові підхо ди, які він за про по ну вав для по яс -
нен ня суспільних явищ і про цесів.

Клю чові сло ва: Ми ки та Ша по вал, соціологічна спад щи на, осо бистість, соціологія, кла -
сифікація наук, суспільство, дер жавність

АЛЛА ЛОБАНОВА, СЕРГЕЙ ПЕТРУХИН
Со ци о ло ги чес кие идеи Ни ки ты Ша по ва ла: ис то ри чес кая
реп ре зен та ция
В по след ние годы укра ин ские учёные все чаще об ра ща ют ся к пе ре осмыс ле нию на шей ис то -
рии, в час тнос ти к на сле дию тех учёных, ко то рые так или ина че по вли я ли на раз ви тие
от е чес твен ной и ми ро вой на уки. Одна ко в свя зи с со вет ской иде о ло ги чес кой док три ной
дос ти же ния этих учёных дол гое вре мя оста ва лись без вни ма ния укра ин ско го об щес тва.
Одним из яр ких при ме ров яв ля ет ся на сле дие Ни ки ты Ефи мо ви ча Ша по ва ла, ко то рое и
сей час мало ис сле до ва но, но в се го дняш них усло ви ях тре бу ет углублённо го из уче ния. Ведь
воп рос на ци о наль но го раз ви тия Укра и ны яв ля ет ся ак ту аль ным и в наше вре мя, по э то му
воз вра ще ние на учных идей тех учёных, ко то рые го во ри ли о со зда нии на ци о наль но го го су -
да рства, остаётся важ ной со став ля ю щей при нци пов вы бо ра пра виль ной мо де ли раз ви -
тия стра ны.
Глав ной целью статьи яв ля ет ся пред став ле ние ис то ри чес кой реп ре зен та ции со ци о ло ги -
чес ких идей Ни ки ты Ша по ва ла о роли на учно го зна ния, клас си фи ка ции наук и мес те  со -
цио логии сре ди них, ба зо вых со ци о ло ги чес ких ка те го ри ях (лич нос ти, об щес тва, го су да р -
ства). Так же в статье опре де ля ют ся пер спек тив ные на прав ле ния ис сле до ва ния со ци о ло -
ги чес ко го на сле дия Ша по ва ла.
Анализ идей Н. Ша по ва ла ка са тель но клас си фи ка ции наук, мес та в ней со ци о ло гии и её
пред мет но го поля по зво ля ет об озна чить основ ные на учные под хо ды, ко то рые он пред ла -
гал для об ъ яс не ния об щес твен ных яв ле ний и про цес сов.

Клю че вые сло ва: Ни ки та Ша по вал, со ци о ло ги ческое на сле дие, лич ность, со ци о ло гия,
клас си фи ка ция наук, об щес тво, го су да рствен ность

ALLA LOBANOVA, SERHII PETRUKHIN
Sociological ideas of Mykyta Shapoval: historical representation
In recent years, Ukrainian scholars have increasingly turned to rethink our history. From oblivion
emerge long-forgotten names, those of scientists who in one way or another have influenced the
development of national and world science. However, due to the Soviet doctrine, the achievements
of these scientists had long been out of the Ukrainian community’s attention. One of the striking
examples is the legacy of Mykyta Shapoval, which is still poorly researched, but in the conditions of 
today, it requires an in-depth study. After all, the issue of Ukraine’s revival is relevant today, so the 
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return of scientific ideas, of those scientists who spoke about national state formation, remains an
important component in choosing the right model of nation-building.
The main purpose of the article is to outline the historical representation of the sociological ideas of 
Nikita Shapoval regarding the role of scientific knowledge, the classification of sciences and the
place of sociology among them, basic sociological categories (personality, society, state), as well as
to outline perspective directions of the study of its sociological heritage.
Based on the materials worked out by M. Shapoval, it was found out that at the initial stage of his
creative and public-political activity he was a supporter of Nietzschean While in emigration
during 1919–1932, M. Shapoval laid a solid foundation for sociological research in Prague,
wherein 1924 he opened the Ukrainian Institute of Social Studies (Ukrainian Sociological
Institute). Here he publishes the first textbook of national sociology “General Sociology”, as well
as the monograph “System of Social Sciences and Sociography (Ethnology)”. The authors analyze
M. Shapoval’s ideas regarding the classification of sciences, the place of sociology in it and its
subject field. They also identify the main scientific approaches that he proposed to explain social
phenomena and processes.

Key words: Mykyta Shapoval, sociological heritage, personality, sociology, classification of
sciences, society, statehood
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