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ЕКЗОСОЦІОЛОГІЯ – НАУКА МАЙБУТНЬОГО 

Екзосоціологія – експериментальна наукова дисципліна, присвячена вивченню 

суспільств позаземних інтелектуальних біологічних форм життя, в світлі наукового 

прагматизму. Екзосоціологія – частина соціології, один із її напрямків (як 

соціологія інтелектуальних біологічних форм життя за межею планети Земля). 

Предметом екзосоціології є: вивчення соціальних аспектів розвитку і 

функціонування позаземних соціальних груп, їх ідентичності, інтересів і форм 

самоорганізації, закономірностей їх колективної поведінки, взаємодії із іншими 

соціумами, взаємозв’язку особистості, включеної  в ці групи, і соціальні 

середовища.  

Основні теми досліджень екзосоціології:  

 вплив космічних факторів на соціальну позаземну структуру та розвиток 

суспільства 

 соціальна детермінованість позаземної самосвідомості та між 

цивілізаційних відносин 

 між цивілізаційні конфлікти 

 особливості цінностей орієнтації позаземних цивілізацій, стереотипна їх 

поведінка, культурних інтересів і потреб в їх суспільних групах 

 екзомовні процеси 

Екзосоціологія в себе включає: 

 Теоретичну екзосоціологію – екзосоціологія, орієнтована на об’єктивне 

наукове вивчення суспільства в цілях отримання теоретичного знання. 

Необхідна для адекватної інтерпретації екзосоціальних явищ і поведінки 

інтелектуальних біологічних форм життя, баз даних прикладної 

екзосоціології теоретична екзосоціологія стає неаргументованою. 

 Прикладна екзосоціологія – сукупність методичних і технічних прийомів 

для збору первісної екзосоціологічної інформації, переважно має описовий 

характер. Основна її функція – вивчення думки позаземних суспільств і 

різних позаземних соціальних процесів, опис окремих внутрішніх сторін 

життя позаземного суспільства. Прикладна екзосоціологія матиме помилки 

без теоретичної екзосоціології. 

 Макрорівень екзосоціології – фундаментальні концепції розвитку 

позаземного суспільства. 

 Середній рівень екзосоціології – галузева екзосоціологія. Соціологія 

позаземної культури, політики, медицини, науки, характеристик 

особистостей, екзосоціологія між суспільних зв’язків, молоді та сім’ї, 

відношення до життя та смерті.  

 Мікрорівень екзосоціології – нижній рівень. Оброблює та збирає 

інформацію, відношення позаземного суспільства на даний момент часу. 



Позаземна інтелектуальна біологічна істота (скор. ПІБІ - англ. Extraterrestrial 

Intellectual Biological Creatures, EIBC. Термін відомий також як Інопланетна 

Біологічна Істота, ІБІ, Extraterrestrial Biological Еntity - EBE) - тобто, істота має 

інтелект, володіє фізичним тілом і психікою, яке, за сучасними науковими 

уявленнями, може існувати поза Землею.  

Суспільства ПІБІ (скорочено Позаземні Цивілізації, ПЦ) - ці суспільства повинні 

мати сукупність матеріальних і психічних досягнень, мати науку, культуру. 

Етапи розвитку суспільства: 

 Традиційне позаземне суспільство – примітивне позаземне суспільство, 

орієнтоване на задоволення своїх природних і психологічних потреб та 

вплив на членів цього суспільства. Головні структури – культ, військо. 

 Індустріальне позаземне суспільство – суспільство, основним пріоритетом 

якого є виробництво товарів та їх обмін. Головні структури – корпорація, 

підприємство. 

 

 Постіндустріальне позаземне суспільство – суспільство, в розвитку якого в 

результаті науково-технічної революції і суттєвого особистісного розвитку 

кожного позаземного індивіда, змінився пріоритет із виробництва товарів до 

створення інформації та знань. Головні структури – університети, 

експериментальні лабораторії. 

 Техносуспільство – позаземне суспільство, яке займається лише яке 

займається лише створенням інформації і знань та її застосуванням. 

Важливу роль відіграє кібернетика. Основну роботу виконують роботи та 

кіборги. Кожен живий індивід – частина системи, по принципу мурашника. 

Відсутня фінансова система. Суттєво зростає тривалість життя. Головні 

структури – фабрики роботів, верфі. 

 Ноосупільство – позаземне суспільство, яке орієнтоване на індивідуальний 

розвиток якісних характеристик кожної особистості. Характерним такого 

позаземного суспільства є доступ до невичерпних джерел енергії. Важливу 

роль відіграє генетика, так індивіди стають майже безсмертними оскільки 

можна виростити і замінити любий орган, смерть стає теж об’єктом 

дослідження. Суттєво розвинуті якісні ти психічні особливості кожного 

індивіда, кожен член суспільства – геній, має сильно розвинуту можливість 

невербального спілкування та ін. Зростає можливість впливу кожного із 

індивідів на це суспільство, в такому суспільстві практично відсутні 

конфлікти і не порозуміння. Головні структури – генератори енергії, 

клонувальні фабрики. 

Високорозвинені ПІБІ - гіпотетичні позаземні цивілізації, що випередили земну 

цивілізацію у розвитку (або це цивілізації які почали свій розвиток набагато раніше 

земної як кількісно так і якісно) також 



Прояви ПІБІ - ряд неминучих проявів існування ПІБІ у космічному масштабі  

Розрізняють: 

o перше - електромагнітне випромінювання в результаті технологічної 

діяльності цивілізації; 

o друге - міжзоряні перельоти із швидкостями, в залежності від рівня 

розвитку ПЦ; 

o третє - сліди відвідування Сонячної системи і Землі високорозвиненими ПЦ. 

o четверте - астроінженерна діяльність розвинутих цивілізацій 

Комунікативні засоби спілкування з ПІБІ - розрізняють: 

 Вербальне спілкування - мова - значення і зміст слів 

 Невербальне спілкування - Міміка, Пантоміміка, Жестикуляція, Візуальний 

контакт Проксемика Пара та екстралінгвістіка 

 Психічний контакт - здатність мозку передавати думки і образи іншому 

мозку на відстані безпосередньо, без використання яких би то не було 

відомих засобів комунікації  

Міжцивілізаційні відносини  — система міжцивілізаційних взаємодій, суб’єктами 

яких є цивілізації і міжцивілізаційні обєднання, та окремі особи. У сферу 

міжцивілізаційних відносин входять військово-політичні, економічні, екологічні, 

гуманітарні та інші проблеми 

 Методи ексзосоціології 

Теоретичні концепції – основа для приладних досліджень. Важливу роль відіграють 

кількісні і якісні характеристики, де якісні мають під собою розуміння та 

інтерпретацію, а кількісні статистичні і ситемні методи. 

Практичні концепції: 

Джерело інформації Методи 

Документальний Аналіз документів, аналіз змісту документів 

Зовнішні прояви соціальних явищ Спостереження 

Інтелектуальна істота Опитування із документуванням 

Мала група істот Соціометричне опитування 

Соціальний досвід  Експертне опитування 

Організована група Експеримент 

 

Висновок. Екзосоціологія як наука орієнтована в майбутнє, цілком має право на 

існування, тим більше на порозі нових наукових відкриттів. Майбутнє за нами! 

 


