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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія
Тема 1.1.Соціологія як наука.
ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема1.1.1. Вступ до соціології.

1.Соціологія як наука, її предмет і методи.
2.Основні категорії (поняття) соціології
3.Функції соціології.
Мета заняття:
Студенти повинні знати предмет, основні категорії (поняття)  та  функції та методи
соціології.
Студенти повинні вміти дати  визначення понять «соціальні відносини», «соціальне
явище», «соціальний процес», «соціальний закон» та пояснити  у чому полягає
сутність основних функцій соціології.

План заняття:
1. Соціологія як наука, її предмет і методи
2. . Основні категорії (поняття) соціології
3. Функції соціології.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: соціологія, соціальні відносини, соціальне явище,
соціальний процес, соціальний закон.

Матеріал для викладання:
1. Соціологія як наука, її предмет і методи

Вивчення кожної навчальної дисципліни, як правило, розпочинають з визначення її
предмета. Якщо об’єктом науки є певна сфера об’єктивно-суб’єктивної реальності, на яку
спрямовує вона своє пізнання, то предмет — це ті аспекти об’єкта, що підлягають
безпосередньому вивченню з допомогою притаманних саме цій науці методів. Окреслимо,
бодай орієнтовно, проблематику соціологічної галузі знань. Сама назва навчальної
дисципліни «соціологія» (від лат. societas — суспільство, гр. logos — слово, поняття,
учення) свідчить, що це наука про суспільство. Але відомо, що суспільство (у різних його
аспектах) вивчають багато які науки: історія, економіка, демографія тощо. Природно, що
кожна з них вивчає суспільство зі свого погляду, маючи свій підхід, свої предмет та методи
дослідження.

Ще російсько-американський соціолог П. Сорокін у праці «Система соціології» звернув
увагу на те, що з’ясування суті самого терміна «соціологія» зовсім не вичерпує питання, що ж
таке соціологія як наука. З моменту виникнення соціології як самостійної науки (понад
півтора сторіччя тому) не вщухають пристрасні суперечки, що ж саме вона має вивчати. Так,
засновник соціології француз О. Конт уважав, що соціологія — це позитивні знання про
суспільство. Його співвітчизник Е. Дюркгейм називав предметом соціології соціальні факти
як форми колективної дії і колективного буття, тобто колективне в усіх його проявах.
Український соціолог М. Ковалевський розглядав соціологію як науку про порядок і прогрес
людських суспільств. Американський соціолог Н. Смелзер трактує соціологію як наукове
вивчення суспільства та суспільних відносин; англієць Е. Гідденс називає її наукою «про нас
самих — людей, про сучасне суспільство, в якому ми живемо, та інші суспільства, що
відрізняються від нашого в часі і просторі».

П. Сорокін дає визначення соціології як самостійної науки, котра вивчає
найзагальніші властивості суспільних явищ, що їх обминають інші спеціальні науки. Вона
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вивчає явища взаємодії людей один з одним, з одного боку, і явища, що виникають з цього
процесу взаємодії, — з іншого.

На думку відомого німецького соціолога М. Вебера, соціологія намагається
розтлумачити, зрозуміти соціальну дію, її процес і діяння, а отже, вивчає не що інше, як
соціальну поведінку.
Соціальна поведінка — це внутрішня і зовнішня позиція людини, орієнтована на вчинок
чи утримання від такого. Поведінка є соціальною, якщо вона в певний спосіб
співвідноситься з поведінкою інших індивідів.

Саме соціологічний аналіз поведінки індивідів покладають в основу визначення
предмета соціології сучасні західноєвропейські та американські вчені.
Найпоширенішими в їхніх навчальних посібниках та науковій літературі є тлумачення
соціології як науки про методи дослідження поведінки людини; як науки про поведінку
людей, що живуть в оточенні подібних до себе, тобто як науки про соціальні групи та їх
вплив на поведінку окремої людини.
Ясна річ, що вітчизняна соціологія розвивалась під впливом передусім марксистської
теорії. Марксисти вважали, що предметом соціологічного вивчення є суспільство як
соціальна система з її структурними елементами — індивідами, соціальними
спільнотами, соціальними інститутами. У такому контексті соціологія — наука про
суспільство як соціальну систему в цілому, про функціонування і розвиток цієї
системи через її складові елементи: індивідів, соціальні спільноти, соціальні інс-
титути.

Сучасний російський соціолог Г. Осипов визначає соціологію як науку про загальні
та специфічні соціальні закони й закономірності розвитку і функціонування історично
окреслених соціальних систем, про механізм дії і форми прояву цих законів і
закономірностей у діяльності особистостей, соціальних спільнот, класів, народів.

«Короткий словник із соціології» визначає соціологію як науку про закони
становлення, функціонування, розвитку суспільства, соціальних відносин і соціальних
спільнот; «Соціологічний словник» — як науку про закони розвитку і функціонування
соціальних спільнот і соціальних процесів, про соціальні відносини як механізм
взаємозв’язку і взаємодії між суспільством і людьми, між спільнотами й особистостями.

Отже, соціологія — це наука про закономірності становлення, функціонування
і розвитку суспільства як соціальної системи. Вона вивчає соціальні факти, процеси,
відносини, діяльність індивідів, груп, їх ролі, статуси, поведінку, інституційні форми
їх організації.

Соціологія — комплексна наука, що має макро- і мікрорівень. На макрорівні
вивчається суспільство як цілісний організм, соціальна структура великих соціальних груп,
систем і процесів, що в них відбуваються, на мікрорівні — соціальні явища і процеси в
окремих сферах суспільного життя і соціальних спільнотах (соціальна поведінка, мотивація
дій, міжособові відносини тощо).

Соціологія — теоретико-прикладна наука. Теоретичні соціологічні дослідження,
користуючись загальнонауковими методами (порівняльно-історичним, генетичним,
типологічним тощо), пояснюють соціальну реальність на рівні загальних тенденцій її
функціонування та розвитку, виявляють механізми дії законів, форми їх прояву.

Якщо теоретичне дослідження являє собою не безпосереднє відображення
дійсності, а її логічної конструкції (через ідеалізацію), і спрямоване на побудову теорії,
то в емпіричному дослідженні одиницею аналізу є безпосередньо дії, вчинки та інші
вияви соціальної поведінки, а також відображення їх у свідомості людини (думки,
оцінки, судження). Особливо слід наголосити, що емпіричне дослідження — це не
просто збирання та систематизація певних соціальних фактів. Воно передбачає
передусім використання спеціальних процедур, які дають можливість здійснювати
наукову реєстрацію та узагальнення соціальних фактів, що потім стають базою для
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дальших теоретичних узагальнень. Імовірність їх перевіряється соціальною практикою
та новими емпіричними дослідженнями.

Прикладні емпіричні дослідження за допомогою вивчення соціальних фактів, їх
узагальнення та інтерпретації збагачують науку конкретною інформацією про ті чи ті
соціальні явища і спрямовані на вирішення різних практичних проблем.

Ці компоненти соціологічного знання тісно зв’язані між собою. Емпіричні
соціологічні дослідження ґрунтуються на наукових теоріях; без них неможливо ні
отримати достовірних даних, ні правильно їх інтерпретувати. У свою чергу теорія
поповнюється і збагачується емпіричною інформацією про зміни, про складні
трансформаційні процеси, що відбуваються в суспільстві. Без цього соціологи не мали б
надійної бази для теоретичних узагальнень і висновків, корисних для практиків.
Сукупність теоретичних ідей, методологічних принципів, методів і процедур дослідження,
а також соціальних технологій, конкретних програм, рекомендацій, орієнтованих на
практичне використання, досягнення реального соціального ефекту становить прикладну
соціологію.
Таким чином, соціологічна наука є комплексною системою знань. Загальним проблемним
полем для неї є суспільна життєдіяльність, що розглядається як комплексне соціально-
філософське та економічне явище. Тому ця життєдіяльність і є предметом різних наук,
кожна з яких вивчає свою частку спільних проблем.
Отже, з одного боку, соціологія вивчає загальні (соціальні, політичні, духовні)
закономірності розвитку суспільства і має спільний об’єкт вивчення з економікою,
політологією та іншими науками, що розглядають певні сфери життєдіяльності
суспільства, а з другого — має власний предмет вивчення. Якщо економіка вивчає
виробничі, економічні відносини, політологія — політичні, владні, то соціологія —
соціальні.
Як і будь-яка інша наука, соціологія формувалася історично, поступово набуваючи рис
самостійної сфери суспільного знання, для якої є характерним особливий підхід до
вивчення суспільства як функціональної системи зі структурою, що охоплює як соціальні
спільноти, так і конкретних індивідів, що переслідують власні цілі, реалізують і
задовольняють особисті інтереси та потреби.
Проте суспільство як функціональна система організоване за певними рівнями, і одним з
визначальних моментів предмета соціології є чітке фіксування цих рівнів, розкриття
специфіки їхньої взаємодії.
Суспільство в цілому в соціології прийнято називати соцієтатним (соцієтальним) рівнем.
Наступні два рівні репрезентовані соціальними інститутами, соціальними організаціями,
та індивідами. Кожному з цих рівнів притаманні специфічні способи діяльності,
наприклад, інститут організовано по-іншому ніж суспільство. У кожного з них є свої
потреби, цілі діяльності і, нарешті, своя культура, що існує на різних рівнях і в різних
формах.
Індивід, людина — найскладніше й найдинамічніше соціальне створіння. Відомий
афоризм — «історія однієї людської душі є багатшою за історію цілого народу» —
відбиває глибину кожної особистості, безмежність її пам’яті, пластичність, здатність
змінюватися, пристосовуватися до навколишнього світу. Суспільство порівняно з
людиною більш просте, більш кероване, більш передбачуване.
Отож, соціологічне дослідження суспільства — це лише шлях до людини, її потреб,
інтересів, до розкриття особистості, її вільного творчого розвитку.
Повнішому розумінню предмета соціології сприятиме його розгляд у тісному зв’язку зі
структурою соціологічної науки.
Унаслідок своєї комплексності соціологія має трирівневу структуру (див. табл.).
Таблиця



7

РІВНІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

Вияв та
усвідомлення

загальних
закономірностей
функціонування

та розвитку
суспільства

Фундаментальна загальносоціологічна теорія

соціальних
інститутів

та
організацій

• соціологія політики
• соціологія культури
• соціологія релігії
• соціологія освіти
• соціологія сім’ї
• соціологія організацій
• соціологія праці
• соціологія управління
…………………………….

соціальних
спільнот

• соціологія малих груп
• соціологія страт
• соціологія міста
• соціологія села
• соціологія молоді
…………………………….

К
он

це
пт

уа
ль

ні
 у

за
га

ль
не

нн
я 

на
 о

сн
ов

і
ве

ри
фі

ка
ці

ї е
мп

ір
ич

но
го

 м
ат

ер
іа

лу

Галузеві
та
спеціальн
і теорії

спеціальни
х

соціальних
процесів та

явищ

• соціологія конфліктів
• соціологія урбанізації
• соціологія мобільності
і міграції
• соціологія девіантної поведінки
…………………………….

Проведення
емпіричних

соціологічних
досліджень

Первинні соціологічні знання —
фрагментарні гіпотези

Спочатку у формуванні соціологічного знання виокремлювалося два рівні:
фундаментальний і емпіричний.

На фундаментальному рівні формується загальносоціологічна теорія, до якої входять
концепції найзагальніших питань розвитку та функціонування суспільства, що розглядають
складові предмета соціології (соціальні відносини, явища, процеси, інститути, організації,
групи) й інтерпретують їх взаємозв’язки в загальному вигляді.

Існує багато концепцій розвитку людського суспільства, становлення соціальних
відносин. У вітчизняній науці за радянських часів єдино правильною науковою
концепцією визнавався тільки марксизм, а саме — історичний матеріалізм. Інакше
кажучи, теоретична соціологія ототожнювалася з історичним матеріалізмом.
Насправді ж людство виробило величезну кількість концепцій, що пояснюють
закономірності розвитку людського суспільства. Це біологічні, географічні,
органічні та соціально-психологічні напрями в соціології, концепції соціальної
стратифікації, індустріальної соціології та багато інших.

Деякі з них ми розглянемо далі, а поки що варто зауважити, що існує велика кількість шкіл,
течій, напрямів, які зі своїх методологічних позицій пояснюють закономірності розвитку
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суспільства. Марксизм є лише однією з цих теорій, котра бере за основу пріоритет
економічних чинників у розвитку суспільства.
На емпіричному рівні на основі вивчення думок індивідів стосовно окремих фактів,
аналізу документації тощо формується первинне соціологічне знання — гіпотези.
Проте з посиленням вимог до практичного розв’язання соціальних проблем сучасного
суспільства виникла необхідність у вивченні і з’ясуванні соціальних явищ, що
відбуваються в певних сферах життєдіяльності людини, окремих соціальних спільнотах та
інститутах. З’явилися галузеві та специфічні соціологічні теорії середнього рівня. Сам
науковий термін «теорії середнього рівня» був запроваджений Р. Мертоном.
У межах теорій середнього рівня сформовано систему специфічних понять і визначень,
що застосовуються лише в деяких сферах соціологічних досліджень.
Як показано в таблиці, усі знання середнього рівня вчені умовно поділяють на три групи
теорій:соціальних інститутів та організацій;соціальних спільнот;спеціальних соціальних
процесів та явищ.
Ці теорії покликані, по-перше, з’ясувати об’єктивні взаємозв’язки певної предметної
сфери з цілісною суспільною системою і, по-друге, розкрити специфічні властивості
внутрішніх відносин і закономірностей саме цієї предметної сфери. Річ у тім, що загальна
теоретична соціологія, яка вивчає закономірності розвитку суспільства в цілому, не дає
відомостей щодо закономірностей розвитку окремих спільнот, явищ, процесів за
конкретних умов та в конкретних сферах суспільства. Ці закономірності мають
досліджувати й вивчати галузеві та спеціальні соціологічні теорії й відповідно орієнтувати
соціальне управління.

Нині в соціології функціонує безліч спеціальних теорій, які належать або до
загальної соціології, або до різних її галузей. Назвемо тільки найпоширеніші з них:
аномії (Мертон, Дюркгейм);соціального конформізму (Хорні, Фромм);соціальних
установок (Знанецький, Оллпорт);масової культури (Паркер, Рісмен);класів (Маркс,
Вебер);бюрократії (Вебер, Гоулднер, Мертон).
Щодо вітчизняної соціології, то вона тривалий час існувала у штучно створеному світі
ідеальних конструкцій, обстоюючи часто цілком надумані постулати, які не витримали
випробування життям. Це, зокрема, багато які теоретичні положення, що вважалися
азбучними істинами, засадничими принципами марксистської соціологічної теорії — про
тотожність інтересів суспільства, колективу та особи, єдину «найпрогресивнішу» форму
власності тощо.

Як відомо, XX ст. характеризується, з одного боку, подальшою диференціацією
наукових знань, а з другого — їх інтегра-
цією. Результатом цих процесів є виникнення нових, а також багатьох суміжних наук.
Історія становлення соціології свідчить, що від філософії спочатку відокремилась загальна
соціологія, а потім від загальної соціології — галузеві соціології.

Маючи спільний з науками, від яких вона відокремилась, об’єкт дослідження
(індивідів, їх життєдіяльність), соціологія обмежується вузькою предметною сферою,
виробивши специфіку її сприйняття (теоретичного підходу), використовуючи своєрідні
понятійний апарат, процедури і методи наукового дослідження. Так, на відміну від
філософії, що вивчає взаємозв’язок суспільної діяльності та соціальної суті особи як
цілісний процес взаємодії природи і суспільства, соціологія за допомогою власних методів
досліджує закономірності соціальних взаємозв’язків у життєдіяльності суспільства.

Користується соціологія і методами інших наук (окрім суто соціологічних), що,
безумовно, сприяє поглибленому вивченню її предмета. Проте тут дуже важливо
дотримуватися вимог наукової методології. Практика свідчить, що коли соціологи занадто
захоплюються методами дослідження, запозиченими з інших наук, це призводить до втрати
власного предмета дослідження.
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Щодо порівняння галузевих соціологій із загальною соціологією, що акумулює
основні соціологічні закономірності, то й тут слід мати на увазі передусім схожість, а не
тотожність предметів вивчення цих наук.

Загальна соціологія вивчає взаємодію різних сфер життєдіяльності суспільства в
цілому. Окремі підсистеми суспільства: працю, побут, освіту, культуру, релігію, науку,
медицину тощо — вивчають галузеві соціологічні науки. Зокрема, соціологія праці
досліджує працю як самостійну сферу життєдіяльності суспільства. Однак загальна
соціологія та соціологія праці (як і будь-яка специфічна соціологічна наука) різняться за
рівнем узагальнення. Загальна соціологія розглядає типове для всього суспільного
розвитку в цілому, а соціологія праці — реалізацію цього типового в трудовій сфері. Так,
установлення зв’язку між характером суспільних виробничих відносин, рівнем розвитку
продуктивних сил та ставленням людини до праці, її соціальною активністю, трудовою
поведінкою належить до загальної соціології, а от вивчення форм вияву цього зв’язку,
конкретних чинників та міри їхнього впливу — це вже рівень соціології праці.
На межі соціології з іншими науками виникають галузі, які вивчають ті чи ті аспекти
життєдіяльності суспільства. Так з’явилась, наприклад, економічна соціологія — галузь
соціології, що вивчає соціальні аспекти економічних процесів і економічної поведінки
людей у суспільстві, форми соціальних організацій, системи взаємозв’язаних ролей,
моделі норм і цінностей, що регулюють економічну діяльність у конкретному
суспільстві, взаємовідносини між економічними інститутами. Вона вивчає соціальний
механізм розвитку економіки, під яким розуміють стійку систему економічної поведінки
великих соціальних груп (демографічних, професійних, кваліфікаційних та інших), а
також взаємодію цих груп між собою та з державою щодо виробництва, розподілу,
споживання матеріальних благ і послуг. Економічна соціологія вивчає ціннісні
орієнтації цих груп, їхні потреби, інтереси, поведінку у виробничій діяльності;
простежує, як відбувається звільнення і працевлаштування працівників, серед яких груп
найбільше безробіття, як змінюється оцінка справедливої економічної винагороди в
різних групах, сферах індивідуальної та колективної праці за різних форм власності
тощо.
Загальна соціологія є більш фундаментальною наукою порівняно з галузевими
соціологіями. Останні входять до неї як складові частини.
Галузеві соціології доповнюють одна одну на підставі взаємо-
обміну науковими знаннями, результатами досліджень і у своїй сукупності формують
загальну проблематику, спільний предмет дослідження, яким займається загальна
соціологія.
Отже, галузеві соціології входять до предметної сфери загальної соціології. Водночас у
кожній з них є специфічні проблеми, які неможливо пояснити на достатньому науковому
рівні без знання галузевої соціології.
Метою вивчення соціології є не тільки здобуття системних знань про суспільство,
закономірності та тенденції його розвитку, соціальну структуру, причини соціальних криз,
а й заохочення до пошуку нових соціально вартісних цінностей, адекватного оцінювання
стану суспільства, шляхів його поліпшення, до виховання наукового світогляду та
національної свідомості.
Соціологія є фундаментальною наукою, покликаною формувати світоглядну, методологічну
та ідеологічну культуру. Вона є також і ужитковою наукою, що має забезпечувати
поінформованість населення, органів державної влади та управління про суспільне життя, за
допомогою засобів масової інформації формувати громадську думку. Західні вчені часто
рівнем розвитку соціологічної освіченості вимірюють рівень розвитку демократії в країні.
Реформувати суспільство не можна без соціологічного забезпечення та обґрунтування
рішень, що їх приймає державна влада, без попереднього вивчення їх соціальної зумовленості,
без прогнозування можливих наслідків та моделювання їх оптимальних варіантів.
2. Основні категорії (поняття) соціології
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Незважаючи на велику кількість тлумачень предмета соціології, усі вони зводяться до
того, що соціологія вивчає соціальну дійсність (головним суб’єктом якої є людина), для
того щоб ліпше зрозуміти соціальні зв’язки і взаємодії, соціальні відносини. Робить вона
це за допомогою спеціальних категорій, які дають змогу описувати соціальну дійсність і
адекватно сприймати її.
Категорії загалом — це загальні поняття, що відтворюють найбільш суттєві властивості
та відносини предметів і явищ.
Категорії соціології — це загальні поняття, що відтворюють певні властивості суспільства
та його складових (об’єкта) як цілісної соціальної системи. Дослідження будь-якого
процесу, що відбувається в суспільстві, потребує з’ясування суті самого суспільства,
досліджуваного процесу і явищ, що з ними зв’язаний цей процес. Це робиться за
допомогою спеціальних категорій, які прийнято типологізувати так:
«категорії визначеності (соціальні відносини, соціальні спільноти, соціальні групи,
індивіди, соціальні дії тощо). Вони відповідають на запитання «що це таке? чим воно є
стосовно суспільства як об’єкта вивчення?»;
категорії зумовленості (інтереси, потреби, норми, цінності). Вони відповідають на
запитання «чому індивід поступає саме так, а не так? чим зумовлено його дії?»;
категорії вибору (стимулювання, мотивація, ціннісно-нормативне регулювання). Вони
відповідають на запитання «що необхідно зробити, аби людина діяла у відповідний
спосіб?».
Отже, категорії визначеності дають уявлення про сутність складових суспільства як
соціальної системи, а категорії зумовленості й вибору уможливлюють з’ясування явищ і
процесів, котрі безпосередньо впливають на роль і статус індивідів у суспільному житті.
Докладно різні категорії соціології буде розглянуто у відповідних темах посібника. На разі
обмежимося загальною характеристикою ключових понять соціології.
Центральним і засадничим поняттям соціології є «соціальне». Проблема соціального
пронизує всю історію розвитку соціологічної думки. Розглядаючи її, найчастіше
акцентують увагу на тому, що соціальне — це ефект спільного, який виникає внаслідок
свідомої взаємодії індивідів. Але спільне спостерігається й у стадних сукупностях тварин
чи в сім’ях комах. Дуже наочно це проявляється, наприклад, у бджіл, мурашок тощо.
М. Вебер виділив як квінтесенцію соціального так зване очікування, тобто орієнтацію на
відповідну реакцію. Г. Осипов уважає, що соціальне — це сукупність будь-яких
властивостей і особливостей, що формуються індивідами чи спільнотами в процесі
спільної діяльності за конкретних умов і проявляються в їхньому ставленні один до
одного, до свого становища в суспільстві, до явищ і процесів суспільного життя.
Соціальне виникає тоді, коли поведінка одного індивіда підпадає під вплив іншого
індивіда (групи індивідів) безпосередньо чи опосередковано. Саме в процесі взаємодії
вони впливають один на одного і сприяють тому, що кожний з них стає носієм і
виразником соціальних властивостей, які є предметом соціологічного вивчення.
Слід вирізняти поняття «соціальне» в широкому та вузькому розумінні. У широкому
розумінні «соціальне» є синонімом «су-
спільного» й означає все те, що належить до суспільства, на відміну від природи. У
вузькому розумінні «соціальне» означає тільки ті аспекти суспільного, які визначаються
позицією індивідів, соціальних груп у соціальній структурі суспільства, відносинами між
соціальними групами та між окремими індивідами як представниками різних класів,
націй, соціальних організацій, професійно-кваліфікаційних та інших соціальних груп.
Ключовим поняттям є соціальні відносини — усталена, така, що історично склалася за
конкретних умов, місця і часу, система зв’язків між окремими індивідами й соціальними
спільнотами, які беруть певну участь в економічному, політичному й духовному житті,
мають певний соціальний статус, спосіб життя, джерела й рівні доходів та особистого
споживання. Ці відносини складаються з приводу місця й ролі людей у суспільстві,
способу їх життя, умов існування. Вони виявляються в результаті зіставлення становища
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окремих індивідів, соціальних груп у соціальній структурі через комунікаційні зв’язки між
ними, тобто через взаємний обмін інформацією, оцінювання власного становища
порівняно зі становищем інших з метою впливу на результати їхньої діяльності, корекції
поведінки та інтересів.
Соціальні відносини можуть бути економічними, політичними, правовими, моральними
тощо.
Наприклад, економічні відносини — це матеріально опосередковані відносини, що
складаються в процесі виробництва, обліку, розподілу і споживання.
Політичні відносини — це відносини між класами, націями та іншими соціальними
групами, основним змістом яких є завоювання, утримання і користування владою.
Вивчення соціальних відносин дає можливість висновувати про взаємозв’язки соціальних
спільнот і людей як представників цих спільнот. Такі висновки робляться за різними
властивостями та ознаками: ставленням до засобів виробництва і суспільної власності, місцем
у соціальній структурі, роллю в групі, мірою забезпечення соціальними благами, рівнем
культури, освіти та кваліфікації, змістом і умовами праці, засобами до існування і розміром
особистих доходів, потребами, інтересами, мотивами діяльності, цінностями та ціннісними
орієнтаціями тощо. Суспільні відносини опосередковують соціальні відносини, тобто
відносини між людьми, що встановлюються в процесі певної діяльності (політичної,
економічної, правової) і роблять людей не абстрактними, а конкретними індивідами. Тому
соціальні відносини неможливо виокремити в чистому вигляді, як це можна зробити з
економічними, політичними, правовими тощо. Постійна взаємодія окремих індивідів чи
спільнот за певних соціальних умов утворює специфічні соціальні відносини.
Суб’єктом конкретної дії може бути лише індивід, а не група, спільнота чи населення в
цілому, бо тільки індивід може чітко ставити мету, вільно вибирати необхідні засоби її
досягнення. Сукупність соціальних відносин — це вся життєдіяльність суспільства. У ній
визначається місце окремого індивіда чи групи, спільноти, динаміка їхніх взаємовідносин і
поведінки в соціальному середовищі, ставлення до окремих складових цього середовища,
мотивація дій і вдоволення ними, ціннісно-нормативна система тощо. Це все підлягає
вивченню й соціологічному аналізу. Від правильного аналізу соціальних відносин багато в
чому залежить своєчасне вирішення проблем життєдіяльності суспільства, своєчасне
зменшення соціального напруження до безпечного рівня тощо.
Соціальні відносини формуються в процесі соціальної діяльності, тобто сукупності дій
окремих особистостей у соціальній організації у зв’язку з досягненням певних цілей,
реалізацією інтересів і задоволенням потреб.
Соціальна діяльність — це процес, що включає мету, засоби і результат. Типи і форми
соціальної діяльності вирізняються за суб’єктом, об’єктом, функціями і цілями
(індивідуальна, суспільна, ідеологічна, політична, виробнича, наукова, виховна,
репродуктивна, творча тощо).
Соціальна організація є своєрідною фізіологією суспільства (механізм виникнення
соціальних суперечностей, зіткнення інтересів різних груп, боротьба історично віджилих
форм організації суспільної праці з новими, більш прогресивними) і відтворює історичну
динаміку його розвитку.
Особистість вивчається соціологією не з точки зору неповторності (це є предметом
психології), а з позиції її соціально типових якостей як суб’єкта соціальних дій.
Особистість як соціальний тип характеризується цілою системою понять, що виражають її
внутрішню структуру і зовнішню поведінку.
Насамперед це потреби — об’єктивно й суб’єктивно необхідні вимоги особистості (групи) до
умов її існування і джерел розвитку.
Одні потреби характеризують людину як біосоціальну істоту (потреба в їжі, відпочинку,
сні), інші — як окремого індивіда (потреба в самоідентифікації, безпеці, повазі,
саморозвитку). Ці потреби вивчають психологія та соціальна психологія. Для них потреба
— стан окремого індивіда, котрому чогось бракує. Соціологія ж вивчає потреби людини
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як соціального типу, тобто представника соціальної групи. Це потреби в справедливості
(справедливій оплаті праці), у гарантії прав (трудовій зайнятості, можливості підвищення
кваліфікації), у самоствердженні, самовираженні (посаді, творчій роботі) тощо.
Це стосується й інтересу. Для психолога інтерес — це прояв пізнаної потреби, цільова
спрямованість особистості, її емоційні переживання.
Соціологи розуміють інтерес як усвідомлене, вибіркове ставлення особистості чи групи до
будь-якого об’єкта, що має для них життєву значущість, бо зв’язаний із задоволенням їхніх
потреб.
Інтерес — це насамперед усвідомлення індивідом свого соціального стану, тобто
належності до певної соціальної групи, і свого місця в системі соціальних позицій. Це
може бути місце у сфері професійного поділу праці, у системі управління суспільними
процесами, у сім’ї тощо. Отже, соціальний інтерес є основною ланкою, яка зв’язує
реальний стан із відображенням його у свідомості людини.
Соціальні відносини існують і реалізуються в межах соціальної структури суспільства,
яка містить сукупності соціальних спільнот, груп різного типу.
Соціальна структура з її численними підструктурами (соціо-професійними,
соціостатусними, соціорегіональними, соціоетнічними) є внутрішнім устроєм суспільства і
відображає його ніби в статиці.
Проблеми соціальної структури належать до так званих фундаментальних знань, тобто
тих, що зачіпають сутність соціальних явищ і процесів, закономірності формування та
розвитку котрих вивчає соціологія.
Соціальне явище — це елемент соціальної реальності, будь-який вияв відносин чи взаємодії
людей або навіть окрема подія чи випадок. Це все те в соціальній дійсності, що виявляє себе,
існує, є.
Послідовна зміна явищ, станів, переміни в розвитку будь-чого, узагалі рух, розвиток
будь-якого явища є соціальним процесом. У соціології соціальний процес — це взаємодія
людей, що визначає функціонування і зміни в людських стосунках, у становищі
соціальних груп, окремих індивідів, тобто в соціальній структурі. Це може бути серія
соціальних явищ, зв’язаних між собою структурними чи причинними
(функціональними) залежностями, які спричинюються до переходу певної соціальної
системи, підсистеми, будь-якого соціального об’єкта з одного стану в інший.
Соціальні процеси вирізняються за об’єктом, (людство, су-
спільство, клас, організація, мала група); за ступенем управління (стихійні, природно-
історичні, цілеспрямовані).
Соціальні процеси можуть характеризувати:
зміни в структурі особистості (формування установок, ціннісних орієнтацій чи мотивації
поведінки);
взаємодію кількох індивідів (спілкування, особистісні конфлікти);
внутрішньо- і міжгрупову взаємодію (адаптація, згуртовування, спільна праця).
Виокремлюють процеси функціонування, що забезпечують відтворення якісного стану
об’єкта, і процеси розвитку, що зумовлюють перехід об’єкта до якісно нового стану.
Розвиток може бути еволюційним і революційним, прогресивним і регресивним.
Якщо такі процеси супроводжуються позитивними зрушеннями порівняно з минулим,
тобто нагромадженням суспільно значущого змісту, то має місце прогрес — перехід від
нижчого до вищого, досконалішого.
Результатом соціального прогресу є такі соціальні відносини, рівнодійна яких має
тенденцію максимального наближення до вимог тих чи тих соціальних законів.
Соціальний закон — це вираз суттєвих, необхідних і постійно повторюваних
взаємозв’язків і відносин між соціальними явищами та процесами, а передовсім між
діяльністю соціальних спільнот і діями окремих індивідів, що зумовлюють виникнення,
функціонування й розвиток соціальних систем.
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Г. Осипов визначає соціальний закон як відносно стійкі і систематично відтворювані
відносини між народами, націями, класами, соціально-демографічними і професійними
групами, а також між суспільством і соціальною організацією, суспільством і трудовим
колективом, суспільством і сім’єю, суспільством і особистістю, соціальною організацією
і особистістю, містом і селом тощо.
С. Фролов трактує соціальні закони як об’єктивні правила, що існують незалежно від
свідомості і регулюють поведінку людей стосовно один одного, основу яких утворюють
історично сформовані мотиви, інтереси і намагання людей до вдоволення власних потреб
у поліпшенні умов існування, у безпеці і визнанні з боку інших, у самовираженні тощо.
Соціальні закони поділяють на загальні і специфічні. Загальні вивчає філософія, а
специфічні — соціологія. Будь-який із соціальних законів виражає відносини між різними
індивідами, соціальними спільнотами і проявляється не взагалі, а в конкретній формі — в
їх соціальній діяльності.
В. Андрущенко та В. Волович вирізняють соціальні закони, які:
констатують співіснування соціальних явищ (якщо є явище «А», то має бути і явище «Б»,
наприклад, індустріалізація та урбанізація суспільства зумовлюють скорочення зайнятості
в сільському господарстві;
виявляють характер тенденцій розвитку, що спричинюють зміну структури соціального
об’єкта, перехід від одного порядку взаємовідносин до іншого, наприклад: зміна
продуктивних сил потребує зміни характеру виробничих відносин, зміна змісту праці —
зміни її характеру тощо;
виявляють зв’язок між соціальними явищами (функціональні закони), тобто зв’язок між
основними елементами соціального об’єкта, що визначає характер його функціонування;
фіксують причинний зв’язок між соціальними явищами, наприклад: важливою й
необхідною умовою соціальної інтеграції є раціональне поєднання суспільних та
особистих інтересів;
визначають можливість чи ймовірність зв’язків між соціальними явищами, наприклад:
рівень розлучень у різних країнах коливається відповідно до коливань економічних
циклів.
Залежно від рівня дії соціальні закони можна класифікувати на такі, що:
діють на рівні соціальних інститутів (діалектична єдність людини й соціального
середовища; визначальна роль колективу в розвитку особистості; постійне вдосконалення
колективу; провідна роль виробничого колективу в системі колективів);
визначають розвиток складових соціальної структури су-
спільства: прискорене збільшення кількості міського населення; зростання частки
населення, зайнятого у сфері обслуговування; зменшення кількості селян і наближення
їхньої праці за змістом і характером до індустріальних видів праці; підвищення темпів
зростання кількості інтелігенції; збільшення внутрішньокласових відмінностей порівняно
з міжкласовими;
діють на рівні конкретних соціальних систем: самовдосконалення систем; пропорційний
їх розвиток; діалектична єдність об’єктивних і суб’єктивних факторів у процесах
керування соціальними системами.
Регулюючи соціальні процеси, розробляючи прогнози, необхідно враховувати насамперед
дії таких законів:
закону найменших витрат, за яким кожна система розвивається в тому напрямку, де
зустрічає найменший опір зовнішнього середовища;
закону еволюційного потенціалу, який полягає в такому: що високоспеціалізованішою є
певна форма соціальних зв’язків і що більше вона пристосована на даній стадії розвитку
до зовнішнього середовища, то меншими є її можливості (потенціал) до переходу в нову
стадію;
закону ефективності (за Е. Торндайком), згідно з яким імовірність появи реакції і її
інтенсивність більша, якщо вона підкріплюється успіхами;
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закону соціального порівняння, що відбиває суспільні зв’язки між індивідами (соціальними
групами) на основі загальних життєвих порівнянь власного рівня життя з рівнем життя
інших людей чи якимось еталоном: «Хоч яким би малим не був чийсь дім, — писав К.
Маркс, — але поки будинки, що його оточують, будуть так само малими, він
задовольнятиме всі вимоги, що ставляться до житла. Але коли поруч з маленьким
будиночком з’являється палац, то будиночок зменшується до малої хижки, і мешканці
порівняно маленького будиночка почуватимуться у своїх чотирьох стінах усе більш
некомфортно, з усе більшим незадоволенням, усе більш принижено». Цей закон має
велике значення для організації стимулювання: справедлива, посильна для подолання
дистанція формує ефект змагальності, несправедлива (надміру велика) — пасивність,
негативні емоції, навіть відчай;
закону піднесення потреб, за яким із задоволенням одних потреб виникають інші, якісно нові,
більш розвинуті. Цей закон характеризує об’єктивний характер динаміки людських потреб
(згасання одних, поява інших, їх розвиток, заміна) у міру вдосконалення матеріального
виробництва, зміни умов і способу життя. Піднесення потреб — це передовсім їх
ошляхетнення, одухотворення;
закону вільного часу, який полягає в тім, що для підвищення ефективності суспільної
діяльності держава має виділяти частину сукупного часу як вільний час. Але вільний час,
не заповнений суспільно корисними чи особисто значущими заняттями, стає гальмом
розвитку особистості і суспільства. Звідси випливає потреба раціональної організації
використання вільного часу, підвищення культури дозвілля;
закону великих чисел, що відбиває логіку кількісних змін у соціальних системах. Він
гласить, що сукупність дій великої кількості випадкових факторів (причин, умов)
приводить до результату, майже незалежного від одного конкретного випадку. Це закон,
що відображає зв’язок статистичних показників (параметрів) вибіркової та генеральної
сукупності. Будучи явищами масовими, соціальні процеси та дії людей (попит,
задоволення, громадська думка тощо) підпорядковуються статистичним закономірностям.
Фактичне значення статистичних показників, отриманих вибірково, завжди відрізняється
від так званих теоретичних значень, характерних для генеральної сукупності. Закон
великих чисел полягає в тім, що фактичні дані в міру збільшення кількості обстежень усе
більше наближаються до теоретично очікуваних значень, оскільки в разі збільшення
обсягу вибірки відбувається взаємне «погашення» індивідуальних відхилень від рівня
генеральної сукупності і виявляється закономірність, яка лежить в основі явища, що
вивчається.
За законом великих чисел для кожного параметра генеральної сукупності може бути
розрахований мінімальний обсяг вибіркової сукупності, коли різниця між теоретичними і
фактичними значеннями параметрів не перевищуватиме заданої величини.
Особливість соціальних законів у тім, що в них чітко простежується об’єктивність.
Наприклад, закон пропорційного розвитку соціальних систем, що встановлює
необхідність зміни всіх елементів системи, для того щоб вона набула нової якості
(прогресивно розвивалася), виражає не погляди тих чи тих учених (або науки взагалі), а
об’єктивну природу зв’язків елементів у системах. Якщо цей закон порушується, то
незалежно від намірів суб’єкта відбувається гальмування тих елементів, які
непропорційно вирвалися вперед. Виробництво як соціальна система розвивається
успішно, якщо вдосконалюється не тільки техніка й технологія, а і його соціальні аспекти,
соціальна інфраструктура. Водночас, хоча дія соціальних законів є об’єктивною, вона
зв’язана із суб’єктивним фактором і реалізується (на відміну від законів природи) лише
через діяльність людей.
Нині ставлення соціологів до законів дещо змінилося. Якщо раніше вважалося, що закон
визначає розвиток певних систем на всі часи, то зараз його сприймають лише як тенденцію,
котра може мати місце в майбутньому, а може й не мати. Нещодавні уявлення про те, що
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суспільство розвивається за раз і назавжди даними законами, не витримало перевірки життям.
Передбачення — це не пророцтво.
Соціологічні дослідження допомагають установлювати характер і рівень розвитку
соціальних відносин, форми прояву соціальних законів у різних сферах життєдіяльності
суспільства, виявляти чинники, що протидіють реалізації законів, і на основі цього
розробляти систему практичних заходів для усунення цих чинників. Знання законів
потрібне для успішного управління соціальними процесами, що відбуваються в
суспільстві. На підставі наукового вивчення форм прояву і механізмів дії соціальних
законів здійснюється соціальне регулювання.
Соціальне регулювання — це свідоме втручання в соціальні процеси й соціальні зміни, яке
здійснюється в різних формах і має на меті підтримку рівноваги в соціальній системі, її
розвиток через уведення в неї регуляторів (норм, правил, цілей тощо).
Предметом емпіричного соціологічного дослідження, що узагальнює соціальні факти, є
визначення закономірності, тобто міри ймовірності певної події чи явища або їх
взаємозв’язку. Більш слабким видом закономірності є тенденція, яка показує основний
напрямок розвитку події, міру наближення реального процесу до об’єктивної
закономірності. У процесі багаторазового повторення близьких тенденцій виявляються
більш-менш сталі зв’язки між ними, що формуються в закони, які є предметом
теоретичного соціологічного дослідження.
Закони як знання про сутність, загальність та необхідність явищ відображає саме
соціологічна теорія. Її складовими є категорії та поняття, які використовуються для опису
фактів.
Проте не можна припускатися соціологічного редукціонізму — теоретичної і методологічної
орієнтації, яка зводить специфіку людського буття лише до його соціологічного аспекту,
намагання тлумачити всі без винятку форми діяльності людини категоріями соціології.
Соціологія не обмежується розглянутими категоріями. Вона запозичує багато понять з
інших наук, наприклад, з економічної теорії (продуктивні сили, трудові ресурси), філософії
(суб’єкт, колективність), психології (установка, орієнтація, мотивація) тощо.
Взаємозбагачення понятійного апарату — процес необхідний і об’єктивний. Він свідчить
про гнучкість і динамічність знань. Для соціології це має особливо важливе значення,
оскільки вона сама перебуває все ще в процесі становлення.
3. Функції соціології
Кожна наука виконує свої функції в системі суспільних відносин. Це - основні обов'язки,
важливі напрями, коло діяльності. У багатьох наукових джерелах по-різному
розгалужують та окреслюють функції соціології. Однак оптимальним можна вважати:
теоретичну, описову, інформаційну та прогностичну функції.
Теоретична функція - це свого роду концентрація, поповнення, пояснення та збагачення
наявних соціологічних знань. Сюди ж належить розробка соціальних законів, концепцій,
теорій, з'ясування соціальних закономірностей, які виявляються у суспільстві. Збагачення
наукових соціологічних знань відбувається на основі вдосконалення теоретичної
соціології із застосуванням елементів спеціальних соціологічних теорій та досліджень
емпіричної соціології.
До описової функції слід віднести систематизацію, опис, поновлення отриманого
матеріалу у вигляді записів, звітів, схем, статей, книг. У них створюється, окреслюється
ідеальна картина соціального об'єкта, дії, зв'язку. На підставі одержаного матеріалу
формулюються практичні висновки та рекомендації щодо прийняття рішень.
Інформаційна функція являє собою збір, систематизацію, поновлення соціальної
інформації, одержаної в результаті соціальних досліджень. У великих наукових (зокрема,
соціологічних) центрах соціологічна інформація, як найперспективніший вид соціальної
інформації, нагромаджується та зберігається в сучасних електронних носіях.
Прогностична функція є найхарактернішою, бо саме вона відрізняє соціологію від інших
суспільних наук. Вона ідентифікує соціологію. Сюди відносять: прогнозування,
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узагальнення, розкриття тенденцій у процесах та явищах. Це свого роду видача
соціальних прогнозів. Як правило, соціологічні дослідження завершуються створенням
короткострокових або довгострокових прогнозів. Соціальне прогнозування можна подати
як визначення науково обґрунтованих способів реалізації вигляду майбутнього
соціального стану. Цей тактичний напрям у соціології набуває широкого розвитку під час
виборчих кампаній. Прогнозування майбутнього в різних формах – від наївних
пророкувань до наукових прогнозів - завжди відігравало роль в ідейному обґрунтуванні
життєвих інтересів та устремлінь народів.
Проблема прогнозування завжди була актуальною для філософії, вона посилила свою
актуальність і в соціології. Це одна із найсуттєвіших функцій соціології – прогностична,
котра виражається у виробленні науково обґрунтованих прогнозів про тенденції розвитку
соціальних процесів у майбутньому. Прогнозування - це дослідження перспектив
соціальних процесів та явищ з метою підвищення наукової обґрунтованості та
ефективності соціального програмування й ефективності планування і управління.
Прогнозування проводиться не безпідставно (на голому місці), а як результат єдності
теорії та практики.
Виділяють два типи соціальних прогнозів: пошуковий та нормативний. Пошуковий
застосовують для опису можливого стану суспільства, виходячи із діючих тенденцій,
враховуючи основні дії, чинники. Нормативний пов'язаний з постановкою цілей, описом
бажаного стану і засобів (шляхів) його досягнення. Прогнозування класифікується і за
іншими параметрами - строками: -коротко, -середньо, довгострокові прогнози; роллю:
попередження, пошукові, аналітичні, нормативні.
Прогностична функція соціології включає ряд підфункцій: а) визначення діапазону
можливостей, імовірностей тієї чи іншої події на даному історичному етапі, б)
представлення альтернативних сценаріїв майбутніх прогнозів, кожного із обраних рішень;
в) розрахунок ймовірних втрат щодо кожного варіанта, включаючи побічні наслідки. Для
здійснення прогностичної функції в соціології застосовують ряд методів, серед яких:
статистичний аналіз, побудова динамічних рядів з подальшою екстраполяцією, метод
експертних оцінок основних тенденцій розвитку, математичне моделювання та ін.
З прогностичною функцією соціології тісно пов'язаний такий напрям діяльності, як
соціальна інженерія - сукупність підходів у прикладних соціальних науках (і перш за все,
в соціології), які орієнтовані на зміну поведінки та установок людей, вирішення
соціальних проблем, на адаптацію соціальних організацій, установ, соціальних інститутів
до умов, які змінюються, обставин, з метою збереження соціальної стабільності.
Соціальна інженерія - це, свого роду, теоретико-прикладний напрям науково практичної
діяльності, котрий тісно пов'язаний із усіма рівнями соціологічних знань. Тому буде
помилкою віднести цю "галузь" конкретно до одного із рівнів. Саме завдяки соціальній
інженерії є можливість певним чином регулювати окремими правовими та економічними
механізмами в суспільній системі, регулювати засобами масової комунікації, управляти
організаціями різного типу, надавати організаційну допомогу в проблемних суспільних
сферах. Соціальна інженерія є поки що не ретельно розробленим полем діяльності і
виконує чисто інструментальні функції. В більшості випадків її участь у державних
соціальних програмах зводиться до соціологічного обґрунтування уже сформованих
рішень.
В інших навчальних джерелах функції соціології поділяють на: пізнавальну, практичну та
ідеологічну.
Пізнавальна функція зводиться до дослідження соціальних явищ з метою отримання
адекватних наукових уявлень про їх природу і на основі аналізу соціальних процесів
вироблення наукових прогнозів їх подальшого розвитку.
Практична функція соціології полягає в тому, щоб на основі емпіричного та теоретичного
аналізу соціальних явищ і процесів розробити практичні рекомендації з вирішення ряду
соціальних проблем.
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Відкритим залишається питання щодо наукової та суспільної легалізації так званої
ідеологічної функції соціології. З одного боку, соціологія так чи інакше виражає інтереси
певних соціальних кіл, груп, класів, політичних партій та рухів.
Узагальнення
Тим самим, дані, висновки, узагальнення набувають ідеологічного змісту, певного
ідеологічного відтінку. В цьому плані соціологія завжди ідеологічно орієнтована. І хоч
цьому запобігти важко, все-таки не слід допускати ідеологічних перекосів, потрібно
запобігати "нерозумній" ідеологізації та політизації наукових засобів.
Сама соціологія як наука не перебуває у статичній формі (не стоїть на місці), а разом з
суспільством, котре динамічно змінюється, вона шукає та вивчає нові підходи розуміння,
вивчення та пояснення соціальної дійсності на всіх своїх структурних рівнях, а рівноцінно
і вирішує власні фундаментальні та прикладні проблеми. Власне тому соціологія відносно
і розмежована на фундаментальну та прикладну. Такий поділ вказує на вирішення нею
власне наукових або практичних завдань.
?  Питання для самоперевірки
1. Що вивчає соціологія?
2. Назвіть відмінності об’єкта і предмета вивчення соціології.
3. У чому полягає сутність «соціального» у широкому та вузькому значенні?
4. Які особливості сучасної соціології ви знаєте?
5. Охарактеризуйте структуру соціологічного знання.
6. Що таке спеціальні соціологічні теорії?
7. Якими методами вивчення користується соціологія?
8. Дайте визначення понять «соціальні відносини», «соціальне явище», «соціальний
процес», «соціальний закон».
9. У чому полягає сутність основних функцій соціології?
10. Сформулюйте основні завдання соціології в розвитку суспільства.
Теми рефератів
1. Наукові дискусії навколо предмета соціології.
2. Роль і завдання соціології в соціальному реформуванні су-
спільства.
3. Місце соціології у професійній підготовці молоді.
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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія
Тема 1.1.Соціологія як наука.
Лекція: ___1___ год.

Тема1.1.2. Структура соціології.
1. Закони та категорії соціології.

2. Структура соціологічного знання
3. Методи соціології.
4. Місце соціології у системі суспільних наук.
Мета заняття:

Студенти повинні знати закони та категорії соціології,  структуру соціологічного знання
та методи соціології та місце соціології у системі суспільних наук.

1. Студенти повинні вміти охарактеризувати що таке «соціальний закон», за якими
критеріями здійснюють типологізацію соціальних законів, якими основними
категоріями оперує соціологія, що розуміється під методом(методами) і прийомами
соціології, яка  є структура соціологічного знання.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: соціальний закон, типи соціальних законів,  методи
соціології та структура соціологічного знання.

План заняття:
1. Закони та категорії соціології.

2. Структура соціологічного знання
3. Методи соціології.
4. Місце соціології у системі суспільних наук.

Матеріал для викладання.
1.Закони та категорії соціології

Маючи об'єктом вивчення суспільство, соціологія виявляє у зв'язках,
відносинах між людьми багато чого загально необхідного, незмінного, стійкого,
повторювального. Такі зв'язки та відносини, що мають переважно причинно-
наслідковий характер, дістали назву закономірних, а в науці позначаються
поняттям "соціальний закон".

Соціальні закони - це вираження істотних, необхідних, систематично
відновлюваних відносин як у середині соціальних явищ та процесів, так і між
ними. На думку вчених, соціальні закони слід розглядати як об'єктивні правила,
основу яких утворюють інтереси, мотиви, прагнення людей до задоволення
власних потреб у поліпшенні умов існування, у безпеці, у визнанні з боку
оточення, у самовираженні та самопізнанні.

На відміну від законів природи, які діють із силою природних стихій,
особливість соціальних законів полягає в тому, що вони виявляються у свідомій
діяльності людей, не втрачаючи при цьому об'єктивності. Тому вчені доходять
висновку, що в дійсності соціальні закони не є раз і назавжди даними, абсолютно
незмінними; вони схоплюють, фіксують певні тенденції вірогідного зв'язку.
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Найчастіше соціальні законі розглядають як закони-тенденції. Отже, соціальний
закон слід тлумачити як фундаментальне поняття соціології, як важливий
методологічний орієнтир у людському пізнанні над органічного світу.

У науці існують різні підходи до структури соціальних законів. Так, ще О.Конт
виділяв дві групи законів: закони соціальної статики, що відтворюють
функціонування соціальної системи і окремих складових елементів та закони
соціальної динаміки, які пояснюють соціальний розвиток та соціальні зміни.

Відома також структура соціальних законів за ступенем їхньої дії:
* загальні, що діють протягом усієї історії, їх ще називають загально

соціологічні;
* специфічні, що діють на певних історичних етапах розвитку суспільства,

або у певних типах суспільств.
Найбільш розповсюдженою у сучасній соціології є точка зору, згідно з якою

виокремлюють п'ять груп законів:
* закони, що констатують співіснування соціальних явищ (наприклад, якщо

має місце ринкова економіка, то наявна соціальна диференціація);
* закони, що встановлюють тенденції вірогідного зв'язку (наприклад,

впровадження інформаційних технологій вимагає структурної перебудови
економіки);

* закони функціональні, що встановлюють зв'язки між основними елементами
соціального об'єкта (наприклад, демократичний політичний режим зумовлює
політичний, економічний плюралізм);

* закони, що стверджують можливість або вірогідність зв'язків між
соціальними явищами (наприклад, рівень злочинності і суспільстві є змінним і
коливається разом з економічними циклами).

* закони, що фіксують причинний зв' язок між соціальними явищами
( наприклад високо економічне суспільство спричинює тенденцію зростання

злочинності всередині).
Пізнання соціальних законів призводить до прогнозованості розвитку

суспільства, значно посилює роль та значення передбачення у соціології.
Будь-яка наука - це мислення у поняттях, понятійне мислення. Поняття

(категорії) соціології— це форми мислення, які відображають найбільш суттєві
властивості, сторони, відношення предметів, явищ і мають вираження у мовній
формі. Саме за допомогою основних категорій ми можемо розкрити предмет науки,
який фактично є понятійною (концептуальною) схемою соціальної реальності,
відтвореною на теоретичному рівні.

Виділяють декілька основоположних категорій соціології. Виходячи з предмета
даної науки, чільне місце у низці категорій належить поняттю «соціальне». Основні
значення його такі: відтворення сутності суспільного життя як такого; позначення
«речовини», що виникає як результат спілкування людей один з одним, взаємодії
груп, інститутів тощо; віддзеркалення відносин рівності або нерівності індивідів та
груп у суспільному житті; фіксація особливого аспекту всіх суспільних відносин,
які кваліфікуються як соціально-економічні, соціально-політичні, соціально-
культурні тощо.
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Серед інших базових категорій виокремлюють наступні:
* соціальна дія - найпростіша одиниця соціальної діяльності людей, яка

пояснює дії індивіда, що орієнтовані на інших людей (соціальні дії завжди взаємні,
а не однобічні);

* соціальна взаємодія - поведінка індивіда або групи, яка виражає характер та
зміст відносин між людьми або групами, що розрізняються соціальним статусом та
роллю;

* соціальні відносини - певна стійка система зв'язків між індивідами, яка
склалася у процесі їхньої взаємодії;

* соціальна система - структурний елемент соціальної реальності, певне
утворення, основними елементами якого є люди, їхні зв'язки та взаємодії, які
утворюють одне ціле;

* соціальна спільність - відносно стійка сукупність людей, що являє собою
певну форму людського співжиття.

Поряд з цими категоріями у соціології широковживаними є такі категорії, які
обслуговують інші суспільні науки: статус, роль, норма, соціалізація, девіація
тощо.

5. 2. Структура соціологічного знання
У процесі розвитку соціологічної науки вчені-соціологи опинилися у

парадоксальній ситуації. Суспільство неможливо вивчати тільки емпіричними
методами, оскільки неможливо вивчити й узагальнити всі соціальні події і факти —
їх надто багато, щоб можна було їх осягнути. Отже, потрібно було вибирати: або
зберегти предмет вивчення (тобто вивчати суспільство як систему), або зробити
акцент на вивченні конкретних соціальних подій і фактів. У результаті в соціології
виділилося два напрямки:
прикладна соціологія вивчає конкретні соціальні події і факти (за допомогою
соціологічних опитувань, анкетування та ін.);
теоретична соціологія — виробляє соціологічні теорії про становлення і діяльність
соціальних спільнот, механізми їх життєдіяльності і функціонування, базуючись на
філософських аспектах.

У межах теоретичної соціології вирізняють загальну соціологічну теорію,
спеціальні соціологічні теорії та галузеві соціологічні теорії.

Загальна соціологічна теорія досліджує суспільство в цілому, основні закони
його розвитку і функціонування. Вона дозволяє спів ставити окремі соціальні
явища і процеси з соціальним цілим, унаслідок чого з'являється можливість
науково пояснити їх, розглянути їх походження, структуру і функції. Теоретична
соціологія також виробляє основний понятійний апарат, необхідний для вивчення
суспільства,

У межах загальної соціологічної теорії виділяють декілька головних
напрямів:

Теорія соціальних структур вивчає складові елементи й основи будови
різних груп і спільнот.

Теорія соціального розвитку (теорія змін) включає теорії соціального
прогресу і регресу.

Теорія соціальної поведінки індивідів вивчає залежність між соціальною
ситуацією і реакцією індивіда на неї, стереотипи поведінки людей.
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Теорія поведінки спільнот з'ясовує загальні закономірності поведінки
великих мас людей (натовпів) у кризові періоди.

Порівняно із загальною соціологічною теорією, спеціальні та галузеві
соціологічні теорії мають вужчі сфери застосування. Вони вивчають певні,
відносно автономні, сфери суспільного життя, закономірності і тенденції їх
розвитку, механізми дії.

Спеціальні соціологічні теорії досліджують розвиток та відтворення
людиною окремих соціальних спільнот, а також суть і основні характеристики
людини соціальної. До спеціальних соціологічних теорій належать: соціологія
особистості, соціологія сім'ї, соціологія молоді, соціологія міста чи села,
соціального стану чи класу, соціологія нації тощо.

Галузеві соціологічні теорії вивчають механізми життєдіяльності та
функціонування соціальних спільнот у певних сферах суспільного життя, а також
процеси соціалізації особистості. Серед галузевих соціологічних теорій можна
виділити соціологію культури, політики, вільного часу, праці й управління, освіти,
девіантної поведінки, права, громадської думки, електоральної поведінки.

Всю структуру соціологічних знань поділяють на три основних рівні, які
розрізняються глибиною соціологічного аналізу суспільних явищ та широтою
узагальнень та висновків:

• Загальний, або найвищий, рівень соціологічного знання представлений загально-
соціологічними теоріями: відбувається розмежування предметних галузей
соціології з іншими суспільними науками; розробляються загально-соціологічні
теорії, необхідні для вивчення і осмислення соціальних явищ; визначаються
напрямки наукового пошуку; виробляються загальні підходи для інтерпретації
емпіричних фактів. Загальна соціологічна теорія дає уявлення про суспільство як
систему соціальних механізмів, формулює основні методологічні підходи до
соціологічного аналізу, а саме: вимоги системного аналізу, стратифікаційно-
класового підходу, генетичного аналізу, комплексного, конкретно-історичного
підходу, принципу зв’язку і взаємообумовленості явищ і т.п. Загальна соціологічна
теорія відображує визначальні тенденції становлення і функціонування соціальних
спільнот, роль і місце в цих процесах людини як істоти соціальної.

• Середній рівень соціологічних знань є своєрідним ланцюгом між теоретичною
соціологією і конкретно-соціологічними дослідженнями. Він застосовується для
дослідження того чи іншого соціального інституту, соціального явища, сфер
життєдіяльності людей, тобто там, де емпіричні дослідження вимагають
теоретичного обґрунтування і відповідного аналізу. Спеціальні соціологічні теорії
досліджують розвиток і відтворювання людиною окремих соціальних спільнот,
уточнюють положення загальної соціологічної теорії відносно окремих видів,
механізмів соціальної взаємодії.
Галузеві соціології виникають на перетині різних наукових дисциплін; це:
соціологія політики, економічна соціологія, соціологія культури, сім’ї, освіти тощо.
Розрізняють три види спеціальних соціологічних теорій:
теорії, які вивчають закони розвитку і відтворювання соціальних спільнот
(соціологія міста, села, етносоціологія тощо);
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галузеві соціологічні теорії, які вивчають закономірності і механізми
життєдіяльності спільнот в окремих сферах (економічна соціологія, соціологія
праці і управління, соціологія політики і т.п.);
теорії, які аналізують окремі елементи соціального механізму (теорія соціального
контролю, соціальної активності, соціологія організації, теорія комунікацій і т.п.).

Саме спеціальні соціологічні теорії здійснюють перехід від загальних
концептуальних понять до операціоналізації, завдяки чому можна “вимірювати
процеси”. Наприклад, щоб досліджувати ефективність телебачення, треба перейти
від загальних понять суспільної свідомості, “духовного життя” до понять
спеціальних соціологічних теорій: “телевізійна аудиторія”, “зацікавленість”,
“задоволеність”, а потім розробити систему показників, індикаторів.

Виникнувши як наука, що досліджує, перш за все, соціальну сферу
суспільства, соціологія в процесі розвитку розширює рамки свого наукового
пошуку. На перетині різних наукових дисциплін виникають такі структурні
елементи соціології, як галузеві соціології: соціологія політики, економічна
соціологія, соціологія культури, сім’ї, освіти тощо. В кожному об’єкті (політиці,
економіці та ін.) соціологія знаходить свій “соціологічний” предмет. Це, перш за
все, людські потреби, інтереси, цінності, мотиви поведінки, соціальна структура і
соціальні відносини.
• Емпіричний або прикладний рівень соціологічних знань застосовується там, де
емпіричні дослідження не вимагають всебічного теоретичного обґрунтування і
аналізу, наприклад, у вивченні мотивів поведінки в малих групах, визначенні рівня
соціальної напруженості в трудовому колективі, виявленні думки людей з тієї чи
іншої проблеми тощо. Конкретно-соціологічний аналіз — це емпіричні
соціологічні дослідження і узагальнення соціальних фактів, це теорія, методика і
техніка конкретно-соціологічних досліджень. Конкретно-соціологічний аналіз
являє собою вимірювання конкретних соціальних процесів на основі тих підходів,
принципів, понять, які дають загальна соціологічна і спеціальні соціологічні теорії.
Зрозуміло, що всі ці компоненти наукового знання пов’язані між собою: не можна
узагальнити в струнку систему всю різноманітність соціальних процесів без
науково обґрунтованої теорії, яка, у свою чергу, повинна підживлюватися
первинною соціологічною інформацією про зміни і нові тенденції в розвитку
сучасного суспільства.

Сучасна соціологія - це складно структурована галузь наукового знання. Є різні
підходи до розуміння структури соціології. Найбільш відомим є підхід до
розуміння структури соціології, започаткований Р.Мертоном -сучасним
американським соціологом. За його концепцією, соціологія має трирівневу
структуру.

Перший рівень - загальна соціологія або теоретична соціологія , або загальна
соціологічна теорія. Вона подає абстрактно-узагальнений аналіз суспільства як
такого, досліджує соціально-повні процеси, виявляє загальні закони
функціонування суспільства, його окремих частин, визначає концептуальні засади
соціології, в межах загальної соціології формулюються та обґрунтовуються
концепції соціальної дії, соціальної взаємодії, соціального обміну, структурного
функціоналізму, конфліктології тощо.

Другий рівень - соціологія конкретного суспільства, яка описується двома
відносно самостійними теоретичними підсистемами:
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• спеціальними соціологічними теоріями, що вивчають соціальні зв'язки між
суспільством уцілому і даною сферою спільного життя, тобто, власне соціальну
сферу, а також утворення людьми окремих груп, спільнот
(наприклад, соціологія особистості, гендерна соціологія, соціологія міста,
соціологія соціальних відхилень, соціологія адаптацій, соціологія бідності
тощо);

• галузевими соціологіями, які вивчають соціальні аспекти різних видів людської
діяльності, (наприклад, соціологія бізнесу, соціологія праці, соціологія освіти,
соціологія релігії, соціологія політики тощо). Спеціальні соціологічні теорії та
галузеві соціології мають більш вузьку

зону вжитку порівняно із загальною соціологією, тому їх інколи називають "малі
соціології".

Третій рівень - рівень конкретних соціологічних (емпіричних) досліджень, які
проводяться за допомогою спеціальних процедур та дослідницьких методик з
метою отримання нового знання про соціальну реальність.

Досить розповсюдженим у сучасній соціології є підхід до структурування
соціологічного знання з точки зору мети та завдань дослідження, згідно з яким
виокремлюють:
• фундаментальну соціологію, яка спрямована на побудову самої теорії,

методології, на подальший розвиток власне науки соціології;
• прикладну соціологію, спрямовану на вирішення практичних завдань, що стоять

перед суспільством, та вироблення практичних рекомендацій щодо
удосконалення функціонування суспільних механізмів. У складних умовах
сьогодення, коли Україна знаходиться у стані

реформування, фундаментальна наука переживає не найкращі свої часи. В умовах
запровадження ринкових відносин здатність до виживання демонструє переважно
прикладна соціологія, причому попит на неї обмежується, як правило, ринком
політичних послуг (зокрема, електоральних), а також маркетинговими
дослідженнями.

Широко відомим є також підхід до структури соціології з точки зору методів та
рівня отриманого знання, згідно з яким виокремлюють:
• теоретичну соціологію, яка спрямована на вивчення сутності суспільства,

закономірностей його функціонування з пріоритетним значенням класифікації,
систематизації, узагальнення, абстрагування тощо;

• емпіричну соціологію, яка має на меті накопичення фактичного матеріалу,
аналіз документів, статистики, спостереження тощо. З точки зору предмета
вивчення розрізняють:

• макросоціологію, яка спрямована на вивчення суспільства як цілісного
організму або окремих його складових (увага зосереджена на дослідженні
структурних компонентів суспільства, великих соціальних груп, світових
систем тощо);

• мікросоціологію, яка спрямована на вивчення повсякденного життя людини у її
найближчому оточенні (у центрі уваги міжособистісні взаємодії людей з
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акцентом на дослідженні ) особливостей поведінки, мотивацій, спілкування
тощо).
Мікросоціологію  ще  називають  інтерпресивною  (пояснюючою),  або
гуманістичною соціологією, тому що вона спрямована на вивчення життєвого
світу людини, її поведінки у малих групах.

3. Методи соціології
Дослідницька діяльність є неможливою без використання певних методів.

Метод (з гр. — "шлях до чого-небудь", у ширшому розумінні — шлях, спосіб
дослідження) — це спосіб, сукупність прийомів і процедур практичного і
теоретичного пізнання дійсності, технологічний принцип вивчення об'єкта.
Методи — це правила, за допомогою яких здійснюється дослідницька діяльність,
вони мають бути стандартними й однозначними; якщо немає стандартизації й
однозначності — немає правил, а немає правил — немає методу; немає методу —
немає логіки.

У соціологічних дослідженнях розрізняють методи теоретичні й емпіричні
(практичні).

1. Теоретичні методи. їх ще називають загальнонауковими, оскільки ними
послуговуються усі без винятку наукові дисципліни: хімія, математика, фізика,
астрономія, історія та ін. Вони включають у себе основні процедури логіки, вимоги
до обґрунтування знання, правила виведення висновків тощо.

До теоретичних методів належать:
Абстрагування — сходження від конкретного до абстрактного, від емпіричного до
теоретичного. Цей метод включає три способи застосування: абстрагування за
допомогою відволікання (розгляд окремих рис або властивостей об'єкта без зв'язку
з іншими й об'єктом в цілому); абстрагування за допомогою ототожнення
(вивчення об'єкта на підставі обмеженого набору його ознак, що є певним його
спрощенням і узагальненням);абстрагування за допомогою ідеалізації (розумове
конструювання ідеальних об'єктів).

Системно-структурний метод — розглядає об'єкт пізнання як систему, що
складається ві структурних елементів з визначеними функціями. Кожне соціальне
явище є складною системою, яка, одночасно, є структурним елементом іншої,
ширшої системи і складається з елементів, які, в свою чергу, є системами з іншими
структурними елементами.

Порівняльний (компаративний) метод — це встановлення подібності та
відмінності, що ґрунтується на підставі спів падання чи не спів падання певних
ознак об'єктів.
Типологічний метод — групує факти у якісно визначені типи на підставі властивих
їм спільних ознак.
2. Емпіричні методи (практичні). Саме ці методи складають науковий апарат для
вивчення конкретних соціальних подій і фактів.
При зборі первинних даних використовують чотири основних методи, кожен з яких
має по два основних різновиди: опитування (анкетування та інтерв'ювання), аналіз
документів (якісний і кількісний (контент-аналіз), спостереження (невключене і
включене), експеримент (природній і штучний).
Охарактеризуємо емпіричні методи трохи детальніше.
Опитування.
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Анкетування.
Анкета (з фр.— розслідування) — упорядкований за змістом і формою набір
питань та висловлювань, що вміщені на одному чи кількох аркушах паперу.
Анкетою не можна назвати будь-який перелік запитань. Так, запитання журналіста
не вважаються анкетою, попри те, що вони є і послідовні, і логічні. Анкета повинна
бути адресована багатьом людям (респондентам). Логіка побудови питань в анкеті
відповідає цілям дослідження і спрямована на отримання тільки такої інформації,
яка дає можливість перевірити певні гіпотези.
Анкетування буває суцільним (наприклад, перепис населення — треба відзначити,
що це дуже витратний захід) і вибірковим. Вибірка має максимально точно
відображати всі основні параметри тієї соціальної групи, яку вивчають науковці.
Наприклад, Інститут Геллапа у США регулярно опитує і,6—2 тис. осіб, отримуючи
досить достовірні дані про все населення країни — 240 млн. американців. Ці і,5—2
тис. респондентів обирають таким чином, щоб вони якомога точніше у
пропорційному відношенні відображали населення країни. Тобто, якщо в країні 60
% становлять жінки і 60 % — чоловіки, з них, скажімо 30 % пенсіонери, а і6% —
мешканці сіл, то вибірка повинна максимально точно відповідати цим даним. І,
чим більше вибірка відповідатиме структурі досліджуваної групи, тим точнішою,
або, інакше кажучи, репрезентативнішою вона буде.

Про значення репрезентативності вибірки свідчить такий приклад, який уже
став хрестоматійним. Перед президентськими виборами 1931 р. американський
літературний журнал провів опитування, щоб з'ясувати, хто із кандидатів переможе
на президентських виборах — Рузвельт чи Лендон. Журнал розіслав 10 млн. анкет.
При цьому адреси були взяті із телефонних книг. Але організатори анкетування не
врахували, що наявність у людини телефону передбачає приналежність її до
певного соціального прошарку домовласників. А це породжує певний тип
соціальних очікувань. У результаті, здійснивши величезну роботу (розсилання й
опрацювання анкет), витративши великі кошти, журнал помилився, передбачивши
перемогу Лендона. А нікому на той час ще не відомий Джордж Геллап, на підставі
опитування тільки З тис. осіб, передбачив правильний результат виборів з точністю
до 3,5 %.
Інтерв'ювання. Якщо анкету респондент заповнює самостійно, то в інтерв'ю
запитання йому зачитує підготовлений спеціаліст. Інтерв'ю буває
стандартизованим, коли формулювання питань і їхній порядок є фіксованими, а
інтерв'юер не має права їх змінювати (наприклад, телефонне інтерв'ю), а також не
стандартизованим, яке схоже на журналістське. Результати не стандартизованого
опитування практично не піддаються стандартизованому опрацюванню, його мета
— отримати в експертів інформацію про невідоме явище, поглиблено вивчити
проблему, з'ясувати подробиці, які неможливо виявити шляхом стандартизованого
інтерв'ю.
Аналіз документів. Документом у соціології називають будь-яку інформацію,
зафіксовану в друкованому чи рукописному варіанті, магнітній стрічці, фото- чи
кіноплівці, картині, рисунку тощо. Таким чином, тут поняття "документ" є помітно
ширшим, ніж, скажімо, у юриспруденції чи практиці державного управління.
Розрізняють якісний і кількісний аналіз документів.
Якісний — тлумачення документів, їх всебічна інтерпретація шляхом з'ясування
основних думок та ідей конкретного тексту.



26

Кількісний (контент-аналіз) — формалізований метод інтерпретації текстів. Його
використовують для вивчення масивів однорідних документів (газети, телебачення,
радіо, анкети, платформ політичних і громадських організацій). При застосуванні
цього методу, спершу обирають певну смислову одиницю — символ, термін чи
поняття, позначені словом чи словосполукою — і підраховують у якому контексті
(позитивному, негативному чи нейтральному), і як часто вона вживається в
аналізованому документі. Наприклад, американський соціолог Гарольд Лассуел під
час Другої світової війни, використовуючи такий метод довів, що газета "Істинний
американець" є профашистськи тенденційною.
Спостереження. Включене спостереження — коли спостерігач безпосередньо
присутній у групі, за якою він спостерігає (У групі страйкарів чи пікетувальників,
або у будь-якій іншій соціальній групі). Так, наприклад, один із співробітників
Інституту філософії СРСР, свого часу з метою глибшого вивчення ціннісних
орієнтацій та ідеалів робітників, влаштувався на завод і пропрацював там більше
ніж півроку. Відомі навіть приклади, коли соціологи "включалися" у середовище
наркоманів, робітників-нелегалів з метою глибшого їх вивчення.
Невключене спостереження — коли спостерігач безпосередньо не присутній у
групі, за якою він спостерігає.
Перевагою методу спостереження (включеного і невключеного) є безпосередність
вражень дослідника, активне продукування гіпотез у процесі спостереження.
Недоліком методу спостереження варто вважати неможливість гарантувати
репрезентативність даних, у зв'язку з тим, що неможливо охопити спостереженням
велику кількість явищ, як і через значну ймовірність помилок при інтерпретації
подій. Тому цей метод доцільно застосовувати переважно у поєднанні з іншими
методами збору інформації.
Експеримент.
Його застосування в соціології є досить обмеженим. Серед багатьох вчених
побутує думка про неможливість застосування експериментальних методів при
аналізі соціальної проблематики. Однак науці відомі соціальні експерименти
Роберта Оуена, Фредеріка Тейлора чи Елтона Мейо, які намагалися створити для
певних груп особливі умови життя чи праці, відмінні від загальноприйнятих, і
перевірити таким чином як це відобразиться на ефективності їхньої праці, або, у
випадку Роберта Оуена, навіть як це вплине на саму сутність людини: чи зробить її
красивішою, розумнішою, добрішою тощо. Зрештою, існують експерименти, які
створило саме життя: соціальні революції, реформи, експерименти в межах різних
соціальних груп і царин суспільного життя — педагогіки, економіки, права та ін.
Серед соціальних експериментів розрізняють природні і штучні. Природні — ті, що
виникають не заплановано, стихійно. Наприклад, існує гіпотеза про те, що зі
скасуванням колгоспів в українському селі відбудеться перехід до фермерського
типу господарювання. Процес ліквідації колгоспів у багатьох областях нашої
країни вже завершено. Чи закінчиться експеримент щодо скасування колгоспної
системи успіхом та розвитком сільського господарства (а ця акція є фактично
масштабним соціальним експериментом), ми дізнаємося вже в найближчі роки.
Штучні експерименти охоплюють значно менші масштаби. Як правило, їх
застосовують у малій групі, або в обмеженому регіоні, а їх перебіг є
контрольованим. Один із варіантів: створюють дві групи — експериментальну та
контрольну. У першій запроваджують певні зміни, а у другій — залишають все по-
старому. Контрольна група стає еталоном для порівняння.
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4.Місце соціології у системі суспільних наук
Особливості предмета соціології та її функції визначають місце даної науки у

системі суспільних дисциплін. Органічно вписуючись
У системі наукового знання соціологія вже з моменту свого народження посіла

чільне місце серед загалу інших наук.
Фундатор соціології О.Конт вибудував, як відомо, класифікацію наук,

починаючи від найпростішої (математики) і закінчуючи найскладнішою
(соціологією). Маловідомий сучасному українцеві перший доктор соціології в
Україні М.Шаповал (1882-1932 рр.) зауважував: "Після того, як значна більшість
людей навчиться розуміти природу суспільної організації, коли суспільне життя
стане предметом пильного вивчення, соціологія стане справою не окремих
піонерів, а першою наукою, яку мусить пізнати людина".

Серед найголовніших особливостей соціології як науки слід виокремити
наступні:
• соціологія є генералізуючою наукою, яка вивчає типові, родові, повторювальні у

часі і просторі процеси на відміну від індивідуалізуючи наук, предметом яких є
унікальні, неповторні у просторі і часі, явища. На цю відмінність соціології
перший вказав американський вчений російського походження П.Сорокін.
Візьмемо для прикладу два соціальні явища: Французька буржуазна революція
та Велика Вітчизняна війна. Якщо історія - індивідуалізуюча наука - у вивченні
даних явищ буде робити наголос на унікальному, неповторному, оригінальному,
що зумовлюється специфічністю та індивідуальністю даних явищ (Велика
Вітчизняна, французька буржуазна), то соціологія - генералізуюча наука -
зосереджуватиме увагу на соціально типовому, повторювальному, подібному у
явищах, що взято за приклад (революція, війна);

• якщо конкретні науки вивчають одну спеціальну сферу суспільства (наприклад,
економіка - економічну сферу, юриспруденція - правову, політологія -
політичну), то соціологія вивчає цілісні суспільні структури, а також те спільне,
що притаманне кожній сфері життя суспільства, але не є предметом їх
спеціального вивчення. Саме тому часто зустрічаємо такі словосполучення:
соціально-економічні, соціально-політичні, соціально-правові, соціально-
культурні явища, процеси, феномени тощо;

• соціологія вивчає зв'язки між різними сферами життя суспільства. Наприклад,
економічні цикли - це предметна сфера економіки, а правопорушення та
злочини - це сфера вивчення права. Для соціології важливим буде встановити
співвідношення, що фактично виходять за межі згадуваних дисциплін. Так,
соціологію буде цікавити те, як саме змінюється динаміка правопорушень,
злочинів відповідно до циклів економічного розвитку;

• соціологія слугує методологією для інших гуманітарних І дисциплін. У її межах
розробляється та удосконалюється методологія та методика конкретних
соціологічних досліджень. Результати проведених досліджень мають широке
використання в усіх суспільних дисциплінах;

• подальший розвиток соціології та інших суспільних наук, починаючи з 30-х
років XX століття, обумовлює виникнення та розширення нових галузей знань:
біосоціології, соціопсихології, соціоніки, соціолінгвістики, соціальної екології
тощо.
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Узагальнення.
Система суспільних наук являє собою систему передусім тому, що всі її структурні
елементи, маючи конкретний предмет дослідження, пов'язані між собою.

Сукупність наук, що вивчають один і той же об'єкт та поєдних між собою
логічними зв'язками, спільними законами, категоріями та методами, називається
міждисциплінарною матрицею.

До міждисциплінарної матриці соціологічного знання належать такі науки як
філософія, історія, економіка, психологія, антропологія та інші.

Але специфіка соціології в тому, що саме соціологічне знання внутрішньо теж
глибоко диференційоване і являє собою функціонально пов'язану систему.

Сукупність галузевих напрямків соціології, її окремих сфер та підсистем
називається внутрішньо дисциплінарною матрицею. До неї належать: соціологія
міста, соціологія культури, соціологія релігії, соціологія праці, соціологія сім'ї,
етносоціологія та багато інших.

Питання для самоперевірки і повторення
2. Яке місце займає соціологія в системі сучасних наук ?
3. Чим відрізняється соціологія від інших наук про суспільство?
4. Як визначається об'єкт і предмет соціології? В чому полягає їх відмінність?
5. Що ви розумієте під терміном «соціальне»?
6. Що таке «соціальний закон»?
7. За якими критеріями здійснюють типологізацію соціальних законів?
8. Якими основними категоріями оперує соціологія?
9. Що ви розумієте під методом(методами) і прийомами соціології?
10.В чому відмінність позитивізму від розуміючої соціології? 10.Якою є
структура соціологічного знання?

11.Чим відрізняється теоретична соціологія від емпіричної соціології?
12.Чим відрізняється макросоціологія від мікросоціології?
13.У чому суть основних функцій соціології?
14.Що дає знання соціології сучасній людині?
15.Чому зростає значення соціології в наш час?
16.Чим різняться соціологія як наука від соціології як навчального предмета? 17.В чому
проявляється зв'язок соціології з іншими науками?

Література до теми:
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К,

2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.Гю

Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія
Тема 1.1.Соціологія як наука.
Лекція: ___1___ год.

Тема 1.1.3. Історія становлення соціології в країнах Західної Європи та США
1. Початок теоретичної соціології як окремої науки (перша половина ХIХ ст.).
2.Еволюціоністська соціологія Г. Спенсера.
3. Матеріалістична соціологія К. Маркса.
4.Соціологічна думка на зламі ХIХ—ХХ століть. Соціологічна концепція Е.
Дюркгейма.
5. М. Вебер і його соціологічна доктрина.
6. Сучасні соціологічні концепції.

Мета заняття:
Студенти повинні знати початок теоретичної соціології як окремої науки,
еволюціоністську соціологію Г. Спенсера, матеріалістичну соціологію К. Маркса,
соціологічну думку на зламі ХIХ—ХХ століть та соціологічну концепцію Е.
Дюркгейма, соціологічна доктрина М.Вебера та сучасні соціологічні концепції.
Студенти повинні вміти пояснити об’єктивні фактори які зумовили становлення
соціології як самостійної науки та дайте порівняльну характеристику соціологічних
поглядів О. Конта, Г. Спенсера та К. Маркса та які соціологічні ідеї були
притаманні творчості Е. Дюркгейма та М. Веберу та основні напрямки розвитку
сучасної соціологічної теорії.

План заняття:
1. Початок теоретичної соціології як окремої науки (перша половина ХIХ ст.).
2.Еволюціоністська соціологія Г. Спенсера.
3. Матеріалістична соціологія К. Маркса.
4.Соціологічна думка на зламі ХIХ—ХХ століть. Соціологічна концепція Е.
Дюркгейма.
5. М. Вебер і його соціологічна доктрина.
6. Сучасні соціологічні концепції.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: соціологія, еволюціоністська соціологія
Г. Спенсера, матеріалістична соціологія К. Маркса, соціологічна концепція Е.
Дюркгейма,  соціологічна доктрина та сучасні соціологічні концепції.

Матеріал для викладання.
1.Початок теоретичної соціології як окремої науки (перша половина ХIХ ст.).
Огюст Конт — засновник нової науки соціології. При вивченні цього питання слід
звернути увагу на те, що корені соціологічної науки сягають часів античності —
ідей Платона й Арістотеля, Геродота та інших, а далі — на ту “протосоціологію”,
яка викрісталізовувалася у соціально-філософських роздумах Т. Мора і
Н. Макіавеллі, Б. Спінози і Г. Гроція, Т. Гоббса і Дж. Локка, А. Сміта і
Ш. Монтеск’є та багатьох інших мислителів минулого.
Проте у вигляді окремої наукової галузі соціологія виникає лише у першій
половині ХIХ ст. під впливом епохальних зрушень у соціальному бутті, що
отримали найменування революцій: політичної, економічної, інтелектуальної.
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Радикальна природа цих змін — новий соціальний порядок, демократизація,
бюрократизація державного управління, індустріалізація, урбанізація,
секуляризація, раціоналізм і гуманізм, які стали могутніми чинниками, під впливом
котрих склалася соціологія.
Огюст Конт (1798 — 1857) увійшов в історію науки як основоположник
філософського позитивізму та соціології. Уже самим терміном “позитивний”
(“позитивізм”) О. Конт протиставляє свою філософію і соціологію старим
(“негативним”) уявленням. Інакше кажучи, поняття “позитивне знання” (пізнання)
є строго науковим, на відміну від спекулятивного, метафізичного, абстрактного,
аморфного, неконструктивного та ін.
Конт вводить так звану лінійну систему класифікації форм наукового знання. Він
розміщує науки згідно з історією їх виникнення і розвитку і у зв’язку із зележністю
одна від одної, коли знання попередньої науки є необхідною умовою для розвитку і
знання наступної: математика — астрономія — фізика — хімія — фізіологія
(біологія) — соціальна фізика (соціологія).
Ця залежність однієї науки від другої зумовила пізню появу соціальної фізики —
соціології. Соціологія теж абстрактна наука, що не має прикладного характеру;
вона одна з найскладніших у контовській системі, оскільки вивчає конкретний
об’єкт — суспільство, людину, які є найбільш складними явищами.
Конт не лише вводить новий термін, а й розробляє досить повну систему
соціологічного знання, окреслює предмет, структуру, визначає пізнавальні засоби і
можливості нової науки. Він виступає за необхідність створення “позитивної
соціології” як науки, що спирається на дані спостереження, експерименту,
порівняльного та історичного методів.
О. Конт був одним із мислителів, хто приділяв велику увагу методологічним
проблемам. У відповіді на запитання “як віднаходити, систематизувати й
використовувати факти соціального життя?” він запропонував кілька
дослідницьких принципів, сформульованих у чотирьох методах нової науки:
спостереження, експеримент, порівняння та історичний аналіз.
2. Еволюціоністська соціологія Г. Спенсера. Соціологічна система Спенсера
(1820 — 1903) грунтується на трьох основних елементах: еволюційній теорії,
органіцизмі та вченні про соціальні організації — інститути.
Ідея еволюції Г. Спенсера спиралася на науковий природничий матеріал, свій
еволюціонізм він поширював на всі без винятку явища природи та суспільства —
космічні, хімічні, біологічні, соціальні. Спенсер вважав, що навіть такі феномени,
як психологія і культура, — природні за своїм походженням і тому розвиваються за
законами природи, а отже, й еволюції.
Еволюція — це поступовий процес безперервної інтеграції матерії, що перетворює
її з невизначеної і непов’язаної однорідності (маси елементів) у визначену
різнорідність. Так, сонячна система виникає з розсіяної і безладної матерії та
утворює взаємопов’язану компактну систему планет. Суспільство виникає як
об’єднання людей у зв’язку зі зростанням їх чисельності чи поступовим злиттям
маленьких володінь у провінції, королівства та імперії.
Г. Спенсер категорично виступає проти соціальних революцій і навіть радикальних
реформ, які неодмінно порушують і руйнують природній процес еволюційного
розвитку, що призводить до занепаду суспільства, спричиняє конфлікти, безладдя
та зубожіння. Учений розглядає соціальні революції як історичні патології і порів-
нює їх із тими наслідками для організму, які викликаються захворюванням шлунка.
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В аналізі суспільства та соціальних явищ спенсерівська соціологічна система
спирається на принципи органіцизму, оскільки в ній соціальна система
уподібнюється живому організмові. Г. Спенсер дає високу оцінку ідеям О. Конта
про зв’язок соціології (соціальної фізики) з біологією і її залежність від останньої.
Проте біологічний та соціальний організми, на його думку, мають істотні
відмінності: у суспільства нема чітко окресленої форми, суспільство виступає
несталою цілісністю, здатність відчувати й мислити притаманна всім складовим
елементам суспільства, кожний індивід відносно автономний у системі цілісного
суспільства на відміну від структурних елементів біологічного організму; в
біологічному організмі складові елементи підпорядковані цілому й існують заради
цього, у суспільства не індивиди існують заради суспільства, а суспільство — заради
блага кожного окремого члена.
Виходячи зі свого еволюційного вчення, зокрема “закону групування”, Г. Спенсер
показує, що на фазі надорганічної еволюції виникають і розвиваються
спеціалізовані “соціальні органи”, які він назвав “соціальними інститутами”.
Сукупність взаємодіючих інститутів утворює цілісну соціальну організацію —
суспільство.
В “Основах соціології” Спенсер виділяє й аналізує шість типів соціальних
інститутів: домашні (сім’я, шлюб), обрядові чи церемоніальні, політичні, церковні
(релігійні), професійні та промислові. Він розкриває, як історично завдяки розвитку
соціальних інститутів у суспільстві відбулася еволюція стосунків між людьми (від
первісної людини до сучасної) внаслідок еволюції знання, мови, моралі, мистецтва,
зростання інтелектуального потенціалу суспільства тощо.
3.Матеріалістична соціологія К. Маркса. Марксизм, на відміну від гегельянства,
позитивізму чи функціоналізму, виступає не лише як напрям теоретичної думки, а і
як впливова течія суспільно-політичної думки, що тісно пов’язана з масовими
соціальними рухами минулого і нашого сторіччя (насамперед із соціалістичним
робітничим рухом).
З приходом до влади комуністичних режимів спочатку в Росії в 1917 р., а потім і в
інших країнах відповідним чином модифікований марксизм став офіційною
державною ідеологією. У колишньому СРСР марксизм-ленінізм тривалий час
виступав у ролі квазірелігійної системи, догматами якої освячувалася тоталітарна
політика. Багато сучасних західних соціологів, критично сприймаючи зміст цієї
концепції, не заперечують водночас історичних заслуг К. Маркса у формуванні та
розвитку соціологічної думки. Його ім’я називають поряд з іменами Конта,
Дюркгейма, Вебера та інших класиків цієї науки.
Результати теоретичних розв’язок К. Маркса у соціологічній галузі можна звести до
трьох основних моделей: базису-надбудови, “органічної цілісності суспільства” та
“діалектичного розвитку” його.
Відносно Марксової ідеї “базису-надбудови” слід відмітити наступне: ті функції,
які згідно з Контом і його послідовниками мала виконувати соціологія, фактично
вже виконує, як переконаний Маркс, політична економія — наука про економічну
структуру суспільства.
У творах К. Маркса категорії економічної науки виступають чимось на зразок
універсального ключа практично до всіх філософських, політичних та
культурологічних проблем. Так, торкаючись фундаментальної проблеми
філософської антропології — проблеми сенсу людського існування (“сутності
людини”), Маркс намагається прямо й безпосередньо пов’язати її з дією механізмів



32

поділу суспільної праці і функціонування інститутів приватної власності та грошей.
Автор переконаний, що перебудова економіки на комуністичних засадах, ліквідація
приватної власності та тотальне усуспілення всього дають ключ до вирішення
“останніх питань” людського буття.
Згідно з матеріалістичним або, точніше, економічним розумінням історії система
матеріально-виробничих відносин становить першооснову, “базис”, на якому
грунтуються всі інші стосунки людей — правові, політичні, ідеологічні. Економічна
сфера у такому випадку набуває значення певної субстанції, або є “незалежною
змінною” щодо інших соціальних явищ і процесів. Хоча прихильники марксизму
формально не заперечували і так званого “зворотного впливу” надбудови на базис,
детальної розробки теорія взаємовпливу економічних і правових, політичних і
культурних інститутів у межах марксизму не набула.
Відносно марксистської ідеї “органічної цілісності суспільства” слід підкреслити,
що сам Маркс неодноразово вживає стосовно суспільства такі вирази, як
“соціальний організм”, “органічна цілісність”, “тоталітарність” тощо. “Теперішнє
суспільство, — пише він, — не твердий кристал, а організм, який здатний до
перетворень і перебуває у постійному процесі перетворень”. Засновник марксизму
надавав винятково великої ваги проблемі функціональної інтеграції сучасного
йому суспільства, де всі елементи, як він вважав, підпорядковані одній меті. Таким
чином, можна зробити висновок про певні типологічні паралелі між марксизмом та
ідеями спенсерівського соціологічного органіцизму.
Не менш важливу роль у Марксовому розумінні суспільства відіграє “принцип
діалектичного розвитку”. Йдеться насамперед про відношення єдності і
взаємозаперечення між різними структурними рівнями й елементами суспільства, а
також між різними фазами процесу його розвитку. Діалектичний принцип орієнтує
на вивчення процесів суспільної динаміки як певних фаз, де гармонійні зв’язки
порушуються дисонансами і конфліктами, розв’язання яких дає підставу до
відновлення гармонії на якісно іншому рівні.
Особливо плідною у науковому відношенні виявилася ідея діалектичного
поєднання об’єктивних і суб’єктивних факторів суспільного розвитку. Не
вживаючи ще термін “соціальна дія”, К. Маркс надавав водночас винятково великої
ваги “діяльному факторові”. “Історія, — підкреслював він, — це не що інше, як
діяльність людини, що досягає своїх цілей”. Процеси соціальних змін, за Марксом,
здійснюються не самі по собі, а лише внаслідок людської діяльності та шляхом цієї
діяльності.
Новітня історія не лише поставила під сумнів багато Марксових соціальних
передбачень та висновків: зростання злиденності робітничого класу, неминучість
загострення класової боротьби та пролетарської революції, негативна роль
приватної власності в економічному розвиткові, незворотність історичного процесу
тощо. Новітня історія позбавила грунту чи видозмінила роль, обмежила сфери
використання понять Марксової соціологічної теорії.
У ході історичного розвитку була змінена дія багатьох факторів, які зумовили
суспільну цілісність капіталістичного ладу середини ХIХ ст.: характер виробничих
відносин, форми власності, рівень продуктивних сил, головні класи та соціальні
групи тощо. Змінилися соціальні реалії, на яких будувалася Марксова схема
історичного розвитку, наукова обгрунтованість і діалектичний дух Марксового
підходу дедалі більше видалялися догматичним витлумаченням його ідей.
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Марксова соціологічна теорія протягом століття була джерелом, вихідною точкою
низки концептуальних підходів до пояснення суспільних процесів. Їх
багатогранність зумовила широке розмаїття різних концепцій, що спиралися на ту
чи іншу частину теоретичної спадщини видатного вченого.
4.Соціологічна думка на зламі ХIХ—ХХ століть. Соціологічна концепція Е.
Дюркгейма. Розглядаючи це питання, слід звернути увагу на те, що вихідним
моментом наукових пошуків Е. Дюркгейма стало прагнення вичленити як предмет
соціології таку реальність, якою не займається жодна з інших наук. Згідно з
твердженням ученого, такими є соціальні факти, які у сукупності складають
соціальну реальність в цілому.
Відмітна ознака соціальних фактів — їх незалежне від індивідів буття і здатність
чинити на останніх примусовий вплив. Соціальне як вияв колективних утворень є
реальністю вищого типу. Колективні вірування, почуття, уявлення — суть
цілісності, вони не зводяться до індивідуальних психічних станів. Не можна,
підкреслює французький соціолог, виводити колективні уявлення з індивідуальних,
як не можна виводити суспільство з індивіда, ціле — з частин, складне — з простого.
Причини соціальних фактів треба шукати в інших соціальних фактах, а не в стані
індивідуальної свідомості. Наприклад, якщо людину позбавити мови, мистецтва,
науки, моралі, вірувань, то вона деградує до рівня тварини. Характерні атрибути
людської природи походять від суспільства. Але, з іншого боку, суспільство не існує і
не живе інакше, як тільки в індивідах і завдяки їм.
Важливої методологічної ваги Е. Дюркгейм надає поняттям соціальної норми і
соціальної патології. Свої міркування на цю тему він називає правилами щодо
розмежування нормального і патологічного. Французький вчений вважає за
можливе розмежовувати між “здоровим” і “хворим” у різних категоріях соціальних
явищ і переконаний в існуванні об’єктивних критеріїв зазначеного розмежування.
Такою ознакою може бути поширеність певного явища по всьому “суспільному
полю” або, навпаки, його рідкісність, винятковість. “Ми будемо, — стверджує
Дюркгейм, — називати нормальними факти, які мають найбільш поширені форми;
інші ж ми назвемо хворобливими або патологічними… Можна сказати, що
нормальний тип збігається з типом середнім і що будь-яке відхилення від цього
еталону здоров’я є хворобливим явищем”.
Торкаючись проблеми злочинності, Дюркгейм виступає проти загальноприйнятого
розуміння злочину як соціальної патології, оскільки за всіма ознаками його можна
вважати за нормальний факт. Підтвердженням цьому є, на його думку,
поширеність злочинності в усіх без винятку суспільствах, статистичні коливання її
динаміки і, нарешті, історична й регіональна відносність критеріїв розмежування
між нормою і виходом за її межі, злочином. Однак, зауважує він, існування
злочинності нормальне доти, доки воно не сягає певного для кожного суспільства
рівня, котрий, на його думку, може бути встановлений емпіричним шляхом.
Особливе значення Е. Дюркгейм приділяв з’ясуванню природи зв’язків
солідарності між людьми, що об’єднуються в певний “суспільний вид”.
Суспільство, на думку французького вченого, взагалі немислиме без солідарності
людей. Реально існують і доступні спостереженню різні форми солідарності:
родинна, професійна, релігійна, національна та ін.
У пошуках джерел солідарності соціолог звертається до суспільного поділу праці.
Він вважає, що, обмінюючись продуктами своєї діяльності, члени суспільства
потрапляють у залежність один від одного. У цьому плані суспільний поділ праці
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інтегрує індивідів, забезпечує єдність соціального організму, створює почуття
солідарності. Солідарність за Дюркгеймом — вищий моральний принцип,
універсальна цінність, що визначається всіма членами суспільства. Оскільки
“потреби у суспільному порядкові, гармонії, солідарності визначаються всіма за
моральні”, то моральним є й поділ праці. Звідси, на думку соціолога, моральні
норми виступають головною цементуючою силою промислового суспільства, яка
здатна забезпечувати високий ступінь інтеграції різноманітних соціальних структур
— чи то родина, церква, політична партія, держава та ін.
Е. Дюркгейм, як і його сучасники, був свідком посилення соціальних конфліктів і
глибокої кризи цінностей. Моральна дезорганізація, доводить соціолог, не менш
небезпечна в соціальному відношенні, аніж дезорганізація економічна. Одним із
промовистих свідчень моральної дезорганізації суспільства, його переходу до стану
неупорядкованості (тобто відходу від нормального стану соціальності) виступає
зростання кількості самогубств у провідних західноєвропейських країнах.
Самогубство розглядається Дюркгеймом як соціальний факт, тобто насамперед як
об’єктивно існуючий, незалежний від індивідуальних психологічних мотивів
процес зміни станів колективної свідомості, який піддається статистичному
аналізу. Про це свідчить стабільність відсотку самогубств у різних народів (це
число стабільніше, аніж відсоток загальної смертності). Дати раціональне
пояснення цьому факту і мусить соціологія, об’єктом якої виступають саме
соціальні факти суїцидної поведінки.
Дюркгейм підкреслює, що серед психічнохворих найчастіше мають місце
самогубства маніакального типу (викликані мареннями, галюцінаціями тощо),
меланхолічного типу (глибока депресія, викликана хворобою), самогубства
внаслідок одержимості нав’язливими ідеями і так звані імпульсивні самогубства.
Значну увагу соціолог приділяє аналізові расових та спадкових факторів
самогубства, підкреслює збільшення випадків суїциду людей похилого віку.
Не заперечуючи всієї складності та багатоманітності комплексу причин, котрі
зумовлюють факт суїцизму, Дюркгейм водночас указує на стан соціального
середовища як головний детермінуючий фактор; відсоток самогубств кардинально
змінюється всякий раз, коли різко змінюються умови соціального середовища. “…
Якщо індивід так легко схиляється під тиском життєвих обставин, то це відбу-
вається тому, що стан суспільства, до якого він належить, уже перетворив його на
легку здобич, готову для самогубства”.
Завершуючи огляд соціологічної концепції Е. Дюркгейма, слід зазначити, що його
теоретична спадщина і сьогодні знаходиться в центрі гострих дискусій.
5.М. Вебер і його соціологічна доктрина. Наукові розробки Вебера належать до
так званої гуманістичної соціології. Представники гуманістичної соціології
вважали, що соціальні явища не є об’єктами, які належить вивчати за допомогою
методів природознавчих наук. Онтологічний статус соціальної дійсності вимагає
застосування інших — відмінних від природознавства — стандартів науковості.
У цілому для гуманістичної соціології характерно робити акценти на визначенні
соціальних фактів зсередини, а не ззовні. Її представників більше хвилюють цілі
індивідів, аніж їхня зовнішня поведінка, вони цікавляться не стільки об’єктивною
ситуацією, в якій опиняються індивіди, скільки тим, як саме вони витлумачують
дану ситуацію. Вебера цікавить не всіляка взаємодія індивідів, а тільки така, в якій
ті беруть участь осмислено, свідомо.
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Важливе місце в науковій творчості М. Вебера займає проблема побудови теорії у
соціальних науках. Соціологія, як і інші гуманітарні дисципліни, у своїй
дослідницькій практиці не може не спиратися на певні загальні принципи й
категорії. Категорії соціальних наук — це не прямі адекватні реальності, а “ідеальні
типи”, які фіксують певні загальні риси окремих соціальних явищ і процесів.
Ідеальними типами німецький дослідник називав такі поняття, як “капіталізм”,
“феодалізм”, “господарство”, “християнство” та ін.
Значну увагу М. Вебер приділяє також питанню про суб’єктивну позицію
дослідника-гуманітарія. Наукове дослідження, на його думку, мусить бути
максимально об’єктивним, тобто таким, що грунтується на фактах і тільки на них.
А це значить, що власне ставлення дослідника до об’єкта дослідження має
залишатися “поза дужками” дослідницького процесу.
Вебер вважав, що вчений повинен залишити власні переконання й оцінки за
межами своєї науки. Інакше вони впливатимуть на об’єктивність наукового
дослідження. І тоді замість об’єктивних результатів, вважав німецький соціолог, ми
отримаємо лише наукоподібний вияв партійної позиції дослідника. Практично-
політичні настанови й науковий аналіз політичних утворень, партійних позицій —
це дві окремі сфери, змішувати які неприпустимо. Якщо дослідники не можуть
відмовитися від практичних оцінок, то вони, за рекомендацією Вебера, повинні
дотримуватися позиції “інтелектуальної чесності”. Тільки знання, вільне від
оцінок, норм та ідеалів, оголошувалося вченим єдино об’єктивним. Німецький
соціолог вважав, що судити про значущість людських цінностей — справа віри,
спекулятивного споглядання життя й світу та їх смисл, а не предмет емпіричної
науки.
Соціологію М. Вебер визначає як науку, що намагається пояснити свій предмет —
соціальну дію — на основі розуміння. Розуміння для німецького соціолога є
специфічною категорією, за допомогою якої можна пояснити людську поведінку.
При цьому “дією” він називає будь-які вчинки людей, з якими останні пов’язують
певний суб’єктивний смисл. Як синонім “дії” соціолог іноді вживає вираз
“поведінка”.
Об’єктом соціологічного аналізу в працях М. Вебера виступають також політичні
та правові відносини минулого й сучасного. Політика, як підкреслює вчений,
означає передовсім прагнення до прямої участі у здійсненні влади або принаймні
прагнення впливати на її розподіл усередині держави чи між державами. Хто
займається політикою, той прагне влади або заради неї намагається досягти певних
ідеальних чи егоїстичних цілей. У свою чергу, влада реалізується в певних
системах відносин панування та підпорядкування.
Ще одним напрямком наукових досліджень М. Вебера виступає соціологія релігії.
Веберівські дослідження світових релігій грунтуються на величезному масиві
емпіричного аналізу економічного життя і соціальної структури східних
суспільств. Зокрема, він прагне детально проаналізувати зв’язки між певними
суспільними верствами або станами і тими чи іншими релігійними віровченнями.
Вебер ставить за мету дослідити, як, з одного боку, певні релігійні уявлення і
цінності виступають основою формування певних груп однодумців, громад, з яких
розпочинається станова диференціація, і як, з другого боку, та чи інша позиція
всередині розвиненої станової структури впливає на зміст і форму релігійних
переконань людей.
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Виникнення релігій М. Вебер пояснював одвічною потребою людини в
гармонізації стосунків між нею і космосом, природою, оточуючим світом. На
відміну від первісної магії, котра є формою примітивної раціоналізації відносин
між людиною й світом, світові релігії виступають як складні раціоналізовані
системи етичної регуляції людської поведінки. Кожна з них спирається на
детально опрацьоване вчення святих книг про потойбічного, позасвітового Бога,
котрий оцінює людські вчинки категоріями добра і зла. У порівнянні з божою
досконалістю світ завжди недосконалий; тому кожна з релігій своїм способом
вимагає дистанціювання від світу і його порядків (вчення про аскезу). Нарешті,
кожна зі світових релігій функціонує завдяки діяльності верстви фахівців —
служителів культу, а також верстви “носіїв” — тих, серед кого вона
найпоширеніша.
Відповідно до згаданого соціоструктурного критерію М. Вебер визначає соціальну
позицію основних світових релігій. Конфуціанство він називає становою етикою
літературно освічених імператорських чиновників, котрі витісняли зі свого
середовища всіх малоосвічених і з погордою ставилися до простого люду. Так само
в ролі “релігії інтелектуалів” виступає і стародавній індуїзм.
Буддизм, котрий виник дещо пізніше, — це рух працюючих монахів, що
пропагують аскетично-споглядальний спосіб життя і прагнуть не втручатися у
політичні і взагалі у мирські справи.
Іслам Вебер називає релігією арабської військової аристократії, побудованою на
засадах суворої дисципліни і спрямованою на завоювання світу. Однак за часів
ісламського середньовіччя тут виникає специфічна течія — суфізм, зорієнтована на
містику та споглядання.
Християнство виникає як релігія мандрівних ремісників і впродовж усієї своєї
історії лишається релігією міських середніх класів, оскільки головними його
осередками стали міста Заходу, які були центрами релігійного життя.
Веберівська соціологія релігії фактично є соціологією світової культури. Тож не
випадково ідеї Вебера викликають сьогодні велику зацікавленість не лише
істориків і соціологів, а й культурологів.
Час засвідчив високу плідність ідей німецького соціолога. Деякі з них стали
вихідним пунктом нових соціологічних напрямків. Це стосується насамперед
розуміючої соціології. Розробки вченого мають основоположне значення і для
впливової нині теорії соціальної дії. Веберівські ідеї використовуються у сучасних
коцепціях соціології культури, науки, управління. Те саме треба сказати і щодо
економічної та історичної соціології, теорії соціальної структури, соціальних
інститутів, конфліктів та змін. У працях Вебера запропоновані також перспективи
для критичного переосмислення та більш глибокого вивчення різних ціннісно-
нормативних систем, культурних кругів, проблем релігії, етики, раціональності.
6.Сучасні соціологічні концепції. Розглядаючи це питання, слід насамперед
звернути увагу на те, що розвиток соціології у ХХ ст. багато в чому виходить із
принципів, що були розроблені Вебером і Дюркгеймом. Новітній період розвитку
соціології характеризується виникненням багаточисельних шкіл і напрямків,
кожний з яких по-своєму унікальний і вимагає дуже уважного і серйозного
ставлення до себе, бо розкриває перед нами ту чи іншу перспективу (а часто й
декілька) розгляду суспільства. Причому, як уже було відмічено, жодна з цих шкіл не
може дати абсолютно несуперечливе, універсальне теоретичне пояснення всієї
багатоманітності соціального світу.
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В основі сучасної соціологічної науки лежить поняття теорії, тобто певного набору
ідей і принципів, котрі в загальному плані пояснюють природу соціальних явищ.
Безпосередньо до поняття “теорія” примикає й інше наукове поняття —
“парадигма”, вірніше “наукова парадигма”. “Наукова парадигма” — загальне
уявлення про характер соціологічної реальності, певний загальний принцип
пояснення цієї реальності.
Характерна особливість сучасної соціології як раз і полягає в тому, що вона
висуває декілька парадигм, визнаючи їх рівноцінними й взаємодоповнюючими.
Причому така різноманітність соціологічних парадигм зовсім не свідчить про
слабкість або про нерозвинутість соціології. Напроти, чим більш різноманітні
парадигми й соціологічні теорії, тим у цілому ми все більше наближаємося до
розуміння соціальної реальності або тим краще ми “конструюємо” її. Серед різних
шкіл соціології ХХ ст. найчастіше виділяють чотири напрямки, чотири наукові
парадигми: емпіричну соціологію, функціоналістську соціологію, конфліктологічні
теорії та символічний інтеракціонізм (взаємодію).
Емпірична соціологія. Самостійним напрямком соціологічних досліджень
емпірична соціологія стає у США. Сприйнявши деякі ідеї Г. Спенсера,
американські соціологи під впливом основоположників прагматизму, які
інтенсивно розробляли психологічну науку, намагалися провести аналогію не між
біологічними й соціальними, а між психічними й соціальними явищами і
процесами.
Цілком на емпіричному матеріалі базувалася праця У. Томаса і Ф. Знанецького
“Польський селянин в Європі та в Америці”, яка побачила світ у 1919 р. Вибір
вченими емпіричного матеріалу багато в чому зумовив інтерпретаційний підхід до
його аналізу. Таким матеріалом стали переважно документи особистого характеру:
листи, щоденники, біографії. Вони дали змогу дослідникам проблеми адаптації
імігрантів у нових для них соціальних умовах зосередити свою увагу на розкритті
важливих питань організації життя у сім’ях, які обслідувалися: на ставленні індивідів
до того чи іншого типу соціальної організації, залежності їх активності в житті сім’ї й
общині від їх індивідуальності, на причинах професійного вибору й “анормальної”
поведінки; взаємостосунках між полами і боротьбі рас та культур; на соціальному
щасті як відчутті задоволеності життям у США.
Функціоналістська соціологія. Виступаючи багато в чому послідовниками
Г. Спенсера, сучасні соціологи-функціоналісти і, перш за все, американський
соціолог Роберт Мертон (народ. у 1912 р.), поділяють точку зору, згідно з якою
суспільство в цілому і його окремі частини мають найтісніший взаємозв’язок,
котрий підкріплюється їх функціями. Інакше кажучи, у суспільстві все зв’язано одне
з одним.
Паралельно із функціоналізмом розвивалася інша велика соціологічна школа,
очолювана американським соціологом Талкоттом Парсонсом (1902 — 1979), яка
отримала назву “структурний функціоналізм”.
Вихідною точкою у формуванні структурного функціоналізму став принцип
системної побудови суспільства. Парсонс визначив, що для всіх соціальних систем
характерний набір із чотирьох основних функцій: адаптація — будь-яка соціальна
система пристосовується або адаптується як до внутрішньої ситуації, так і до змін
зовнішнього середовища; ціледосягнення — система визначає й досягає
поставлених цілей; інтеграція — система зв’язує й ув’язує всі свої компоненти, а
також усі інші свої функції; збереження зразка — будь-яка соціальна система
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створює, вдосконалює, зберігає, оновлює мотивацію індивідів, зразки їхньої
поведінки, культурні принципи.
Наведена загальна структурно-функціональна сітка накладалася Парсонсом на всі
соціальні явища, включаючи мікро- та макрорівні, тобто рівні окремих
особистостей, малі співтовариства й колективи та рівень великих спільностей аж до
цілих цивілізацій.
Конфліктологічні теорії. На противагу функціоналістським підходам, які постійно
підкреслюють стабілізаційні та еволюціоністські моменти соціального розвитку, в
сучасній західній соціології існує ніби протилежний стиль соціологічної думки,
котрий виділяє в суспільстві не консенсус, не збалансованість мотивів та взаємних
інтересів, а боротьбу різних груп і напрямків, яка й формує існуючі соціальні
структури й відносини.
У найбільш далекій перспективі витоки подібного підходу можна знайти в
соціальній філософії англійського мислителя ХVII ст. Т. Гоббса, який вважав
“війну всіх проти всіх” природним станом людства, яке не досягло громадянського
стану розвитку. Але набагато більш близькі й значущі корені конфліктологічного
підходу можна виявити в соціологічній спадщині Карла Маркса. Марксистська
теорія висунула тезу про економічну детермінованість соціальних відносин, про
класові антагонізми та класову боротьбу в суспільстві, про суперництво різних
форм власності, про класову зумовленість суспільної свідомості тощо.
Ці марксистські положення дещо в іншій термінологічній інтерпретації широко
використовуються сучасними західними соціологами-теоретиками, такими як
Л. Козер, Р. Дарендорф та ін.
Найбільш повно погляди на роль соціального конфлікту розкрив американський
соціолог Л’юіс Козер (народ. у 1913 р.). Головна ідея американського дослідника
полягає у прагненні обгрунтувати позитивні функції соціального конфлікту в
суспільній життєдіяльності, його корисність у справі оновлення соціальних систем.
За висновками Козера, конфлікт — це страхуючий клапан системи. Конфлікт
дозволяє за допомогою необхідних для його вирішення реформ та інтегративних
зусиль привести соціальний організм у відповідність умовам, що змінилися. Для
“еластичного суспільства”, за його словами, конфлікти корисні, оскільки
конфліктні процеси допомагають модифікувати старі й створювати такі нові
форми, які забезпечують йому подальше існування в нових умовах.
Значний внесок у розробку “теорії конфлікту” зробив німецький соціолог Рольф
Дарендорф (народ. у 1929 р.). Учений зазначав, що в кожному суспільстві існують
осьові лінії соціальних конфліктів. Конфлікт, на думку Р. Дарендорфа,
народжується з того, що одна група або один клас протистоять “тиску” або
пануванню протилежної їм соціальної сили. Причому, з точки зору німецького
соціолога, конфлікт є зворотною стороною будь-якої інтеграції і тому він так само
неминучий у суспільстві, як інтеграція соціальних інститутів.
Р. Дарендорф створив цілу класифікацію різних типів мікро- та макроконфліктів,
що характеризують суспільство. Завдання полягає не в тому, щоб позбутися
конфліктів — це неможливо. Необхідно спрямувати їх розвиток у певне русло,
щоб не зруйнувати всю систему, а вести її до плавної еволюції. Для цього
конфлікти слід максимально формалізувати, тобто вивести їх на поверхню
суспільного життя і зробити предметом відкритих дискусій, обговорення в пресі,
судових справ. Більше того, наявність відкритих і демократично вирішуваних
конфліктів — свідчення життєздатності суспільства, адже будь-який соціальний
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розвиток неминуче веде до нерівномірності розподілу і, відповідно, до
конфліктних ситуацій.
Символічний інтеракціонізм (взаємодія). Символічний інтеракціонізм, що виник у
20-ті роки нашого століття, зумовив виникнення багатьох сучасних соціологічних
шкіл. Термін “символічний” означає, що ця соціологічна школа робить акценти на
“сутності”, яку викладають діючі особи (“актори”), коли вступають у взаємодію,
тобто “інтеракцію”.
Засновник символічного інтеракціонізму відомий американський соціолог
Джордж Герберт Мід (1863 — 1931) у своїх теоретичних побудовах виходив з
того, що суспільство можна пояснити тільки шляхом розгляду принципів
поведінки людей. Усі ці прояви поведінки, на його думку, мають своїми витоками
загальні соціальні символи. Так, відмова брати участь у військових діях для однієї
людини означає (символізує) особисте боягузство, для іншої той самий акт може
означати свідомий пацифізм, тобто вже інший символ.
Указані символи, на котрих будується суспільство, народжуються під час
взаємодії людей і тільки тоді. Людина постійно дивиться у “дзеркало”, і таким
“дзеркалом” слугують інші люди та їхня думка про цю людину. Люди в процесі
дії постійно інтерпретують, пояснюють собі значення символів, ніби-то
намірюють їх на себе. Цей процес і створює індивідуальність людини, а також
виступає основою взаємодії. Справжня взаємодія двох особистостей може
встановитися тільки тоді й там, де зміст того, що відбувається, вони розуміють
однаково. Таким чином, в акті поведінки проявляє себе “значущий символ”, тобто
такий, котрий визначає акт поведінки.
Завдання для перевірки знань
Які об’єктивні фактори зумовили становлення соціології як самостійної науки?
У чому суть соціологічного позитивізму як провідного напрямку в соціології ХІХ
століття?
Дайте порівняльну характеристику соціологічних поглядів О. Конта, Г. Спенсера та
К. Маркса.
Які соціологічні ідеї були притаманні творчості Е. Дюркгейма та М. Вебера?
Які основні напрямки розвитку сучасної соціологічної теорії?
У чому суть концепції “структурного функціоналізму” Т. Парсона?
Дайте характеристику змісту “теорії конфлікту”.
Теми рефератів
Творчість гуманістів Відродження, їх значення для розвитку соціального пізнання.
Соціальні дослідження ХVII — початку ХІХ ст.
Внесок О. Конта в розвиток соціології.
Соціологічні погляди Г. Спенсера.
Соціологізм Е. Дюркгейма.
Розуміюча соціологія М. Вебера.

Література до теми:
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.Гю Городяненка.

– К., 2003.
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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія
Тема 1.1.Соціологія як наука.

Лекція: ___1___ год.

Тема 1.1.4. Розвиток соціологічної думки в Україні.
1. Витоки соціологічних ідей з прадавніх часів до середини ХIХ ст.
2. Розвиток української соціологічної думки наприкінці ХIХ та у ХХ столітті.

Соціологічні погляди М. Драгоманова.
3. Соціологія М. Грушевського.
4. Соціологічна концепція Б. Кістяковського.
5. Соціологічні ідеї В. Липинського.

Мета заняття:
Студенти повинні знати першопричини соціологічних ідей з прадавніх часів до
середини ХIХ ст. та розвиток української соціологічної думки наприкінці ХІХ та у
ХХ ст.
Студенти повинні вміти пояснити соціологічні погляди М.Драгоманова, М.
Грушевського, Б. Кістяківського та В.Липинського, розкрити особливості розвитку
самосвідомості людей часів Київської Русі,  специфіку українського козацтва
як соціальної спільноти, військової організації та соціальної інституції,
пояснити  основні складові суспільного прогресу та  відмінність між
розумінням соціального прогресу М. Драгоманова і О. Конта, назвати  основні
поняття, які  характеризують світогляд В. Липинського.

План заняття:
1. Витоки соціологічних ідей з прадавніх часів до середини ХIХ ст.
2. Розвиток української соціологічної думки наприкінці ХIХ та у ХХ столітті.

Соціологічні погляди М. Драгоманова.
3. Соціологія М. Грушевського.
4. Соціологічні ідеї В. Липинського.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття:  соціальний  процес, соціальна спільнота,
соціальна  інституція,  суспільний  прогрес.

Матеріал для викладання.
1.Витоки соціологічних ідей з прадавніх часів до середини ХIХ ст.

Вивчаючи це питання, необхідно врахувати, що базою розвитку української
соціальної думки, як і української нації взагалі, є Київська Русь, суспільне життя
якої склалося в межах давньоруської держави. Слід зробити наголос на тому, що
самобутня думка на Русі формувалася під впливом античної та візантійської
філософії. Провідною ідеєю цього історичного періоду була ідея об’єднання всього
східного слов’янства в єдину незалежну державу. Так, перший митрополіт
Київської Русі Іларіон зазначив у своїй праці “Слово про закон та благодать”, що
рівноправ’я народів є запорукою величі Русі.
Історія зберегла до нашого часу кілька цікавих документів — пам’яток соціальної
думки Київської Русі: “Повчання Володимира Мономаха”, “Слово Даніїла
Заточника”, “Слово о полку Ігоревім” тощо. “Повчання Володимира Мономаха”,
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наприклад, викладає правила суспільної моралі, пропагує ідею правосуддя
великого князя. Володимир вимагає від своїх синів завжди дотримуватися норм
законодавства, справедливості та правосуддя. На жаль, подальший розвиток
давньоруської держави був перерваний монголо-татарською навалою та
роздрібленістю князівств. Але народ зберіг традиції соціальної думки Київської
Русі.
У різні історичні часи висловлювалися суперечливі думки з приводу козацької
держави як прототипу українського національного суспільства. Так, один із
дослідників цієї проблеми пише: “Наприкінці ХV ст. на широкий історичний
простір виходить нова соціальна сила — козацтво. Запорізька Січ бере на себе
функцію української державності й створює унікальну для середньовіччя
політичну організацію — козацьку республіку”. Апогею свого розвитку козацьке
суспільство зазнало за часів національно-визвольної боротьби під головуванням
Богдана Хмельницького. Влада українського гетьмана тоді розповсюджувалася на
Київське, Бреславське, Чернігівське воєводства. На цій території Хмельницький і
намагався створити козацьке суспільство та незалежну державу.
Важливий внесок у розвиток соціальної думки в Україні в ХVII — ХVIII ст. зробила
Києво-Могилянська академія. Викладачі та випускники цього навчального закладу
відіграли значну роль у становленні вітчизняної культури. Вершиною розвитку
просвітництва й гуманістичних традицій академії стала соціальна філософія
видатного мислителя, поета, мандрівного філософа й просвітника Г. С. Сковороди
(1722 — 1794). У своїх філософських працях він підкреслював проблему
справедливої рівності людей, права кожної особи на свободу та щастя. Шлях до
ідеального суспільства, де всі його члени рівні, він бачив у вихованні через
самопізнання на основі праці, що випливає із здібностей та талантів людини.
Наступний етап розвитку соціальної думки в Україні збігається з періодом кризи
феодально-кріпосницької системи в Росії. У 1846 р. в Києві було створено Кирило-
Мефодіївське товариство, засновниками його стали Костомаров, Гулак, Куліш,
Білозерський, а пізніше Т. Г. Шевченко. За допомогою цього товариства
слов’янських народів та формування розповсюджувалися ідеї звільнення всіх сло-
в’янських народів та формування слов’янської федеративної республіки.

2. Розвиток української соціологічної думки наприкінці ХIХ та у ХХ
столітті. Соціологічні погляди М. Драгоманова. Розглядаючи це питання, слід
підкреслити, що у сфері інтересів М. Драгоманова як соціального дослідника були
проблеми влади, державності, прав і свобод особи, етнічність, політика тощо —
все, що тепер обіймається назвою “політична соціологія”. Соціологія розумілася
ним як універсальна і точна наука про суспільство, що синтезує всі галузі
суспільствознавства. Тобто М. Драгоманов йшов у руслі класичної європейської
традиції, яку репрезентував, зокрема, позитивізм. Водночас він пропонував власні
оцінки й ідеї в площині соціального пізнання, піддавав критиці слабкості
органістських теорій, наголошував на важливості історико-соціологічних чинників
у фактологічному аналізі.
М. Драгоманов поділяв властиве провідним ученим того часу бажання знайти “такі
ж об’єктивно точні засади для пояснення історичних явищ, які вже мають для
багатьох життєвих процесів науки природничі”. Задля досягнення точних
узагальнень він пропонує метод “логічної семантики”, тобто аналітичного
групування суспільних явищ, що досліджуються, їх класифікацію й типологізацію.
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Суспільство у цьому ракурсі постає складною, багаторівневою структурою, яка
обіймає три основні підсистеми: матеріал, з якого будуються суспільства (індивіди,
народності); суспільства (їх форми, родина, класи, державні й міждержавні союзи);
продукти суспільної діяльності (матеріальні, моральні).
Вчений виступав за багатофакторний підхід при аналізі суспільних явищ,
підкреслюючи важливість усіх чинників, що впливають на суспільний розвиток:
економічних, політичних, культурних. Така позиція була прогресивною реакцією
на існуючі в ті часи тенденції до вульгарного, механістичного витлумачення
принципів матеріалізму, зведення багатоукладності суспільних процесів до нас-
лідків дії одного начала, хай географічного, економічного чи якого іншого.
Соціологічні методи класифікації та типологізації, групування фактів за родами й
видами М. Драгоманов поєднував із принципом логічної систематизації,
системним, конкретно-історичним підходом. При цьому вчений наголошував на
перевазі позитивно-фактологічних методів над ідеалістично-метафізичними
спекуляціями.
Дотримуючись позитивістської інтерпретації суспільного розвитку як
закономірного, такого, що має певну логіку, Драгоманов цю логіку обгрунтовував
ідеєю соціального прогресу. У його розумінні прогресу наголос робиться на
матеріальних його чинниках (демографічних, господарчих, культурних, соціальних).
Учений розмірковував над об’єктивними потребами суспільства, які визначають усі
інші сторони життя людей. Він був проти позаісторичного використання поняття
“прогрес”. Критерії прогресу, за його аргументами, треба встановлювати
об’єктивно-науковим способом, відштовхуючись від практичних потреб і завдань.
Є всі підстави розглядати М. Драгоманова як основоположника вітчизняної
політичної соціології. Проблеми влади, взаємин між державою і суспільством, між
громадськими пріоритетами й правами індивідів, — ціле коло етнополітичних
питань постійно було предметом уваги вченого.
3.Соціологія М. Грушевського.

Соціологія для Грушевського була не просто захопленням, він заснував у
1919 р. у Відні соціологічний інститут. Вчений прагнув знайти відповідь на
питання: що таке людське суспільство, які закони його розвитку й прогресу? При
цьому він спирався на “історичні факти”, на метаісторичні концепції суспільного
прогресу, тобто будував свої висновки, виходячи з об’єктивних засад соціальних
знань. Грушевський вдався до методу історичного порівняння, взаємопроникнення
соціології та історії в руслі контівської традиції розуміння предмета соціології.
Тому є всі підстави стверджувати саме про історико-соціологічний підхід
українського теоретика до вивчення проблем соціології.
На засадах та принципах класичної соціологічної традиції був організований
Український соціологічний інститут (УСІ). Цей перший український соціологічний
науковий заклад заснували емігранти на чолі з М. Грушевським 1919 р. у Відні.
Інститут функціонував до від’їзду вченого до Києва у 1924 р. У дослідженнях
соціологічного інституту переважала соціоантропологічна проблематика розвитку
суспільства, його первинних форм та законів еволюції, яку Грушевський називав
“генетичною соціологією”.
Головна соціологічна праця вченого “Початки громадянства (генетична
соціологія)” була присвячена центральній проблемі тогочасної соціології —
висвітленню причин і факторів створення соціальності, виникнення й існування
людського суспільства.
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Досліджуючи проблеми трансформації форм суспільності, “соціальні факти”
сучасності та еволюційні процеси минулого, Грушевський підкреслював важливу
роль протистояння індивідуалістичних і колективістських тенденцій, коли то одна
то друга періодично домінує в суспільному розвитку. Саме ця боротьба двох
тенденцій стає домінантою ритму соціальної еволюції, що є об’єктом дослідження
всіх соціальних наук.
Показово, що й сьогодні, як і на початку ХХ ст., не втратили актуальності
дослідження перехідних соціокультурних ситуацій, яким завжди притаманна криза
традиційних (усталених) форм людської життєдіяльності. Розробка цих проблем
М. Грушевським є свідченням наукової проникливості українського теоретика.
Для вченого була очевидною обмеженість спроб пояснити еволюцію суспільності,
виходячи лише з еволюції подружжя. Підходи М. Грушевського базуються на
принципах органічного синтезу головних факторів розвитку людського
суспільства: біологічного, психологічного й соціального. Він структурує значний
етнополітичний та історичний матеріал, виділяючи такі стадії розвитку суспіль-
ності, як початок суспільної організації, племінно-родову організацію та процеси її
розкладу, які знаменують перехід до сучасного, за його визначенням, класово-
державного укладу. Він прагне аргументувати наступну тезу: те, що називають
“громадянством” чи “суспільністю”, є ніщо інше, як “організоване людське
множество”, об’єднане почуттями солідарності та певними формами
співробітництва.
Дослідження історичних різновидів суспільності автор “генетичної соціології”
прагнув розгорнути на українському етнокультурному матеріалі. Він сподівався
суто соціологічними методами дослідити чималі етнографічні здобутки
українознавства, тим самим приєднавши “слов’янський матеріал” до набутків
європейської соціології, підкреслюючи водночас його специфіку. З цією метою
залучалася спадщина відомих українських етнографів. Історик-соціолог намагався
прочитати цей матеріал уже з позицій новітніх концепцій своєї дисципліни,
посилити “соціологічні акценти” в аналізі змін соціальних форм, зокрема шлюбних
зв’язків, подружніх та інших видів відносин.
Слід зазначити, що М. Грушевський, незважаючи на деяку ідеалізацію українства,
був одним із небагатьох громадських діячів революційних часів початку ХХ ст.,
який прагнув розробити наукові засади політичної соціології. Його проекти
соціального і національного будівництва спиралися на врахування таких чинників
суспільної організації тих часів, як настрої народних мас, механізми демократичних
свобод, вирішення “земельної справи” тощо, а також на принципи “народної
єдності” (аналог “органічної солідарності”).
4.Соціологічні ідеї В. Липинського.
Науковий аналіз, дослідження, аргументація В. Липинського були підпорядковані
завданням політичної боротьби, обгрунтуванню певної громадянської позиції, ідеї.
Для українського суспільствознавця такою ідеєю була ідея державної незалежності
— головний критерій його оцінки соціологічних міркувань та політичних ідей.
Роздумуючи разом з іншими українськими емігрантами над питаннями, чому не
вдалося досягти національної незалежності й хто несе за це відповідальність,
В. Липинський дійшов висновку, що причиною була саме відсутність “провідної
верстви”, інтереси якої були б національно зорієнтовані. У цій площині
вимальовується його концепція еліти. Еліта, або як писав В. Липинський,
“національна аристократія”, — це не просто привілейована група, а верства, що
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може організувати суспільство, створити й захистити національну державу. Без
правлячої еліти немає держави, але “національна аристократія” не завжди
спрямовує суспільний розвиток. Тлумачення ролі еліт, їх циркуляції в українського
соціолога багато в чому співзвучне класичним теоріям В. Парето, Г. Моски, проте
прямі паралелі знайти важко.
Найприйнятніший політичний режим для нової еліти, за В. Липинським, —
монархія, бо саме вона здатна обмежити сваволю національної аристократії й
забезпечити національні пріоритети. Ось чому значне місце в суспільному житті
український соціолог відводить також релігії та армії. Звідси зрозумілі його
сподівання на гетьманщину як шлях подолання кризи українського
державотворення. Сама ж українська держава вважалася ним великим селянським
господарством, де має бути господар за успадкуванням.
Важливим пунктом концепції В. Липинського є поняття територіального
патріотизму української нації. Саме територіальний патріотизм, на його думку,
повинен об’єднати українське суспільство, подолати внутрішні слабкості
українства. Сутність територіального патріотизму Липинський бачив у
пробудженні почуття солідарності та єдності всіх постійних мешканців української
землі, незалежно від їх етнічного походження, класової належності,
віросповідання, соціально-культурного рівня. Ось чому любов до рідного краю —
української землі, — яка годує всіх її мешканців є об’єктивною передумовою
створення соціально-національного союзу. А патріотизм, таким чином, за
Липинським означає “свідомість своєї території, любов до своєї землі, до всіх без
винятку її мешканців”.
Засуджуючи націоналізм, учений підкреслював, що в його основу покладена
свідомість громади, а не території, почуття спільності людей однієї віри й одного
стану, хоча й з різних територій, і ненависть до людей чужої віри й чужого стану на
будь-яких територіях. Ось чому зовсім не випадково з середини 70-х років ХХ ст.
ряд зарубіжних соціологів розробляють проблему “посттрадиційних суспільних
цілісностей”, які виходять за межі ідеї національної ідентифікації ХVIII і ХIХ ст.
Один із представників цього наукового напряму німецький соціолог Ю. Хабермас
пише: “У сьогоднішній спадщині європейської державної системи націоналізм
позбавлений привабливості — рух здійснюється в напрямку постнаціонального
суспільства”.
Втілення в життя ідеї державного творення України В. Липинський пов’язував з
утвердженням консерватизму. Кожне реальне суспільство, на його думку, повинно
бути соціально диференційоване й охоплювати як прогресивні, так і консервативні
елементи, а також мати опозицію. Консерватизм, за Липинським, є утвердженням
усередині українського громадянства організованих сил авторитету, дисципліни,
правопорядку, політичної культури, здатних у майбутньому стати носіями
української державної влади.
На закінчення розгляду матеріалу теми слід зазначити, що в сучасних умовах, коли
Україна стала незалежною державою, перед вітчизняною соціологією стоять дуже
важливі задачі. Серед них можна назвати проблему відродження національного
історичного досвіду розбудови українського суспільства, вивчення реального стану
соціальних явищ, з’ясування основних тенденцій розвитку суспільних відносин та
знаходження оптимальних шляхів їх удосконалення, прогнозування соціальних
ситуацій, вивчення наявних протиріч та розробку моделей їх подолання тощо.
Завдання для перевірки знань
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Чому в соціології велике значення має вивчення витоків соціальних процесів та
явищ?
Розкрийте особливості розвитку самосвідомості людей часів Київської Русі.
У чому полягала специфіка українського козацтва як соціальної спільноти,
військової організації та соціальної інституції?
Які основні складові суспільного прогресу? У чому відмінність між розумінням
соціального прогресу М. Драгоманова і О. Конта?
У чому М. Грушевський вбачав головне завдання своєї праці “Генетична соціологія”?
Яка головна ідея його “генетичної соціології”?
Які основні поняття характеризують світогляд В. Липинського? Яка ідея є
домінантою політичного мислення цього вченого?
Яке ставлення Липинського до інтелігенції? Чи можна назвати інтелігенцію
елітою?
Теми рефератів
Соціологічні погляди М. Драгоманова, С. Подолинського і Ф. Вовка.
Соціологія українського відродження.

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.Гю Городяненка.

– К., 2003.
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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія

Тема 1.2.Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна
стратифікація.

Лекція: ___1___ год.

Тема 1.2.1. Суспільство як соціальна система.
1. Поняття суспільства і системи.
2. Основні  складові соціальної  системи суспільства.
3. Соціальний контроль як спосіб саморегуляції суспільства.

 Мета заняття:
Студенти повинні знати поняття суспільства, системи та соціальний
контроль, основні  складові соціальної  системи суспільства.
Студенти повинні вміти дати визначення поняття «суспільство», порівняти
поняття «країна», «держава», «суспільство», назвати  основні ознаки
суспільства, охарактеризувати  соціальну  систему та назвати  три рівні
аналізу суспільства як системи.

План заняття:
1. Поняття суспільства і системи.
2. Основні  складові соціальної  системи суспільства.
3. Соціальний контроль як спосіб саморегуляції суспільства.

4.
Розкриття питання

Основні терміни і поняття: суспільство, соціальна система, соціальна
взаємодія, соціальні відносини, соціальний інститут, соціальний контроль.

1. Поняття суспільства і системи.
В залежності від історичного періоду, концепцій та шкіл у соціології

поняття „суспільство" мало велику кількість різних тлумачень.
Автором оригінального вчення про суспільство як соціальну систему

функціонуючих структур був американський соціолог Толкотт Парсонс
(1902 - 1977 рр.).

Суспільство, за Т. Парсонсом, - це складно структуроване утворення,
найважливішими елементами якого є соціальна система, система культури та
система особистості.
Система культури входить до системи особистості шляхом її
соціалізації і таким чином утворюється стійка та стабільна соціальна
система. Система особистості взаємодіє із соціальною системою на
основі взаємодоповнення експектацій, що означає мотивацію
індивідуальної поведінки "очікуванням іншого". Основою самоорганізації
суспільства, як вважає теоретик, виступаютьміжособистісні відносини та
взаємозв'язки, а також взаємодія індивіда та "іншого".
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На думку німецько - американського вченого Еріха Фромма (1900 -1980
рр.), суспільство є системою, яка самоорганізовується та саморозвивається.
Фактором, що визначає саморозвиток суспільства, він вважав "соціальний
характер", який є результатом адаптації людини до соціальне-економічної
структури суспільства, психологічним чинником суспільного розвитку і який
може зміцнювати або руйнувати існуюче суспільство.

Функція соціального характеру полягає в тому, щоб формувати і
спрямовувати енергію людей, забезпечуючи функціонування та відтворення
суспільства. Для нормального функціонування суспільство повинно
сформувати соціальний характер, якому внутрішньо притаманними мають
бути: прагнення до праці, дисциплінованість, пунктуальність.

Сучасна соціологія визначає суспільство як сукупність усіх способів
взаємодії і форм об'єднання людей, в яких має вираження їх всебічна
залежність.
Ознаки суспільства - це ті стійкі риси, характеристики, які відрізняють
суспільство як цілісне соціальне утворення від інших утворень. Такими
ознаками є:
• територія, на якій відбувається консолідація соціальних зв'язків,

розвиваються відносини і взаємодія індивідів. Територія локалізує
організацію соціального життя;

• універсальність, тобто всеосяжний, різнобічний характер суспільства.
Вона включає в себе все розмаїття соціальних зв'язків, відносин, соціальні
інститути і спільноти. Універсальність суспільства дає можливість
створити необхідні умови для задоволення потреб людини, самореалізації
та досягнення особистої мети;

• автономність, тобто здатність до постійного відтворення, соціальних
зв'язків, внутрішньої саморегуляції за допомогою тих інститутів і
організацій, норм і цінностей, які утворюються всередині самого
суспільства;

• інтегративність, тобто можливість підкоряти собі індивідів, нові
покоління, залучати їх до соціального життя, відтворювати його
структуру.

Аналізуючи суспільство, необхідно виділити ті елементи, які
структурують, формують суспільство як цілісність. До них відносять:
• статусно-рольові позиції. У соціумі відбувається стандартизація

різноманітних видів взаємодій, що призводить до появи статусно-
рольових моделей поведінки. Це базовий, первинний рівень суспільства;

• соціальні інститути. Статусно-рольові позиції організовані, пов'язані між
собою. Організованість та упорядкованість забезпечується за допомогою
соціальних інститутів. Соціальні інститути виникають у процесі
суспільного розподілу праці і суспільних відносин в межах соціальної
організації суспільства. Кожен з них має свою мету, функції, статусно-
рольові позиції та систему санкцій;

• соціально-ціннісні та культурні елементи.
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Аналізуючи ці елементи, можна дати відповідь на питання, чому
суспільство не руйнується, не розпадається, а відтворюється як цілісна
система. Людина формується у конкретному культурному середовищі і,
засвоюючи колективні уявлення про доцільність, необхідність
інституціонального розмаїття, вона сприймає його як природний стан
суспільства. Культура визначає ціннісні моделі поведінки людей у вигляді
норм моралі, традицій, ціннісних орієнтацій тощо. Але можливості культури
обмежені, лише вона не може забезпечити єдність суспільства. Тому
політична влада через державне регулювання закріплює зв'язки між
інститутами, спільнотами там, де впливу культури вже недостатньо, де
норми моралі потребують підкріплення у вигляді права, закону, примусу.

Упродовж усієї історії соціології однією з найважливіших її проблем
була проблема: що являє собою суспільство? Соціологія всіх часів і народів
намагалася відповісти на запитання: яким чином можливе існування сус-
пільства? Які механізми соціальної інтеграції, що забезпечують соціальний
порядок усупереч величезному розмаїттю інтересів індивідів і соціальних
груп?
Соціологія по-різному тлумачить поняття “суспільство”. Е. Дюркгейм
розглядав суспільство як надіндивідуальну духовну реальність, яка
основана на колективних уявленнях. За М. Вебером, суспільство — це
взаємодія людей, яка є продуктом соціальних, тобто орієнтованих на інших
людей, дій. Американський соціолог Т. Парсонс визначав суспільство як
систему відносин між людьми, основою якої є норми й цінності. З точки зору
К. Маркса, суспільство — це сукупність, що історично розвивається,
відносин між людьми, які складаються в процесі їх спільної діяльності.
Зрозуміло, що в усіх цих визначеннях так чи інакше відбито підхід до
суспільства як до цілісної системи елементів, що знаходяться в стані тісного
взаємозв’язку. Такий підхід до суспільства називається системним. Основна
задача системного підходу в дослідженнях суспільства полягає в поєднанні
різних знань про суспільство в цілісну систему, яка могла б стати теорією
суспільства.
Суспільство складається з множини індивідів, їхніх соціальних зв’язків,
взаємодії і стосунків. Та чи можна розглядати суспільство як просту суму
цих елементів? Прихильники системного підходу до аналізу суспільства
відповідають, що ні. З їхньої точки зору суспільство — це не сумативна, а
цілісна система. Це означає, що на рівні суспільства індивідуальні дії, зв’язки
і відносини створюють нову, системну якість.
Системна якість — це особливий якісний стан, який не можна розглядати як
звичайну суму елементів. Суспільні взаємодії й відносини носять
надіндивідуальний, надособистісний характер, тобто суспільство — це деяка
самостійна субстанція, яка відносно індивідів є первинною. Кожен індивід,
народжуючись, застає певну структуру зв’язків і відносин і в процесі
соціалізації включається до неї.
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Цілісній системі притаманна багатоманітність зв’язків, взаємодій та
відносин. Найбільш характерними є корелятивні зв’язки, взаємодії та
відносини, що включають координацію і субординацію елементів.
Координація — це певна злагодженість елементів, той особливий характер їх
взаємної залежності, який забезпечує збереження цілісної системи.
Субординація — це підлеглість і сопідлеглість, що вказує на особливе
специфічне місце, неоднакове значення елементів у цілісній системі.
Отже, у результаті суспільство стає цілісною системою з якостями, які
відсутні у включених до нього елементів. Унаслідок своїх інтегральних
якостей соціальна система набуває певної самостійності щодо елементів, що
її складають, відносно самостійний спосіб свого розвитку. Системний підхід
до суспільства додається в соціології детерміністським і функціоналістським
підходами, а також індивідуалістичними теоріями соціальної взаємодії.
Детерміністський підхід найбільш яскраво виражений у марксизмі. З точки
зору цього вчення, суспільство як цілісна система складається з таких
підсистем: економічної, соціальної, політичної та ідеологічної, кожну з яких,
у свою чергу, можна розглядати як систему. Щоб відрізняти ці підсистеми
від саме соціальної, їх називають соцієтальними. У взаємовідносинах між
цими системами головну роль відіграють причинно-наслідкові зв’язки. Це
означає, що кожна з цих систем існує не сама по собі, а, згідно з марксизмом,
перебуває у причинно-наслідковій залежності від інших систем. Усі ці
системи являють собою ієрархічну структуру, тобто знаходяться у
співвідношенні субординації, підлеглості в тому порядку, в якому вони
перераховані. У марксизмі чітко вказується на залежність і зумовленість усіх
систем від особливостей економічної системи, в основі якої лежить
матеріальне виробництво, що базується на певному характері відносин
власності.
Ідеї функціоналізму більшою мірою притаманні англо-американській
соціології. Основні положення функціоналізму були сформульовані
англійським соціологом Г. Спенсером у його праці “Основа соціології” і
розвинуті англійським етнографом А. Редкліфф-Брауном і американськими
соціологами Р. Мертоном і Т. Парсонсом.
Так само, як і прихильники системного підходу, функціоналісти розглядали
суспільство як цілісний, єдиний організм, що складається з багатьох частин:
економічної, політичної, військової, релігійної та ін. Але при цьому
підкреслювали, що кожна частина може існувати тільки в рамках цілісності,
де вона виконує конкретні, цілком визначені функції. Функції частин завжди
означають задоволення певної суспільної потреби. Усі ж разом вони
спрямовані на підтримку стійкості суспільства і відновлення людського роду.
Оскільки кожна з частин суспільства визначає тільки їй притаманну функцію,
то у випадку порушення діяльності цієї частини чим більше функції
відрізняються одна від одної, тим складніше іншим частинам виконувати
порушені функції.
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Головною вимогою збереження суспільної цілісності є згода більшості
суспільства з прийнятою в ньому системі цінностей.
Основна ідея методології і індивідуалізма зводиться до наступного: будь-яке
соціальне явище, у тому числі суспільне життя, може бути пояснене через
сукупність індивідуальних дій. Отже, завдання соціологічної науки полягає,
перш за все, у поясненні, що таке індивідуальна дія і що таке сукупність
індивідуальних дій.

2. Основні  складові соціальної  системи суспільства Суспільство як
цілісна соціокультурна система складається з великої кількості підсистем з
різними системостворюючими інтегральними якостями. Одним із
найважливіших типів соціальних систем є соціальні єдності.
Соціальна єдність — це реально існуюча сукупність індивідів, що емпірично
фіксується і відрізняється відносною цілісністю та виступає самостійним
суб’єктом соціальної дії, поведінки. У даному визначенні слід підкреслити
ряд моментів.
По-перше, соціальні єдності не є абстракціями, що вичленуються науковцями
з метою зручності аналізу суспільного життя або експериментальними
штучними утвореннями, а існують реально в самій діяльності. Їх існування
можна емпірично зафіксувати і перевірити.
По-друге, соціальні єдності — це не сума індивідів, соціальних груп або
інших соціальних утворень, а цілісність з відповідними характеристиками
цілісних систем.
По-третє, соціальні єдності є об’єктами соціальної взаємодії. Це означає, що
вони самі є джерелами свого розвитку, саморуху. Становлення і
функціонування соціальної єдності відбувається на основі соціальних
зв’язків, соціальної взаємодії і відносин.
Соціальні єдності відрізняються великою різноманітністю конкретно-
історичних і ситуативно-зумовлених видів і форм.
Істотним у класифікації соціальних єдностей є виділення тієї чи іншої базової
системостворюючої ознаки. Відповідно до цього відрізняють територіальні,
етнічні, демографічні, культурні та інші єдності. Складна сукупність ознак
дає можливість поділяти всі єдності на два найбільш широкі підкласи: масові
та групові єдності.
Масові єдності характеризуються наступними ознаками:
являють собою структурно нерозділені аморфні утворення з досить
розсуненими кордонами, з невизначеним якісним і кількісним складом, не
мають точно окресленого принципу входження до них;
для них характерним є ситуативний засіб існування, тобто вони виникають і
функціонують на базі та в межах тієї чи іншої конкретної діяльності;
їм притаманна різнорідність складу, міжгрупова природа, тобто ці єдності
розвивають класові, групові, етнічні та інші кордони;
унаслідок свого аморфного утворення вони не здатні виступати у складі
більш широких єдностей як їх структурні одиниці.
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Другим більш важливим різновидом соціальних єдностей є соціальні групи.
Соціальні групи, на відміну від масових єдностей, характеризуються:
стійкою взаємодією, яка сприяє стійкості та надійності їх існування в
просторі й часі;
відносно високим ступенем спільності;
чітко вираженою однорідністю складу, тобто наявністю ознак, притаманих
усім індивідам, що входять у групу;
входженням у більш широкі єдності як структурні угруповання.
Залежно від масштабів діяльності, форми здійснення зв’язків і членів, що їх
складають, розрізняються великі й малі, первинні та вторинні соціальні
групи. Основним об’єктом соціологічних досліджень є малі соціальні групи
(від 2 до 15 чоловік).
Мала соціальна група малокількісна за складом, члени її об’єднуються
спільною діяльністю і знаходяться в безпосередньому, стійкому, особистому
спілкуванні. Характерними рисами малої соціальної групи є:
малочисельний склад;
просторова близкість членів;
довгостроковість існування;
єдність групових цінностей, норм і зразків поведінки;
добровільність вступу до групи;
неформальний контроль за поведінкою членів групи.
Значне місце у суспільному житті займають історичні єдності — етноси, які
можуть бути представлені різними соціальними угрупованнями: племенем,
народністю, нацією. Етнос — це стійка сукупність людей, що історично
склалася на певній території і має спільні риси і стійкі особливості культури
та психологічного складу, відрізняється також поняттям своєї єдності й
відмінності від інших подібних формувань. Зовнішньою формою вираження
етноса є етноним — самоназва (росіяни, німці та ін.). Єдиною передумовою
формування того чи іншого етносу є спільність території, оскільки саме вона
створює умови для тісного спілкування і об’єднання людей. Але пізніше,
коли етнос сформувався, ця ознака набуває другорядного значення і може
бути зовсім відсутньою.
Іншою важливою умовою формування етноса є спільність мови. Але й ця
ознака етносу не має абсолютного значення. Найбільший вплив в етнічній
спільноті має єдність таких компонентів духовної культури, як цінності,
норми й зразки поведінки, а також пов’язані з ними соціально-психологічні
характеристики свідомості й поведінки людей.
Значну роль у формуванні етнічної спільності відіграє збіг з іншими видами
спільнот: расовою, релігійною і т.ін. Інтегративним же показником етнічної
спільноти, що сформувалася, є етнічна самосвідомість — відчуття
належності до певного етносу.
Етнос, що сформувався, функціонує як цілісний соціальний організм і
поступово відтворюється шляхом внутрішніх шлюбів, через систему
соціалізації.
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Базові компоненти соціального життя:
Існування суспільства пов'язане з постійною взаємодією індивідів,

соціальних груп щодо задоволення власних потреб та інтересів. Взаємодія ця
формується поступово, ускладнюючись крок за кроком. Переплітаючись, ці
взаємодії утворюють міцну тканину соціального життя.

Елементарною частиною будь-якої соціальної діяльності людей є
соціальна дія. Термін цей запровадив у соціологію М. Вебер, який розумів
соціальну дію як таку, що є усвідомленою і співвідносною з діями інших
людей або орієнтованою на них.

Структура соціальної дії така:
• дійова особа;
• потреба в активізації поведінки;
• мета дії;
• методи дії;
• інша дійова особа, на яку спрямована дія; результат дії.

Враховуючи те, що соціальна дія завжди усвідомлена, необхідно знати,
що спонукає людину до неї. Тут постає питання про мотивацію.

Мотивація - це сукупність факторів, що спонукають до дії. В першу
чергу це потреби, які можуть бути фізіологічними (їжа, відпочинок, секс та
інші), а також потреби в безпеці, спілкуванні, визнанні, статусі тощо.

Соціальна дія є кроком до формування соціальної взаємодії. Здійснюючи
соціальну дію особа відчуває на собі дію інших, а отже, відбувається обмін
діями, тобто  соціальна взаємодія. Соціальна взаємодія - це  система
взаємообумовлених соціальних дій. Вони пов'язані циклічною причинною
залежністю, коли дії однієї особи є одночасно причиною 'і наслідком
відповідних дій іншої особи. Найбільш загальними типами взаємодій є:
співробітництво та суперництво.

Соціальні взаємодії пов'язані із взаємними очікуваннями того чи іншого
типу поведінки по відношенню один до одного. Такі очікування можуть бути
епізодичними, невизначеними, або стійкими і сталими.

Якщо взаємодії набувають стійкого характеру, взаємні очікування
індивідів постійно змінюються і в той же час з'являються стійкі соціальні
очікування, які надають взаємодії досить упорядкованого та передбачуваного
вигляду.

Такі упорядковані та стійкі взаємодії називаються соціальними
відносинами.

На думку сучасних соціологів, основою формування соціальних
відносин є цінності.

Для існування суспільства необхідно закріпити деякі соціальні
відносини, зробивши їх обов'язковими для членів суспільства або соціальної
групи. Це стосується тих відносин, які відображають задоволення потреб,
необхідних для існування цілісної соціальної групи. Цю функцію виконують
соціальні інститути.



53

Соціальні інститути - це стабільна та інтегрована сукупність
соціальних зв'язків, норм, ролей і статусів, цінностей та вірувань, які
регулюють всі сфери суспільного життя.

Головним завданням соціальних інститутів є задоволення основних
життєвих потреб. Відповідно соціологи виділяють п'ять соціальних
інститутів:
• інститут сім'ї та шлюбу (потреба у відтворенні людського РОДУ);
• політичні інститути (потреба у безпеці та соціальному порядку);
• економічні інститути (потреба у виробництві матеріальних цінностей);
• освітні інститути (потреба у соціалізації, передачі знань, досвіду);
• інститут релігії (задоволення духовних потреб).

3.Соціальний контроль як спосіб саморегуляції суспільства Суспільство є
багаторівневою системою, яка складається з підсистем, соціальних спільнот та
груп. Що ж утримує їх разом? Чому суспільство, в якому кожна спільнота має свої
специфічні потреби та інтереси, не руйнується, не розпадається, а постійно
відтворюється, зберігається як цілісний організм? Упорядкованість суспільства
базується на взаємопов'язаних ролях, відповідно до яких особистість бере на себе
обов'язки по відношенню до інших і в той же час вимагає від інших виконання
своїх обов'язків. Для пояснення цього явища в соціології використовується поняття
соціального контролю.

Соціальний контроль - це особливий механізм регуляції поведінки і
підтримання суспільного порядку, який дає можливість зберегти традиції, звичаї,
норми моралі, відтворити соціальні відносини в межах нормативної системи,
прийнятої в суспільстві. Нормативне обмежуючи стиль життя своїх членів, група
здійснює контроль за тим, щоб ніхто суттєво не відхилявся від прийнятих правил.

Механізмами соціального контролю за членами суспільства є:
• соціалізація, тобто процес засвоєння соціальних ролей і культурних норм, який

передбачає, що люди будуть виконувати свої ролі несвідомо, за звичкою,
традицією, перевагами. Людина повинна хотіти впорядкувати своє життя,
добровільно підкорятися законам суспільства і відчувати розгубленість та
роздратування, якщо ці закони порушуються;

• груповий тиск. Кожна людина є членом тієї чи іншої первинної групи ( сім'я,
студентська група та інші). Група має свої неписані норми взаємодії, поведінки.
Член такої групи повинен дотримуватися мінімуму тих вимог, норм, які існують
в ній. Якщо цього не відбувається, до порушника застосовуються неформальні
санкції. Це може бути суспільний осуд або ізоляція. Ступінь групового тиску
залежить також від згуртованості групи. Чим вона вище-тим сильніший тиск.
Група виконує функцію нормативного обмеження індивідуальної поведінки.

Головними структурними елементами соціального контролю є норми та
санкції.

Норми - це приписи, вимоги і очікування відповідної поведінки.
Норми можуть існувати на двох рівнях:
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• норми, які існують в суспільстві, або у великих соціальних групах. Це звичаї,
традиції, закони;

• норми, які існують в малих групах "групові звички". Норми можуть існувати як
стандарти поведінки, або як очікувана поведінка.

Незалежно від форми існування, норми виконують такі функції:
• інтегруюча - полягає в об'єднанні членів групи;
• контролююча - полягає у контролі за поведінкою членів групи;
• еталонна - полягає у пропонуванні зразків та стандартів поведінки.

У кожному суспільстві завжди існує та чи інша міра порушення норм. По
відношенню до порушників застосовуються санкції. Як визначає А. Кравченко,
санкції можуть бути чотирьох типів.

Формальні позитивні санкції - це засіб соціального контролю, тобто визнання
з боку офіційних структур (почесні звання, нагороди та інше).

Неформальні позитивні санкції - це засіб соціального контролю або публічне
схвалення, не пов'язане з офіційними структурами (визнання, слава, визнання
лідерських якостей та інші).

Формальні негативні санкції - це засіб соціального контролю у вигляді
покарань, визначених юридичними нормами (арешт, ув'язнення, штраф, звільнення
та інші).

Неформальні негативні санкції, - це засіб соціального контролю у формі
покарань, не передбачених офіційними установами (зневага, осуд, зауваження та
інші).

У сучасному суспільстві соціальний контроль здійснюється переважно
формальними нормами (накази, постанови, закони). Він набув інституційної
підтримки, яку здійснюють головні соціальні інституції (армія, освіта, правосуддя,
уряд тощо.).

Питання для самоперевірки і повторення
1. Дайте визначення поняття «суспільство».
2. Порівняйте поняття «країна», «держава», «суспільство».
3. Назвіть основні ознаки суспільства.
4. Що таке соціальна система?
5. Назвіть три рівні аналізу суспільства як системи.

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К,

2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.Гю

Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія

Тема 1.2.Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна
стратифікація.

Лекція: ___1___ год.

Тема 1.2.3. Соціальна структура суспільства.
1. Поняття соціологічної структури суспільства та її складові елементи.
2. Основні види соціальної структури суспільства

 Мета заняття:
Студенти повинні знати  соціологічну структуру суспільства та її складові
елементи та види соціальної структури суспільства.
Студенти повинні вміти охарактеризувати соціологічну структуру
суспільства, основні її складові елементи та види соціальної структури
суспільства

План заняття:
1. Поняття соціологічної структури суспільства та її складові елементи.
2. Основні види соціальної структури суспільства

Розкриття питання
Основні терміни і поняття:  суспільство, соціальна структура,  соціальні
спільноти,  соціальні відносини, соціальна група, класифікація груп.
.

1. Поняття соціологічної структури суспільства та її складові
елементи.

Соціальна структура - це сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих між
собою упорядкованих соціальних спільнот, груп, а також відносин між ними.

Суспільство складається з різних соціальних спільнот, груп, які займають
різні місця у системі соціальної нерівності.

Диференціація населення суспільства за такими ознаками, як влада, власність,
доход та інше спричинена політичними, культурними і економічними відносинами.

Соціальні спільноти - це такі об'єднання людей, які виникають та
формуються на основі:

1. культурно-історичної самобутності (народи, нації);
2. родинних зв'язків та схожості стадії життя (сімейні, статево-вікові та

ін.).
Соціальні спільноти також розрізняються за професійно-кваліфікаційними,

територіально-регіональними ознаками.
Історичними детермінантами формування соціальних спільнот були:

• умови соціальної реальності, що вимагали об'єднання людей;
• спільні інтереси значної частини індивідів;
• розвиток державності і форми організації людей, що виникають разом з нею у

вигляді різноманітних соціальних інститутів;
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• спільна територія, що зумовлює міжособистісні (прямі та опосередковані)
контакти.

Соціальні спільноти характеризуються такими показниками:
• умови життєдіяльності, опосередковані політичними, економічними та

соціальними особливостями;
• спільні інтереси індивідів, що взаємодіють між собою;
• відношення до конкретних соціальних інститутів та цінностей;
• соціально-професійні характеристики індивідів, об'єднаних у спільноту;
• приналежність до територіальних утворень.

Одні спільноти складаються об'єктивно, незалежно від волі та бажання людей
(класи, верстви, нації), інші ж утворюються свідомо і цілеспрямовано (політичні
організації, громадські організації, партії та інші.).

Між окремими компонентами соціально структурованого суспільства існують
необхідні взаємозв'язки, тобто соціальні відносини.

Соціальні відносини органічно пов'язують соціальні спільноти в соціальну
структуру, виступаючи її механізмом, а соціальна структура являє собою форму,
яка організовує їх у певну цілісність.

Соціальні відносини інтегрують соціальні спільноти у цілісну соціальну
систему, яка самоорганізується і має складний . ієрархічний характер.

Процеси диференціації, що відбуваються в суспільстві, є результатом
розподілу економічної, політичної та культурної структур, поділу та кооперації
праці, відносин до власності та ін.

Основними різновидами соціальної структури є:
• соціально-класова структура - сукупність суспільних класів, їх зв'язок та

відносини (класи, соціальні верстви, соціальні групи.);
• соціально-професійна структура (виробничі та інші колективи та

організації);
• соціально-територіальна структура (міське та сільське населення,

поселенські спільноти та інші.);
• соціально-демографічна структура (сім'ї, вікові та статеві спільноти);
• соціально-етнічна структура (етноси, нації, етнічні групи).
• Кожну    соціальну    спільноту    характеризують    такі    соціально-

психологічні показники:
• рівень згуртованості соціальної спільноти;
• характер взаємодії між індивідами.

2. Основні види соціальної структури суспільства
Соціальна структура суспільства, її динаміка є ключовими темами соціології.
Соціологія вивчає сутність соціальної структури, найважливіші її складові, ознаки їх
виокремлення в соціальній структурі суспільства, реальний стан, тенденції та
перспективи її розвитку. Соціологи називають соціальну структуру хребтом су-
спільства, культуру — його плоттю, а соціальний контроль з нормами і санкціями
включно — цементуючою засадою.
Під соціальною структурою суспільства розуміють сукупність його соціальних
складових і те, що поєднує їх, утримує від розпаду, упорядковує й надає структурі
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певної конфігурації, зв’язує ці складові. Існують різні підходи до визначення
соціальних складових. Відомий російський соціолог А. Кравченко трактує
структуру суспільства, як сукупність статусів і ролей, функціонально зв’язаних між
собою. Провідні українські політологи В. Андрущенко, Н. Горлач визначають
сутність соціальної структури суспільства як сукупність взаємозв’язаних і
взаємодіючих упорядкованих стосовно одна одної соціальних спільнот, прошарків,
груп, а також відносин між ними.
Соціальні спільноти — це такі спільноти, що реально існують і є емпірично
зафіксованими сукупностями індивідів, котрі характеризуються відносною
цілісністю як самостійні суб’єкти соціальних дій та поведінки, мають певний
кількісний склад, достатньо міцні зв’язки, виконують ту чи ту спільну діяльність.
Соціальні спільноти є особливим рівнем організації суспільства. Вони виникають і
формуються на основі культурно-історичної самобутності людей, їхніх родинних
зв’язків та подібності стадій життєвого циклу, територіально-регіональних ознак, а
також ситуативно — для виконання спільних дій. Спільнотами є народи, нації,
класи, сім’ї, політичні партії, колективи, соціально-професійні групи, учасники
мітингів, різні кримінальні угруповання — мафіозні структури, організовані банди
тощо.
До особливого типу соціальних спільнот належать колективи — групи людей,
об’єднані розв’язанням певних виробничих, громадських, політичних та інших
завдань. Вони характеризуються спільними інтересами та цілями, почуттям
солідарності, самовизначенням. Залежно від видів діяльності вирізняють
виробничі, наукові, спортивні, навчальні та інші колективи. Вони є первинними
ланками суспільства, об’єднують велику кількість людей і виконують певні
функції. У них складна внутрішня структура і соціальна організація. Колективи є
одночасно і складовими соціальної структури суспільства (як соціальні спільноти),
і соціальними інститутами (як соціальні організації), що дає змогу вио-
кремлювати їх у різновиди соціальних спільнот.
Соціальна структура суспільства репрезентована насамперед соціальними групами.
Соціальна група — це сукупність людей, які об’єднані будь-якою ознакою
(спільним простором, діяльністю, економічними, демографічними, психологічними
та іншими характеристиками), взаємодіють у певний спосіб на основі
взаємовизнаних очікувань.
Утворенню груп передує поява квазигруп — безструктурних, неорганізованих
збіговиськ людей, які за певних умов можуть перетворитися в групу. Такими є
натовпи людей, в яких нема ясності усвідомлення спільності мети, але є
схожість емоційного стану, спільність елементу привернення їх уваги.
Поведінка індивідів у натовпі характеризується посиленням навіювання,
мавпування, емоційності та соціально-психологічного зараження.
За характером поведінки людей вирізняють такі типи натовпу:
 випадковий — пов’язаний із цікавістю до якоїсь пригоди, що виникла раптово;
 експресивний — об’єднаний спільним почуттям та ставленням до певної пригоди;
 конвенційний — пов’язаний з інтересом до якогось заходу;
 діючий — може бути агресивним, характеризується ненавистю до певного
об’єкта;
 панікуючий — утворюється за умов небезпеки; корисливий; повстанський тощо.
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У соціальні групи людей згуртовують спільні інтереси, цінності й норми поведінки,
що є реальними причинами їх дій, і відрізняються через неоднакове становище і
роль у суспільному житті.
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Класифікація груп

Соціаль на група —
сукупність індивідів,
об’єднаних спільною
ознакою: просторовим
або часовим існуван-
ням, соціально-психо-
логічними характерис-
тиками, спільною ді-
яльністю тощо

Мета

Орієнтація

Статус

Ієрархія

Формалізованість

Призначення

Зв’язки

Культура

первинна — має вирішальне значення в первинній соціалізації, виконує різні
неспеціалізовані функції. Вона нечисленна, її члени мають безпосередні
контакти, спільні цінності і взірці поведінки

вторинна — члени її опосередковано зв’язані спільною діяльністю для до-
сягнення спеціалізованих цілей формалізованою соціальною організацією

внутрішня — характеризується сильною внутрішньою орієнтацією

зовнішня — є опозицією для внутрішньої групи (виключена із власної
групи, аутсайдери  тощо)

статусна — сукупність індивідів, які додержуються певного
стилю життя і поділяють загальну уяву про честь статусу

вертикальна — індивіди в якій мають різні соціальні статуси

горизонтальна — в ній нема ієрархічної  cтруктури, її  індивіди
мають однакові статуси, р івні

вільна  — існує поза ієрархічною структурою

рангова — посідає певне місце в ієрархічній структурі
соціальної системи

формальна — структура і діяльність
у ній стандартизовані відповідно
 до певних правил, цілей, функцій

неформальна — спонтанно сфор-
мована і не має формально вста-
новлених  правил,  норм, цінностей

природна — реально існує в природних умовах

експериментальна — в умови її існування вводяться експери-
ментальні зміни

контрольна — в умови її існування не вводяться експери-
ментальні зміни і вона використовується для порівняння

референтна — є для індивідів взірцем, системою відліку для
оцінки самого себе та інших, а також однією з основ
формування соціальних установок, норм і цінностей

мала — відносно стійка, нечисленна, з безпосередніми соціальними
взаємодіями

велика  — численна,  в якій взаємозв’язки індивідів опосередковані

маргінальна: а) перебуває на стику двох культур і має неповну іденти-
фікацію з кожною з них; б) відкидає культуру тієї групи, в якій виникає та
стверджує свою власну

симпатрична  — живе на спільній території з іншими групами, проте,
зберігає власну культуру
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Будь-яке суспільство складається з безлічі великих і малих соціальних груп
(див. рис.). Проте соціальну структуру суспільства становлять лише ті з них, які
є засадничими в побудові суспільства і визначають його зміни. Соціальні групи
посідають різні місця в ієрархії суспільства, у диференціації населення за рівнем
влади, добробуту, доходів, освіти тощо; вони зв’язані між собою економічними,
політичними, культурними та іншими відносинами; є суб’єктами
функціонування соціальних інститутів суспільства. Отже, соціальна структура
суспільства відбиває його об’єктивну диференціацію на великі й малі соціальні
групи (спільноти, прошарки), що різняться за своїм становищем у системі
суспільних відносин. Одні з них (наприклад класи) формуються об’єктивно та
існують незалежно від волі і свідомості людей, інші створюються свідомо та
цілеспрямовано самими людьми (політичні партії, молодіжні угруповання
тощо). Суб’єкти соціальної структури суспільства зв’язані соціальними
відносинами, кожному з різновидів яких відповідає певна структура:
економічна, політична, правова, духовна тощо.
Соціальні відносини — це відносини між групами людей і індивідами, соціальними
групами, що посідають певне місце в структурі суспільства, беруть неоднакову
участь у його економічному, політичному та державному житті, різняться за
способом життя, рівнем і джерелами доходів, структурою особистого споживання.
Соціальні відносини як різновид суспільних відносин постійно взаємодіють з
іншими відносинами — економічними, політичними, правовими. Щоб їх
«вичленити», необхідно знати, з приводу чого вони сформувались, оскільки всі
вони формуються й реалізуються між соціальними суб’єктами стосовно різних
матеріальних чи духовних об’єктів. Якщо відносини сформувалися стосовно
засобів виробництва — це економічні відносини, державної влади — політичні,
законів — правові, ідеології, науки, культури, релігії, освіти, мистецтва — духовні.
Соціальні відносини у вузькому значенні (у широкому вони ідентичні суспільним)
формуються в процесі реалізації соціальної взаємодії, що виникає між різними
суб’єктами (соціальними спільнотами, прошарками, групами, індивідами). Вони
відбивають становище окремих суб’єктів у суспільстві. Це відносини
рівності—нерівності, справедливості—несправедливості, панування—підлеглості.
Основою формування й розвитку соціальної структури, її складових є виробничі
відносини. Сталі форми людських об’єднань та відносин між ними утворюються,
ґрунтуючись на об’єктивних процесах суспільного поділу праці. Під суспільним
поділом праці розуміють розмежування в суспільстві різних соціальних функцій,
ролей що виконуються певними індивідами, групами людей, спільнотами з різних
сфер суспільства — сільського господарства, промисловості, науки, охорони здоров’я,
мистецтва, армії тощо.
Поділ праці виникає, коли певні функції закріплюються за відповідними групами
спеціально для цього підготовлених людей: це називається спеціалізацією. Щоб
задовольнити різноманітні потреби, фахівці між собою кооперуються, унаслідок
чого формуються функціональні зв’язки.
Першим великим суспільним поділом праці стало виокремлення із загальної маси
пастуших племен, що створило матеріальну передумову для виникнення приватної
власності й поділу суспільства на класи.
Другим великим суспільним поділом праці стало виокремлення ремесла, яке
раніше було підсобним промислом землероба. Це призвело до значного
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розшарування суспільства і появи в ньому таких соціальних спільнот, як знать і
прості землероби, ремісники тощо. Потреба в обміні продуктами трудової
діяльності зумовила формування ще однієї соціальної спільноти — купців. За
третього поділу стався поділ праці на фізичну й розумову, а населення — на
сільське й міське.
Отже, з розвитком продуктивних сил і суспільного виробництва поглиблювався поділ
праці, який спричинив ускладнення соціальної структури, появу нових її елементів,
заміну одних елементів іншими, що відповідали вимогам економічного та соціального
розвитку.
Унаслідок взаємодії індивідів відбувається формування спільних інтересів, які
відтворюють їхні спільні риси. Спільні інтереси групи, спільноти формуються на
основі індивідуальних інтересів її членів, але не є їх сумою. Спільні інтереси є
рушійною силою будь-якої групи, спільноти.
Інтереси — це зовнішній прояв потреби, що є усвідомленням, відчуттям
необхідності певних умов життєдіяльності. Одні умови спонукають потребу
привласнювати й споживати, а інші — створювати і примножувати. Історичний
досвід свідчить, що жодне соціальне утворення, жодна соціальна група не
поступаються своїми інтересами добровільно. Прохання враховувати інтереси
інших, заклики до гуманності, морально-етична аргументація тут не діють. Кожне
соціальне утворення, соціальна група спрямовують свої зусилля на реалізацію
власних інтересів, навіть більше — на експансію, досягнення й зміцнення успіху за
рахунок ущемлення інтересів інших. Однак особисті соціальні інтереси майже
ніколи не виступають у «чистому» вигляді. Вони, як правило, завуальовані,
поєднуються з ідеологічними поглядами, морально-етичними міркуваннями
загального характеру. Вирішальну роль у реалізації інтересів відіграє ідеологія.
Щоб не стати жертвою обману, людина має навчитися за будь-якими
політичними чи релігійними заявами, обіцянками, закликами до гуманізму бачити
інтереси тих чи тих груп, кланів або окремих індивідів.
Вивчення соціальної структури суспільства, як відомо, розпочав іще Платон.
Розроблена Платоном модель соціальної структури передбачала три соціальні
верстви: філософів, що управляють державою, воїнів і робітників (селян, ремісників).
Нерівність цих груп було віднесено Платоном до рангу об’єктивного державного
закону.
Видатний соціаліст-утопіст Ш. Фур’є вирізняв у соціальній структурі п’ять верств:
двір, знать, буржуазія, народ, чернь. Ці верстви між собою ворогують. Основною
суперечністю суспільства є протистояння між багатими і бідними.
Спільним у Платона і Ш. Фур’є є те, що соціальна структура розглядається їми як
певна множина соціальних груп, що різняться між собою за функціями в
суспільстві і багатством. На засаді цих відмінностей у суспільстві формуються
певні й досить жорсткі відносини між групами щодо влади (одні керують, а інші
підпорядковуються) і багатства (одні привласнюють працю інших). З розвитком
суспільства характер цих відносин змінюється: влада одних груп слабшає, інших —
посилюється, багатство перерозподіляється. Проте в головному ці відносини
протягом багатьох віків залишаються сталими.
Отже, в основу утворення різних соціальних верств покладено ті позиції, що їх вони
мають у суспільстві: влада, багатство, можливість (неможливість)
привласнення.
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Соціальна структура сучасного суспільства включає велику кількість соціальних
спільнот, прошарків, груп, які можна типологізувати так:
соціально-класові — класи, соціальні прошарки, соціальні групи та верстви;
соціально-професійні — колективи виробничі, навчальні, військові;
соціально-демографічні — сім’ї, молодь;
соціально-територіальні — міста, села, райони;
соціально-етнічні — нації, народності, етноси.
Наведену типологізацію можна поглибити, зазначивши, наприклад, такі складові:
 вища політична еліта;
 середні прошарки державного й місцевого управління;
 низові працівники апарату управління;
 провідні господарські керівники;
 низові керівники;
 фахівці й службовці різних рівнів;
 робітники різних кваліфікацій;
 пенсіонери та інваліди;
 учні та студенти;
 декласовані елементи тощо.
Кожну з цих складових сформовано на підставі спільних інтересів, які завжди
спрямовані на зміцнення та збереження становища конкретної соціальної групи в
соціальній структурі су-
спільства. Ці соціальні групи існували і в структурі радянського суспільства, але не
про всіх їх згадували.
Вітчизняна теорія соціальної структури вивчала тільки ті верстви, котрі вважала
головними, чи такі, які вивчати було з якогось погляду вигідно. Щоб виключити такий
волюнтаризм, російський соціолог Р. Ривкіна пропонує інші правила вивчення
соціальної структури:
 вивчати потрібно всі без винятку соціальні прошарки су-
спільства;
 вимірювати їх потрібно за допомогою однієї мірки, одних критеріїв;
 критеріїв має бути достатньо, щоб вони описували кожний прошарок глибоко й
вичерпно.
Інструментом, який дає змогу дотримуватися цих правил, є теорія соціальної
стратифікації.
Радянське суспільство згідно з прийнятою тоді доктриною складалось із двох
класів (робітничий клас і колгоспне селянство) та одного прошарку — інтелігенції.
Взаємини між цими класами мали бути безконфліктними, оскільки між ними
нібито не існувало антагоністичних суперечностей. Ця концепція абсолютно не
відповідала реальному стану речей у радянському суспільстві. Вона оперувала
фактично лише одним критерієм — відносинами власності, побіжно доповнюючи
його критерієм характеру праці. Наявність влади, обсяги і способи отримання
доходів зовсім не бралися до уваги. Повністю ігнорувалася нерівність позицій
різних груп, панувало утопічне уявлення про однакові шанси соціального
просування для всіх незалежно від походження, національності, партійності тощо,
канонізувалося поняття «гармонійної єдності» суспільних інтересів. Мета такої
доктрини була зрозумілою — приховати реальну соціальну структуру радянського
суспільства, реальні соціальні суперечності в ньому.
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Значення вивчення й аналізу реальної соціальної структури суспільства полягає в
тім, що вона є важливим соціальним регулятором еволюції суспільства, визначає
шляхи розвитку й підвищення ефективності економіки, оскільки різні соціальні
групи мають у ній абсолютно конкретний статус і намагаються реалізувати свої
інтереси. Соціальна структура визначає сутність і основні напрямки політики в
суспільстві, оскільки політичні відносини є відносинами між окремими групами з
приводу використання, утримання чи захоплення державної влади.
Теорія соціальної структури, або соціологія соціальної структури, за радянської
влади розвивалася найменш продуктивно, бо вона надто красномовно заперечувала
постійно декларовану «соціальну однорідність» радянського суспільства.
Нині під впливом соціальних зрушень відбувається демонтаж структури
пострадянського суспільства, його інститутів, з’являється так званий середній клас.
За визначенням німецького вченого Л. Ергарда середній клас — це та верства
населення, яка об’єднує або прагне об’єднати людей, що власною трудовою
діяльністю забезпечують своє існування. Найвищу цінність для середнього класу
мають почуття особистої відповідальності за свою долю, незалежне існування,
рішучість та бажання самоствердження у вільному суспільстві, у вільному світі.
Середній клас у країнах Заходу складається з управлінців нижчого й середнього
рівнів, основної частини інтелігенції, яка працює за наймом, дрібних та середніх
службовців. Англійський соціолог Е. Гідденс звертає увагу на неоднорідність
середнього класу, його три рівні:
 вищий — власники великого бізнесу, приватних магазинів, фермерських
господарств;
 середній — менеджери і фахівці, які мають вищу освіту і престижну роботу;
 нижчий — службовці, учителі тощо.
Представники середнього рівня демонструють представникам нижчого рівня
взірці, які за певних умов можуть бути цілком досяжні і для них, а це є певним
стимулом. Цим самим невдоволення представників нижчого рівня нейтралізується
їх сподіваннями на ліпше.
Зростання кількості представників середнього класу зумовлюється розвитком НТР,
ускладненням організаційної структури управління на всіх рівнях народного
господарства, розширенням сфери послуг.
Більшість учених упевнена, що саме середній клас, а не пролетаріат чи селянство є
основою сучасного суспільства. Нині особливо актуальною стає гіпотеза,
обґрунтована Г. Зіммелем, що стабільність суспільства залежить від питомої
ваги й ролі середнього класу. Його існування та добробут є запорукою добробуту
всього суспільства. Перебуваючи на проміжному рівні між протилежними
полюсами соціальної ієрархії, середній клас своєю нейтральною позицією,
упевненістю у своєму становищі, вірою в майбутнє нейтралізує протистояння цих
полюсів. Завдяки цьому суспільство зберігає рівновагу і стабільність. Що більшою
є питома вага середнього класу, то сильніший вплив він здатний справляти на
ситуацію в державі, на політику, економічні зміни, свідомість громадян,
громадську думку.
Учені називають дві моделі соціальної структури, в основу яких покладено
принципи вільного господарювання:
розвинутого демократичного ринкового суспільства, яке підтримується потужним
середнім класом, що становить до 80% громадян. У суспільстві такого типу
суспільна злагода забезпечується виключно демократичними інститутами;
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слаборозвинутого суспільства, в якому існує різкий поділ населення на бідних і
багатих, а середній клас дуже нечисленний. У такому суспільстві надто важко
створити стабільний механізм досягнення суспільного компромісу.
Якщо в першому випадку право на владу, на високі пости забезпечується довірою
суспільства на демократичних виборах, то в другому — майновим станом,
можливістю використання приватних фінансових коштів для реалізації політичних
цілей.
Слабкість середнього класу призводить до гальмування демократизації суспільних
відносин. Досягнення суспільних компромісів стає майже неможливим. За таких
умов може сформуватися тенденція до авторитарної диктатури, спрямованої на
захист інтересів вищих верств, або до революційної диктатури, яка, спираючись на
озброєні маси, прагнутиме задоволення інтересів виключно найбідніших верств.
США називають суспільством середнього класу. Середній клас перебуває на
проміжному рівні між основними класами в системі соціальної стратифікації; йому
притаманні неоднорідність становища, суперечливість інтересів, свідомості і
політичної поведінки. Вирізняють старий середній клас (середні й дрібні власники)
і новий середній клас, до якого входять управлінці, професійні працівники
розумової праці (білі комірці та ін.). Саме в США якнайповніше реалізовано
принципи класової стратифікації. Тут вчені виокремлюють 4 основні класи: вищий,
середній, робітничий і нижчий. Кожен з них, крім робітничого, розбивають іще на
2—3 прошарки. Середній клас кількісно становить близько 60% населення. До його
складу входять люди з економічною незалежністю, яскраво вираженою
професійною орієнтацією. Це власники підприємств, учені, лікарі, адвокати,
банкіри, підприємці. Завдяки тому, що середній клас кількісно є найчисленнішим,
американське суспільство зберігає стабільність.
Як показали соціологічні дослідження Інституту соціології НАН України, кількісне
співвідношення дуже багатих і дуже бідних, що є нині в Україні, виходить далеко за
межі безпечної для суспільства соціальної нерівності, про яку вже йшлося. Тому
соціальна ситуація є надто напруженою і ще більше погіршується тим, що правляча
«еліта» нині всіляко обмежує доступ населенню не тільки до вищого класу, а навіть і
до середнього, ухвалюючи відповідні закони, створюючи приватні привілейовані
навчальні заклади, недоступні для більшості, установлюючи оплату праці на рівні,
нижчому від прожиткового мінімуму, а не справедливої ринкової ціни.
Щодо наявності чи браку середнього класу в радянському суспільстві думки
соціологів неоднозначні: від заперечення його існування взагалі до цілковитого
ототожнення його із зарубіжною моделлю. Провідний російський соціолог
академік Т. Заславська зазначає, що в структурі радянського суспільства був
порівняно невеликий середній клас, який складався з директорського корпусу та
наближених до партійної номенклатури інтелігентів. Він мав такі дві важливі
ознаки — високий освітньо-духовний рівень та орієнтацію на соціальне просування.
На верхньому щаблі соціальної драбини перебувала партійна та господарська
номенклатура, яка розпоряджалася державною власністю і контролювала розподіл
матеріальних благ, а також ті галузі освіти і культури, що мали безпосередній
«вихід» на політику, тощо. Саме вона протистояла іншому населенню, яке не мало
демократичних інститутів для реалізації своїх прав.
Нижчий клас соціальної структури радянського суспільства репрезентували
наймані робітники. Існувало й соціальне дно — десоціалізовані елементи.
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Середній клас став тією силою, яка висунула ініціаторів реформ і підтримувала їх.
Але радянський середній клас через певні об’єктивні й суб’єктивні причини не міг
стати основою «нового» середнього класу українського суспільства.
Як показали дослідження, що проводилися Інститутом соціології, визначаючи свою
позицію в соціальній ієрархії, переважна більшість населення України відводить собі
місце на нижніх щаблях «статусної драбини». За суб’єктивними оцінками, в Україні
існує «низький середній клас», а «високий середній клас», який є найстабільнішою
соціальною базою суспільства, репрезентований лише двома відсотками. Менше
одного відсотка мешканців уважають себе багатими, групи бідних і середніх
приблизно рівні за кількістю. Отже, суспільство розшарувалося на дві частини, що
зробило подвійними його свідомість, ставлення до реформ, громадську думку.
Соціальний простір для розвитку середнього класу обмежується бюрократизмом
верхів і заздрістю низів. Окрім того, в Україні за умов повільної реанімації
вітчизняного виробництва, зростання цін, невиплати зарплат відбувається
збіднення більшості населення. Багатство не створюється, а перерозподіляється.
У результаті відбувається розмивання середнього класу.
Узагальнення
Отже, ієрархічна структура суспільства є дуже динамічною. Її основні прошарки
можуть кількісно збільшуватися чи зменшуватися залежно від структурної
перебудови економіки, появи нових і відмирання старих професій, зміни політики.
Але соціальна структура формується не стихійно. Цей процес цілеспрямовано
регулюється державою, яка повинна спрямовувати свої зусилля насамперед на
розширення і зміцнення середнього класу.
Питання для перевірки знань.

Дайте визначення соціальній структурі суспільства.
Якими є причини утворення соціальних спільнот, прошарків, груп?
Що таке суспільний поділ праці, яку роль він відіграє у формуванні соціальної
структури?
Від чого залежить і чим характеризується стабільність соціальної структури
суспільства?
Назвіть соціальні групи, що становлять соціальну структуру України.
Охарактеризуйте середній клас і його роль у стабілізації суспіль-
ства.

Теми рефератів.
* . Особливості й динаміка соціальної структури суспільства в сучасній

Україні.
* Аналіз соціальної структури в історії соціології.
* Проблеми формування нового середнього класу в Україні.
* Соціальна стратифікація і тенденції соціальної мобіль-

ності.
Література до теми.

1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.Гю Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія

Тема 1.2.Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна
стратифікація.

Лекція: ___1___ год.

Тема 1.2.5. Соціальні спільності.
1. Загальні положення та поняття
2.  Соціальна група та її характеристика.
3. Сім'я як спільність.
4.  Цільові групи.
5. Територіальні спільності.
6. Етнічні спільності.
7.  Спільності, засновані на схожості поведінки.

 Мета заняття:
Студенти повинні знати  поняття соціальні спільності, група, сімя та їх
класифікацію.
Студенти повинні вміти охарактеризувати соціальні спільності в соціальній
структурі суспільства, давати характеристику та визначення соціальна група,
цільова група, територіальні, етнічні спільності та спільності, засновані на
схожості поведінки.

План заняття:
1. Загальні положення та поняття
2.  Соціальна група та її характеристика.
3. Сім'я як спільність.
4.  Цільові групи.
5. Територіальні спільності.
6. Етнічні спільності.
7.  Спільності, засновані на схожості поведінки.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття:  соціальні спільності ,соціальна група, сімя,
цільова група, територіальні спільності, етнічні спільності., спільності, засновані
на схожості поведінки.

1. Загальні положення та поняття.
Соціальний зв'язок об'єднує людей у певні стійкі спільності, які виступають

в різних формах і різновидах. Які форми об'єднань ми бачимо, в яких беремо
участь?

Сім'я, сусіди, діти, ігрові групи, школа, приятелі - ось далеко не повний
перелік спільностей або груп, які виступають фундаментом людського суспільства.
Сумарна чисельність людських груп та спільностей на Землі перевищує
чисельність населення в 1,5-2 рази. Це можливо у зв'язку з тим, що одна людина
здатна одночасно належати до кількох груп.

Соціальний зв'язок настільки багатогранний, що об'єднує людей у
"безмежну" кількість спільностей. Умовно, структуруючи, можна ототожнити
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диференціацію всіх видів спільностей з диференціацією елементів матерії
органічного світу, де людина - це атом, сім'я - молекула, група - клітина,
організація - організм, окреме суспільство - колонія окремих організмів і т. п. Як
бачимо, людина бере участь у найрізноманітніших формах суспільного життя.
Завданням соціології є здійснення класифікацій цих форм спільного життя, отже, їх
складових частин, будови, процесів, які в них відбуваються.
Відструктуруємо ряд понять, що інтерпретують різноманіття соціальних спільнот.
Соціальна множина - сукупність індивідів, які мають певну ознаку, виділену
зовнішнім спостерігачем, і які не є соціально значимими.
Основними ознаками розподілу соціальних множин є: стать, дохід, расова
належність, вік, професійні категорії, місце проживання. Кожна множинність - це
соціальна категорія (студенти, робітники, сектанти). Вони не поєднані ніяким
внутрішнім зв'язком. Іноді їх називають номінальними, умовними або реальними
групами.
Соціальне коло – сукупність осіб, які постійно зустрічаються і підтримують
особисті контакти. Вони не характеризуються певною організацією, структурою.
Коло впливає на поведінку людей менше, ніж група. Так чи інакше ми живемо і
діємо в соціальному середовищі. Більш складна спільність – це соціальне коло:
вільні союзи, які характеризуються слабким неформальним інституційним
зв'язком. Існують:
■ контактні кола (знайомства в поїзді, автобусі);
■ коло колег, дружні кола;
■ професійні кола, лобіюючі, опозиційні.
Основна їхня функція (природна, неформальна) - обмін поглядами, інформацією,
коментарями. Взагалі, це спільності дискусійних людей. Вони не діють, не
приймають рішень, вони формують думку, погляди. Однак за деяких умов
соціальні кола можуть перетрансформовуватися на інституційні елементи.
Соціальне середовище – сукупність індивідів, груп, інших спільностей, предметів,
процесів, явищ, з котрими особа спілкується протягом життя і котрі впливають на її
поведінку (це - широкий за значенням термін).
Соціальна спільність - (термін, широкий за обсягом) - це об'єднання людей, яке
характеризується загальною ознакою (стать, вік, освіта, статус, професія, роль
тощо), в котрих створений і збережений протягом певного періоду більш-менш
міцний певний соціальний зв'язок, спільний тип поведінки, світогляду,
цілеспрямованості.
Основними історичними детермінантами формування соціальних спільностей є:
- спільна територія, яка передбачає можливість міжособистісних стосунків
(контактів) - як прямих, так і опосередкованих;
- спільні інтереси значної кількості індивідів;
- умови соціальної дійсності, які вимагають об'єднання людей (захист від зовнішніх
ворогів);
- розвиток державності і виникнення при цьому форм організації людей у вигляді
різних соціальних інститутів (наприклад, політичних соціальних інститутів,
правових, законодавчих – при політичних змінах, економічних - при економічних
перетвореннях).
Звідси випливають і основні критерії (показники) соціальної спільності:
■ належність до історично сформованих територіальних утворень;
■ спільні інтереси взаємодіючих індивідів;
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■ прихильність до конкретних соціальних інститутів та цінностей;
■ умови життєдіяльності;
■ соціально-професійні характеристики індивідів, які об'єднані у спільність.
Соціальні спільності різняться як за кількісними ознаками (величина), так і
типовими якісними (наприклад, національними, ідейними, психологічними). По
суті, це - стійкі форми спільної діяльності. Серед спільностей виділяють
насамперед соціальні групи. В широкому розумінні, "соціальна спільність"
виступає синонімом "соціальної групи".
2. Соціальна група та її характеристика.

Незважаючи на те, що поняття група є одним з найважливіших у соціології,
вчені до сьогодні не можуть прийти до єдиного визначення групи. І основна
причина у тому, що сучасне суспільство постійно видозмінюється, перебуває у
динаміці, утворюючи велику кількість усуспільнень, співтовариств. У зв'язку з
функціонуванням у різних ситуаціях, вони набувають різного змісту і їм надається
різноманітне значення. Англійський мислитель-філософ Т. Гоббс у XVII ст. вперше
науково обґрунтував сутність групи, визначивши її як певну кількість людей,
об'єднаних спільними інтересами.

Соціальною групою будемо називати відносно сталі спільності людей (певна
кількість, але не менше трьох), які мають спільні природні та соціальні ознаки,
об'єднані спільними інтересами, цінностями, нормами, традиціями, пов'язані
системою відносин, що регулюють соціальні інститути. Спільності, які не
володіють внутрішньою організацією, не є групами. Це - більш складний різновид
спільностей, де індивіди взаємодіють між собою певним чином, усвідомлюють
свою належність до даної групи і прийняті іншими членами групи (згідно з
визначенням американського соціолога Р. Мертона). Таким чином, є три риси,
притаманні групі: взаємодія, членство і єдність. Отже, група має: внутрішню
організацію (тобто інститут), форми контролю, взірці діяльності.

Будь-яка група має свої цінності, центри об'єднання, символи, необхідні для
розвитку, злиття, спільності, незалежності (відчуття "ми", своя ідеологія, історія).
Соціальні групи формуються на основі певних об'єктивних обставин, а належність
до групи пов'язана з об'єктивними потребами кожного індивіда.

Якщо (для унаочнення) різновидність усуспільнень помістити на осі за
соціальною значимістю внутрішніх зв'язків, тривалістю та інтенсивністю їх дії та їх
насиченістю, то їхня структурна послідовність матиме такий вигляд:

Соціальні групи, на відміну від масових спільностей, характеризуються:
■ стійкою взаємодією, котра сприяє стабільності існування;
■ відносно високим ступенем єдності;
■ однорідністю складу;
■ входженням у більш широкі спільності як структурні одиниці.
Основний елемент групи - це її члени, люди. Але слід сказати, що особа, яка
входить у групу, розглядається з точки зору певної соціальної ролі, яку вона тут
відіграє.

Кожна група тією чи іншою мірою визначає: фізичний взірець (зовнішній
вигляд) (армія, міліція, учні, медики), духовний (комплекс моральних рис, що
характеризує належність до групи), функції, які мусить виконувати член групи).

Наступний складовий елемент групи центри і об'єднання. Це - всі цінності,
предмети, символи, які характеризують групу (тобто ідентифікують), становлять її
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матеріальну та ідейну основу, її існування. Це також і органи управління групою,
лідери. Центри забезпечують механізм зміцнення і функціонування групи.

Завдання групи – це третій компонент (з якою метою утворена група, які її
завдання, функції). Звідси випливають і засоби здійснення, функції, методи.
Завдання групи - це смисл її існування в очах інших груп те, що різнить від інших
груп. Звідси випливає традиція групи, її історія. Це і фактор виховання, і
згуртованості, моралі, стійкості групи. Всі ці складові елементи групи можна
класифікувати так:
■ члени групи;
■ їх риси, принципи;
■ завдання групи, засоби їх здійснення, психосоціальні механізми для реалізації
цих завдань;
■ фактори, які підтримують внутрішню згуртованість (інститути, система
соціального контролю, взірці взаємоповедінки, норм);
■ інститути та засоби регулювання зовнішньої діяльності (контакти та відносини з
іншими групами).

Як вже зазначалося, для виникнення групи необхідна внутрішня її
організація, мета, зразки діяльності, певні форми соціального контролю. Залежно
від цілей та завдань організація групи може мати формальний або неформальний
характер.

Формальною (офіційною) групою називають об'єднання людей,
існування та діяльність яких юридично закріплена в нормах, правилах,
законах тощо. Члени такої групи націлені на виконання певного виду діяльності і
перебувають у ієрархічній структурі підпорядкування (виробничий колектив,
студентська група, військовий підрозділ тощо).

Неформальна група складається стихійно, її діяльність не підкріплена
законодавчою базою (юридичними нормами, циркулярами). Такі групи
утворюються на основі спільних інтересів, прагнень, що об'єднують людей в більш
або менш стійкі структури (компанії друзів, касти, клани, злочинні групи,
тимчасові ситуативні групи). Поведінка членів таких груп регламентується
особливими, "неписаними" правилами, і відносини між ними мають тісний,
залежний характер.

У соціологічній літературі існує багато класифікацій груп, але основні з них
(зокрема, за матеріалами американського соціолога Юбенка) будується за
ознаками, точніше, на основі:
■ етнічної або расової належності;
■ рівня культурного розвитку;
■ завдань та функцій;
■ основних типів контактів між членами групи;
■ видів зв'язку;
■ інших принципів.

Коли ми говоримо про глобальне суспільство, здійснюємо його
порівняльний аналіз, вивчаємо соціальну структуру, взаємодії великих соціальних
груп, то характеризуємо макросвіт соціології. Але коли ми аналізуємо
міжособистісні стосунки, вивчаємо найближче соціальне оточення людини, то
поринаємо в мікрорівень соціології. Виходячи із цього критерію, тобто - від
кількості членів і умов внутрішньогрупової взаємодії, соціальні групи, які
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ідентифікуються як макро- чи мікросередовище, поділяються на малі та великі.
Іноді виділяють ще середні групи.
Малі - це, як правило, нечисленні (2 - 15-20 чол.), і особи в них пов'язані дружніми,
особистими контактами (стійке особистісне спілкування), об'єднані спільною
діяльністю, і відносини регулюються неформальними інститутами. Прикладом
можуть служити: сім'я, спортивна команда, шкільний клас, виробнича бригада.
Різновидом малих груп є первинні та вторинні. Ознаками перших є безпосередній
інтимний міжособистісний контакт членів, що характеризується високим рівнем
емоційності. Саме в них людина отримує перший досвід суспільного життя (сім'я,
клас, студентська група, група товаришів, спорткоманда). Вторинні
характеризуються незначними емоційними відносинами. їх взаємодія підкорена
лише єдиній меті. Найчастіше, ознаками малої групи є:
■ обмежене число членів;
■ стабільність складу;
■ внутрішня структура;
■ належність (членство) до групи;
■ інтенсивність та стійкість внутрішніх взаємодій.

Описуючи великі групи, ми, як правило, уявляємо масові об'єднання. Це -
сталі сукупності значної кількості людей, які діють разом у соціально значимих
ситуаціях і функціонують у масштабах країни або об'єднань (класи, соціальні
верстви, професійні групи, етнічні спільності: нації, народність; демографічні
об'єднання: молодь, пенсіонери). Іноді поняття соціальна група, соціальна
множина, соціальне коло ототожнюються.

Представники соціальних груп середніх масштабів утворюють сталі
спільності людей, що діють в одній організації, підприємстві, установі або
проживають на одній досить немалій, але обмеженій території (селище, місто,
район).

Мала група набуває безлічі форм. Але найбільш простими є діада (пара) і
тріада.
Пара, або двійка (діада) - найелементарніша спільність, це - форма спільного життя
чи діяльності з найменшим числом елементів. Відносини, контакти між двома
партнерами – найбільш елементарний, поширений компонент суспільного життя і
береться за основу в багатьох відносинах. При цьому найбільш виразно знаходить
свою сутність закон міжособистісних стосунків – еквівалентність обміну та
взаємини. Діада - це свого роду царство суб'єктивних пристрастей, де соціальні
засади тільки ще зароджуються. Соціальні зв'язки в діаді поділяються на кілька
типів:
■ статеві зв'язки (шлюбні, позашлюбні, дошлюбні, гомосексуальні);
■ відносини між рідними (батько - син, брат - брат, дорослий - дитина);
■ пари друзів;
■ пари, пов'язані відносинами керівництва;
■ відносини допомоги;
■ відносини виховання;
■ відносини перехідних обставин.
Це стійкі зв'язки, які виникають на основі особистісних контактів або речових. Але,
як правило, особисті риси відіграють вирішальну роль (розвиток почуття
інтимності, його друзі - мої друзі).Рис. 1



71

Наступним за складністю елементом соціальної системи є тріада. Її також, як
і діаду, можна назвати молекулою соціальної групи, але, на відміну від пари, тріада
задає більш складні властивості та ознаки соціальної групи, на основі яких справді
зароджуються соціальні відносини, соціальні засади. Саме в тріаді закладається
феномен більшості (2 проти І). Думка більшості із максимальною вірогідністю
сприймається як достовірне, а в діаді вона може вважатися однаковою мірою
хибною та істинною. І хоч вона формується із двох людей, справа не в кількісній а
в якісній стороні. Тріада і більш стабільна, в ній менше інтимності, але краще
розвинутий поділ функцій, праці. А це, в свою чергу, сприяє більшій незалежності
індивідів: всі мають можливість помінятися ролями і не бути монополістами у
взаємовідносинах. Саме з тріади з'являється альтернатива у взаємовідносинах (рис.
1).
3. Сім'я як спільність.
Сім'я та шлюб належать до явищ, інтерес до яких завжди був стійким та масовим.
Сім'я - одне із найдревніших та значимих соціальних усуспільнень. Факт
збереження сім'ї в суспільстві - як його осередка - пояснюється необхідністю
фізичного та духовного відтворення населення. В будь-якому суспільстві сім'я має
подвійний характер: з одного боку - це соціальний інститут, з іншого - це мала
група, яка має свої закономірності функціонування та розвитку. Загальне значення
сім'ї витікає із двох її функцій: сім !я – це єдина група, яка збільшується завдяки
народженню дітей, це група, яка підтримує біологічну неперервність (відтворення)
суспільства, це - передача культурних цінностей суспільства в основних рисах.
Сім'я – це група, яка складається з осіб, пов'язаних відносинами шлюбу і
відносинами між батьками та дітьми. Це основні відносини - шлюб і
родинність. Основу сім'ї, як правило, становить шлюбна пара. Члени сім'ї, як
правило: живуть разом, ведуть господарство, підтримують норми поведінки,
оцінюють роль держави, церкви, різних соціальних інститутів. Кожна сім'я живе
згідно зі своїми нормами, створює свою культуру і утримує взаємозв'язок "сім'я -
суспільство". Сім'я як соціальний інститут має свої функції, а саме:
■ підтримка відтворення суспільства (статеві потреби, батьківські прагнення),
забезпечення біологічного існування своїм членам (їжа, одежа, житло);
■ підтримка культурного розвитку, передача культурних цінностей, соціалізація
молоді;
■ надання дітям соціального становлення (навчання, визначення життєвої лінії);
■ забезпечення особам задоволення емоційних потреб, інтимного співжиття,
відчуття безпеки, рівноваги (біологічна, психологічна, соціальна гармонія
розвитку);
■ інститути соціального контролю для дітей, молоді;
■ могутній фактор контролю статевої поведінки.
Якщо одна з наведених функцій не виконується, про сім'ю як ідеальний стан немає
підстав говорити.
Структура сім'ї і внутрішня організація залежать від багатьох факторів.
Розрізняють сім'ї:
■ моногамні, де передбачено існування звичайної шлюбної пари: чоловіка та
жінки;
■ полігамні: чоловічі (коли чоловік має право мати кілька жінок), жіночі або
поліандричні (коли одна жінка має кількох чоловіків), групові (за яких кілька
чоловіків та жінок одночасно перебувають між собою в шлюбних стосунках).
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З недавнього часу в деяких країнах формально дозволено створення так
званих "гомосімей", коли індивіди однакової статі перебувають у шлюбних
стосунках. Звичайно, це один із негативних наслідків сексуальної революції і
контркультури статево шлюбних відносин.

За характером розподілу сімейних обов'язків виділяється три основних
типи сім'ї:
■ традиційні (для яких характерно: визнання безумовного пріоритету чоловіка в
питаннях сімейного "главенства", чіткий функціональний розподіл сфер сімейного
життя та закріплення за кожним "чоловічих" та "жіночих" обов'язків, наявність
спільного проживання кількох поколінь ("традиційний тип");
■ неотрадиційні або "експлуататорські", де жінка отримує "виключне" право на
домашню працю ("азіатський тип");
■ егалітарні (сім'я рівних), де справедливий, пропорційний розподіл домашніх
обов'язків, взаємозамінність членів сім'ї у вирішенні сімейних проблем,
психологічна повнота, насиченість, є характерною рисою ("сучасний модерний
тип").

Одним із перших, хто описав та поділив сім'ї за кількома типами, був
французький соціолог Ле Пле. Досліджуючи сім'ї різних народів, він визначив
патріархальний тип, нестійкий і корінний. Саме патріархальна сім'я, за його
аналізом, будувалася на залежності усіх членів роду від батька. Тут дорослі діти не
відриваються від батька, навіть коли вони мають свою сім'ю. Патріархальна сім'я
характерна для Росії та інших слов'янських народів.
Саме сімейне життя умовно поділене на кілька фаз (так звані фази сімейного
життя):
1. Дошлюбні відносини (які дозволені більш ніж у вісімдесяти народах, допустимі
за певних умов більш як п'ятдесяти, осуджуються у кількох народів, заборонені у
більш як п'ятдесяти). Послідовно дошлюбні відносини включають: вибір партнера,
упадання за ним (залицяння), ідеалізація партнера, інтимні стосунки, стимуляція
активності. За різновидом духовне зближення партнерів поділяється на:
романтичну любов, платонічну, інтелектуальну, товариську (пошук спільних
радощів тощо). Неабияке значення для вивчення сім'ї мають фактори вибору
партнера, до яких відносять:
■ просторова близькість (родинність, сусідство, спільна місцевість);
■ уявлення про ідеалізованого партнера;
■ вплив батьків на вибір партнера;
■ риси характеру особи, завдяки яким партнер прагне самоутвердитися;
■ прагнення до пошуків партнера, подібного до себе; риси характеру, поведінки;
■ поліпшення матеріального становища.
2. Подальша фаза сімейних стосунків включає шлюб та сімейне життя - відносини,
де проходить перетворення чисто особистого задоволення в стійку взаємну
діяльність щодо виконання певних завдань сім'ї. При цьому з'являються нові ролі у
сім'ї, обов'язки, функції, ламаються старі стереотипи. В цій фазі сім'я переживає
три цикли:
■ до народження першої дитини;
■ період виховання дітей;
■ після відділення дорослих дітей.
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Важлива соціальна проблема в сім'ї - шлюбний успіх. При цьому внутрішня
згуртованість сім'ї, пари залежить від багатьох чинників, котрі можна згрупувати
на так звані внутрішні сили:
■ взаємна любов;
■ відчуття відповідальності, обов'язки одного перед одним;
■ взаємне прагнення до благоустрою, кар'єри, зросту;
■ турбота про спільне життя, господарство, дітей;
■ усвідомлення виправданості очікування батьків, рідних, середовища;
■ можливість гармонійного розвитку особи при використанні шлюбу;
та зовнішні сили;
■ санкції про заборону розлучення;
■ тиск громадської думки;
■ вплив економічних умов;
■ вимоги про турботу дітей з боку суспільства.
Під успіхом у шлюбі розуміють особисте щастя (сексуальну сумісність,
задоволення, гармонізацію осіб, спільну рівновагу) та виконання сімейних завдань
(діти, їх успіх, економічний успіх). Але трапляються і конфлікти. Соціологи
виділяють кілька рівнів шлюбних взаємовідносин, на основі яких можуть виникати
конфлікти (зіткнення, викликані протиріччям цінностей, установок, цілей, дій в
різних ситуаціях). Це:
■ психофізіологічні (порушення статевого життя);
■ психологічні (прагнення, потреби, риси характеру особи);
■ соціально-побутові (хаотичність сімейно-побутового укладу);
■ духовні (економічний статус, життєві цінності, релігійні мотиви тощо).

Сімейні конфлікти безпосередньо пов'язані із сімейними кризами, котрі, на
жаль, взаємопереплітаються: подружній трикутник, статева та психологічна
дисгармонія, клеймо ганьби, економічна криза, життєві катастрофи та ін.

На сьогоднішній день (згідно зі статистикою), в Україні налічується близько
17 млн сімей, з яких понад 11 млн (65%) належить до міського типу і близько 6 млн
(35%) - до сільського. Переважають прості сім'ї, які у своєму складі мають
подружжя з дітьми (75%), 4,8% становлять сім'ї з двох і більше подружніх пар.
Сім'ї з однією дитиною становлять близько 30%, з двома - близько 49%, з трьома -
близько 7%, багатодітні - 3%, бездітні - 10%. (Більш детально про сім'ї оповідає
спеціальна соціологічна теорія "соціологія сім'ї" - галузь соціології, яка вивчає
формування, розвиток і функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин у
відповідних соціально-економічних та культурних умовах).

4. Цільові групи
Виходячи з різноманітного характеру виникнення груп, прийнято виділяти

так звані цільові групи. Назва цільові говорить сама за себе.
Цільові групи - це групи, створені із певним задумом, прагнутимуть до
досягнення певної мети або до здійснення певних замислів організаторів. На
заводі такими цільовими групами є: бригада, дільниця, цех, служба. На АТП -
автоколона, ланка. В інституті - кафедра, факультет; канцелярія, бухгалтерія. Хоча
їх можна віднести до елементів соціальних інститутів. Але можуть існувати цільові
неформальні групи. В їх основі, як і в основі всіх галузей суспільного життя, є
певні людські потреби, які набувають форму інтересів. (Стійке прагнення до
досягнення певної мети - інтерес.)



74

Як правило, людина прагне досягти мети або самостійно, або в конкурентній
боротьбі, або у співпраці з іншими. Причому ця співпраця регулюється і
визначається певними нормами, правилами, які об'єднують співробітників у
цільову групу. Деколи їх називають об'єднаннями, організаціями. Цільові групи
можуть бути різного роду - залежно від характеру інтересів, які об'єднують її
членів. Вони можуть бути групами, що реалізовують: економічні, політичні,
культурні, наукові, спортивні, розважальні, благодійні цілі, можуть служити
певним місцевим інтересам.

У цільових об'єднаннях панують відносини погодженого характеру між
членами, в них існує певна організованість, структура, діє система стимулів та
активізації діяльності, внутрішня комунікативна мережа. В цільових групах
особливо важливу роль відіграють лідери як організатори-керівники та
каталізатори злиття, згуртованості групи.

Таким чином, цільова група - соціальна група, наділена статусом (формально
юридично, або ні), і є частиною соціального інституту, організації, має мету в
досягненні певних результатів у рамках даного інституту, організації. Дуже часто
цільова група ототожнюється із поняттям організація.
5. Територіальні спільності

До такого типу спільностей відносять ті, члени яких пов'язані відношенням
до загальної території, на якій вони проживають, і тими відносинами, що
витікають із факту прожиття на спільній території. Територіальними
спільностями є: місто, містечко, село, хутір, окремий район міста, а в деяких
аспектах - і держава. Перш за все, вони виникали під впливом географічного
середовища. Головним у соціологічній теорії розселення є вияв суспільної суті
різних типів поселення. Такий підхід вимагає розкриття соціальної обумовленості
виникнення розселення (поселення), його функціонування та розвитку з
врахуванням різних соціально-історичних укладів суспільства, основної його ролі
та функції. З'ясування впливу соціально-виробничої діяльності населення на
навколишнє середовище - також актуальне питання.

Більш детальний аналіз дають спеціальні соціологічні теорії: "регіональна
соціологія", "соціологія міста" та "соціологія села" або зведена "соціологія
розселення", яка вивчає ґенезу (процес виникнення), сутність та загальні
закономірності функціонування міста, села, певного регіону - як цілісних систем.

Простежуючи еволюцію розвитку суспільства, бачимо, що постійні
пасовища, населення перших людей, які займались рибальством, скотарством,
землеробством, створювали різні типи спільностей. Під впливом взаємодії сил
природи, діючих в географічному середовищі, техніки виробництва
(застосовувалась для засобів задоволення потреб), типу культури, яку розвивали,
люди створювали різні типи організацій територіальних спільностей. Перші
примітивні поселення структуризувалися переважно з: площі для зборів,
місцезнаходження основних інститутів, приміщення для худоби, ринку. Більш
складну структуру мали: сільськогосподарське, торгове, промислове містечко:
поява окремих районів, де зосереджувались торгові, обслуговуючі інститути,
ремісничі, промислові, адміністративні центри, комунікативна мережа. Великі
міста мають ще більш складну мережу. Взагалі великі міста згруповані за кількома
схемами. Дослідники міст розподіляють їх структуру за кількома структурними
типами: концентрична структура та структура секторів. Перша виділяє 5 поясів:



75

1-й – центральний адміністративно-торговий пояс (залізнична станція, готелі,
великі магазини, банки, контори, адміністрація, центри транспорту, видавництва,
театри). Як правило, тут багатолюдно, але в ньому мало житлових будинків;
2-й - проміжний пояс (заселений біднотою, дешеві житлові будинки, дешеві
розважальні заклади, магазини, лавки, концентрація злочинності, проституції,
азартних ігор, низькопробних закладів) – тут проживають переважно емігранти,
маловлаштовані, малодохідні;
3-й пояс - заселений постійними робітниками, нижчими прошарками середнього
класу;
4-й – район або ряд районів, де проживають вищі прошарки середнього класу, клас
багатіїв; наявність розкішних апартаментів, резиденцій;
5-й – розташований за межами міста (приміський) – заселений людьми, які їздять в
місто на роботу або, щоб задовольняти різні потреби.
Інша схема - це секторна, де елементами є районування, а не концентричні пояси:
■ центральний сектор (business);
■ сектор обслуговування, малих підприємств;
■ сектор бідноти;
■ сектор середнього класу;
■ сектор багатих.

Соціологія розглядає територіальну спільність (місто, село) як єдиний
організм, як цілісну відносно самостійну соціально-економічну та культурну
систему. Виділяються та вивчаються такі елементи міста (села): господарська
сфера, соціально-побутова інфраструктура, природне середовище, керування
містом. Місто виконує різноманітні функції:
■ економічні (забезпечення ефективного використання індустріального та науково-
технічного потенціалу, трудових та природних ресурсів);
■ екологічна (забезпечення доцільного використання природних ресурсів та
охорона природного середовища);
■ демографічна (забезпечення формування структури населення, трудових
ресурсів, регулювання міграційних процесів);
■ соціально-побутова (організація побуту, задоволення побутових потреб
населення);
■ суспільно-політична (організація політичного життя);
■ культурно-виховна (організація системи освіти, виховання та культури).

До основних факторів, які змінюють просторову структуру міст, відносять:
розвиток промисловості, використання видів енергії, сировини, засобів транспорту,
комунікації, цін на землю. Сучасна тенденція до розростання передмість -
результат масового розповсюдження автомобілів.

У сільському типі поселення специфіка інша. Специфічність сільського
способу життя зумовлюється перш за все:
■ поділом праці, пов'язаним із землеробством;
■ меншим соціальним розшаруванням;
■ меншою густотою населення, більшою внутрішньою згуртованістю, перевагою
особистих контактів, дією неформального соціального контролю.
Структура сільськогосподарського населення включає: сім'ю, сусідство, групу
сімей, сільську спільність. Тут панують дружні відносини, взаємодопомога. Зв'язок
із землею відбивається не тільки на економічному аспекті життя, а й на психології,
культурі, системі цінностей, ставленні один до одного.
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Під впливом вторгнення у відносно замкнену сільську спільність нових
"інститутів": цільові об'єднання, нові введення, технології виробництва, школи,
транспорт, комунікації, преса, радіо, кіно, телебачення, індустріалізація і політичні
зміни, - сільська спільність починає урбанізуватися. Урбанізація - це соціально-
економічний процес, який виражається у розростанні міст, розвитку міського типу
життя.
Між містом та селом існують взаємовідносини, які мають явно суперечливий
характер, який проявляється у перерозподілі робочої сили, у соціально-
психологічних процесах переселенців із села в місто і навпаки. Перш за все місто
поглинає сільське населення, і село звичайно виступає джерелом робочої сили для
міста в результаті економічного його зростання, а також появи ринкових зв'язків та
відносин, що сприяють розвитку нових видів діяльності. Крім того, зосередження в
місті основних функціональних джерел науки, культури, мистецтва, освіти і т. ін.
(соціальна інфраструктура) е великою притягальною, приваблюючою силою для
сільського населення. Таким чином, місто все більша стає тією силою, яка
"викачує" робочу силу із села і активізує процес вимивання із села молоді і його
старіння. Сьогоденні реалії є тому підтвердженням.

Соціологічні теорії, які вивчають взаємодії соціально-територіальних
спільностей, визначаються як "соціологія міста" та "соціологія села". Соціологія
міста досліджує формування, сутність і закономірності розвитку та
функціонування міста як системи, вивчає:
■ значимість міста в системі розселення,
■ основні чинники появи, розвитку та занепаду міста,
■ вивчення основних підсистем міста,
■ соціальна структура поселення,
■ особливості міського типу життя та міської культури,
■ навколишнє середовище,
■ специфіка урбанізації,
■ проблеми управління,
■ міграційні процеси,
■ планування інфраструктури та розвиток міст.
Предметом соціології села стали проблеми села в суспільстві, соціальна та
професійна структура поселення, специфічний сільський спосіб життя, особливості
сільської культури та роль масової комунікації в розвитку села, специфіка розвитку
сільської місцевості в умовах формування ринкових відносин та ін.
Місто і село як безпосереднє середовище життєдіяльності людини, в широкому
сенсі, виконує найбільш важливу інтегруючу функцію - функцію соціального
розвитку людини, населення.

6. Етнічні спільності.
Такого роду спільності називають також кровнородинними або

спільностями, що виділяються на основі особливої культури. До них відносять:
племена, народності, нації. В усякому разі, при вивченні етнічних суспільних
структур, явищ, процесів, центральною базою є категорія "етнос", що від грецького
походження означає: зграя, група, рій, плем'я, народ.

Існує багато підходів, концепцій щодо трактування та визначення ключового
поняття "етнос". Одні вчені (наприклад, американський соціолог JI. Уорнер)
допускають застосування етнічного терміна до кожної людини, котра сама себе



77

вважає (або її вважають) членом групи, що має певну культуру і бере участь у
діяльності групи. На думку інших вчених (німецький етнолог В. Мюльман),
"етнос" розуміється як відповідна єдність та самоусвідомлення. Під цим розуміють
і сукупність людей, котрі колективно і несвідомо приписують собі певні ціннісні
характеристики (М. Маже, французький етнолог).

Розглядаючи категорію "етнос" як основну одиницю етнічної класифікації
людства, в широкому розумінні її ототожнюють із поняттям "народ",
"національність" - як особливу форму колективного існування людей.

Головним етнічним визначником потрібно вважати етнічну самосвідомість,
котра розглядається як усвідомлення членами кожного етносу своєї належності до
певної етнічної спільноти, що ґрунтується на спільності мови, культури, історичної
долі, визнанні особливих рис.

На відміну від раси, як продукту біологічного розвитку, соціальні спільності
являли собою результат соціальної взаємодії (спілкування, вірування, звичаї,
ритуали), які об'єднували людей.

Еволюціоністи створили теорію розвитку етнічних спільностей, де початком
була сім 'я. Більш обширним злиттям був рід - історично перші соціальні спільноти
людей, природні кровнородинні об'єднання. Роди об'єднувались у певні племена,
пов'язані не тільки кровною спорідненістю, а і вірою. Об'єднання кланів складало
плем'я. Племена - більш висока форма організації, які в процесі культурного
розвитку об'єднувались в народності, а ті – на вищих стадіях розвитку
економічних, політичних та інших зв'язків - перетворювались в нації. Розглянемо
лише основні спільності.

"Народ" - термін багатозначний. Мовою політичних наук "народом"
називають трудящі верстви, класи міста і села. Мовою соціальних наук - це
спільності, які в етнічній ієрархії стоять між нацією та племенем. Вони стійким
чином пов'язані з територією, мають свою мову, культуру, систему влад,
політичний лад. Народ – це культурно-історична спільність людей. Цей термін
може бути синонімом корінного етносу країни або синонімом розповсюдженого по
світу етносу. У суспільствознавчій літературі чимало плутанини щодо цієї
категорії, тому її не завжди коректно використовують (застосовують) як на
етнологічному, так і на політичному рівні. Фактично народ - це все населення
певної країни або держави.

"Нація" розглядається як етнічна та політична категорії. Нація - це і
своєрідний ступінь розвитку культури. Це - стійка спільність людей, що історично
виникла на базі спільної мови, території, економічного життя, психічного складу,
що проявляється у спільності культури. Нації виникали в період зародження
капіталізму, коли формувалися політичні організації, внутрішній ринок, культура,
господарський уклад. Вони є численнішими за народності. На підґрунті єдиної
території, мови, культури та економіки сформовувався єдиний національний
характер та психологічні особливості.

Хоч за своєю специфікою термін "нація", як і етнос, означає "народ", в
сучасному етнологічному вжитку їх все ж слід розрізняти. Те, що в нас називають
нацією, – фактично відтворює етнічну специфіку. У широкому розумінні, нація - це
етнос, спільнота, яка склалася на підґрунті етнічних племінних цінностей, яким
притаманний природний біологічний характер.

Існують також багатонаціональні держави, створюючи характерний
національний тип, наприклад США, де нація ідентифікується з державою. Однак не
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завжди держава може бути ознакою нації. У сучасному світі практично не існує
етнічно гомогенних (однорідних) країн. Соціологи підрахували, що лише
кільканадцять країн (близько 7%) умовно можна віднести до етнічно гомогенних,
де вся основна етнічна спільнота складає майже сто відсотків населення. У майже
25 країнах основна етнічна спільнота сягає 90% усіх мешканців, ще у 25 країнах
вона становить 75-90%, більш ніж у тридцяти країнах - від 50 до 70%, у близько
сорока країнах - менш ніж половину населення. В окремих випадках кількість
етнічних груп в одній країні перевищує навіть сто.

Такого роду різноманітність етнічного складу населення є результатом дії
різного роду чинників, зокрема міграцій великих мас людей, які відбувалися в усі
періоди історії, що викликали масштабне і швидке змішування представників
різних народів, формували численні етнічні спільноти в межах конкретної країни.

Україна належить до багатонаціональних країн. За даними перепису
населення 1989 р., на її території проживає понад 127 етносів, зокрема:
- українці (37,4 млн чол.);
- росіяни (11,4 млн чол.);
- інші етнічні групи, котрі налічують від 300 тис. і більше (понад 1млн чол.): євреї,
поляки, білоруси, болгари, молдавани, угорці, румуни, цигани, татари та ін.
Термін "національність", як невід'ємний "атрибут", вживається також у двох
значеннях:
- як належність до певної нації;
- як спільність людей, які створили свою власну особливу культуру, але не мають
за собою незалежного політичного статусу буття (не досягли ступеня
сформованості нації"). Значення нації ґрунтується на тому, що:
■ це стійка форма спільності;
■ вона створює стійкий культурний наслідок;
■ формує відчуття ідентифікації особи зі спільностями (тобто належність до нації -
це наявність мови, зв'язок з рідною землею, місце в історії – основа самовираження
осіб);
■ створює міцне відчуття солідарності між членами і антагонізм щодо чужих.
Ці риси, в свою чергу, спричиняють виникнення суспільних рухів і крайніх
ідеологій. Серед них особливе місце займає націоналізм. Під націоналізмом
розуміємо, як правило:
■ систему політичних ідей;
■ певний комплекс установок;
■ суспільний рух.

Націоналізм виступає в різних формах: від патріотизму (готовність на
жертви заради власної нації) і до крайньої екстремістської форми. Основна ідея
націоналізму - це визнання індивідуальних особливостей власної нації як
найбільшої цінності, перевищене підкреслення власної нації і "приписування" їй
особливої історичної місії (довіра нації). Тут виявляється і схильність до
містицизму, міфологізації, нетерпимість до чужої нації, що іноді межує із
расизмом.
Соціологи припускають, що з десятиліттями на зміну нації може прийти, ймовірно,
форма спільноти, яка об'єднає ще більшу кількість людей і стане формою більш
високої культури. Першою ознакою цього є спільне економічне та фінансове поле
більшості європейських країн, "прозорість" кордонів.
7. Спільності, засновані на схожості поведінки
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До такого роду спільностей, в загальному, відносять: різні натовпи (юрба),
публіку, аудиторію. Це відносно вільні соціальні угруповання без наявності
інституціонального внутрішнього зв'язку, але для них характерним є схожість
поведінки членів. Такого типу спільності іноді визначають як агрегати – випадкові
скуплення людей – або як квазігрупи. Ці форми поділяються на натовп, публіку,
аудиторію. Іноді сюди відносять і соціальні кола.

Для такого роду групи характерними є риси:
■ спонтанність їх утворення;
■ нестійкість взаємостосунків;
■ відсутність різноманіття у взаємовідносинах;
■ короткочасність спільних дій.
Подібні спільноти, як правило, існують недовготривало, після чого розпадаються.
Натовп - це тимчасове скупчення великої кількості людей, які спонтанно реагують
на одні й ті ж стимули в безпосередньому контакті. Це – свого роду система, до
якої входить:
■ група людей;
■ спільна територія, що допускає безпосередній контакт;
■ схожа реакція поведінки на певні стимули.
У натовпу немає групової структури у вигляді системи статусів та ролей, немає
єдиних норм та звичок поведінки. Людей у натовпі об'єднує психічний зв'язок, що
базується на схожих імпульсах, емоціях, реакціях. Одним з перших, хто
фундаментально вивчив явище натовпу, був французький учений Г. Лєбон (кін.
XIX - поч. XX ст.), вбачаючи у ньому руйнівну силу. Характерними рисами
натовпу є: анонімність, психічне зараження, навіювання та наслідування. Вченими
з'ясовано, що чим довше людина перебуває у натовпі, тим слабше проявляється в
неї раціональний контроль, тим сильніша сприйнятливість до всілякого зла.
Натовпу часто притаманні: агресія, домагання чогось, демонстрація чогось
(погляди, протести), переляк. За цими рисами і поділяють натовпи. Велике
значення має так званий "гіпноз натовпу".
Натовп - колективно-психологічний феномен, конкретна група осіб, котрі
безпосередньо (психологічно і практично) взаємодіють одна з одною. Масштаб
діяльності натовпу обмежений кількістю його учасників (від кількох чол. до
кількох тис. чол.), часом (хвилини, години), простором (вулиця, стадіон, поле).
Натовп може бути несамовито агресивним, вкрай захопленим, панічним. У натовпі
втрачають значення індивідуальні та статусні відмінності, ознаки, соціальні норми
і табу, що діють у звичайних умовах. Натовп змушує окремих людей однаково
діяти та чинити бешкет, знищує будь-яку спробу опору або сумніву. Поведінка
шаленого натовпу має свою логіку (прояви помсти), свій рольовий механізм
(підбурювачі, активісти, "спікери").
У соціології розрізняють кілька основних типів натовпу:
■ випадковий, коли кожний член має спонтанні миттєві хвилинні цілі (черги в
магазині, натовп зівак);
■ цільовий (конвенційний), коли люди зібралися у спільному місті невипадково, а
із заздалегідь поставленою метою (учасники релігійної служби, глядачі спортивних
змагань, слухачі концертів) (у них дуже багато спільного із публікою);
■ експресивний, коли, на відміну від цільового, люди збираються для того, щоб
висловити свої почуття та виявити інтереси (молодіжні дискотеки, міські
танцмайданчики, музичні фестивалі, святкові гуляння);



80

■ активний натовп - будь-який з попередніх видів натовпу, який виявляє себе в дії.
Натовпи порівнюють із масами. Маси дещо подібні до натовпів: безліч людей не
пов'язані будь-якою формальною організацією, але підкоряються однотипним
шаблонам поведінки, здатні перейнятися певними настроями (страх, гнів,
ненависть).

Узагальнення.
Суттєвим поштовхом до розвитку формувань публіки була поява засобів

масової інформації (газети, радіо, телебачення, кіно). Це - найчисленніші форми
об'єднання людей. За різновидами: зібрана публіка (коли люди знаходяться на
спільній (глядацькій), "обмеженій" території і можуть контактувати один із одним),
і незібрана (глядачі ТВ, слухачі радіо, читачі газет).

Під аудиторією розуміють соціальну спільність людей, яка об'єднана
взаємодією із зовнішнім комунікатором - індивідом або групою, котра володіє
інформацією і доводить її до цієї спільноти. В принципі поняття аудиторія та
публіка в більшості випадків тотожні. Будь-яка аудиторія має тенденції до поділу
на окремі спільності (кола), в яких починається взаємне спілкування, обмін
думками про отриману інформацію. Це дозволяє кожній виділеній спільності, котрі
називаються соціальними колами, формувати загальну думку щодо певних подій.
Контрольні запитання:
1. Соціальна група. Типологія, структура, різновиди.
2. Сім'я як основна суспільна ланка.
3. Особливості та різновиди соціально-територіальних спільнот.
4. Структуралізація етнічних спільностей.
5. Натовп та публіка: характерні та відмінні риси.
Теми рефератів:
1. Етнокультурні характеристики та відмінності сімей народів світу.
2. Натовп та публіка: різновиди, відмінності культури поведінки.
Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К,

2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології –

К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.Гю

Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія

Тема 1.2.Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна
стратифікація.

ЛекціЇ: ___3___ год.

Тема 1.2.6. Соціальні інститути суспільства.
1.  Зміст поняття соціальний інститут.
2. Типи соціальних інститутів.
3. Ознаки та структурні компоненти соціальних інститутів.
4. Функції соціальних інститутів.

 Мета заняття:
Студенти повинні знати  поняття соціальний інститут, типи соціальних
інститутів, головні ознаки та структурні компоненти соціальних інститутів та
функції соціальних інститутів.
Студенти повинні вміти охарактеризувати соціальний інститут, типи
соціальних інститутів, головні ознаки та структурні компоненти соціальних
інститутів та функції соціальних інститутів.

План заняття:
1. . Зміст поняття соціальний інститут.
2. Типи соціальних інститутів.
3. Ознаки та структурні компоненти соціальних інститутів.
4. Функції соціальних інститутів.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: соціальний інститут, типи соціальних інститутів,
функції соціальних інститутів.

План:
1. Зміст поняття соціальний інститут.
2. Типи соціальних інститутів.
3. Ознаки та структурні компоненти соціальних інститутів.
4. Функції соціальних інститутів.
Матеріал для викладання.
1. Зміст поняття соціальний інститут.

Соціальний досвід свідчить, що для людського суспільства необхідно
закріпити деякі типи соціальних відносин, зробити їх обов'язковими для всіх членів
суспільства чи для його групи, забезпечити цілісність системи. З метою збереження
цілісності, в якій зацікавлена спільнота, люди утворюють систему установ, які
закріплюють нормативне регулювання відносин і контролюють поведінку своїх
членів.
Соціальний інститут - це стійкий комплекс формальних і неформальних норм,
правил, принципів, які регулюють різні сфери людської життєдіяльності й
організовують їх у систему соціальних статусів та ролей.
Інтеграція індивідів у соціальне об'єднання (групу, спільноту чи суспільство)
передбачає не лише зацікавленість людей у створенні таких зв'язків, але й
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наявність можливостей комунікацій- спільної цілісно-нормативної системи, мови
тощо.
Соціальний інститут виникає та функціонує, задовольняючи якусь соціальну
потребу. Коли ця потреба стає незначною чи зовсім зникає, то поступово зникає і
соціальний інститут, який її задовольняв.
Кожна людина має індивідуальну комбінацію потреб. Проте фундаментальних
(важливих для всіх) потреб не так уже й багато. їх п'ять і стільки ж головних
соціальних інститутів:
• потреба у відтворенні роду — інститут сім'ї та шлюбу;
• потреба у виробництві та розподілі засобів існування -економічні інститути,
виробництво;
• потреба в безпеці, соціальній злагоді та порядку - політичні інститути, держава;
• потреба в переданні знань і набутих цінностей, соціалізація нових поколінь -
інститут освіти;
• потреба у вирішенні духовних проблем, переданні духовних цінностей і ритуалів,
які підтримують у суспільстві солідарність та злагоду - інститут релігії.
Процес утворення соціального інституту - інституціона-лізація - передбачає такі
етапи:
1)  виникнення потреби, задоволення котрої вимагає спільних організованих дій;
2) формування спільних цілей;
3) поява соціальних правил і норм у процесі стихійної соціальної взаємодії;
4) поява процедур, пов'язаних із нормами та правилами;
5) інституціоналізація правил, норм, процедур, тобто їхнє прийняття та практичне
застосування;
6) визначення системи санкцій і ролей, що охоплюють усіх членів соціального
інституту.
Соціальні інститути можуть бути формальними та неформальними.
У межах формальних інститутів взаємодія суб'єктів відбувається на основі законів і
правових актів, формальних регламентів, правил та постанов.
Неформальні інститути, незважаючи на досить чітку регламентацію, не мають
формально закріплених законів, правил, норм (наприклад, дружба, сусідство).
У соціальних інститутів є не лише функції (позитивна роль у суспільстві), але й
дисфункції (шкода, яку вони чинять суспільству).
Функції сприяють зміцненню, виживанню, саморегуляції соціальної системи.
Дисфункції ведуть до дезорганізації, зміни та руйнування структури.
Розрізняють функції:
•  явні — якщо вони офіційно заявлені, всіма усвідомлені й очевидні. Очікувані та
необхідні явні функції формуються й декларуються в кодексах і  закріплюються в
системі статусів та ролей;
• латентні - коли вони приховані, незаявлені, незаплановані. До явних функцій
соціальних інститутів, що забезпечують закріплення та відтворення суспільних
відносин, належать:
-регулятивна, що забезпечує регулювання взаємовідносин між членами суспільства
за допомогою утворення моделей поведінки;
-  інтегративна, котра забезпечує згуртованість, взаємозалежність і
взаємовідповідальність членів соціальних груп, які формуються   під упливом
інституціоналізації правил, норм, санкцій, систем ролей;
- трансляційна, що пов'язана з переданням  соціального досвіду;
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-  комунікативна, яка забезпечує поширення інформації, що виникла в певному
інституті, як у середині цього інституту для управління та контролю за
дотриманням норм, так і у взаємодіях між інститутами.
Латентні функції є незапланованими, непрямими результатами діяльності
соціальних інститутів.
Ці результати можуть мати важливе значення для суспільства. Так, усі інститути
беруть участь у соціалізації особистості. Саме в системі інституціональної
взаємодії, що має чітко означені норми та санкції, індивід здобуває життєві
навички й досвід.
Явною функцією системи вищої освіти є підготовка кваліфікованих спеціалістів.
Латентною - відтворення системи соціальної стратифікації.
Наприклад, завданням сім'ї є соціалізація до норм сімейного життя, однак часто
реальна поведінка членів сім'ї призводить до конфлікту з культурною групою, тому
що ця поведінка не відповідає вимогам і нормам групи.
Виробництво предметів споживання також виконує латентну функцію,
задовольняючи потребу людей у підвищенні власного престижу (випуск розкішних
авто, коштовностей тощо).
Наявність латентних функцій свідчить про те, що діяльність будь-якого інституту
можна використовувати значно ширше, ніж про це офіційно заявлено.
Для ефективного функціонування соціальних інститутів необхідні такі умови:
• раціональний розподіл праці та її раціональна організація;
• чітке визначення мети й кола дій;
• спеціалізація норм, законів і вимог, які регулюють діяльність інститутів;
• деперсоніфікація вимог та дій.

2. Типи соціальних інститутів.
 Найважливішими соціальними інститутами є політичні. За їхньої допомоги
встановлюється і підтримується політична влада. Економічні інститути
забезпечують процес виробництва і розподілу благ і послуг. Сім' я - також один із
важливих соціальних інститутів. її діяльність (відносини між батьками, батьками та
дітьми, методи виховання і т. д.) визначається системою правових і інших
соціальних норм. Поряд із цими інститутами істотне значення мають і такі
соціально-культурні інститути, як система освіти, охорона здоров' я, соціальне
забезпечення, культурно-виховні заклади і т.д. Усе ще помітну роль у суспільстві
продовжує відігравати інститут релігії.
Р. Міллс розрізняв головні інститути:
1) економічний - інститути, що організують господарську діяльність;
2) політичний - інститути влади;
3) сімейний - інститути, що регулюють статеві відносини, народження і
соціалізацію дітей;
4) військовий - інститути, що організують законну спадщину;
5) релігійний - інститути, що організують колективне шанування богів.
Микола Шульга поділяв соціальні інститути на слаборесурсні та сильноресурсні.
ТИПИ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ

Лютер Бернард "зрілі" та "незрілі"
Броніслав Малиновський "універсальні" і "партикулярні"
Лойд Баллард "регулятивні" і "санкціоновані чи оперативні"
Френсис Чепін "специфічні чи нуклеативні" і "основні чи дифузно-символічні"
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Г. Барнз "первинні", "вторинні" і "третинні"
В. Ільїн соціальні інститути поділяє на:
o інститути-суб'єкти - це організації різного типу й масштабу (держава, партії,
профспілки, асоціації, церква, фірми й т.д. Вони мають здатність діяти як
надіндивідуальні суб'єкти, що прагнуть конструювати навколишній світ за своїми
проектами);
o інститути-механізми - це стійкі ціннісно-нормативні комплекси, що регулюють
різні сфери життя людей (шлюб, родина, власність, капітал, релігія.
Ознаки та структурні компоненти соціальних інститутів
К. Панунзіо розрізняє чотири підсистеми в структурі соціального інституту :
1) підсистеми символічних і утилітарних інструментів (будинки, фабрики,
автомобілі, прапори, знаки відмінності й т.п.)*202;
2) підсистеми договірних, сімейних і примусових асоціацій (трудові союзи, шкільні
правління, політичні партії, спортивні об'єднання й т.п.);
3) підсистеми звичаїв і правил життя й звичок (шлюбна церемонія, обов'язкове
відвідування у школі, виборна кампанія й т. п.);
4) підсистеми ідей, вірувань, ідеалів (віра в бога, ідеал політичної демократії й т.п.).
Схожим є підхід С. Фролова, який розрізняє п'ять ознак (складових компонентів)
соціальних інститутів.

1. Ознаки та структурні компоненти соціальних інститутів.
Ознаки соціальних інститутів : сімя, держава, бізнес, освіта, релігія.
Додатково можна назвати такі ознаки соціального інституту:
o об'єктивність (соціальний інститут існує незалежно від наших бажань);
o примусовість (обов'язковість);
o моральний авторитет та легітимність (соціальний інститут має користуватися
довірою, авторитетом у громадськості);
o історичність (соціальний інститут повинен пройти певний шлях для виникнення і
закріплення).

Конфуцій казав, що для успішного правління потрібно три речі: достатня
кількість продовольчих ресурсів, вдосталь засобів захисту, а також довіра до влади.
У крайньому випадку можна жертвувати будь-чим, але не довірою до влади.
У нашій країні державним інституціям довіряють значно менше, аніж сім' ї чи
співгромадянам.
Соціальний інститут - стійкий комплекс норм, правил та символів, які регулюють
певну сторону людської діяльності та організовують їх у систему статусів та ролей.
До загальних ознак соціального інституту належать:
o виокремлення певного кола суб'єктів, що у процесі діяльності вступають у
відносини, які набувають стійкого характеру;
o визначена (більш-менш формалізована) організація;
o наявність специфічних соціальних норм і приписів, що регулюють поведінку
людей у межах соціального інституту;
o наявність соціально значущих функцій інституту, що інтегрують його в соціальну
систему й забезпечують участь у процесі її інтеграції.
Соціальні інститути та соціальні організації: спільне та відмінне
Соціальні інститути
Соціальні організації
Спільне
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регламентують, координують, примушують, схематизують, стереотипізують та
інтегрують суспільну активність людей, надають їй доцільності і більшої
ефективності.
Відмінне
Соціальні інститути об'єднують глобальні людські спільноти.
Соціальні організації об'єднують відносно локальні спільноти.
У них відмінні ресурсна і дійова потужності
Щодо соціальних інститутів, то мета їх діяльності - радше щось формальне і
зовнішнє. Вони не лише не досягають поставленої мети, а й не можуть визначити,
реалізована вона чи ні. Тому, наприклад, більшість держав взагалі не визначають
своїх цілей, а виробляють лише загальну стратегію руху, перспективну орієнтацію.
Ставлять перед собою мету переважно тоталітарні держави: нацистські - досягти
світового панування; радянські - побудувати комунізм; деякі сучасні арабські
держави поєднують технічну цивілізацію з релігійним фундаменталізмом. Але такі
цілі не тільки не досягаються, а й наперед не визначаються їхні конкретні зміст, час
і простір, а також чіткі емпіричні ознаки, за якими можна довідатись, що мета
досягнута.
Соціальні організації здатні не лише визначати межі своєї діяльності, але в
більшості випадків досягати їх. Для цього в них є чітко визначені критерії
досягнень - гроші, влада, престиж.
Життя соціальних інститутів - вічне. Вони лише змінюють свій структурно-
функціональний вигляд.
Соціальні інститути продовжують існувати далі, не виконуючи своїх основних
функції: немає потужнішої структури, що могла б покарати їх за недостатню
функціональність.
Життя соціальних організацій обмежене. Не досягши мети, соціальні організації
припиняють своє існування: закриваються, банкрутують, самоліквідовують-ся,
зливаються з іншими організаціями і т. ін.
У них різні не лише організми, а й хвороби
Найпоширеніші хвороби соціальних інститутів - деспотичне переродження
(надмірна керованість), нефункціональність (нездатність задовольнити ті
колективні потреби, заради задоволення яких вони створюються), відчуження (від
задоволення колективних потреб і суспільного контролю за їх діяльністю).
Найпоширенішими хворобами соціальних організацій є неефективність, втрата
керованості, бюрократизація.
Соціальні інститути - результат подальшого ускладнення та розвитку структурно-
функціональної організації суспільства. Їх складовими компонентами є власне
соціальні організації та адміністративні органи.
Отже, соціальні інститути можна ще визначити як впорядковану сукупність
соціальних організацій та адміністративних органів, цільовим призначенням яких є
реалізація соціальних функцій (задоволення колективних потреб).

2. Функції соціальних інститутів.
 Функції соціальних інститутів можуть бути зовнішніми - стосовно тієї системи,
елементом, якої є цей соціальний інститут, та внутрішніми - у процесах організації
соціальних дій і регулювання соціальних зв'язків власного персоналу. Зазвичай,
соціальний інститут - поліфункціональний (виконує кілька функцій). Його
специфіку визначає, з одного боку, сукупність, запропонованих йому соціальних
функцій, а з іншого боку - головна (основна) соціальна функція.
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Усі соціальні функції інститутів можна поділити на:
o основні та не основні;
o універсальні (притаманні всім чи багатьом інститутам) та специфічні (властиві
лише конкретному інституту);
o явні та латентні.
Явні (зазвичай формальні)
Зафіксовані в нормативних документах, усвідомлені і прийняті причетними до
певного інституту людьми, підконтрольні суспільству (наприклад, в інституті
освіти: набуття грамотності, професійна соціалізація тощо).
Латентні (приховані)
Офіційно не заявлені, але насправді здійснюються (наприклад, в інституті освіти:
"соціальна селекція", що виявляється у закріпленні і досягненні через систему
освіти (елітарні престижні вузи, які дають затребувану професійну кваліфікацію)
соціальної нерівності.
Універсальні функції соціальних інститутів
Закріплення та відтворення суспільних відносин
Соціальні інститути мають систему норм, правил поведінки, які закріплюють,
стандартизують поведінку, роблять її передбачуваною. Соціальний контроль
забезпечує порядок та межі, в яких повинна протікати поведінка кожного члена
інституту.
Регулятивна
Регулювання відносин між членами суспільства. Полягає у регулюванні за
допомогою норм, правил поведінки, санкцій дії індивідів у межах соціальних
відносин (забезпечується виконання бажаних дій і усунення небажаної поведінки).
Інтегративна
Згуртування та мобілізація соціальних груп. Полягає у згуртуванні прагнень, дій,
відносин індивідів, що загалом забезпечує соціальну стабільність суспільства.
Транслююча
Передавання соціального досвіду.
Соціальний інститут транслює досвід, цінності, норми культури з покоління в
покоління.
Комунікативна
Розповсюдження інформації.
Спрямована на забезпечення зв'язків, спілкування, взаємодії між людьми за
рахунок певної організації їх спільної життєдіяльності.
Широкий перелік та характеристику функцій соціальних інститутів дав І.
Гавриленко*
Функції соціальних інститутів
1.Репродуктивна (відтво-рювальна)
Кожне суспільство прагне продовжити своє існування в часі і просторі історії.
Тому в ньому створюється відповідний інструментарій (сукупність засобів і
ресурсів) для відтворення відносин, структур, соціального порядку загалом. Багато
що залежить від міри впорядкованості суспільних дій і стосунків. Відбувається рух
від хаосу до порядку й організації. ... процес перетворення окремої позитивно
спрямованої дії (продуктивної у плані підтримання існуючого порядку) в масову,
масової - в обов'язкову (рух від вчинку до звички, традиції, правила і, нарешті,
регулятивного принципу).
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Відповідно визначаються ціннісні орієнтації, дозволені і заборонні засоби, норми і
правила, стратифікація, санкції і заохочення, свідомість і колективна пам'ять.
Стратифікація, виникнувши, дає певні переваги у відновленні соціального порядку
тим соціальним групам, які посідають вигіднішу соціальну позицію, зокрема,
ближче до владних засобів соціального примусу та контролю. Можна з певною
мірою обгрунтованості стверджувати, що переважно, репродукція історичного
соціального порядку відбувається в інтересах тих індивідів, які вже мають більш
високий соціальний статус. Вони впливають на цей процес тим, що прагнуть
якомога жорсткіше контролювати дії соціальних інститутів, використовуючи їх як
інструмент власної волі та інтересів.
2.Комунікативна
Спрямована на певну організацію (інституціалізацію) суспільного спілкування: між
поколіннями, соціальними групами, професіями, культурами (субкультурами),
окремими видами історичного досвіду тощо. Завдання соціальних інститутів при
цьому полягає в тому, щоб зробити це спілкування можливим, доступним,
ефективним щодо намірів та досвіду суб 'єктів соціальної взаємодії, продуктивним.
Можна погодитись із прибічниками розуміючої соціології, які стверджують, що
проблема спілкування у підсумку полягає у виборі прийнятної для всіх системи
знаків, відповідних їм значень і правил їх перетворення задля узгодження (чи
уніфікації) колективного бачення світу, ототожнення різних образів дійсності. Інша
річ, що це не суто логіко-граматичний процес. Могутніші у соціальному
відношенні прошарки нав'язують своє сприйняття й оцінку ситуації,
використовуючи цілу низку прийомів: приписування комунікативним знакам
вигідного значення, редукцію (звуження дії) певних знаків і значень,
переінтерпретацію їх відповідно до свого досвіду, витіснення невигідних для себе
знаків або їх змісту.
3.Регулятивна Виявляється в здатності соціальних інститутів до координації,
узгодження, організації, кооперації, стратифікації (впорядкування послідовності)
соціальної взаємодії, керування та управління нею. Це відбувається на основі
складання соціальних сил, контролю за ресурсами (особливо інструментами
фізичного і духовного примусу), відносної монополізації владних важелів. Залежно
від соціальної позиції, окремі групи можуть справляти менший чи більший вплив
на вибір мети, визначення дозволених і заборонених засобів її досягнення,
використання наявних ресурсів, інструментів контролю, санкцій та винагород.
Через це реалізація регулятивної функції є класово-стратифікаційною за змістом.
4.Адаптивна
Полягає в пристосуванні колективних чи індивідуальних дій до навколишнього
оточення, обраних цілей, легалізованих засобів їх досягнення; правил
стратифікації, субординації і підпорядкування, санкцій і заохочень.
На її реалізацію, насамперед, націлені економічні інститути. Політико-державні
більше стежать за підтриманням обраних цілей, правові контролюють визначені
правила соціальної взаємодії, а освітні - відтворення вироблених взірців поведінки.
Загалом, міра раціональності соціального інституту залежатиме від міри
адаптованості використовуваних засобів до обраних цілей.
5.Інтегративна
Інститути сприяють згуртуванню суб'єктів соціальної взаємодії, посиленню
взаємної відповідності окремих елементів соціальної системи, узгодженню
структури і функції, позитивних (конструктивних) і негативних (деструктивних)
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функцій, поєднанню мети і засобів, цінностей і норм, статусів, ролей і престижу,
заохочення і покарання, вибору нормативних і реалістичних цілей, особи і функції,
вкладу і винагороди і т. ін. Суспільство буде більш інтегрованим, якщо чітко
визначені загальні правила поведінки і значна частина суспільства дотримується їх.
Найефективніше тут діють мораль і право, оскільки вони є дієвими чинниками
людської інтеграції.
6.Диференційна
Є протилежною щодо інтегративної. Полягає в зміцненні та підтримці існуючі
розбіжності. Частково це здійснюється у загально технологічному аспекті: між
метою і засобами, цінностями і нормами, винагородою і покаранням, статусом,
роллю і престижем тощо, частково - у змістовнішому значенні - підтримувати
наявні етнічні, класові, стратифікаційні, професійні, культурно-ідеологічні
відмінності тощо. Ототожнення і накладання їх призведуть до уніфікації,
одноманітності, застиглості, що в цілому зменшує здатність суспільства до
продуктивної взаємодії. Не менш загрозливою є зворотна тенденція - абсолютизації
відмінностей. Тому основним критерієм ефективного соціального керівництва є
досягнення доцільної пропорції між відмінностями і тотожністю, або, в більш
нормативному аспекті, між рівністю й ефективністю.
7.Соціалізуюча
Полягає в діях щодо засвоєння індивідом чи групою обраних суспільством
ціннісних орієнтацій і загальних норм поведінки, перетворення їх на мотиви і дієві
принципи соціальної активності. Засвоєння їх свідомістю як суб' єктивних
чинників дії називають інтерналізацією. Остання виявляється у спілкуванні
(повідомленні, розумінні, сприйнятті), заохоченні та покаранні, колективному
тиску, соціальному контролі, справедливій (за вкладом) стратифікації, здатності
суспільства або груп (класи, нації, страти, професійні групи та ін.) запропонувати
привабливу індивідуальну чи колективну перспективу.
8.Гедоністична
Полягає в діях з підвищення міри задоволення людей своїм буттям. Задля цього
певні структури ритмізують діяльність людей у просторі і часі. Час, зокрема, є
буденним і святковим, повсякденним і незвичайним, сакральним і профан-ним
(вульгарним). Поділяється він також на виробничий і позавиробничий, необхідний
і вільний, примусовий і дозвільний. Соціальні інститути контролюють розподіл і
використання соціального часу. Гедоністична функція спрямована на перетворення
вільного часу у дозвільний і пошук відповідних форм його позитивного насичення.
З одного боку, завдання соціальних інститутів - здійснити організоване
використання дозвільного часу, спрямувати людську активність у нормальне
річище, не допустити хаосу й розпаду соціальних зв' язків із причин надмірної
негативної свободи; з другого - використати дозвільний час задля посилення
позитивно спрямованих почуттів, ідей, дій чи уявлень: консолідації, згуртування,
інтеграції, колективного єднання, інтенсифікації почуттів "ми-група" або
неприйняття інших, "вдни-групи". Відбувається і розмежування соціального
простору, зокрема створення культурних, дозвільних, святкових центрів, поділ
житлових споруджень на такі, що призначені для звичайного, буденного вжитку, і
на храмові, культові, символіко-орієнтаційні споруди.
9.Продуктивна
Сприяє створенню нових суспільних відносин, структур чи самих інституцій, тобто
відтворенню нового соціального типу суспільства. Інколи ця діяльність



89

обмежується зусиллями по частковому перетворенню окремих елементів певного
суспільного устрою або активізує появу принципово нового соціального порядку.
Соціальні інститути беруть участь у підтриманні, поширенні, засвоєнні цінностей
розвитку. В інших випадках має місце лише їх співучасть у виробництві
необхідних ресурсів розвитку, налагодження ефективного економічного
виробництва, суспільного накопичення чи вилучення з нього певних цінностей для
створення ресурсів розвитку (науки, культури, освіти, технології).
У періоди "нормального" розвитку суспільства інститути залишаються досить
стабільними й стійкими. Неефективність їх, неузгодженість дій, нездатність
організувати суспільні інтереси, налагодити функціонування соціальних зв' язків і
мінімізувати конфлікти та попередити катастрофи - ознака кризи інституціональної
системи, тобто базової системи будь-якого суспільства. Невиконання, неналежне
виконання функцій соціальним ін-статутом - дисфункція (негативна функція).
Найпоширеніші дисфункції:
o Невідповідність інституту конкретним потребам суспільства;
o Розмитість, невизначеність функцій, виродження їх у символічні, не спрямовані
на досягнення раціональних цілей;
o Зниження авторитету соціального інституту у суспільстві;
o Персоналізація діяльності соціального інституту - зміна функцій залежно від
інтересів окремих людей, а не залежно від соціальних потреб.

Узагальнення
Діяльність соціального інституту вважається функціональною, якщо вона

сприяє збереженню стабільності й інтеграції суспільства. Вона може
розцінюватися як дисфункціональна, якщо працює не на його збереження, а на
руйнування. Наростання дисфункцій у діяльності соціальних інститутів може
призвести до соціальної дезорганізації суспільства.

Сучасне українське суспільство переживає інституціональну кризу: основні
соціальні інститути не виконують соціального замовлення, не відповідають рисам
громадянського суспільства, правової держави. Зниження авторитету, довіри,
негативна оцінка діяльності держави, економіки, освіти та інших інституцій -
дисфункціональна діяльність основних соціальних інститутів.
ФУНКЦІЇ, РОЛІ ТА ОЗНАКИ ОСНОВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ
СУСПІЛЬСТВА

Ознаки

Інститути Функції
ролі утилітарн

і риси
культурні
символи

настанови
і взірці

поведінки

кодекс
усний і

письмови
й

ідеологія

Політичні
Розподіл політичної
влади; підтримка законів,
правил і стандартів

законодавец
ь, суб’єкт
права

громадські
будівлі та
місця,
бланки,
форми

партія,
прапор,
гімн

лояльність,
субординаці
я,
законопослу
х

конституці
я, закони

державне
право,
демократія,
раціоналізм

Економічн
і

Виробнича, обмінна, адап-
тації, стимулююча,
інтегративна та
інноваційна

роботодавець,
підприємець,
найманий
робітник,
менеджер,
покупець,
продавець

фабрика,
устаткува
ння,
магазин,
офіс

гроші,
фабрична
марка,
запатенто
ваний
знак,
реклама

підприємли
вість,
економічніс
ть,
прибутковіс
ть

ліцензії,
положенн
я,
інструкції

монополія,
право на
працю,
вільна
торгівля
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Освітні

Професійно-економічна,
трансляції та поширення
цінностей, забезпечення
історичної спадкоємності,
соціалізації, інтегруюча,
інноваційна, виховна,
соціальної селекції

учитель,
викладач,
учень,
студент

підручники
, школа,
коледж,
вуз

значок,
атестат,
диплом,
ступінь

прагнення
до знань,
сумлінність
у навчанні

правила
учнівства

рівність у
навчанні,
свобода
академічна,
прогресивне
навчання

Ознаки

Інститути Функції
ролі утилітарн

і риси
культурні
символи

настанови
і взірці

поведінки

кодекс
усний і

письмови
й

ідеологія

Релігійні
Поглиблення віри,
комунікативна,
інтегративна,
психотерапевтична

священносл
ужитель,
мирянин

храм,
церква,
собор,
монастир

мощі
святих,
ікони,
хрест,
олтар,
біблія

ушанування,
поклоніння,
лояльність

віра,
церковні
заборони

іудаїзм,
православ’я,
католіцизм,
іслам,
протестантиз
м,
баптизм

Сімейні
Репродуктивна, виховна,
соціалізації, комуніка-
тивна

батько,
мати,
дитина,
сестра, брат,
чоловік,
дружина

квартира,
дім,
присадиб
на
ділянка,
власний
транспорт
,
предмети
культурно
го і
побуто-
вого
вжитку

шлюбні
обручки,
весільний
ритуал

прихильніст
ь, лояль-
ність,
відповідальн
ість, повага

сімейні
заборони і
матеріаль
ні
обов’язки

кохання,
соціально-
психологічна
сумісність,
індивідуалізм

Функції
соціальних

інститутів — роль,
що виконується

в організації
соціальної системи

регулятивна

інтегративна

транслююча

комунікативна

Задоволення
суспільних

потреб

Я
в
н
і

Л
а
т
е
н
т
н
і
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Питання для самоперевірки та контролю.
1. Назвіть основні умови інституціалізації.
2. Назвіть основні причини та наслідки інституційної кризи.
3. Які основні ознаки соціальних інститутів вам відомі?
4. Наведіть приклади взаємозв'язку та взаємозалежності соціальних інститутів.
5. Причини та вияви дисфункцій соціальних інститутів.

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К,

2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.Гю

Городяненка. – К., 2003.

С о ціа льні інститу ти

Сфери
діяльності

К ількість
виконуваних

функцій

Х арактер
цільових
функцій

М оно-
функціональні
(підприємство)

П олі-
функціональні

(сім’я)

Економічні
праці,
підприємництва,
бізнесу,
виробництва

Н ормативно-
ор ієнтувальні

Н ормативно-
регулювальні

Ц еремоніально-
символічні

Ситуаційно-
конвенційні

П олітичні держави,
влади,
партії

церкви,
монастирів

Релігійні

освіти,
мови,
літератури,
мистецтва ,
сім’ї,
школи,
дитячих закладів

К ультури та
соціалізації

таборів ув’язнених,
тюрем,
казарм,
спецлікарень

Тотальні
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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія
Тема 1.3. Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин.

ЛекціЇ: ___3___ год.

Тема 1.3.1. Конфлікт як джерело соціальних змін. Типологія
конфліктів.

1. Зміст  поняття «конфлікт» та   основні функції.
2. Історія становлення соціології конфлікту. Сучасні соціологічні теорії

конфлікту.

 Мета заняття:
Студенти повинні знати джерело соціальних змін , як конфлікт, » та
основні функції та етапи  становлення соціології конфлікту.
Студенти повинні вміти охарактеризувати  поняття конфлікт та основні
види конфліктів, історію становлення соціології конфлікту та сучасні
соціологічні теорії конфлікту.

План заняття:
1. Зміст  поняття «конфлікт» та   основні функції.
2. Історія становлення соціології конфлікту. Сучасні соціологічні теорії

конфлікту.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття:  конфлікт, соціологія конфлікту, функції.

1. Зміст  поняття «конфлікт»  та  основні функції.
Термін "конфлікт" у буквальному перекладі означає "зіткнення". Тому під

конфліктом традиційно розуміють певні протиріччя, антагонізми, колізії, пов'язані
із суперечливим перетином прагнень, інтересів, поглядів окремих людей чи
соціальних груп. Конфлікт виникає тоді, коли люди починають усвідомлювати, що
їхні інтереси, потреби, цілі не можуть бути задоволеними у разі збереження
існуючої системи соціальних відносин і починають діяти так, аби змінити
ситуацію. В залежності від змісту, характеру та спрямованості таких дій конфлікт
може наростати, пом'якшуватись, або розв'язуватись.

Отже, конфлікт - це зіткнення протилежних цілей, позицій, поглядів суб'єктів
соціальної взаємодії, які усвідомлюють суперечливість своїх інтересів Конфлікт
має соціальну природу, оскільки учасниками конфлікту завжди є люди, або певні
соціальні групи та спільноти. В свою чергу, соціальна природа конфлікту зумовлює
включення його у коло проблем, які становлять безпосередній інтерес для
соціології та окреслюють її предмет. Враховуючи, що безконфліктного розвитку
соціальних систем (від суспільства до особистості) не існує і не може існувати,
проблематика конфлікту є однією з найактуальніших у соціології і досліджується у
рамках спеціальної соціологічної теорії - соціології конфлікту.

Соціологія конфлікту - це галузь соціології, яка вивчає природу, механізми
виникнення та розгортання, а також способи попередження та розв'язання
соціальних конфліктів.

У вивченні конфліктів соціологія зосереджує свою увагу на дослідженні їх
соціальної природи та структури, причин та умов виникнення, механізмів



93

попередження та подолання конфліктів, можливостей їх прогнозування. Значний
інтерес для соціології становлять також питання типології та класифікації
конфліктів, з'ясування їх ролі у функціонуванні соціальних систем. Коло
зазначених та інших проблем і становить предмет соціології конфлікту.

Предмет соціології конфлікту:
• з'ясування соціальної природи та сутності конфліктів, принципів їх

діагностики;
• соціологічний аналіз конфліктів , їх типологія та класифікація;
• визначення способів подолання та механізмів правління соціальними

конфліктами.
Це не означає, звичайно, що конфлікти мають лише позитивне значення і не

можуть виконувати деструктивну для розвитку особистості чи суспільства роль.
Саме тому соціологія конфлікту акцентує увагу на необхідності створення таких
суспільних умов і пошуку таких форм соціальної взаємодії. у яких конфліктне
зіткнення отримувало б культурний.
цивілізований та гуманний характер.
Які ж функції виконують конфлікти у житті суспільства?

До позитивних функцій конфліктів більшість соціологів відносить:
• соціально-діагностичну - виникнення конфліктів свідчить про недоліки у

функціонуванні соціальних організацій. поглиблення суспільних протиріч.
поляризацію інтересів різних соціальних груп;

• регулюючу - конфлікти створюють підтримують у суспільстві соціальну
рівновагу. забезпечують баланс сил у структурах влади й управляння;

• інтегративну - участь у конфлікті сприяє консолідації людей. які захищають
спільні інтереси. формуванню їх зацікавленості у співпраці. узгодженні та
об'єднанні своїх зусиль;

• інноваційну - конфлікти сприяють оновленню соціальних відносин.
утвердженню нових норм та цінностей. дозволяють уникнути застою. є
джерелом нововведень та прогресивних тенденцій;

• комунікативну ~ пошук шляхів розв'язання конфлікту активізує соціальну
взаємодію. забезпечує взаємопристосування його учасників. спільне вироблення
взаємоприйнятних рішень;

• соціально-психологічну- конфлікти сприяють зняттю психологічної напруги.
викиду негативних емоцій і поступовому зниженню їх інтенсивності.

Водночас. конфлікти можуть нести і деструктивні тенденції. посилювати
нестабільність соціальної системи. порушувати її нормальне функціонування. У
такому випадку йдеться про негативні функції конфліктів. до яких відносять:
• дестабілізуючу - деструктивні конфлікти призводять до порушення соціальної

рівноваги. громадського порядку. застосуванню насильницьких методів
розв'язання існуючих проблем;

• надлишиково-витратну - конфлікти. як правило. вимагають використання
додаткових матеріальних. часових. моральних. зокрема. емоційних ресурсів для
вирішення проблем. навколо яких вони виникають;

• дезорганізуючу - конфлікти уповільнюють та ускладнюють процеси прийняття
рішень. відволікають від виконання поточних планових завдань. порушують
ритм та ефективність діяльності.
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Величезне розмаїття конфліктів. що повсякчас виникають у нашому житті.
надзвичайно актуалізує проблему їх класифікації, згрупування їх за певними
ознаками для вибору _адекватних методів управлінського впливу. Серед соціологів
нема одностайності з проблеми класифікації конфліктів. проте більшість з них
вважать суттєвим виділення наступних видів конфліктів:
• за способом розв'язання - насильницькі або ненасильницькі:
• за сферою розгортання - політичні. соціальні. економічні. організаційні.

юридичні
• сімейно-побудові. Ідеологічні. соціокультурні тощо;

• за напрямком впливу - вертикальні та горизонтальні, в залежності від
характеру соцільних зв'язків між суб'єктами конфлікту;

• за ступенем виявлення - відкриті та скриті;
• за суб'єктами - внутриособистісні, міжособистісні, між групові; між

малими та великими соціальними спільнотами, міжетнічні та
міждержавні;

• за наслідками - конструктивні та деструктивні;
• за мотивацією - конфлікти з приводу розподілу владних повноважень і

позицій, з приводу розподілу ресурсів, з приводу цінностей та життєвих
установок;

• за масштабами - глобальні, соцієтальні. регіональні, локальні;
• за формою - прості (бойкот, саботаж, переслідування, агресія) та складні

(суспільний протест, бунт, соціальна революція, війна)
Один і той же вид конфлікту може розвиватися на кількох рівнях, втягуючи у

протиборство нових і нових суб'єктів. Наприклад, конфлікт з приводу цінностей
може виникнути і на міжособистісному, і на міжгруповому і, навіть, на
міждержавному рівні.

2.Історія становлення соціології конфлікту. Сучасні соціологічні теорії
конфлікту

Проблема природи конфліктів, причин та умов їх виникнення, способів
попередження та розв'язання в усі часи цікавила вчених, філософів, державних та
громадських діячів. Перші спроби раціонального осмислення природи соціальних
конфліктів належать ще давньогрецьким філософам. Зокрема, Геракліт у своїх
трактатах намагався обґрунтувати позитивну роль боротьби у процесі суспільного
розвитку.

Цю думку у середньовіччі розвинув Фома Аквінський, зазначивши, що війни є
припустимими у житті суспільства за умови, що їх санкціонує держава.

Однак, у часи Відродження великі гуманісти Т. Мор. Е. Ротердамський. Ф.
Рабле, Ф. Бекон виступили з різким засудженням соціальних зіткнень і соціальних
конфліктів. Е. Ротердамський зазначав наявність власної логіки у протіканні
конфлікту, звертав увагу на складність примирення конфліктуючих сторін.
Англійський філософ Ф. Бекон вперше всебічно проаналізував причини соціальних
конфліктів, а також можливі способи їх подолання.

У XVII-ХІХ ст. з різкою критикою збройних конфліктів починають виступати
англійські демократи (Д. Проплі). французькі просвітителі (Д. Дідро, Ж.Ж.
Руссо,Вольтер), німецькі філософи (О. Кант. Г. Гегель).

Проблемі боротьби за існування присвячені дослідження англійського біолога
Чарльза Дарвіна, який створив теорію еволюції. Головна ідея цієї теорії полягала у
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тому, що розвиток живої природи здійснюється за умов постійної боротьби за
виживання. Ч. Дарвін обґрунтував механізм розвитку живої природи у вигляді
природного відбору найбільш пристосованих для продовження життя видів.

Погляди Ч. Дарвіна у подальшому знайшли свій розвиток у різних галузях
наукових досліджень, у тому числі - й у деяких соціологічних та психологічних
теоріях конфлікту. Так, польсько-австрійський юрист Л.Гумілевич - один з
найвідоміших представників соціального дарвінізму -висував наступні погляди на
природу соціальних конфліктів:

• конфлікти є сутністю соціального прогресу
• поділ суспільства на пануючих та підкорених є вічним

• конфлікти сприяють єдності суспільства, виникненню більш широких
об'єднань

Цілісну і логічну концепцію конфліктів містить у собі соціологічна теорія
К.Маркса. Визнаючи можливість, а. за умов гострої класової боротьби - й
необхідність соціальних конфліктів у суспільному житті. Маркс, однак, помилково
вважав, що у майбутньому, коли буде ліквідовано приватну власність на засоби
виробництва як основу антагоністичних суспільних відносин, розвиток суспільства
носитиме безконфліктний характер.

У цілому ж, на початку XX століття соціологічна думка обґрунтувала систему
фундаментальних ідей соціології конфлікту, які окреслили її проблемне поле і не
втрачають своєї актуальності й у наш час:

• конфлікт є нормальним соціальним явищем, оскільки природі самої
людини притаманні біологічні, психологічні, соціальні та інші фактори,
що неминуче породжують чисельні й різноманітні конфліктні ситуації:

• конфлікт виконує позитивні функції у процесі суспільного розвитку,
сприяє утвердженню в суспільстві загальнозначущих соціальних норм та
цінностей;

• протилежність між правлячою меншістю та керованою більшістю, яка с
постійним джерелом конфліктів, є неминучою і вічною;

• залежність між економічними, політичними, соціокультурними змінами
та конфліктними ситуаціями, що виникають внаслідок таких змін.

Своє подальше теоретичне обґрунтування соціологія конфлікту отримала у XX
столітті, особливо у 50-і рр.. коли у країнах Західної Європи та США почали
посилюватись кризові явища. Всебічний соціологічний аналіз кризової ситуації,
пошук шляхів запобігання її подальшого поглиблення розв'язання існуючих
суспільних протиріч призводить до появи таких фундаментальних теорій, як
концепція позитивно-функціонального конфлікту Л.Козера, теорія конфліктної
моделі суспільства Р.Дарендорфа та загальна теорія конфлікту К.Боулдінга.

Розвиваючи ідеї класиків соціології конфлікту, американський соціолог
Л.Козер у роботах "Функції соціальних конфліктів" (1956) та "Продовження
дослідження соціального конфлікту" (1967) обґрунтовує свою теорію позитивно-
функціонального конфлікту, де, на противагу домінуючій у той час концепції
структурного функціоналізму, що базувалась на ідеях гармонії, єдності та
безконфліктного розвитку суспільства, доводить, що не існує соціальних груп без
конфліктних відносин і, що конфлікти мають позитивне значення для
функціонування соціальних систем та їх зміни. Стабільність суспільства, на його
думку, залежить від кількості існуючих у ньому конфліктних відносин та типу



96

зв'язків між ними. Чим більше конфліктів існує у суспільстві, тим більш складним є
його поділ на групи, тим важче розколоти суспільство на два антагоністичних
табори, що апріорі загрожує його єдності. Отже, чим більше незалежних один від
одного конфліктів, тим міцнішою є соціальна єдність.

У якості постійного джерела соціальних конфліктів Л. Козер розглядає
соціальну нерівність, що породжує напругу між індивідами і соціальними групами,
зняття якої відбувається через різноманітні конфлікти.

Це визначення конфлікту є на сьогодні найбільш розповсюдженим у західній
соціології, а теорія Л.Козера фактично стала науковим обгрунтування моделі
побудови суспільства "конфліктного функціоналізму". Вихідною засадою цієї
теорії є засада ненасильницького розв'язання існуючих у суспільстві конфліктів.
Проте, па думку Козера. ненасильницькі способи розв'язання конфліктів можуть
бути ефективними лише у відкритих, демократичних суспільствах, де конфліктам
дається вихід, що пом'якшує соціальну напругу. У тоталітарних, недемократичних
суспільства - Л. Козер називає їх "закритими" - конфлікти можуть руйнувати
соціальні зв'язки, призводити до революцій та інших соціальних потрясінь, носити
деструктивний характер.

У середині 60-х рр. XX століття з обгрунтуванням нової теорії соціального
конфлікту, яка отримала назву конфліктної. моделі суспільства, виступив
німецький соціолог Р.Дарендорф. Основні положення своєї теорії ним були
викладені у роботах "Класи і класовий конфлікт в індустріальному суспільстві"
(1959), "Елементи теорії соціального конфлікту" (1965), "Конфлікт і свободи"
(1972) та ін. і зводяться до того, що будь-яке суспільство піддається соціальним
змінам, які породжують соціальні конфлікти. Головну причину конфліктів він, як і
Л.Козер, також вбачає у нерівності соціальних позицій людей (наприклад, у
розподілі власності і влади), що зумовлює відмінність їх інтересів і виникнення
соціальних протиріч. Адже нерівність соціальних позицій означає неоднаковий
доступ до ресурсів розвитку індивідів, соціальних груп та спільнот. Звідси й
протиріччя їх інтересів. Боротьба за володіння та розпорядження дефіцитними
ресурсами, за лідерство, владу та престиж і зумовлюють неминучість конфліктів,
які виступають як спосіб розв'язання протиріч.

Дарендорф розглядає конфлікти як джерело інновацій та соціальних змін,
оскільки вони допомагають уникнути застою, консервації застарілих відносин,
створюють у суспільстві постійну напругу, надають динаміки суспільним
відносинам. За Дарендорфом, придушення конфлікту призводить до його
загострення.

На відміну від Л. Козера, який вбачав у соціальних конфліктах суспільне
благо і головне джерело поступального розвитку, а тому вважав, що слід свідомо
стимулювати їх позитивні функції, Дарендорф стверджує, що конфлікти  це  не
благо,  а реальність,  неминучий  наслідок  існуючих соціальних протиріч. Тому
головне завдання полягає у тому. щоби контролювати конфлікт: він повинен бути
легалізованим. інституційованими. розвиватися і розв'язувуються за існуючими у
суспільстві правилами.

Наступний етап дослідження соціальних конфліктів закономірно був
пов'язаний з перенесенням акцентів з вивчення причин та ролі соціальних
конфліктів у житті суспільства на дослідження їх загальних структурно-
динамічних показників і характеристик. Така потреба була зумовлена необхідністю
пошуку ефективних засобів регулювання соціальних конфліктів. а також наявними
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відмінностями у емпіричних та теоретичних підходах до вивчення соціальних
конфліктів. що склалися у рамках різних соціологічних шкіл. Це завдання блискуче
було вирішено відомим американським соціологом і економістом К. Боулдінгом.
який стояв у витоків формування загальної теорії конфлікту. В своїй роботі
"Конфлікт і захист " (1963) він виходить з того. що більшість конфліктів мають
спільні елементи і спільні риси у моделях свого розвитку. вивчення яких дозволяє
зрозуміти феномен конфлікту у будь-якому конкретному вияві. Таке розуміння дає
можливість суспільству ефективно контролювати і управляти розвитком
конфліктів. передбачити їх можливі наслідки.

Ідеї Боулдінга отримали свій подальший розвиток у дослідженнях Крізберга.
одного з найбільш авторитетних дослідників соціальних конфліктів. автора
наукової моделі соціального конфлікту як системи структурно-динамічних
показників. що виступають методологічною основою діагностики і регулювання
різноманітних соціальних конфліктів

Суттєві зміни у концептуальному осмисленні конфліктів відбулися у 8090
роки минулого століття. коли у США та інших розвинутих країнах інтенсивно
розпочався процес їх інституціалізації - створення нормативно-правової бази
процесу врегулювання соціальних конфліктів. що супроводжувався різким
зростання попиту на послуги різноманітних посередницьких та консультаційних
агенств. Головним завданням соціальних досліджень стає розробка теорії і
практичних технологій розв'язання соціальних конфліктів. Усвідомлення такого
завдання відбувається не тільки у соціології. а й у інших науках - соціальній
психології. теорії міжнародних відносин. Ініціатором об'єднання зусиль
представників різних наукових дисциплін стає Дж. Бертон - американський
політик і дипломат. який очолив Центр аналітичного вивчення та розв'язання
конфліктів Національного інституту миру при Університеті Дж. Мейсона
(Вірджинія).

Бертон ставить за мету розробку загальної теорії розв'язання конфліктів на
основі синтезу різноманітних класичних і сучасних концепцій конфлікту. теорії.
яка може бути застосована на усіх рівнях соціальної взаємодії. від
міжособистісного. до міжнародного. Опираючись. зокрема. на висновки теорії
людських потреб. Дж. Бертон обґрунтовує положення про те. що головним
джерелом усіх соціальних конфліктів є прагнення до задоволення базових потреб у:
* безпеці,* ідентичності, визнанні, * свободі тощо. які властиві як окремому
індивідові. так і соціальним групам. суспільствам у цілому.

Теорія Дж. Бертона закладає основи нової дослідницької парадигми, яка
передбачає розгляд конфлікту як багаторівневого феномену, елементами якого
виступають, поряд із протиріччями у інтересах, цінностях і цілях, незадоволені
базові потреби людей І соціальних груп, що дозволяє попереджувати виникнення
конфліктів шляхом своєчасного розв'язання актуальних соціальних проблем.

Узагальнення.
Становлення української конфліктології лише тільки відбувається, оскільки у

радянські часи офіційною науковою заперечувалось наявність при соціалізмі
антагоністичних протиріч, а отже - й підґрунтя для виникнення конфліктів.
Відповідно, й наукові дослідження конфліктологічної проблематики практично не
проводились.

Процеси демократизації та ринкового реформування вивели на поверхню
конфліктний потенціал українського суспільства, яке знаходиться на шляху
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усвідомлення своїх дійсних потреб, інтересів, цінностей. Це потребує динамічного
та інтенсивного розвитку українського конфліктознавства, активного продукування
та розповсюдження конфліктологічних знань серед найширших верств населення.

Питання для самоперевірки
1. Що таке конфлікт?
2. Які види конфліктів існують?
3. Які функції конфлікти виконують в суспільстві?

4. Що вивчає соціологія конфлікту?
5. Як відбувалось становлення соціології конфлікту?
6. У чому полягає сутність провідних сучасних концепцій конфлікту?

Теми рефератів, доповідей і контрольних робіт
1. Розвиток соціології конфлікту в Україні.
2. Особливості виробничих конфліктів та способи їх подолання.
3. Умови ненасильницького вирішення міждержавних конфліктів.

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К,

2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології –

К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.Гю

Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія
Тема 1.3. Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин.

ЛекціЇ: ___3___ год.

Тема 1.3.2. Структурні складові і динаміка конфлікту. Управління
конфліктом.

1. Структура та динамічні показники конфліктів.
2. Стадії розвитку конфлікту.
3. Причини і умови виникнення конфліктів.
4. Управління соціальними конфліктами.
5. Соціальні конфлікти у сучасній Україні

 Мета заняття:
Студенти повинні знати  структуру та динамічні показники конфліктів, стадії
розвитку конфлікту, причини і умови виникнення конфліктів, управління
соціальними конфліктами..
Студенти повинні вміти охарактеризувати структуру та динамічні показники
конфліктів, стадії розвитку конфлікту, причини і умови виникнення конфліктів,
управління соціальними конфліктами..

План заняття:
1. Структура та динамічні показники конфліктів.
2. Стадії розвитку конфлікту.
3. Причини і умови виникнення конфліктів.
4. Управління соціальними конфліктами.
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1.Структура та динамічні показники конфліктів
Узагальнення та співставлення різних конфліктологічних концепцій свідчить,

що кожний конфлікт має деякі спільні складові, до яких зазвичай відносять:
• суб'єктів конфлікту:
• відносини між ними:
• предмет (проблему, спірне питання), з приводу якого він виникає;
• соціальне середовище, у якому протікає. Розглянемо

характеристики кожного з цих компонентів.
1.Суб'єкти конфлікту (конфліктуючі сторони) - це безпосередні учасники

конфлікту, які складають основні структурні елементи будь-якого конфлікту,
оскільки своїми діями вони породжують сам конфлікт, надають йому того чи
іншого змісту та гостроти, визначають його тривалість та зміни. Чітке визначення
суб'єктів конфлікту допомагає з'ясувати його предмет, спрогнозувати динаміку та
можливі варіанти розв'язання.
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Згідно К. Боулдінгу, суб'єктами конфлікту виступають або окремі індивіди,
або соціальні групи та спільноти, що з них складаються. На цій підставі, за своїми
суб'єктами ,як вже зазначалося, можна виділити наступні види конфліктів:

• між окремими особистостями - міжособистісні;
• між окремою особистістю та групою - особистісно-групові;
• між групами - міжгрупові.

Окремим видом конфлікту за цією класифікацією можна вважати
внутрішньособистісний конфлікт, коли індивід немов би "роздвоюється" на
протилежних суб'єктів і відчуває внутрішню боротьбу із самим собою за те, яким
чином йому діяти.

Для повної характеристики суб'єктів конфлікту недостатньо співвіднести та
ідентифікувати їх з тими чи іншими індивідами та групами. Необхідно також
проаналізувати їх якісний та кількісний склад. рівень організації. обсяг ресурсів. а
також здатність до ефективних дій в умовах конфліктного протиборства.

2. Характер відносин між конфліктуючими сторонами визначається
ступенем їх взаємодії та взаємозалежності. Наприклад. у трудових та
сімейних конфліктах конфліктуючі сторони пов'язані досить високою
взаємозалежністю. а тому поводять себе зазвичай достатньо стримано
оскільки розуміють. що вимушені будуть спілкуватися і після завершення
конфлікту. Якщо ж у суб'єктів конфлікту у попередній період були відсутні
будь-які стосунки і вони не мають наміру підтримувати їх у майбутньому
вони мають більш широкий вибір лінії поведінки у конфліктній ситуації
Тому важливо встановити. які відносини між учасниками конфлікту були до
його початку. у момент конфлікту. і які відносини між собою вони планують
після його завершення.

За спостереженнями Л. Козера. якщо одна із конфліктуючих сторін має
можливість оцінити силу протилежної сторони ще до початку розвитку конфлікту і
визнає її достатньо високою. це може спонукати її намагатися врегулювати спірне
питання неконфронтаційним шляхом. До того ж. співставлення сил дає можливість
кожній із сторін обрати більш раціональні засоби досягнення поставлених цілей
або взагалі відмовитись від подальшого " розкручування" конфлікту.

3. Предмет конфлікту є змістовною характеристикою конфлікту і
передбачає з'ясування його об'єкта. тобто того. що саме зосереджує на собі
увагу та прагнення учасників конфлікту. і. водночас. протиставляє їх один
одному. а. отже. є об'єктивною основою виникнення між ними конфліктних
відносин.

Та сукупність характеристик об'єкта. що робить увагу до них та прагнення
кожного з учасників такими. що суперечать увазі та прагненням іншого. і
становить предмет конфлікту.

Загальновизнано. що основними об'єктами більшості соціальних конфліктів
виступають ресурси. статус та цінності. До ресурсів відносять все те. що може бути
ефективно використано для задоволення потреб суб'єкта. реалізації його інтересів
та цілей - фінанси. техніка. технології. земля та її надра тощо (матеріальні ресурси).
а також культура. наука. освіта та інші види духовних ресурсів.

На відміну від ресурсів. які переважно є засобом забезпечення нормальної
життєдіяльності суб'єктів конфлікту. статус. як об'єкт боротьби між ними. є
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умовою її забезпечення. Саме від статусу залежить. яким -рівноправним або
нерівноправним - буде становище суб'єкта у суспільстві. серед інших соціальних
суб'єктів. наскільки вільними або примусовими будуть його взаємини з ними. у
якій мірі буде збережене або принижене його почуття людської гідності.

Нарешті, цінності, що у даному випадку розуміються у вузькому сенсі: як те,
що є принципово важливим для певного соціального суб'єкта та його
життєдіяльності, виступає для нього самоціллю, виразом його розуміння самого
себе, своєї власної природи, з втратою якої зникає він сам як власне суб'єкт, який
гідний визнання та поваги інших суб'єктів. Конфлікти на грунтні цінностей
виникають, як правило, на ґрунті примусового нав'язування їх одним соціальним
суб'єктом іншому.

Отже, поряд із з'ясуванням об'єкта конфлікту надзвичайно важливим є
визначення власне предмета, тобто проблеми конфлікту (спірного питання або
кола питань), яку суб'єкти прагнуть розв'язати вигідним для себе чином. Для
аналізу предмета конфлікту надзвичайно важливим є використання таких
показників, як глибина спірних питань, їх кількість та взаємозв'язок, їх значущість
для кожного з учасників конфлікту, а також ступінь та характер їх усвідомлення
даними учасниками.

4. Зовнішнє соціальне середовище здійснює суттєвий вплив на виникнення і
розвиток конфліктів через стандарти у оцінках соціальних ситуацій, стилі аналізу,
моделі вирішення проблем, способи прийняття рішень, які сформувались у даному
середовищу. До факторів зовнішнього середовища належать також засоби масової
інформації, громадська думка, включення у конфліктний процес третьої сторони
тощо.

Якщо структурні елементи конфлікту виступають його статичними .
характеристиками, то динамічними показниками конфлікту прийнято вважати
стадії розгортання конфлікту і процес його розвитку від однієї стадії до
наступної.

2. Стадії розвитку конфлікту
• конфліктна ситуація, коли формуються соціальні умови, що викликають

розходження інтересів та цілей учасників конфлікту, відбувається
усвідомлення такого розходження соціальними суб'єктами, формулюються
цілі кожного з них та шляхи їх досягнення;

• конфліктна взаємодія, в межах якої відбувається перша сутичка
конфліктуючих сторін - інцидент, наступне поглиблення конфліктного
протистояння - ескалація конфлікту та досягнення ним вищої точки напруги
-кульмінації;

• завершення конфлікту, або вихід з нього конфліктуючих сторін шляхом
обраного однією або двома сторонами способу - насильства, примирення або
розриву. Обрання такого способу залежить, передусім, від цілей
конфліктуючих сторін, засобів їх досягнення, співвідношення сил
конфліктуючих сторін, а також ролі третьої сторони у конфлікті. Так,
обмежені прагнення, як правило, підвищують ймовірність завершення
конфлікту на компромісно-консенсусній основі. Ненасильницькі засоби
сприяють завершенню конфлікту на консенсусній основі, водночас насилля
провокують розрив. Третя сторона може як змінити баланс сил на користь
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одного з учасників, так і відігравати нейтральну роль посередника, сприяючи
завершенню конфлікту цивілізованими засобами.

До важливих характеристик конфлікту належать також наслідки конфлікту.
Такі наслідки можуть бути відмінними для кожної з конфліктуючих сторін: для
відносин між ними; для соціальної системи. яку ці наслідки зачіпають.
Центральною ж проблемою аналізу наслідків конфлікту є з'ясування ступеню
ймовірності виникнення нових конфліктний ситуацій. якщо результати
завершеного конфлікту є нестабільними. Така ймовірність може бути послабленою
або навіть вичерпаною за умов отримання сторонами додаткових компенсацій із
сторонніх джерел. зміни групової структури конфліктуючих сторін (усунення
колишніх лідерів. корегування цілей та позицій учасників конфлікту тощо). а також
за перебігом певного часу після завершення конфлікту.

3. Причини і умови виникнення конфліктів.
Соціологічний аналіз конфлікту як соціального явища передбачає виявлення

його причин у їх системному зв'язку.
Найбільш загальною причиною соціальних конфліктів є соціальна

нерівність, такий розподіл позицій у ієрархічній системі соціальних відносин.
який робить неможливим досягнення своїх інтересів та задовольнити свої потреби
в доходах. знаннях. інформації тощо. певними особистостями або соціальними
групами. Споконвічний розподіл людської спільноти. соціальних груп та
колективів на тих. хто керує. приймає рішення і тих. хто вимушений підкорятися і
виконувати накази згори. тобто на тих. хто наділений владними повноваженнями. і
тих. хто таких повноважень не має. є невичерпним джерелом різноманітних
соціальних конфліктів. Люди завжди очікують влади. яка здатна розв'язати усі їхні
проблеми. але у практичному плані такі очікування ніколи не можуть бути
задоволеними.

Іншою причиною конфліктів. що тісно пов'язана з першою. є обмеженість
ресурсів (у тому числі - й статусних). на володіння якими висуваються претензії.
Людям властиво завищувати свій особистий внесок у загальні результати
діяльності. у зв'язку з чим будь-який розподіл ресурсів на будь-якому рівні може
призвести до конфлікту.

Більшість західних конфліктологів пов'язують виникнення конфліктів із
свідомістю людей. У такому контексті конфлікти трактуються як зіткнення
"конфліктуючих свідомостей". а їх причиною визнається невідповідність реальної
дійсності суб'єктивним уявленням про неї, зокрема: неспівпаданням
індивідуальних та суспільних цінностей, неадекватністю очікувань, практичних
намірів та вчинків людей, нерозумінням людьми своїх вчинків по відношенню один
до одного, непорозумінням, логічними помилками та семантичними труднощами,
що виникають у процесі комунікації, нестачею або неякісністю наявної
інформації.

Причинами конфліктів (зокрема. політичних) також можуть бути етнічна або
релігійна нетерпимість, ідеологічна зашореність. Значна частина побутових та
сімейних конфліктів зумовлена причинами психологічного характеру:
агресивністю, почуттям ненависті, заздрості тощо.

Міжгрупові конфлікти у більшості випадків породжуються розходженнями
у поглядах або інтересах, хоча у кінцевому рахунку такі розходження зводяться
переважно до боротьби за ресурси.



103

Підсумовуючи, зазначимо, що при усьому розмаїтті причин, як і конфліктів,
що ними породжуються, універсальним джерелом конфліктів є несумісність
претензій конфліктуючих сторін за умов обмеженості можливостей їх
задоволення.

Вже побіжний огляд причин соціальних конфліктів породжує закономірне
питання: чому в одних випадках зазначені причини дійсно призводять до
виникнення конфліктів, а у інших - ні? Відповідь на це запитання пов'язана з
обґрунтуванням ще одного важливого поняття соціології конфлікту - аналізом умов
виникнення конфлікту. Справа в тому, що зазначені причини конфліктів існують
об'єктивно, незалежно від волі та бажання учасників соціальної взаємодії. Вони є
скоріше причинами ймовірних конфліктів, аніж реальних. Проте, вони
перетворюються на дійсні причини конфліктів конкретних суб'єктів у випадку,
коли стають на перешкоді реалізації їх інтересів. Тоді, поряд із причинами,
актуальними стають і умови виникнення конфліктів.

Умови виникнення конфлікту формуються на передконфліктій стадії, зміст
якої становить зростання соціальної напруги у відносинах між потенційними
суб'єктами конфлікту. Соціальна напруга являє собою психологічний стан людей і
до початку конфлікту носить латентний (скритий) характер. Взагалі певний рівень
соціальної напруги в оптимально функціонуючому суспільстві вважається
природним і розглядається як захисна і адаптивна реакція соціального організму на
соціальні зміни, що відбуваються. Перевищення ж цього оптимального рівня може
призвести до виникнення конфліктів.

Дослідження напруги в Україні виявило такі характеристики соціальної
ситуації:

• високий рівень незадоволеності населення умовами .життя;
• посилення недовіри до офіційних структур влади й політичних лідерів;

• зростання розчарування в легітимних засобах вирішення державних та
особистих справ.

З трьох складових напруги (проблема - суперечність, ставлення населення до
влади та ситуації, готовність до активних форм протесту) остання є стимулом
конфліктної поведінки. Українські соціологи, вивчаючи це питання, дійшли
висновку, що нині населення має досить високий ступінь готовності до соціального
протесту. Проте переважає підтримка ненасильницьких способів його прояву: якщо
такі акції, як збирання підписів або законна демонстрація, підгримують більше, ніж
4/5 усього населення то захоплення будівель дістає підтримку лише 1/10 частина
населення . Готовність до активних форм протесту свідчить про наростання у
суспільстві соціальної напруги.

Важливою умовою переростання соціальної напруги у конфлікт є посилення
стану незадоволеності існуючим станом справ або розвитком подій та
усвідомлення потенційним суб'єктом конфлікту неможливості зміни ситуації
звичайними способами взаємодії.

Наступною умовою виникнення конфлікту с пред'явлення учасниками
конфлікту односторонніх або взаємних претензій, прагнення довести їх
правомірність. звинувачення опонента у небажанні вирішувати спірні питання
законними. справедливими методами.

Обов'язковою умовою виникнення конфлікту є руйнування традиційних
структур соціальної взаємодії, перехід до взаємних звинувачень та погроз.
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наростання агресивності. а у кінцевому рахунку - формування "образу ворога" та
установки на боротьбу з ним. Якщо ці умови - у наявності. то необхідний лише
формальній привід для початку безпосереднього зіткнення сторін. переростання
конфліктної ситуації у відкритий конфлікт. Таким приводом виступає інцидент.

Після інциденту можливі три варіанти поведінки конфліктуючих сторін:
• Сторони (сторона) прагнуть владнати існуючі протиріччя і знайти

компроміс.
• Одна із сторін робить вигляд, начебто "нічого особливого не відбулося"

(втеча від конфлікту).
•Інцидент стає початком відкритого протистояння і конфлікт проходить

усі стадії свого розвитку.
4. Управління соціальними конфліктами
Певних умов потребує не тільки виникнення. але й успішне розв'язання

конфлікту. Набагато легше попередити конфлікт. ніж його розв'язати. Але якщо
конфлікт виник. необхідно зробити все для його швидкого розв'язання.

Розв'язання конфлікту - це повне чи часткове усунення причин. що його
породжують. або зміна цілей та поведінки учасників конфлікту. Розв'язання
конфліктів є головною. проте не єдиною складовою процесу управління
конфліктами, який включає в себе заходи і стратегії не тільки подолання. а й
попередження конфліктів.

Розробка технологій управління соціальними конфліктами. регулювання
конфліктних відносин у суспільстві є однією з центральних проблем сучасної
соціології конфлікту. Такі технології опираються на використання випробованих
практикою науково обґрунтованих методів розв'язання конфліктів.

Метод третейського розгляду передбачає. що аналіз конфлікту здійснюється
у чіткій відповідності з нормами закону. у том числі -міжнародного права.
Використання зазначених методів, або їх поєднання дозволяє учасникам конфлікту
успішно реалізувати ту чи іншу стратегію виходу з конфлікту - головну лінію
їхньої поведінки на завершальному етапі конфліктної взаємодії

Стратегія виходу з конфлікту
Компроміс - часткове досягнення своїх інтересів конфліктуючими сторонами

на основі взаємних поступок. відмови від окремих вимог і претензій. часткового
визнання вимог і претензій протилежної сторони
Ефективним буває, коли учасники усвідомлюють рівність своїх прав та обов'язків:

Співпраця — конструктивне розв'язання проблеми конфлікту на основі
взаємного корегування його суб'єктами своїх цілей, позицій, узгодження інтересів.
Найефективнішим буває за сильної взаємозалежності сторін та важливості
конструктивного рішення для них обох;

Домінування — задоволення інтересів однієї з конфліктуючих сторін за
рахунок іншої шляхом нав'язування їй вигідного для першої сторони рішення.
Виправданими є тоді, коли запропоноване рішення є конструктивним, а часу для
переконання опонента обмаль;

Пристосування — вимушена або добровільна відмова від боротьби однієї з
конфліктуючих сторін за умов усвідомлення своєї неправоти, необхідності
збереження добрих стосунків з опонентом або сильної -залежності від нього,
незначущості проблеми, з приводу якої виник конфлікт, загроза великих збитків у
разі подальшого відстоювання своєї позиції тощо.
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Апробація зазначених методів та стратегій розв'язання конфліктів на практиці
дозволила вченим сформулювати також засади поведінки суб'єктів конфлікту,
дотримання яких сприятиме прискоренню процесу його розв'язання.

Зрозуміло, що конфлікт набагато легше попередити, аніж розв'язати, тому
профілактика конфлікту, особливо у соціальних організаціях, є не менш важливою,
аніж пошук шляхів його подолання.

Профілактика конфліктів - сукупність напрямів, засобів та методів
управління соціальними організаціями, що зменшують ймовірність виникнення
конфліктів.

Основні напрями діяльності з профілактики конфліктів
• Оптимізація організаційно-управлінських умов створення та функціонування

організацій ;
• коригування поведінки членів організації у відповідності з

загальноприйнятими в організації нормами та правилами;
• створення сприятливого соціально-психологічного клімату Важливою
складовою    запобігання    конфліктів    є "навчання"

співробітників     організації правилам     безконфліктної    поведінки,
дотримання яких дозволить зменшити ризик виникнення та поглиблення
конфліктів в організації із суб'єктивних причин. Коротко правила безконфліктної
поведінки:

• прагніть адекватно оцінити власну поведінку у конфліктній ситуації,
уникайте упередженості в оцінці дій своїх опонентів;

• спробуйте оцінити ситуацію з позицій протилежної сторони, зрозуміти точку
зору вашого опонента;

• уникайте звинувачень на адресу опонента, що може спровокувати включення
психологічних механізмів захисту і потік звинувачень на вашу адресу;

• контролюйте свої емоції та закликайте протилежну сторону діяти аналогічно
• спонукайте свого опонента до відкритого обговорення спірних питань.

спільного розв'язання конфліктної ситуації;
• перевіряйте об'єктивність інформації. пов'язаної з предметом конфлікту.

діями опонентів та своїми власними;
Важливою проблемою управління конфліктами є їх інституціалізація -

формування у суспільстві стійкого комплексу формальних і неформальних правил.
засад. норм регулювання конфліктних відносин. що визнаються суб'єктами
соціальної взаємодії. Наявність інституційних механізмів. що забезпечують
проведення консультацій. переговорів. залучення третьої сторони. пошук
взаємоприйнятних рішень. вивчення можливих альтернатив тощо є запорукою
мирного. ненасильницького врегулювання конфліктів. І одночасно. перспективи
застосування примусу. насильства значно зростають. коли інстутиційні механізми
виявляються не задіяними.

Поряд із закріпленням у суспільній свідомості певних правил і норм
конфліктної поведінки. інституціалізація конфліктів також передбачає:

• закріплення на ментальному рівні образу конфлікту як нормального. а не
патологічного явища. його своєрідна легітимація у суспільній свідомості;

• визнання альтернативності соціальних позицій - політичних. соціально-
економічних.
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• духовно-ідеологічних. соціокультурних. національно-етнічних. релігійних
тощо;

• розповсюдження загальновизнаних правил. норм конфліктної поведінки не
тільки на дії суб'єктів конфліктів. а й їх закріплення у політико-правовій культурі
суспільства. держави;

• наявність або формування спеціальних інститутів регулювання соціальних
конфліктів;

• існування конституційних підходів до управління соціальними конфліктами.
Проте. за популярним серед політиків афоризмом. стаття у конституції ще не

відвернула жодного державного перевороту". нормативно-правове регулювання
соціальних конфліктів є необхідною. але не достатньою умовою їх успішного
подолання. Найкращий результат. як свідчить практика. досягається за умови
раціонального поєднання інституційних механізмів із апробованими соціальними
технологіями. стратегіями та методами розв'язання конфліктів.

Значну роль у попередженні та подоланні конфліктів відіграють також
соціологічні методи їх вивчення. які дозволяють своєчасно діагностувати.
всебічно аналізувати та прогнозувати розвиток конфліктів. виробляти обґрунтовані
рекомендації управлінським органам і структурам.

5. Соціальні конфлікти у сучасній Україні
Започаткований проголошенням незалежності України процес демократизації

та переходу до ринкових відносин. різко посилив дію конфліктогенних факторів в
усіх сферах життя українського суспільства. Практичний досвід останнього
десятиліття XX ст. яскраво демонструє значне загострення боротьби за владу,
статус і ресурси, Справа і сфери впливу найрізноманітних соціальних суб'єктів від
владних структур центрального і регіонального рівня до трудових колективів,
профспілок, політичних партій і громадських рухів, національних та релігійних
спільнот, соціальних груп та окремих особистостей. Протиборство конфліктуючих
сторін набуває різноманітних форм - від трудових суперечок, страйків до масових
акцій соціального протесту з вимогами зміни існуючої системи влади, що
супроводжуються внутрішніми розколами соціальних спільнот, рухів,
асоціальних інститутів.

Провідною тенденцією розвитку соціальних процесів у сучасній Україні є
наростання дезінтеграції традиційних соціальних структур та зв'язків і поступове
формування якісно нового типу інтеграції і диференціації суспільства. Внаслідок
глибоких економічних і соціальних перетворень від початку 90-х рр. XX ст. суттєво
змінилась соціальна структура українського суспільства, формуються його нові
соціальні групи, зокрема, власників та підприємців. Значно зміцнились і такі групи,
як номенклатурна бюрократія, представники "тіньового" бізнесу, фінансова
олігархія. Водночас, інтенсивно відбувається маргіналізація суспільства і
"декомпозиція" його соціальної структури. Посилюється розходження між її
елементами у характері праці, розмірах доходів, рівні освіти тощо. Внаслідок цього
зростає соціальна нерівність, яка є головним джерелом реальних та ймовірних
соціальних конфліктів.

За усього розмаїття чинників, що впливають на ступінь конфліктності у
суспільстві, головну роль відіграють протиріччя між трьома головними
суспільними структурами та всередині них. Мова йде про владу (законодавчу,
виконавчу та судову), підприємництво (державне, колективне, приватне,
спекулятивне, мафіозне, компрадорське) та виробників матеріальних та духовних
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благ (інтелігенція, службовці, робітники і селяни, фермери, студентство та ін.).
Протиріччя між ними посилюються, деякі з них набувають форми соціальних
антагонізмів. Антагоністичного характеру, зокрема, набуло протиріччя між
прихильниками та супротивниками центральної виконавчої влади, що особливо
яскраво виявилось під час так званого "касетного скандалу", парламентських
виборів 2002 року, коли "партія влади", по суті, виявилась аутсайдером
парламентських перегонів. Цей антагонізм охопив усі рівні соціального організму -
«класи, соціальні групи, соціальні інститути, суспільство у цілому.

Посилюється конфлікт новонародженого класу буржуазії з іншими класами та
соціальними групами, який розгортається навколо ^розподілу кредитів, ^механізмів
приватизації, ^податкового законодавства. Наростають страйки шахтарів,
працівників бюджетної сфери, організовані виступи трудівників у протест проти
невиплати заробітної плати, заборгованостей з пенсій, підвищення цін на товари та
комунальні послуги. Почастішали  акції трудящих,  пов'язані  із  відстоюванням
свого  права власності на майно підприємств. Поряд з економічними вимогами
трудящі все частіше висувають політичні вимоги зміни існуючої системи влади,
відставки Уряду, переобрання президента України.

Загалом трудові конфлікти є реакцією на перекоси в економічній та
соціальній політиці Уряду і пов'язані з перерозподілом власності та становленням
ринкових відносин, які неминуче призводять до поляризації соціальних груп.

Більшість соціально-політичних конфліктів виникають з приводу
перерозподілу влади, домінування тих чи інших політико-бізнесових груп,
прагненням розширення ними сфери свого впливу. Тут домінують конфлікти між
різними гілками влади (зокрема, законодавчою та виконавчою), конфлікти між
політичними партіями та блоками (як, наприклад, нинішній конфлікт між
провладним блоком "За єдину Україну" та опозиційними політичними силами,
представленими блоком "Наша Україна", Соціалістичною та Комуністичною
партіями України та блоком Юлії Тимошенко), конфлікти між центральною та
регіональною владою.

Суттєву роль у сучасній українській дійсності відіграють такі політичні
конфлікти, як конфлікти з приводу вибору стратегії та головних векторів
суспільного розвитку, зокрема, між прихильниками ліберальної та соціально-
орієнтованої стратегії, європейської інтеграції та проросійської орієнтації,
входження України в НАТО та збереження позаблокового статусу української
держави тощо. Розв'язання таких конфліктів можливе лише за умов досягнення
широкого суспільного консенсусу шляхом проведення публічних дискусій,
відкритого обговорення у засобах масової Інформації, проведення референдумів з
найбільш гострих проблем суспільного розвитку.

Особливістю сучасної ситуації в Україні є те, що значна частина конфліктів,
причини яких знаходяться поза політикою, набувають політичного забарвлення
внаслідок спекулятивного використання політичними партіями та рухами
історичних, соціокультурних, духовних проблем сьогодення у своїх
вузькопартійних інтересах. Це, зокрема, стосується проблеми двомовності в
Україні, оцінки окремих історичних подій та особистостей, міжконфесійних
взаємин. Найбільш ефективним шляхом вирішення існуючих тут конфліктів
видається їх інституціалізація, переведення у правове русло, чітке дотримання їх
учасниками букви і норми закону.
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Отже, конфлікти у сучасній Україні поступово стають нормою суспільного
життя, починають сприйматися суспільною свідомістю не як соціальна патологія, а
нормальне явище. Завдання полягає у тому, щоб навчитися ефективно ними
управляти, розв'язуючи їх з найменшими для суспільства втратами.

Питання для самоперевірки
7. Що таке конфлікт?
8. Які види конфліктів існують?
9. Які функції конфлікти виконують в суспільстві?

10. Що вивчає соціологія конфлікту?
11. Як відбувалось становлення соціології конфлікту?
12. У чому полягає сутність провідних сучасних концепцій конфлікту?
13. Які структурні елементи конфлікту прийнято виділяти в конфлікті?
14. Що є динамічним показником конфлікту?
15. Які головні причини виникнення соціальних конфліктів?
10.На що спрямований процес управління соціальними конфліктами?
І І .Які методи розв'язання конфлікту Вам відомі?
12.Яких принципів мають дотримуватись?
ІЗ.Як Ви розумієте „інституціалізація конфліктів".
14.Які соціальні конфлікти є найбільш поширені у сучасній Україні?
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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія

Тема 1.4.Соціальні процеси. Особливості етнічних, релігійних процесів в Україні.

Лекція: ___1___ год.

Тема 1.4.1.Особливості розвитку та перебігу соціальних процесів.
1. Зміст поняття соціальний  процес
2.  Основні  види соціальних процесів.

 Мета заняття:
Студенти повинні знати  зміст поняття соціальний  процес та основні  види
соціальних процесів.
Студенти повинні вміти охарактеризувати зміст поняття соціальний  процес та
основні  види соціальних процесів.

План заняття:
1. Зміст поняття соціальний  процес
2.  Основні  види соціальних процесів.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття:  соціальні зміни, соціальний процес.

1. Зміст поняття соціальний  процес.
Значні соціальні зміни в суспільстві відбуваються внаслідок спільних

односпрямованих і взаємоузгоджених дій людей, які беруть участь у всіх
соціальних процесах.

Соціальний процес — послідовна зміна станів у соціальних системах і
підсистемах, соціальних інститутах та організаціях, соціальні зміни в
динаміці.

У широкому розумінні соціальний процес є сукупністю односпрямованих
соціальних дій, які можна виокремити з сукупності інших. Це взаємодія людей або
явищ, які відбуваються в організації, структурі груп і змінюють стосунки між
людьми чи між складовими спільноти. Здійснюється він під впливом внутрішніх і
зовнішніх чинників, має стійкий порядок взаємодії своїх компонентів, тривалий у
часі й спрямований до певного стану об'єкта. Кожен соціальний процес охоплює
кілька стадій, які відрізняються за змістом, механізмами, способами зв'язку його
елементів.

Найважливішими рисами соціальних процесів є їх загальність і зв'язок із
суб'єктом, який здійснює процес. Ніщо не може відбуватися в суспільстві поза
соціальним процесом. Функціонування і розвиток його відбуваються в різних
формах соціальних процесів. У зв'язку з цим нерідко соціологію вважають наукою,
що розглядає соціальні явища як процес.
Зв'язок соціальних процесів із суб'єктами, які його здійснюють, дає змогу уникнути
їх безликості, визначити форми і методи їх прискорення, гальмування чи
нейтралізації. Усі перетворення в суспільстві, в його елементах, зміни особистості є
причиною і наслідком соціальних процесів як історичної практики людей.
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Завдання соціології полягає в оцінці соціальних процесів, виявленні проблем
і суперечностей його розвитку, глибини і ґрунтовності зв'язків, взаємодії з
соціальною організацією, суб'єктом та іншими соціальними процесами. Це важливо
для прогнозування і розвитку цих процесів, вироблення гіпотез, обґрунтування
концепцій свідомого подолання досягнутої межі (стану) певного процесу чи явища.
Для цього потрібні знання теорії певного соціального процесу, яка розкриває
закони і тенденції його розвитку, а також соціологічне вивчення його розгортання.
Характеризуючи соціальні процеси, необхідно брати до уваги стадійність, фазність,
етапність їх перебігу й розвитку. Наприклад, процеси соціалізації особистості
охоплюють такі етапи життєвого шляху: дитинство, юність, зрілість, старість.
Кожному з них властиві певні фази розвитку. Так, у дитячому віці фізіологічні,
психосоматичні процеси значно відрізняються в перші 2—3 місяці життя від тих,
які домінують у 5-річному віці. Водночас кожному етапу властиві певні
особливості, які визначають специфіку стадійності процесу. Так, в юності (на етапі
соціалізації) особистість проходить різні фази фізичного, психологічного,
трудового, етичного, правового становлення. На кожній з них відбувається
складний процес, який проходить кілька стадій. Наприклад, процес трудового
виховання неминуче охоплює такі етапи: засвоєння теоретичних основ і навичок
простих трудових операцій; засвоєння норм і принципів дотримання трудового
розпорядку і трудової дисципліни; засвоєння трудових навичок, операцій середньої
і високої складності; формування і вироблення власної позиції щодо різних форм і
методів творчості в процесі трудової діяльності тощо.

Не менш складну структуру мають і процеси, які відображають різні
параметри колективів, соціальних інститутів та інших суспільних утворень. Так,
кожний соціальний інститут чи трудовий колектив спочатку проходить етап
формування, відтак становлення, розвитку, розквіту певних можливостей і,
нарешті, поступового розпаду. Буває, що розпад колективу настає ще до
завершення процесу його формування.

Кожен з етапів зміни соціальних об'єктів охоплює фази, що відображають
специфіку процесів. Наприклад, у колективі на стадії становлення неминучі такі
фази змін, як перехід від слабких, нестійких і переважно односторонніх
міжособистісних зв'язків (стадія «конгломерату») до двосторонніх. Ці зв'язки, як
правило, насиченіші й гнучкіші, їм властиві товариськість і дружба в різних
підсистемах. Все це нерідко зумовлює багатоярусні структури колективів (стадія
«інтеграції»). Нерідко трудові колективи протягом тривалого часу перебувають на
різних проміжних стадіях розвитку, так і не досягнувши рівня інтегрування
зв'язків, відносин між елементами і підсистемами.

Не менш важливо усвідомлювати різноступеневість соціальних процесів,
оскільки кожен з них є конкретним і предметним, але ці предметність і
конкретність стосуються тільки досліджуваного об'єкта чи аспекта його.
Наприклад, процес соціалізації стосується не тільки особистості, бо вона як одна з
вихідних одиниць соціальних процесів може реально соціалізуватися тільки за
умови залучення до діяльності інших вихідних одиниць соціального аналізу —
сім'ї, групи, колективу та ін. Тому процес соціалізації може мати безпосередньо
особистісний аспект (зріз, рівень аналізу). Однак сутність його детермінована
процесами іншого рівня соціальної організованості. Наступний аспект — зміст
процесу соціалізації. Наповнюваність процесу соціалізації особистості може
обмежуватися різними його рівнями. Наприклад, погляди на світ, інтереси,
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установки окремої особистості чи різних типів особистостей можуть бути
орієнтовані як на засвоєння нормативів та інтересів усієї цивілізації, так і
замикатися на цілях, формах і способах діяльності, спрямованих на досягнення
інтересів окремих груп, партій, інститутів чи інших соціальних утворень.
Сам по собі соціальний процес не може бути гарантом розвитку потенціалу
особистості чи іншої соціальної структури. Для розкриття його необхідно знати
механізми формування і впливу різних соціальних процесів, щоб забезпечити їх
керованість. На жаль, рівень вивчення соціальних процесів значно відстає від
динаміки і глибини процесів, і тому більшість їх відбувається стихійно,
некеровано.

Аналіз соціальних процесів тісно пов'язаний з проблемою їх класифікації.
Одними з перших до неї вдалися у 1924 р. американські соціологи Р. Парк та Е.
Беджес, які розрізняли процеси кооперації, конкуренції, пристосування, конфлікту,
асиміляції, амальгамації (біологічного змішування різних етнічних груп).
Важливим для класифікації соціальних процесів є з'ясування її базових критеріїв.
Один з них — ступінь загальності соціальних процесів, за яким розрізняють
соціетальні (глобальні), загальні, особливі й окремі соціальні процеси. До
соціетальних належать процеси всесвітньо-історичного розвитку цивілізації,
глибокі процеси економічних, демографічних, екологічних та інших змін.
Загальними вважають процеси функціонування таких соціальних інститутів, як
системи управління, охорони здоров'я, освіти, виховання тощо. До особливих
належать процеси урбанізації, адаптації, стабілізації.
Масштабність і значущість названих процесів очевидна, однак зрозуміти й оцінити
багатство їх змісту можна тільки завдяки пізнанню різноманітних окремих
(одиночних) процесів, унікальність яких утворюють історичні, генетичні,
економічні, культурні, географічні та інші об'єктивні й суб'єктивні чинники
становлення особистості, сім'ї, трудового колективу, інших одиниць соціуму.
Соціальні процеси можуть відбуватися об'єктивно та суб'єктивно, бути
вираженими у конкретній чи абстрактній формі, детермінованими внутрішніми чи
зовнішніми чинниками, пов'язаними зі структурними чи функціональними
змінами, кількісними або якісними показниками вимірювання.
За характером процеси можуть бути еволюційними та революційними, за
спрямованістю — прогресивними та реакційними. У їх розмежуванні часто
використовують поділ на прості й складні, на процеси розвитку і деградації.
За системами, у яких відбуваються процеси, їх класифікують на:
— внутріособистісні (процес самоосвіти);
— процеси у стосунках між двома індивідами;
— процеси у стосунках між індивідом і групою;
— процеси, які змінюють організацію і внутрішню структуру спільноти;
— процеси, які змінюють відносини між двома групами (спільнотами);
— процеси, які змінюють структуру та організацію глобального суспільства.
Є спроби класифікувати соціальні процеси, взявши за основу не масштаби системи,
в якій вони відбуваються, а зміст змін, які вони зумовлюють. Так, польський
соціолог Ян Щепанський (нар. у 1913 p.), класифікуючи соціальні процеси,
виходить з того, що основним джерелом суспільного життя є необхідність
задоволення різноманітних потреб. Прагнучи одержати засоби для задоволення
потреб, люди стикаються з аналогічними прагненнями інших людей, що спричиняє
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різні явища, процеси. Ці прагнення можуть бути у різних формах пристосовані
одне до одного.
Процес співробітництва, наприклад, формується з метою спільного добування
необхідних благ і цінностей. Процеси суперництва, конкуренції, зумовлені
прагненням випередити аналогічні намагання інших індивідів і груп у досягненні
мети. Якщо в процесі суперництва виявиться бажання ліквідувати конкурента чи
якусь його систему предметів або цінностей, то суперництво перетворюється на
конфлікт, який також може мати різноманітні види та інтенсивність. Усе це —
процеси взаємодії між людьми.
Виділяють також процеси мобільності, які змінюють місце індивідів чи груп як у
просторі, так і в соціальних структурах; процеси дезорганізації та реорганізації, які
змінюють соціальну організацію спільноти. Процеси змін у системах культури
впливають на стосунки між людьми, на організацію і структуру спільноти,
наприклад процеси, які змінюють системи ідеології, релігії, науки, техніки.
Процеси пристосування виявляються завжди там, де індивід чи група опиняються в
новому середовищі.
Пристосування — прийняття індивідом чи групою культурних норм, цінностей
та еталонів нового середовища, якщо норми й цінності, засвоєні у попередньому
середовищі, не задовольняють потреби, не створюють прийнятої поведінки.
Про пристосування йдеться, наприклад, коли група емігрантів потрапляє в країну з
іншою культурою і соціальною організацією; коли змінюються умови
економічного і політичного устрою; коли молода людина приходить з навчального
закладу на виробництво та ін. Тому пристосування — це форма поведінки,
придатна для життя в новому зовнішньому середовищі. Оскільки умови
зовнішнього середовища безперервно змінюються, то процеси пристосування
відбуваються в суспільстві постійно. Залежно від значущості соціальних змін і
ставлення до них індивідів процеси пристосування бувають швидкими й
повільними, короткочасними й тривалими. Тривала непристосованість призводить
до дезорганізації особистості. А групи чи спільноти, які не можуть пристосуватися
до нових умов середовища чи до глобальних змін у суспільстві, в культурі, техніці
тощо, піддаються дезорганізації.
Співробітництво — соціальний процес, який полягає в узгодженні діяльності
індивідів, груп для досягнення загальної мети, незалежно від її характеру.
Співробітництво між партнерами (індивідами, групами) передбачає наявність
спільних або схожих інтересів, усвідомлення кожною стороною необхідності й
можливості взяти на себе реалізацію завдань для їх досягнення, виявлення
аналогічних прагнень з іншої сторони, достатнє розуміння і знання один одного
для впевненості в лояльності, встановлення правил, які забезпечують
співробітництво. Сутність співробітництва — взаємна вигода. Співробітництво
можливе на основі взаємного пристосування, що передбачає і відмову від деяких
власних цінностей.
Суперництво — соціальний процес, який полягає у зіткненні протилежних
інтересів індивідів, груп або прагнення до задоволення однакових інтересів за
допомогою засобів, якими інші групи чи індивіди хочуть реалізувати власні
інтереси.
Але суперництво не обов'язково призводить до конфлікту. Змагаються, наприклад,
учні за одержання найкращого атестата. Суперництво може виникати і тоді, коли
конкуренти за високу посаду, за високе становище не знають один про одного.
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Конфлікт — соціальний процес, у якому індивід чи група прагнуть досягнення
власних цілей (задоволення потреб, реалізації інтересів) шляхом усунення,
знищення чи підпорядкування собі іншого індивіда або групи з близькими чи
ідентичними цілями.
Він може виникнути між індивідами чи групами, які мають різні цілі, але для їх
досягнення намагаються скористатися одними й тими ж засобами. В конфлікті
завжди є усвідомлення противника, чітко окреслена ситуація. Його породжує
антагонізм, різні системи цінностей, упереджене ставлення, почуття небезпеки.
Конфлікт може виявлятися в різних формах. Наприклад, боротьба — це форма
конфлікту, в якій суперники прагнуть продемонструвати свою перевагу. Мета
боротьби — змусити іншу сторону капітулювати через визнання переваги і
прийняття умов, які випливають з цього визнання в конкретній сфері. Конфлікти
можуть виникати скрізь, де є протилежні інтереси, цілі, сповідування протилежних
принципів цінностей. Вони бувають економічними, класовими, політичними,
етнічними, релігійними тощо.
Якщо в межах існуючої організації та системи контролю процеси пристосування,
співробітництва, суперництва і конфлікту підтримуються в такій рівновазі, що
соціальному порядку ніщо не загрожує, то вважають, що ці процеси протікають
соціально організовано. Але за перевищення допустимої межі нестійкості цієї
рівноваги, а також коли задоволенню потреб членів спільноти загрожує небезпека,
настає стан соціальної дезорганізації.
Соціальна дезорганізація — сукупність соціальних процесів, які спричиняють у
межах певної спільноти дії, що не відповідають нормам, оцінюються негативно і
перевищують допустимі межі, загрожуючи нормальному розвитку процесів
колективного життя.
Дезорганізація полягає в дезінтеграції інститутів, які не виконують своїх завдань, в
ослабленні механізмів формального і неформального контролю, нестійкості
критеріїв оцінок, у поведінці, яка суперечить усталеним і допустимим нормам. Її
зумовлюють різні чинники: стихійні лиха, тривалі війни, політичні кризи,
радикальні зміни системи влади, революції, масові міграції населення, радикальні
зміни в одній галузі господарства, науки чи техніки, які порушують рівновагу й
узгодженість з іншими галузями і зумовлюють зниження ефективності дії
інститутів та форм соціального контролю. Серед причин соціальної дезорганізації
— масові захворювання, участь у вирішенні питань колективного життя
неврівноважених чи психічно хворих людей тощо.
Усі соціальні переміщення особистості чи соціальної групи охоплює процес
мобільності. Розрізняють два типи соціальної мобільності: горизонтальну і
вертикальну. До горизонтальної соціальної мобільності належать процеси
переміщення в географічному просторі й процеси переходу з групи в групу без
зміни соціального статусу (зміна місця проживання, перехід індивіда з однієї сім'ї в
іншу). З вертикальною соціальною мобільністю пов'язують переміщення суб'єкта з
одного соціального прошарку в інший, вгору чи донизу, щаблями ієрархізованої
соціальної диференціації.
Залежно від напряму переміщення існує два типи вертикальної мобільності:
просування вгору (соціальне підвищення) і деградація (соціальне зниження).
Мобільність у формі підвищення — це проникнення індивіда з нижчої соціальної
верстви у вищу або створення такими індивідами нової групи і проникнення всієї
групи у вищі верстви, на рівень уже існуючих груп з цих верств. Спадна соціальна
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мобільність полягає: а) у переміщенні індивіда з вищої соціальної позиції на
нижчу, коли група, до якої він раніше належав, не розпадається; б) у деградації
соціальної групи в цілому (зниженні її рангу на тлі інших груп або в порушенні її
соціальної єдності).
Процеси соціальної мобільності є важливими показниками ефективності різних
типів суспільних устроїв. Суспільства, в яких забезпечені умови для вертикальної
мобільності (переходу від нижчих до вищих верств, груп, класів), де є широкі
можливості для територіальної, в тому числі через межі країни, мобільності,
називають відкритими. Типи суспільств, у яких такі переміщення надто ускладнені
або практично неможливі, називають закритими, замкненими. Їм властиві
кастовість, клановість, гіперполітизованість. Відкриті шляхи для вертикальної
мобільності є важливою умовою розвитку сучасного суспільства. В іншому разі
постійно виникатимуть соціальна напруженість і конфлікти.       Особливим
різновидом соціальної мобільності є міграція.
Міграція (лат. migratio — переселення) — процес зміни постійного місця
проживання індивідів чи соціальних груп, їх переміщення в інший район чи іншу
країну, а також переселення з села в місто або навпаки.
Соціологи виділяють три групи чинників, які спонукають людей до зміни місця
проживання: виштовхування, притягування, доступність шляхів міграції. Чинники
виштовхування пов'язані з незадовільними умовами існування індивідів у рідних
місцях — соціальні потрясіння (міжнаціональні конфлікти, війни, диктатури),
економічні кризи, стихійні лиха тощо. Чинниками притягування є сукупність
привабливих умов для проживання в інших місцях, наприклад вища оплата праці,
вища політична стабільність, кращі умови для соціального піднесення. Доступність
шляхів міграції характеризується наявністю чи відсутністю бар'єрів для реалізації
потенційними мігрантами своїх намірів щодо змін місця проживання. Часто дія цих
чинників нейтралізує дію сил виштовхування та притягання.
Розрізняють міграцію міжнародну і внутрішню, пов'язану з переїздами в межах
багатьох чи однієї країни. Негативні наслідки мають як штучне стримування
міграції, так і надмірне її стимулювання. Перше, як правило, пов'язане з
порушенням прав людини. Надмірна міграція може призводити до негативних змін
демографічного складу регіону чи країни, ринку робочої сили, зниження
інтелектуального рівня суспільства.
Процеси мобільності й дезорганізації часто зумовлюють реорганізацію,
реформування та інтегрування системи інститутів, стандартів поведінки і критеріїз
їх оцінки. Іноді такі реорганізації охоплюють одночасно макро- і мікроструктури
спільнот. Під час цього процесу відбувається пошук нових принципів
упорядкування елементів спільноти, тобто пошуки нового її життєвого порядку.
Він може бути матеріалізований свідомими зусиллями, спрямованими на створення
нових основ функціонування і розвитку спільноти, спонтанним пристосуванням
нових елементів чи пристосуванням до нової ситуації. Традиційно реорганізація у
першій фазі реалізації посилює дезорганізацію.

2. Основні  види соціальних процесів.
Соціальний процес — послідовна зміна станів суспільства або його

окремих систем.
Соціальний процес проявляється як рух у часі низки соціальних подій

чи явищ певної спрямованості. У ньому діалектично поєднуються зміна і
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сталість, перервність і неперервність. Соціальна система не може існувати без
процесу, що призводить до певних змін. Процеси відбуваються на різних рівнях
соціальної системи: окремого індивіда, соціальної групи, організації, суспільства.
Найважливішими ознаками соціальних процесів є їх загальність та зв'язок із суб'єктом,
який здійснює процес. Функціонування й розвиток суспільства відбуваються в різних
формах соціальних процесів.
Можна здійснити класифікацію соціальних процесів за певними критеріями. Зокрема, за
формами розвитку соціальні процеси поділяють на такі види:

• спрямовані (передбачають певну мету або тенденцію у своєму русі). Вони є
передбачуваними або явними. Наприклад, процес глобалізації, процес реформування
економіки, створення єдиного європейського суспільства.

• не спрямовані (мають випадковий, хаотичний характер). Наприклад, емоційні сімейні
конфлікти, мобілізації в соціальних рухах.

• зворотні (процеси, які викликають у системі певні зміни). Ці зміни можуть бути й
радикальними, що може призвести до повернення у попередній стан. Наприклад,
посилення девіантної поведінки людей в період економічної кризи. Водночас слід
пам'ятати проте, що повернення до попереднього стану не означає повну ідентичність
системи: відновлюються лише основні структурні елементи, а другорядні можуть
змінюватись назавжди.

• незворотні (відображають зміни, які не можна повернути). Наприклад, старіння людини,
урбанізація населення.

• висхідні (передбачають розвиток системи, якщо цей розвиток істотний, то його
ототожнюють з прогресом).

• низхідні (викликають негативні дисфункціональні зміни у системі, стан регресу).

• лінійні (поступові безперервні висхідні або низхідні зміни в системі).

• циклічні (періодичне повторення певних фаз розвитку системи). Наприклад, вибори та
перевибори президента або парламенту. Такі процеси можна розглядати також як кругові.

• спіральні (являють собою висхідний або низхідний циклічний рух).

За ступенем загальності розрізняють:

• соціетальні процеси (глибокі процеси економічних, демографічних, екологічних та
інших змін);

• загальні (функціонування таких соціальних інститутів, як системи управління, охорони
здоров'я, освіти);

• особливі (адаптація, урбанізація).

За характером змін: еволюційні та революційні процеси. За спрямованістю: прогресивні та
реакційні процеси. За змістом змін:

• співробітництво;
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• суперництво;

• конкуренція;

• конфлікт;

• пристосування.

Узагальнення
У реальному житті всі перераховані форми соціальних процесів можуть

чергуватись, змінюючи один одного, або протікати паралельно. Можуть накладатись або
протистояти один одному. При цьому, як правило, одні процеси є основою соціальних
змін, а інші — залишаються нейтральними до цих змін. Вони можуть сприяти
відновленню, збереженню, а не трансформації системи.

Конкретні взаємодії людей у сфері матеріального або духовного виробництва
суспільства визначають особливості структури соціального процесу. Структурно-
організаційна впорядкованість процесу є його механізмом, за допомогою якого
забезпечується перехід від однієї стадії до другої стадії процесу і здійснення його як
певної цілісності. Сам же перехід від однієї стадії до іншої характеризується швидкістю,
темпами і вектором, що вказує на висхідну або низхідну лінію розвитку.

Реформування суспільних відносин потребує особливої уваги до чинників
соціальних процесів, умов їх перебігу та спрямування, своєчасного виявлення застійних
явищ, котрі гальмують процеси розвитку. Проведення широкомасштабних соціологічних
досліджень всіх сфер суспільного життя є ефективним засобом з'ясування стану тих
соціальних структур у суспільстві, які визначають характер, особливості й оптимальні
умови соціальних процесів.
Питання для самоперевірки.

1. 3 якою метою соціологи вивчають соціальні процеси?
Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.-

К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві

соціології – К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред..

В.Гю Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 1.  Теоретична соціологія

Тема 1.4.Соціальні процеси. Особливості етнічних, релігійних процесів в Україні.

Лекція: ___1___ год.

Тема 1.4.2.Поняття етносу та основні етапи його розвитку. Теорія етногенезу Л.Гумільова.
1. Об'єкт і предмет етносоціології
2.  Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот
3. . Націоналізм і його типи
4.  Національно-етнічні процеси в Україні.

 Мета заняття:
Студенти повинні знати об'єкт і предмет етносоціології, методологічні
підходи до вивчення етнічних спільнот,  націоналізм і його типи  та
національно-етнічні процеси в Україні.
Студенти повинні вміти охарактеризувати об'єкт і предмет етносоціології,
методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот,  націоналізм і його
типи  та національно-етнічні процеси в Україні.

План заняття:
1. Об'єкт і предмет етносоціології
2.  Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот
3. . Націоналізм і його типи
4.  Національно-етнічні процеси в Україні.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття:  етнос, нація, етнічні спільноти, націоналізм.

1. Об'єкт і предмет етносоціології
 Попри потужні інтеграційні тенденції, які домінують у сучасному світі,

наприклад створення Європейського Союзу, національна проблематика продовжує
перебувати в центрі уваги політиків і вчених. Виникають нові національні держави
(6 незалежних держав на місці СРСР, Чехія і Словаччина замість Чехословаччини,
нові республіки замість колишньої Югославії), відшукують своє національне
коріння, відроджують мову, історію, культуру, а відтак — прагнуть отримати
політичну, економічну чи національно-культурну автономію такі народи, як:
валлійці та шотландці у Великій Британії; корсиканці та бретонці у Франції; баски
та каталонці в Іспанії. Приклади можна продовжувати. Сьогодні ми є свідками
того, що відчуття людьми своєї етнічної приналежності, своєї культурної
унікальності є насправді незнищенне. Ані класова, ані професійна, ані жодна інша
соціальна приналежність не здатна витіснити зі свідомості людини уявлення про її
національну приналежність та інтереси власної етнічної спільноти.

Потреби людей в соціологічних знаннях, що відображають реальну ситуацію
змін у житті народів, їхній самосвідомості, міжетнічних взаєминах, покликана
задовольняти етносоціологія.

Етносоціологія (від гр. — народ), або соціологія міжнаціональних стосунків,
в останні роки перетворилася на один із найпопулярніших напрямів соціологічної
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науки. Повсюдне пробудження до життя національних ідей диктує потребу
посилення уваги до джерел і рушійних сил тих складних і суперечливих процесів,
що протікають у сфері міжнаціональних відносин.

Етносоціологія — це спеціальна соціологічна теорія, яка вивчає походження,
суть, функції і загальні закономірності розвитку етносів, міжетнічні взаємини та
розробляє основні методологічні принципи їх досліджень.

Етносоціологія намагається розкрити соціальну обумовленість етнічних рис
культури і побуту, ціннісних орієнтацій, звичаїв, обрядів, міжособистісних
національних взаємин, виявити національні особливості таких явищ і процесів як
урбанізація, способи демографічного і соціального відтворення тощо. Тобто,
етносоціологія — це наука, яка, головним чином, займається порівняльними
дослідженнями етнічних груп, акцентуючи увагу на методах соціології
(опитування, аналіз документів, спостереження, експеримент) і систематизуючи
різноманітні підходи до етнонаціональної сфери суспільного життя.

Об'єктом етносоціології є люди, які утворюють різноманітні соціально-
етнічні спільноти, представлені у різних соціально-етнічних організаціях та
інститутах і, які виступають дійовими особами в подіях, явищах і процесах
соціально-етнічного характеру.

Предметом етносоціології є сукупність соціально-національних відносин, що
виникають між представниками різних соціально-етнічних груп, спільнот у процесі
їх створення, життєдіяльності та розвитку. До предметної області етносоціології
належать такі основні теми, як: вплив національних факторів на соціальну
структуру та міграцію населення; соціальна детермінованість національної
самосвідомості і міжнаціональних взаємин; міжетнічні конфлікти; національні
особливості ціннісних орієнтацій, стереотипів поведінки, культурних інтересів і
потреб у соціальних групах; специфіка галузевої і професійної зайнятості
етносоціальних груп; етномовні процеси тощо.

Як окрема галузь соціологічного знання етносоціологія почала формуватися
у 20—30-х рр. XX ст. в Західній Європі та США. Однією з перших монографій, що
досліджувала проблеми етносоціології вважають класичну роботу Вільяма Томаса і
Флоріана Знанецького "Польський селянин в Європі і Америці" (1918—1920). Біля
витоків нової галузі соціології стояли також такі вчені — німецький дослідник
Рихард Турнвальд, американський соціолог Г'ю Сетон-Ватсон та інші. Спершу
вони акцентували увагу на вивченні проблем інтеграції у до-індустріальних
суспільствах, пов'язуючи її із процесом консолідації моральних цінностей в межах
окремих груп, зокрема етнічних. Але з часом з'ясувалося, що процес
індустріалізації та пов'язані з ним урбанізація і поширення міського способу життя
не зменшують ролі етнічності, а навпаки — посилюють її. Це спонукало особливий
інтерес до вивчення етнонаціональної сфери життя суспільства.
2. Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот.
Центральними категоріями етносоціології є терміни "етнос" і "нація". Щоправда в
науці не існує однозначного трактування цих понять.

При визначенні поняття "етнос" наголошують на домінуючій ролі
культурно-історичних зв'язків у житті етнічних спільнот. Це дозволяє трактувати
етнос як тип культурної спільноти, яка приділяє значну увагу спільному
походженню та історичній долі і вирізняється з-поміж інших подібних спільнот
однією або кількома культурними особливостями: релігією, звичаями, мовою тощо.
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Нація ж є сукупністю людей, що має власну назву, свою історичну територію,
спільні міфи та історичну пам'ять, спільну масову громадську культуру, спільну
економіку і єдині юридичні права та обов'язки для усіх членів. Тобто категорія
нації містить у собі два компоненти — культурно-етнічний і громадсько-
політичний. Вона ніби накладається на категорію етносу, будучи, разом з тим,
зовсім іншою системою виміру історичних процесів.

Український науковець Ольгерд Вочковський (1884—1939) зазначав, що
етносом можна вважати тільки той народ, що живе патріархальним життям і йому
властиве лише почуття родинної спорідненості, але він ще не володіє тим, що
характеризує націю — національною свідомістю. Нарід — це, так би мовити,
націотворчий сирівець, з якого може розвинутись нація. Нарід — це етнографічна,
національно не викристалізувана ще маса. Нація ж — масово усвідомлений і
організований колектив".
Нині існує два головних теоретичних підходи до визначення етносу і нації —
примордіалістський і модерністський.
Примордіалістський підхід до визначення етносу і нації.
Примордіалізм — термін, який походить від англійського слова — споконвічний.
Прихильники примордіалізму відстоюють ідею про те, що етнос і нація існували з
давніх давен. Суть цієї теорії викладена у працях англійського етнолога Ентоні
Сміта, американця Гуннара Нільссона, радянських учених Юлія Бромлея та Льва
Гумільова. Прихильниками її є більшість українських вчених, наприклад, історик
Ярослав Дашкевич. Вони розглядають етнос як своєрідний історико-біологічний
феномен, що ґрунтується на неусвідомленій, "природній", афективній
прив'язаності людей до свого народу, а виникнення нації пов'язують із певним
етапом у розвитку етносу.

З приводу виникнення нації існує два головних підходи: деякі вчені (Юлій
Бромлей, Гуннар Нільссон) вважають націю типом етносу, який притаманний
розвинутому класовому суспільству, а інші вважають, що нація виникає тоді, коли
етнос виявляє претензії на власне політичне існування. Як заявляв український
політолог Іван Лисяк-Рудницький: "Нація — феномен політичної сфери. Нація —
це колектив людей, що хочуть бути державою".

У межах примордіалістського підходу виділяють два головних напрямки:
соціобіологічний та еволюційно-історичний.

Соціобіологи розглядають етнос як спільноту індивідів, яка ґрунтується на
біологічних особливостях перетворених у соціальні. Вони вважають, що нації
виникли внаслідок природного розростання сімей та родів і є спільнотами, що
свідчить про спільне походження.

Лев Гумільов розглядав етнос як біологічну спільноту істот виду подібно до
ареалу тварин. Він вважав, що етнос народжується внаслідок "пассіонарного
поштовху", що стається під впливом певного космічного опромінення або
тектонічних процесів у надрах землі. Внаслідок цього поштовху з'являються
"пассіонарії" — люди, здатні йти до своєї мети всупереч інстинкту
самозбереження. Діяльність пассіонаріїв задає мету і згуртовує окремі
родоплемінні та інші групи людей в етнос. Життя етносу триває приблизно 200—
300 років, а весь його наступний розвиток визначається територіальними
особливостями його розселення і психобіологічними характеристиками
пасіонарності. Загибель етносу не означає смерті людей, які його утворюють, а
тільки ослаблення і розпад зв'язків між ними, а відтак — входження їх до складу
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інших етносів. Оскільки, згідно з підходом Льва Гумільова, етнос є категорією не
історичною, а біологічною, тобто рушіями розвитку є не соціум чи культура, а
природа, то і категорія нації у його системі відсутня.

Представники еволюційно-історичного напрямку переконані, що етнос є
швидше соціальною, а не біологічною спільнотою. Взаємна прихильність членів
етносу досягається не закономірностями біологічного розвитку, а в соціально-
економічному контексті.

Ентоні Сміт визначав етнос як "спільноту людей, які мають спільне ім'я,
поділяють міфи про спільних предків, мають спільну історію і культуру,
асоційовану з певною територією і які відчувають почуття солідарності".

За словами хорватського ученого і політика Франьо Туджмана, "Нації
виростають природним шляхом в ході об'єктивного і складного історичного
процесу як наслідок розвитку всіх тих матеріальних і духовних сил, які на цьому
просторі формують національне буття окремих народів на основі кровної, мовної і
культурної спорідненості, а також спільних життєвих інтересів".
Радянський вчений Юлій Бромлей був автором офіційного, прийнятого в
радянській науці визначення етносу. Згідно його теорії, етнос — це стала
сукупність людей, що склалася на певній території і характеризується відносно
стабільними особливостями мови, культури і психіки на підставі чого люди
усвідомлюють свою єдність і відмінність від інших подібних утворень, що й
закріплюється у їх назві.

Етнос розглядався Бромлеєм як родова, базова, рядоутворююча категорія
стосовно інших конкретно-історичних типів об'єднання людей: роду, племені,
народності, нації. Як істинний марксист, радянський академік мав
продемонструвати як відбувався прогрес у національній сфері, відповідно до
розвитку соціально-економічних формацій. Первіснообщинному ладові відповідали
роди і племена, рабовласницькому і феодальному — народності, а з розвитком
капіталізму виникають нації.
Конструктивістський підхід до визначення етносу і нації.

Конструктивістський напрямок в етносоціології зародився пізніше, ніж
примордіалістський. Прихильники цього напрямку вважають, що етноси і нації є
історичними спільнотами, які виникли на певному етапі розвитку людства на
засадах не стільки спільного походження, скільки спільної культури і які так само
зникнуть на якомусь наступному етапі. Етнос є результатом історичного процесу
соціального конструювання, який триває багато століть. При цьому його історична
стійкість зовсім не скасовує того, що кожне наступне покоління людей відтворює
свій етнос у процесі щоденної практики. Етнос конструюється і відтворюється
кожним індивідом, що є його членом. Люди свідомо чи не усвідомлено,
цілеспрямовано чи підпорядковуючись волі традиції, відтворюють свій етнос і
підпорядковуються його нормам. У результаті життя, за нормами етносу, виступає
значною мірою результатом вільного вибору людей.

Одним із найвідоміших представників конструктивістського підходу до
розуміння етносу і нації є англійський науковець Ернстп Гелнер. Суть його теорії
полягала в наступному. Він вважав, що етнічні спільноти, як і нації, не існували
споконвіків і не були наслідком природно-історичного процесу, а виникали
внаслідок діяльності інтелектуальної еліти — письменників, учених, політиків.
Дальше ідея етносу транслюється на потенційних представників етносу за
допомогою різних засобів, які можуть впливати на свідомість членів спільноти
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(школа, книги, пісні, музика, виставки, театральні постановки, засоби масової
інформації тощо). Тобто етнічність мало того, що виявляється "вигаданою"
інтелектуальною конструкцією, вона є ще й "нав'язаною" спільністю.

Що ж до поняття нації, то Ернст Гелнер погоджується із поширеною в
західній етнології концепцією, що вона є феноменом, який властивий індустріально
розвинутим державам і є продуктом політики націоналізму. Націоналізм, на його
думку, передує виникненню нації. Під націоналізмом Гелнер розуміє ідеологію, що
існує як державний принцип, який вимагає, щоб політичні кордони відповідали
кордонам етнічним, а також, щоб правителі і більшість підлеглих всередині
політичного утворення належали до того самого етносу.

Конструктивісти наголошують на тісному зв'язку нації і держави.
Індустріальне суспільство постійно розвивається. Йому необхідні освічені і
кваліфіковані спеціалісти. Від цього у кінцевому підсумку залежить міць держави.
Тому освіта стає державним пріоритетом. Так відбувається злиття двох сфер, які в
аграрному суспільстві були ізольовані одна від одної — культури і держави. Це
приводить до перетворення етносів у надії — спільноти індивідів, яких об'єднує і
спільна культура, і спільне громадянство. Таким чином, конструктивісти
наголошують, що нація, порівняно з етносом — є більш політичною категорією.

"Звичайна група людей (скажімо, мешканці певної території, носії певної
мови) стає нацією, коли члени цієї групи твердо визнають права й обов'язки один
щодо одного в силу свого членства. Саме взаємне визнання такого членства і
перетворює їх на націю", — писав Ернст Гелнер.

Бенедикт Андерсен пропонував погляд на етноси і нації як на "уявні
спільноти". Він вважає, що кожна спільнота, яка не ґрунтується на безпосередніх
міжособистісних контактах є уявною, і що різні спільноти подібного роду
відрізняються насамперед способами, якими вони уявляються. Характерна
особливість нації, на відміну від інших спільнот, полягає в тому, що вона
уявляється як обмежена і суверенна. Обмежена — тому, що більшість членів нації
оточені на кордонах мільйонами членів інших націй (а іноді і живуть серед них) і
не змішуються з чужими, відчувають свою відмінність. А суверенна — тому, що
нації з'являються на світ тоді, коли буржуазні революції змітають з лиця землі
законність божественно установленого ієрархічного королівства і свобода стає
вищою цінністю. Мета цієї свободи для нації — суверенна держава.

Варто враховувати, що нації можуть формуватися з представників як одного,
так і кількох етносів. Недарма ще в XIX ст. Брнест Ренан писав, що "етнографічні
міркування не мали жодного значення в організації сучасних націй". Французька
нація, нагадував він, склалася із кельтів, германців. Німецька — із германців,
кельтів, слов'ян. Але в кожному випадку потрібен якийсь "центр єдності", "ядро" —
тобто етнос, навколо якого об'єднаються інші етноси.

Як уже зазначалось, силою, що надихає етноси на будівництво націй,
більшість спеціалістів вважають націоналізм.
3. Націоналізм і його типи.

Як зазначив один із етносоціологів, національності утворюються із
етнографічних та політичних елементів тоді, коли націоналізм вдихає життя у
форму, побудовану попередніми століттями. Націоналізм та національність тісно
пов'язані.
У радянській суспільно-політичній практиці, а під її впливом і в заідеологізованій
радянській науці термін "націоналізм" розглядався винятково у негативному сенсі
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— він виступав як політичне тавро, яким позначали тих, хто спробував відійти від
домінуючої ідеології комуністичного інтернаціоналізму.

Насправді термін "націоналізм" має багато значень і вживається для
окреслення таких явищ:
Націоналізм як національна свідомість, тобто — усвідомлення своєї
приналежності до певної нації.
Націоналізм, як національна ідеологія, певна система світоглядно-політичних
засад, що формує основну мету, принципи боротьби за національну незалежність
та розбудову власної національної держави.
Націоналізм як культурний і політичний рух, спрямований на боротьбу за
утвердження національних пріоритетів у культурній та адміністративній сферах
або за здобуття національної незалежності.
Основні положення ідеології націоналізму можна сформулювати таким чином:
Нації є єдиними і неповторними суб'єктами історичного процесу, в якому кожна
нація має своє історичне призначення.
Нація є найвищою цінністю, джерелом політичної влади.
Свобода і суверенітет націй є умовою світового порядку і справедливості.
Свобода особи можлива тільки тоді, коли вона ідентифікує себе із нацією.
Націоналізм є дуже складним феноменом. Він є напрочуд пластичним і здатним до
нескінченних варіацій поєднання переконань, почуттів і цінностей, що дуже
складно узагальнити. Тому дослідники пропонують різні типології націоналізму.
Найпоширенішим є поділ націоналізму на громадянський (державний) і етнічний
— етнонаціоналізм. Різновидом такого підходу є, наприклад, теорія
американського ученого Такса Кона (і89і—і97і), який вирізняв "західний",
раціональний, громадянський націоналізм, властивий Франції, Великобританії,
США і "східний", містичний, етнічний націоналізм, притаманний країнам
Центральної і Східної Європи — тим, що розміщені на Схід від Рейну (Німеччина,
Угорщина, слов'янські країни).

Ганс Кон вважав, що у Франції, Великобританії, США виникла раціональна
концепція нації, суть якої полягає у тому, що нація — це асоціація людей, що
живуть на спільній території, маючи один уряд і однакові закони. Цю ідеологію
виробив середній клас, який отримав владу у цих країнах ще наприкінці XVII ст.
Натомість у Центральній і Східній Європі впливовий середній клас не
сформувався, тому націоналізм, який там почав формуватися під впливом нашестя
Наполеона, був трохи містичний й авторитарний. Вони уявляли собі націю як
монолітну органічну єдність із містичною "душею", спільнотою, яка має певну
"місію", що її можуть зрозуміти лише інтелектуали, виповнені народною
культурою.

Англійський науковець Ентоні Сміт, в цілому погоджуючись із теорією про
можливість розподілу націоналізму на громадянський і етнічний, разом з тим
відзначає, що це лише два ідеальних типи і, що "кожен націоналізм містить
громадянські та етнічні елементи у різній пропорції і різній формі". Відповідно він
виділяє такі типи націоналізмів:

Антиколоніальний — націоналізм етносів перед здобуттям незалежності, які
прагнуть прогнати чужоземних володарів і на місці колишньої колоніальної
території створити нову державну націю.

Інтеграційний — рух етносів після здобуття незалежності від
колоніального поневолення, які намагаються об'єднати та інтегрувати у
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національну спільноту етнічно строкате населення і витворити нову націю з
колишньої колоніальної держави.
Сепаратистський — рух перед здобуттям незалежності, спрямований на те, щоб
відколотися від більшої політичної одиниці і заснувати на своїй території нову
політичну націю.
Ірредентистський або пан-націоналістичний — рух, який намагається поширитися
за межі теперішніх кордонів етнічної нації і включити до її складу тих членів
етносу, які проживають за її межами або формуючи набагато більшу
етнонаціональну державу, через союз етнічно і культурно близьких
етнонаціональних держав.

Російські вчені Л. Дробижева, А. Аклаєв, В. Коротєєва, Г. Солдатова,, які
також поділяють теорію про розподіл націоналізму на громадянський і етнічний,
вважаючи, що вміст того чи іншого компонента визначає обличчя конкретного
націоналізму, ґрунтуючись на вивченні декларацій, інституційних рішень і
практичної поведінки етнічних та етнотериторіальних суб'єктів Російської
Федерації, виділили такі типи націоналізмів, які характерні для своєї країни:
Націоналізм класичний, що полягає у прагненні до повної незалежності (варіант
Чеченської Республіки — Ічкерії).
Націоналізм паритетний з яскраво вираженим прагненням до якомога повнішого
суверенітету, який в силу зовнішніх і внутрішніх умов обмежений за рахунок
передачі частини повноважень федеральному Центрові (в Татарстані,
Башкортостані, Туві).
Економічний націоналізм, при якому домінуючою у деклараціях і діях є
самостійність в економічній сфері, і ця самостійність розглядається елітою як шлях
до якнайповнішого суверенітету (в Саха (Якутії) і — на окремих етапах — в
Татарстані).
Захисний націоналізм, при якому домінуючими є ідеї захисту культури, мови,
території, демографічного відтворення тощо (осетинський, інгушський,
етнокультурний націона лізм в Карели, Комі).

Сьогодні ми є свідками того, як на карті світу поряд із старими
національними державами з'явилося чимало нових національних держав, що
постали внаслідок розпаду СРСР, Юго-славїї чи Чехословаччини. Однак навіть у
деяких "старих" національних державах пробуджуються народи, які прагнуть
політичної незалежності. Північна Ірландія, Басконія, Корсика, Шотландія,
Каталонія, Фландрія — ось далеко не повний перелік власних назв, які часто
бачимо на шпальтах газет у поєднанні зі словами "національно-визвольна
боротьба", "сепаратистський рух", "прагнення до політичної, національно-
культурної чи економічної автономії".
4. Національно-етнічні процеси в Україні

З другої половини 80-х рр. XX ст. Україна, як і інші республіки Радянського
Союзу, вступає в епоху так званого етнічного ренесансу. Головними причинами
етнічного відродження стала політика перебудови, демократизації і гласності, яку
взялися проводити тодішні радянські лідери. Ця політика зробила можливою
активну діяльність національно-патріотичних об'єднань та організацій (Товариство
української мови, Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Товариство Лева та
ін.), значно посилила спротив насильницькій асиміляції та русифікації, сприяла
відродженню інтересу до національної історії, по збуванню нав'язуваного
десятиліттями комплексу національної неповноцінності.
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Як зазначав американський науковець Бжезінський: "Великий провал
комунізму з його класовою парадигмою вкрай актуалізував етнічність як єдиний
остаточний чинник соціальної ідентифікації особи. По-перше, етнічна ідентичність
є більш природною і стійкою, ніж класова; по-друге, для доведення свого етнічного
походження не треба докладати певних особливих зусиль; по-третє, і це головне,
належність до певної етнічної групи обіцяла й обіцяє певні соціально-економічні і
політичні привілеї".

Із проголошенням Україною свого державного суверенітету, виникло
питання щодо того, яким шляхом продовжуватиме розвиватися сучасна українська
нація.

До моменту проголошення незалежності України (серпень, 1991 р.) життя і
діяльність української нації в основному протікали в рамках так званої
східноєвропейської або етнічної моделі. Тобто, як і решта недержавних націй
Східної Європи (литовці, словаки, естонці та ін.), українська нація розбудовувалася
на народній основі, так би мовити, "знизу — догори": інтелігенція плекала
національну культуру, національна культура засвоювалася народом, з'являлися
культурні, громадські інститути і врешті — прагнення до політичної незалежності.

Після проголошення незалежності України, виникло питання: а що, власне,
тепер означає українство? Чи є це поняття національним, а чи територіальним:
"український народ" чи "народ України"? Адже враховуючи те, що в нашій державі
майже п'яту частину населення складають не українці, а серед етнічних українців є
чимало так званих російськомовних громадян, розуміння української нації як
етнічної спільноти могло би бути розцінене представниками інших етносів як
прагнення етнічних українців до культурного домінування в межах держави, а тим
самим могло би спричинити протидію з їхнього боку. Тому було запропоновано
розуміти українську націю як політичну (громадянську) спільноту — "народ
України", тобто як певну політико-територіальну групу, яка засновується на
солідарності ії членів та лояльності громадян до держави, незважаючи на їхні
етнічні відмінності. Цей принцип було реалізовано у Законі України про
громадянство, який передбачав після проголошення незалежності України
громадянство усім, хто проживає на її території. Згодом в преамбулі Конституції
України було зафіксовано формулювання, що український народ складають
"громадяни України всіх національностей".

Проте трактування українського народу, як політичної спільноти, також є
неоднозначним. Українські дослідники Олег Проценко та Василь Лісовий
вирізняють сьогодні в Україні два підходи до розуміння шляху формування
української нації як політичної спільноти:
• Прагматичний. Він загалом не заперечує, що українська нація повинна володіти
культурною самобутністю, але водночас вважає, що, аби не викликати зайвої
напруженості та протидії, варто покладатися скоріше на стихійний процес
становлення етнонаціональної свідомості українців (які все-таки складають значну
більшість громадян України), а також на зусилля культурної еліти, наслідком
діяльності якої стане підвищення престижу української мови тощо. Ідеологічною
основою цього процесу має бути передусім український патріотизм. Прихильники
цього варіанту вважають, що впровадження української мови як мови міжетнічного
спілкування є тривалим процесом, бо будь-яка адміністративна поспішність може
викликати реакцію спротиву.
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• Радикальний. Це шлях становлення винятково політичної української нації, яка не
обов'язково матиме українські етнічні ознаки. Прихильники цієї позиції
стверджують, що самобутність української політичної нації стане наслідком
природних соціокультурних процесів, внаслідок яких з'явиться певне своєрідне
соціокультурне ціле. Прихильники цієї позиції обстоюють збереження двомовності
чи "вільної конкуренції двох культур" і фактично завуальовано "проштовхують"
старі ідеї національного нігілізму та русифікації.

Отже, при вивченні етнічних суспільних структур, явищ, процесів,
центральною базою є категорія "етнос", що від грецького походження означає:
зграя, група, рій, плем'я, народ.

Існує багато підходів, концепцій щодо трактування та визначення ключового
поняття "етнос". Одні вчені (наприклад, американський соціолог JI. Уорнер)
допускають застосування етнічного терміна до кожної людини, котра сама себе
вважає (або її вважають) членом групи, що має певну культуру і бере участь у
діяльності групи. На думку інших вчених (німецький етнолог В. Мюльман),
"етнос" розуміється як відповідна єдність та самоусвідомлення. Під цим розуміють
і сукупність людей, котрі колективно і несвідомо приписують собі певні ціннісні
характеристики (М. Маже, французький етнолог).

Розглядаючи категорію "етнос" як основну одиницю етнічної класифікації
людства, в широкому розумінні її ототожнюють із поняттям "народ",
"національність" - як особливу форму колективного існування людей.

Головним етнічним визначником потрібно вважати етнічну самосвідомість,
котра розглядається як усвідомлення членами кожного етносу своєї належності до
певної етнічної спільноти, що ґрунтується на спільності мови, культури, історичної
долі, визнанні особливих рис.

На відміну від раси, як продукту біологічного розвитку, соціальні спільності
являли собою результат соціальної взаємодії (спілкування, вірування, звичаї,
ритуали), які об'єднували людей.

Еволюціоністи створили теорію розвитку етнічних спільностей, де початком
була сім 'я. Більш обширним злиттям був рід - історично перші соціальні спільноти
людей, природні кровнородинні об'єднання. Роди об'єднувались у певні племена,
пов'язані не тільки кровною спорідненістю, а і вірою. Об'єднання кланів складало
плем'я. Племена - більш висока форма організації, які в процесі культурного
розвитку об'єднувались в народності, а ті – на вищих стадіях розвитку
економічних, політичних та інших зв'язків - перетворювались в нації. Розглянемо
лише основні спільності.

"Народ" - термін багатозначний. Мовою політичних наук "народом"
називають трудящі верстви, класи міста і села. Мовою соціальних наук - це
спільності, які в етнічній ієрархії стоять між нацією та племенем. Вони стійким
чином пов'язані з територією, мають свою мову, культуру, систему влад,
політичний лад. Народ – це культурно-історична спільність людей. Цей термін
може бути синонімом корінного етносу країни або синонімом розповсюдженого по
світу етносу. У суспільствознавчій літературі чимало плутанини щодо цієї
категорії, тому її не завжди коректно використовують (застосовують) як на
етнологічному, так і на політичному рівні. Фактично народ - це все населення
певної країни або держави.

"Нація" розглядається як етнічна та політична категорії. Нація - це і
своєрідний ступінь розвитку культури. Це - стійка спільність людей, що історично
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виникла на базі спільної мови, території, економічного життя, психічного складу,
що проявляється у спільності культури. Нації виникали в період зародження
капіталізму, коли формувалися політичні організації, внутрішній ринок, культура,
господарський уклад. Вони є численнішими за народності. На підґрунті єдиної
території, мови, культури та економіки сформовувався єдиний національний
характер та психологічні особливості.

Хоч за своєю специфікою термін "нація", як і етнос, означає "народ", в
сучасному етнологічному вжитку їх все ж слід розрізняти. Те, що в нас називають
нацією, – фактично відтворює етнічну специфіку. У широкому розумінні, нація - це
етнос, спільнота, яка склалася на підґрунті етнічних племінних цінностей, яким
притаманний природний біологічний характер.

Існують також багатонаціональні держави, створюючи характерний
національний тип, наприклад США, де нація ідентифікується з державою. Однак не
завжди держава може бути ознакою нації. У сучасному світі практично не існує
етнічно гомогенних (однорідних) країн. Соціологи підрахували, що лише
кільканадцять країн (близько 7%) умовно можна віднести до етнічно гомогенних,
де вся основна етнічна спільнота складає майже сто відсотків населення. У майже
25 країнах основна етнічна спільнота сягає 90% усіх мешканців, ще у 25 країнах
вона становить 75-90%, більш ніж у тридцяти країнах - від 50 до 70%, у близько
сорока країнах - менш ніж половину населення. В окремих випадках кількість
етнічних груп в одній країні перевищує навіть сто.

Такого роду різноманітність етнічного складу населення є результатом дії
різного роду чинників, зокрема міграцій великих мас людей, які відбувалися в усі
періоди історії, що викликали масштабне і швидке змішування представників
різних народів, формували численні етнічні спільноти в межах конкретної країни.
Україна належить до багатонаціональних країн. За даними перепису населення
1989 р., на її території проживає понад 127 етносів, зокрема:
- українці (37,4 млн чол.);
- росіяни (11,4 млн чол.);
- інші етнічні групи, котрі налічують від 300 тис. і більше (понад 1млн чол.): євреї,
поляки, білоруси, болгари, молдавани, угорці, румуни, цигани, татари та ін.
Термін "національність", як невід'ємний "атрибут", вживається також у двох
значеннях: як належність до певної нації;  як спільність людей, які створили свою
власну особливу культуру, але не мають за собою незалежного політичного статусу
буття (не досягли ступеня сформованості нації"). Значення нації ґрунтується на
тому, що:
■ це стійка форма спільності;
■ вона створює стійкий культурний наслідок;
■ формує відчуття ідентифікації особи зі спільностями (тобто належність до нації -
це наявність мови, зв'язок з рідною землею, місце в історії – основа самовираження
осіб);
■ створює міцне відчуття солідарності між членами і антагонізм щодо чужих.

Ці риси, в свою чергу, спричиняють виникнення суспільних рухів і крайніх
ідеологій. Серед них особливе місце займає націоналізм. Під націоналізмом
розуміємо, як правило:
■ систему політичних ідей;
■ певний комплекс установок;
■ суспільний рух.
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Націоналізм виступає в різних формах: від патріотизму (готовність на
жертви заради власної нації) і до крайньої екстремістської форми. Основна ідея
націоналізму - це визнання індивідуальних особливостей власної нації як
найбільшої цінності, перевищене підкреслення власної нації і "приписування" їй
особливої історичної місії (довіра нації). Тут виявляється і схильність до
містицизму, міфологізації, нетерпимість до чужої нації, що іноді межує із
расизмом.

Соціологи припускають, що з десятиліттями на зміну нації може прийти,
більш високої культури. Першою ознакою цього є спільне економічне та фінансове
поле більшості європейських країн, "прозорість" кордонів.
Контрольні питання та завдання
У чому полягає відмінність між термінами "етнос" і "нація"?
 Порівняйте примордіалістський і конструктивістський підходи до розуміння
етносу і нації.
Чому, на Вашу думку, так важко дати визначення "феномену націоналізму"?
 До якого типу націоналізму (згіднорізних класифікацій) Ви віднесли б український
націоналізм?
 Які етнічні групи проживають на теренах України?
 Чи можливі, на Вашу думку, етнонаціональні конфлікти в Україні? Якщо так, то
що б Ви порекомендували, щоб запобігти їх появі?
Як, на Вашу думку, розвиватиметься українська нація? Аргументуйте свою
відповідь.

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
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Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.1. Економічна соціологія. Соціологія менеджменту та праці.

Лекція: ___1___ год.

Тема 2.1.1. Економічна соціологія.

1. Виникнення і розвиток економічної соціології, її суть і зміст
2. Соціологія економічної і соціальної сфер.
3. Основні наукові напрями економічної соціології.
4. Взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками.

 Мета заняття:
Студенти повинні знати  суть та зміст економічної соціології, соціологію
економічної і соціальної сфер, основні наукові напрями економічної соціології,
взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками.
Студенти повинні вміти охарактеризувати суть та зміст економічної соціології,
соціологію економічної і соціальної сфер, основні наукові напрями економічної
соціології, взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками.

План заняття:

1. Виникнення і розвиток економічної соціології, її суть і зміст
2. Соціологія економічної і соціальної сфер.
3. Основні наукові напрями економічної соціології.
4. Взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: економічна соціологія, соціальна сфера, економічна
сфера, економічна культура.

1. Виникнення і розвиток економічної соціології, її суть і зміст
Економічна соціологія являє собою міждисциплінарний науковий напрям,

який інтегрує соціологію і економіку, вивчає дії економічних законів,
закономірності розвитку економічних і соціальних відносин, життєдіяльність
людей. Виникнення економічної соціології зумовлене соціальною потребою
створення спеціального знання соціальних явищ і процесів, нагромадження
спеціальних наукових ідей, концепцій, фактів і чинників, а також вироблення
нових методів соціологічних досліджень. Основою її появи стали потреби у
пошуку шляхів ефективного управління людським чинником в умовах науково-
технічного прогресу, розширення масштабів виробництва, ускладнення
економічних зв'язків і загострення соціальних суперечностей.

Важливим чинником становлення економічної соціології став процес
соціологізації економічної науки, який охопив мотивацію економічної поведінки,
співвідношення свободи і регламентованості в економіці, відносини людини і
держави, бізнес та менеджмент, соціальні інститути — політику, власність, сім'ю
та ін., а також підвищив їх роль в економічному житті. Передумовами визначення
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цього напряму стали дослідження М.Вебера і Т.Веблена, котрі розробили теорію
соціальних інститутів та їх ролей у регулюванні економіки. Особливу роль у
становленні економічної соціології відіграв розвиток емпіричних соціологічних
досліджень, зокрема дослідження промислової соціології, теорії соціальної
стратифікації і мобільності, соціології організації тощо. На становлення
економічної соціології особливий вплив мали дослідження управління людським
чинником, які ґрунтувались на людських відносинах.

Економічну соціологію також пов'язують із структурно-функціональним
напрямом соціології, який розробили Г.Парсонс, II. Смелзер, К.Девіс та ін. Цей
напрям охоплював також такі елементи, як бізнес, ринок, адміністрація,
конкуренція, інфляція тощо. Дослідження даного напряму грунтувались на
соціологічних методах і підходах, на соціологічному аналізі зв'язків економіки і
суспільства.

Отже виникнення економічної соціології було підготовлене багатьма
концепціями соціологічних теорій, зокрема теорій соціальної дії, обміну, ролей, а
також конкретними соціологічними дослідженнями.

Засновники економічної соціології визначили емпіричні об'єкти і предмети
конкретних досліджень. До емпіричних об'єктів належать соціальні аспекти
економічних інститутів: ринок, гроші, підприємства, власність, а також соціальні
аспекти різних економічних систем,  соціальних груп, політичних інститутів, як
учасників економічного життя суспільства та ін. Предметом дослідження є
міжгрупові відносини, поведінка, конфлікти у ринковій економіці, соціальні
функції і процеси.

У загальному вигляді економічну соціологію спочатку визначали як науку про
взаємозв'язки економічної та неекономічної сфер суспільного життя. До
економічної сфери відносили виробництво, розподіл, облік, споживання, а до
неекономічної— політику, культуру, етнос і стратифікацію.

Дослідження економічної соціології спрямовувалися на:
• поведінку споживачів товарів;
• соціальні ролі у дефіцитній економіці;
• поведінку і стимулювання діяльності господарських керівників;
• ставлення до економічних реформ;
• вплив соціальних та культурних чинників на розвиток економіки;
• систему цінностей людей.

Важливе місце займали дослідження на стику економіки і соціології, зокрема
трудової мобільності— плинності, міграції, міжгалузевих переміщень, ставлення
молоді до праці і до професії, соціальних проблем міста і села, бюджету часу тощо.

Виникнення економічної соціології пов'язується із зростанням ролі людського
чинника у розвитку суспільства, як колективного суб'єкта суспільного життя, що
має соціальну, демографічну, економічну і політичну структуру та функції, що
забезпечують розвиток суспільства.

Предметом економічної соціології є:
• закономірності взаємодії економічної і соціальної сфери суспільного життя;
• соціальний механізм взаємозв'язку економічного і соціального розвитку:
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• соціально-економічні відносини;
• розвиток економіки як соціального процесу тощо.

На розвиток економічної соціології суттєво вплинув науково-технічний
прогрес, який проявляється у широкому спектрі тенденцій, зокрема у зростанні
технічної озброєності і спеціалізації суспільної праці, що зумовлює зміну ролі
людини у системі "природа --суспільство". Підвищення технічної озброєності
праці дозволило людині приводити у дію все більшу масу технічних засобів,
енергетичних потужностей, сировини і матеріалів. Набуває більшого значення
інтенсифікація виробництва, економне витрачання матеріальних ресурсів,
удосконалення технології тощо. Управління людським чинником також вимагає
змін. Його удосконалення пов'язане з поліпшенням контролю і особливо
самоконтролю, який би ґрунтувався на професійному сумлінні, трудовій і
особистій гідності. Кращих успіхів досягають ті спільності, які мають розвинуте
почуття власної гідності, честі і самоповаги, соціальні якості працівників, що
змінюються під впливом різних чинників: політичних, економічних, культурних і
психологічних.

Важливим чинником соціально-економічного розвитку суспільства є
зростання рівня освіти і культури. Сучасна молодь вступає у трудове життя з
вищим рівнем загальної і професійної підготовки. Освічені, культурні і
кваліфіковані працівники значно активніші у праці і житті. Зростання культури
й інформативності, розширення потреб та інтересів посилили прагнення
працівників до більшої самостійності, підвищили цінність творчих елементів
праці.

Водночас виникли різні особисті стратегії поведінки у праці і отриманні
доходів. Одні прагнуть одержувати максимально високі доходи будь-яким
чином. Інші задовольняються отриманням фіктивних доходів при мінімальних
затратах праці. Більшість працівників обирає стратегію цінностей, критеріями
яких є доход та вільний від роботи час. Історичний досвід свідчить, що
поведінка людини значною мірою визначається суспільними відносинами, а її
регулювання здійснюється соціальною політикою і господарським механізмом.

Економічна соціологія досліджує закономірності економічного життя
(економічні відносини та процеси) суспільства. Розвиток економіки при цьому
описується як соціальний процес.

Економічна соціологія вивчає широке коло питань соціальної політики,
яка стосуються діяльності органів влади, спрямованої на регулювання стану,
відносин і взаємодії основних елементів соціальної структури суспільства —
класів, націй, верств і груп. Завдання цієї політики полягає у забезпеченні
узгодження інтересів індивідів і спільностей з інтересами суспільства.
Конкретні цілі соціальної політики ґрунтуються на потребах і умовах та
спрямовуються на здійснення соціального захисту людей і соціальної
справедливості в усіх сферах суспільного життя.

Соціальна політика тісно пов'язана з господарським механізмом, що
включає сукупність важелів, зорієнтованих на форми відносин, самостійність
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підприємств, приватну власність, інтереси і мотивації людей.

1. Соціологія економічної і соціальної сфер.
Характерна особливість економічної соціології полягає у тому, що вона
ґрунтується на взаємозв'язках і взаємодіях соціальної і економічної сфер.

Соціальна сфера істотно впливає на функціонування і розвиток економіки,
тобто на соціально-економічні процеси. Під соціальними процесами
розуміються зміни у соціальних об'єктах, що відбуваються під
впливом людського чинника.

Економічна сфера являє собою цілісну підсистему суспільства, яка відповідає
за виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ та послуг,
необхідних для людей.

Між економічною і соціальною сферами існують тісні взаємовідносини.
Насамперед, має місце вплив економічних відносин на соціальну структуру
суспільства і на активність соціальних груп, а також вплив соціальних відносин на
соціально-економічні процеси. Особливу роль у цих взаємовідносинах відіграє
людський чинник, який є активною силою розвитку економіки і надання їй
соціального характеру. Він впливає на розвиток економіки через соціальний
механізм. Структура останнього має таку форму:

Розкриття наведених блоків соціального механізму свідчить, що
функціональні імпульси зумовлюються соціальними відносинами, тобто із
соціальної сфери трансформуються в економічну, а економічні відносини
впливають на соціальні умови діяльності і поведінку соціальних спільностей.

Культура
суспільства
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Соціальний механізм зв'язує всі елементи системи в єдине ціле, стає предметом
дослідження, який лежить на стику економіки і суспільства.

Економічна соціологія формує соціальний механізм, який ґрунтується на
організаційних формах і методах ідейно-політичного, культурно-творчого,
морального і соціально-психологічного впливу на соціальні процеси, цінності,
установки та орієнтації, на формування світогляду, активності і свідомості.
Соціальний механізм об'єднує механізм економіки, соціального управління,
демографічного розвитку, організації та стимулювання праці, формування
міграційних процесів, впровадження досягнень науки у практику та ін.

Під соціальним механізмом управління економікою розуміється стійка
система економічної поведінки і взаємодії різних груп, регулювання дій соціальних
чинників і забезпечення внутрішньої єдності функціонування складних соціально-
економічних об'єктів розвитку економічної і соціальної сфер.

Соціальний механізм управління і розвитку економіки реалізується як на рівні
країни в цілому, так і на рівнях регіону, області, міста, району, а також на
відповідному рівні організаційної структури виробництва - відомства, об'єднання,
підприємства, фірми тощо.

Отже, має місце множина окремих соціальних механізмів, що діють на різних
рівнях територіальних та організаційних структур економіки.

Вивчення соціальних механізмів управління і розвитку економіки має на меті не
лише фіксацію його нормального функціонування, а й виявлення дисфункцій,
суперечностей та складнощів у розвитку економіки.

2. Основні наукові напрями економічної соціології.
Зусилля спеціалістів з економічної соціології в останні роки зосереджуються

на таких трьох основних напрямах:
• дослідження   статистичних   аспектів   взаємозв'язків   економічної   і

соціальної сфер;
• вироблення підходу до розвитку економіки як до соціального процесу;
• функціонування і розвиток соціального механізму.

Ці напрями включають теоретико-методологічні, емпіричні і прикладні
дослідження.

Теоретико-методологічні дослідження містять розробку теорії
методології і методики вивчення;

• зв'язок між суспільством і економікою, економічною і соціальною сферами;
• соціального механізму як системи важелів управління економічною і

соціальною сферами;
• соціально-економічних процесів;
• соціальної структури суспільства;
• соціально-економічної активності населення;
• участі трудівників в управлінні об'єктом:
• культури як регулятора соціально-економічпих процесів;
• соціально-економічних результатів функціонування соціального механізму.

Емпіричні дослідження економічної соціології охоплюють такі проблеми:
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• стабілізація зв'язків елементів економічної і соціальної сфер, усунення
суперечностей та причин розладу соціальної системи;

• ефективне функціонування компонентів соціального механізму, які
регулюють соціально-економічні процеси;

• організаційна побудова соціальної структури суспільства, якісні
характеристики соціальних груп, ієрархія соціальних спільностей, їх функцій
у відносинах та ін;

• форми і види соціально-економічної діяльності і поведінки соціальних груп;
• система управління економічною і соціальною сферами;
• вплив на соціально-економічну діяльність соціальних груп та культурних

факторів-цінностей та норм, що сформувались у системі соціальних
інститутів.

Прикладні дослідження економічної соціології мають таке соціальне
спрямування:

оцінка економічної і соціальної ефективності соціального механізму;
визначення тенденцій і закономірностей зміни елементів соціального
механізму; удосконалення останнього.

Дослідження економічної соціології ґрунтується на відповідному понятійному
апараті, категоріальній системі та спеціальних індикаторах, формах і методах
одержання і вимірювання соціальної інформації, а також на історико-
соціологічному аналізі соціальних процесів. Понятійний апарат економічної
соціології включає загальнонаукові, загальносоціальні і спеціальні категорії.

До загальнонаукових категорій належать: система, структура, функції,
процес, механізм, розвиток та ін., які запозичені із загальної методології. Дані
категорії використовуються для формулювання і описування соціальної і
економічної сфер, соціального механізму суспільства та інших елементів.

Загальносоціальні категорії включають соціальні, економічні, виробничі
відносини, вартість, соціальні спільності, групи, події явища тощо.

Спеціальні категорії економічної соціології містять: соціальний механізм
розвитку соціальних структур, соціальні процеси, соціальний контроль, економічну
і організаційну поведінку, економічну культуру та ін.

Дослідження економічної соціології охоплюють як економічні, так і соціальні
фактори розвитку суспільства, опираються на соціальну й економічну інформацію,
визначають економічну та соціальну ефективність.

3. Взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками.
Економічна соціологія взаємопов'язана з багатьма науками. Особливо тісний її

зв'язок з наукою управління, яка вивчає управлінські кадри, зокрема, склад,
мобільність, вертикальні і горизонтальні відносини, різні міжколективні взаємодії,
а також форми поведінки керівників, проблеми керівництва та лідерства. В науці
управління утвердилася теорія соціального управління, де об'єктами виступають
соціальні системи. Дослідження організаційної структури керованих об'єктів,
людського чинника та його поведінки є базою для розробки наукового положення
економічної соціології. Особливе значення для економічної соціології має наука
управління виробництвом з дослідження таких проблем:
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• оптимізація співвідношення політичного і господарського управління
економікою і науково-технічним прогресом;

• встановлення ефективного поєднання централізованих і
демократичних засад в управлінні;

• сформування інститутів соціального контролю та участі трудівників в
управлінні;

• вироблення кадрової політики: засад добору, підготовки, розставлення і
виховання управлінських кадрів, а також - критеріїв оцінки ефективності їхньої
діяльності. Водночас   економічна   соціологія   розробляє   наукові   положення,
використовує наука управління, зокрема соціальні аспекти політичної влади,
діяльності, поведінки, ціннісні орієнтації, соціальні норми, традиції, колективні
інтереси тощо.

У теоретичних дослідженнях економічна соціологія використовує поняття,
розроблені соціальною філософією та соціологією. До них належать політична
система, держава, суспільство, нація, колектив, особистість, свідомість, відносини,
соціальний прогрес, соціальна сфера та ін. Досить міцні зв'язки має економічна
соціологія з правовими науками, соціальною психологією та іншими суспільними
науками.

Узагальнення наукових положень суміжних суспільних наук дозволяють
економічній соціології розробити власну теорію.
Узагальнення.
Дослідження економічної соціології грунтується на інтеграції соціологічного
й економічного підходів. Необхідність такої інтеграції зумовлюється тим, що
економісти, вивчаючи економічну сферу, не охоплюють соціальних відносин,
зокрема сімейні відносини і бюджет, а навколишнє середовище, галузі
культури, освіти, охорони здоров'я розглядають лише з точки зору
фінансування і розвитку. Соціологи досліджують суспільні відносини без
глибокого проникнення у економічні процеси. Інтеграція економічного і
соціального підходів забезпечує визначення соціальної спрямованості у
розвитку економіки. Економічний підхід означає, що цілі розвитку економіки
визначаються матеріальними потребами суспільства, максимізацією
суспільного продукту, національного доходу, фонду споживання тощо.

Економісти ототожнюють механізм розвитку економіки з господарським
механізмом, який регулює відносини економічних інститутів і організацій, але має
внутрішньоекономічний характер і не охоплює відносин економіки з іншими
сферами суспільства.

Соціологи розглядають механізм розвитку економіки значно ширше,
включають взаємодії не тільки економічних, а й соціальних інститутів та
організацій. Якщо економісти вивчають в основному формалізовані відносини, що
ґрунтуються на регламентованих законодавчих нормах, посадових статусах, то
соціологи враховують як формалізовані, так і неформалізовані відносини.

В економічному підході людина розглядається як елемент трудових ресурсів,
носій робочої сили, що можна використовувати, розподіляти, формувати, і не
враховується її поведінка. Людина у соціологічному підході виступає суб'єктом
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економічних і соціальних процесів із власними цінностями, особистими
матеріальними і духовними потребами.

Формулювання економічного і соціологічного підходів пов'язується з
розвитком відповідних відносин, їх об'єднання визначило появу і розвиток
економічної соціології, але в результаті інтеграції вона одержала якості, яких немає
в окремих підходах. Економічна соціологія включила в арсенал дослідження
факторний, системний і ситуаційний підходи. Це дозволило глибше розкрити
людський, інформаційний, науковий і культурний чинники, а також чинник часу.

Питання для самоперевірки і повторення
I . Що розуміється під економічною соціологією?
2.Що було основною передумовою виникнення економічної соціології як окремої
галузі соціології?
З.Що ви розумієте під виразом "Процес соціологізації економічної науки"?
4.Як визначаються об'єкт і предмет економічної соціології?
5.Які питання соціальної політики є в центрі уваги економічної соціології?
6.Що ви розумієте під економічною і соціальною сферами суспільного
життя?
7.Що включає в себе соціальна сфера?
8.Які структурні елементи містить економічна сфера?
9.Що таке людський чинник? Як він впливає на розвиток економіки?
10.Якими є основні наукові напрями економічної соціології?
I I . Які прооблеми охоплюють емпіричні дослідждення економічної
соціології?
12.На що спрямовані теоретико-методологічні дослідження економічної соціології?
1З.Що таке економічна культура?
14.Який існує взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками?
15.Чим обумовлюється нагальна потреба вивчення економічної соціології
для спеціаліста будь-якого профілю?

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К,

2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології –

К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.Гю

Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.1. Економічна соціологія. Соціологія менеджменту та праці.

ЛекціЇ: ___3___ год.

Тема 2.1.2. Соціологія праці та управління.
1. Суть та зміст соціології праці та управління.
2. Зв'язок соціології праці та управління з іншими науками про працю.
3. Соціологія праці й управління і менеджмент.

 Мета заняття:
Студенти повинні знати  суть та зміст  соціології праці та управління і
менеджмент.
Студенти повинні вміти охарактеризувати суть та зміст соціології праці та
управління,  зв'язок соціології праці та управління з іншими науками про
працю, соціологія праці й управління і менеджмент.

План заняття:
1. Суть та зміст соціології праці та управління.
2. Зв'язок соціології праці та управління з іншими науками про працю.
3. Соціологія праці й управління і менеджмент.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: соціологія праці та управління, соціальні верстви,
соціальні інститути, соціально- трудові відносини, соціально – трудові процеси,
соціальне управління, менеджмент.

1. Суть та зміст соціології праці та управління.
Соціологія праці та управління — одна із спеціальних соціологічних теорій,

предметом вивчення якої є соціальні аспекти праці, тобто людський чинник, його
функціонування в процесі праці. Однак цей підхід дуже загальний, бо проблеми
праці вивчає і багато інших наук, (наприклад, філософія, історія, політекономія,
психологія, фізіологія, ергономіка і т.д.) у тому числі соціологічних. Що ж
безпосередньо включає зміст поняття "соціологія праці та управління", яка її
проблематика?

Об'єктом соціології праці та управління є праця як суспільне явище, як процес
реалізації, а водночас і відтворення здібностей, знань та умінь особи, як вид
соціальної діяльності.

Праця - цілеспрямована діяльність людей, в результаті якої створюються
матеріальні і духовні блага. Соціологія розглядає працю як основну форму
життєдіяльності людського суспільства, основну умову його буття.

Далі визначимо основні категорії, якими оперує соціологія праці та
управління.
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Процес праці - включає в себе доцільну діяльність людини (сама праця),
предмет праці, тобто те, на що спрямована діяльність, знаряддя виробництва,
якими людина впливає на предмет праці.

Організація праці - форми, способи і порядок поєднання живої і предметної
праці.

Умови праці - сукупність соціально-економічних, санітарно-гігієнічних
організаційних та соціально-побутових чинників, що впливають на працездатність і
здоров'я працівника. Умови праці можуть бути нормальні і шкідливі. За
нормальних умов праця не шкодить здоров'ю людини. Шкідливі умови праці
небезпечні для здоров'я людини і нерідко ставлять під загрозу саме людське життя.

Зміст праці - узагальнена характеристика процесу праці. Основними
елементами змістовності праці, якщо її розуміти як соціально-психологічну
структуру трудової діяльності, є стимули до праці, ставлення до праці, мотиви
праці, цінності і ціннісні орієнтації.

Трудовий колектив - це добровільне соціально-політичне і економічне
об'єднання людей для спільних дій заради досягнення особистісно-цінних і
суспільно-корисних цілей, які пов'язані єдністю інтересів, оформленні структурно
і мають органи управління, дисципліни і відповідності. Трудовий колектив -
найважливіша характеристика суспільної праці, його слід розглядати як соціальну
організацію і як соціальну спільноту

Підструктури:
• Функціональна, яка відображає ступінь соціальної і виробничої активності

членів колективу .
• Професійно-кваліфікаційна, яка відображає поділ робітників у залежності від

виконання ними в процесі виробництва функцій.
• Соціально-демографічна, яка формується в залежності від статево-вікових

характеристик робітників ,рівня їх освіти , сімейного стану, національності.
• Соціально-психологічна , згідно якої розрізняють робітників за специфікою

притаманних їм цінностей, установок, мотивів трудової діяльності.
Характерні ознаки трудового колективу:

• цільове призначення.
• ієрархічність
• система соціальних позицій та стасусів.
• кооперація зусиль, що створює ефекти енергії.

Нині існують різні підходи до визначення предмета соціології праці. Так,
А.О.Дікарьова і М.Й. Мирська вважають, що соціологія праці — це взагалі
комплексна соціологічна дисципліна, яка включає й інші галузеві соціології, що
вивчають будь-які проблеми, пов'язані з характером і змістом праці, ставленням
людини до неї. Вони "відводять" соціології лише ці функції вивчення структури та
механізму соціально-трудових відносин і процесів. Не будемо перелічувати усіх
існуючих визначень соціології праці. Зазначимо лише, що вони найчастіше
ігнорують найважливіше, а саме: елементи і структуру соціологічного знання,
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змішують соціологічні підходи з іншими (економічними, психологічними та інш.).
Найдоцільніше дати таке визначення.

Соціологія праці та управління — це галузь соціології, спеціальна соціологічна
теорія, яка вивчає працю, трудову діяльність та поведінку, трудовий колектив як
специфічну соціальну підсистему суспільства, його соціальні інститути, а також:
соціальні спільності у сфері праці, соціальнотрудові відносини і процеси та
закономірності, форми і методи цілеспрямованого впливу на них.

Наведене визначення виділяє щодо соціології праці (перша частина) чотири
ключові елементи, які вивчає соціологія взагалі.

Щодо другої частини визначення, то тут слід зазначити таке. Взагалі,
спеціалісти-соціологи виділяють окремо дві теорії середнього рівня: соціологію
праці, що вивчає соціальні спільності, відносини, інститути, процеси у сфері праці,
і соціологію управління, що концентрує увагу безпосередньо на закономірностях,
формах і методах впливу на них, їх регулюванні. Коли ж йдеться про майбутніх
фахівців, що вивчають соціологію праці й управління як науку "непрофільну", то,
на нашу думку, можна "поєднати" предмети вивчення соціології праці і соціології
управління, бо якщо перша вивчає соціально-трудові процеси і відносини, то друга
— управління ними.

Предмет науки можна визначити так, що він "поєднує" п'ять складових:
соціальні верстви, соціальні інститути в сфері праці, соціально-трудові відносини,
соціально-трудові процеси, соціальне управління ними. Проілюструємо визначені
аспекти соціології праці та управління, пов'язавши їх з найактуальнішими
проблемами сьогодення, що вивчає дана наука.

Суб'єкти праці - це соціальні верстви працівників, які беруть участь у
трудовій діяльності (підприємці, менеджери, інженерно-технічні працівники,
службовці, робітники тощо) і різняться своїм соціальним станом, становищем у
трудових колективах. Вони мають різні кваліфікацію, досвід, соціальне становище,
рівень і канали здобуття прибутків, нарешті, інтереси, які не завади збігаються.

Отже, соціологія праці та управління вивчає багато різних проблем, передусім
співвідношення соціальних і професійних груп, джерела формування соціальних
відмінностей у трудових колективах (тобто, чому є підприємці, управлінці і
робітники, які ж до того можуть стати безробітними). Нарешті, вона вивчає
специфічні соціальні інтереси соціальних груп, необхідних для організації
ефективного розвитку колективів, попередження чи вирішення конфліктів у них.
Соціально-трудові відносини це відносини, які складаються на виробництві між
представниками різних соціальних спільностей. Цей тип відносин, на відміну від
відносин функціональних, пов'язаних з поділом і кооперацією праці, актуалізується
як відносини рівності та нерівності між працівниками та соціальними групами
(підприємцями і робітниками та ін).Зайнятість - діяльність людини, пов'язана із
задоволенням особистих і суспільних потреб, яка є джерелом доходу.

Безробіття - соціальне явище, викликане низькими темпами економічного
зростання, змінами у структурі економіки (наприклад, падіння традиційних галузей
трудомісткої промисловості), а також кількісним зростанням потенційної робочої
сили.
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З регуляцією соціально-трудових відносин пов'язано багато найактуальніших
проблем, які нині стоять перед нашим суспільством та його економікою. Відомо,
що вони мають насамперед соціальний аспект. Одна з них — проблема мотивації
праці. Ситуація, яка склалася в Україні в період переходу до ринку,
характеризується тим, що мотиви змістовності праці поступилися місцем мотивам
низької інтенсивності праці. Тобто сьогодні мотиви забезпечення працею заради
отримання засобів для існування перестали бути провідними. Тому, щоб люди
стали працювати ефективно, треба передусім вирішити найголовніші соціально-
економічні проблеми, пов'язані з реформуванням економіки. Тільки тоді виникне
нормальна мотивація до праці, підвищиться її ефективність, запрацюють нормальні
мотиви до праці.

Розглянемо іншу проблему, пов'язану із соціально-трудовими відносинами,
проблему зайнятості і безробіття, яка актуалізувалася в нашому суспільстві. Яка це
проблема: економічна чи соціальна? Очевидно, що соціальна, бо коли ми маємо
справу, наприклад, із безробіттям (структурним, циклічним або фрикційним), ми
наочно бачимо, що вивільнення тих чи інших працівників чи груп трудівників
(інколи закриття цілих підприємств) пов'язане не тільки з економічними, а й
соціальними причинами (наприклад, коли вирішується питання про вивільнення
того чи іншого працівника, то тут впливають багато чинників, причому не тільки
пов'язаних з кваліфікацією чи інтенсивністю праці робітника).

Щодо соціально-трудових процесів, то тут соціологія праці та управління має
справу із багатьма різновидами змін, що відбуваються в соціально-трудовому
становищі робітників і колективів: адаптацією, тобто пристосуванням до
виробничого середовища; співпрацею; суперництвом; конфліктами та ін.
Найбільш характерний та цікавий приклад — роль соціології праці та управління у
виробленні теорії трудових конфліктів та практичних рекомендацій щодо їх
вирішення. На жаль, ці можливості соціології нині недостатньо використовуються.

Проте вже сьогодні очевидно, що причини страйків, які відбуваються в
Україні, не можна зводити лише до економічних (тут і погані умови праці,
незадоволеність нерівністю у прибутках, що має місце між керівництвом
підприємства та робітниками, та ін.).

До страйків призводять не тільки ті чи інші конкретні причини, а й чимало
внутрішніх та зовнішніх приводів, так би мовити "чинників провокування"
страйків: невиконання керівництвом своїх обіцянок працівникам, загальна
дестабілізація ситуації в суспільстві тощо. Таким чином, проблеми виникнення та
вирішення соціальних конфліктів на виробництві, це, безумовно, проблеми, які
повинна досліджувати соціологія праці та управління.

Навряд чи доцільно говорити про те, наскільки велике значення має вивчення
соціологією праці та управління соціальних інститутів у сфері праці. Цілком
зрозуміло, що праця як соціальний інститут, специфічна форма спільної діяльності
людей є не лише методом, процесом здобування засобів існування людьми, а й
визначає специфіку практично всіх соціальних, економічних та інших процесів у
суспільстві, навіть суспільний лад у державі.

Такий соціальний інститут суспільства, як трудовий колектив, не тільки
поєднує людей для спільного виробництва товарів та послуг, а й є практично
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єдиною у суспільстві формою узгодження, поєднання індивідуальних, групових,
суспільних інтересів людей, найважливішою формою соціалізації особистості.

Нарешті, декілька слів про соціальне управління соціально-трудовими
відносинами і процесами.

Сутність соціального управління в трудовому колективі реалізується у
функціях таких напрямів:

Формування й оптимізація соціальної організації колективу та удосконалення
його соціальної структури; створення умов для здійснення працівниками своїх
соціальних і політичних прав та задоволення їхніх матеріальних і духовних благ;
виховання і розвиток соціально значущих якостей працівника; дослідження стану
соціально-трудових відносин і проявів виявлення соціальних резервів творчого
прогнозування на цій основі подальшого його оптимального розвитку.

Будучи найбільш загальним підходом до управління суспільством,
економікою (формування критеріїв та показників соціального розвитку, виділення
соціальних проблем, що виникають у процесі розвитку, розроблення і застосування
ефективних методів їх вирішення), соціологія праці та управління вивчає
методологічні та методичні аспекти вирішення таких проблем:
• вироблення, прийняття і реалізація управлінських рішень;
• використання різноманітної інформації в процесі управління;
• певних методів та стилів керівництва;
• ефективність самоврядування і виробничої демократії та ін.

2. Зв'язок соціології праці та управління з іншими науками про працю
Вивчення закономірностей трудової діяльності людини з урахуванням того

важливого місця, що займає у суспільстві праця, свідчить, що багатосторонність
різних аспектів її впливу на життя людей є предметом вивчення вивчення ряду
наук як несоціологічного так і соціологічного профілю.

Економіки праці — наука, що вивчає механізми дії економічних
закономірностей у галузі організації праці, ефективності її використання,
відтворення та розподілу робочої сили. Вона розробляє теоретичні основи
вдосконалення організації та оплати праці, методи найефективнішого і
раціонального використання трудових ресурсів.

При порівнянні предметів соціології і економіки праці очевидно, що перша
вивчає, наприклад, найбільш загальні мотиви праці, сукупність таких мотивів, що
включають не лише матеріальні, а й інші. Водночас економіка праці вивчає трудові
витрати на усіх стадіях виробничого циклу, встановлює найприйнятніші й
ефективні засади та форми оплати праці.

Трудове право визначає правовий аспект соціально-трудових та
функціональних відносин між працівниками та колективами, регламентує порядок
прийняття на роботу, переведення та звільнення робітників і службовців,
тривалість робочого часу, розміри і форми оплати праці, міри стягнень за
порушення трудової дисципліни, правил охорони праці та ін. Якщо соціологія
праці вивчає міри контролю, але соціального, а саме: механізмів регулювання
діяльності робітників через соціальні норми та цінності, що прийняті в суспільстві,
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то трудове право розглядає їх через призму адміністративного контролю, який
ґрунтується на нормах праці, закріплених в юридичних документах, законах,
постановах уряду тощо. Інженерна психологія являє собою галузь психології, що
вивчає процеси інформаційної взаємодії між людиною і різноманітними
технічними засобами, причому її насамперед цікавлять проблеми ефективного
проектування й експлуатації систем "людина-машина". Інженерна психологія тісно
пов'язана з ергономікою, науковою організацією праці, технічною естетикою і
докладає зусиль до проектування таких техніки і устаткування, які б враховували
можливості, недоліки та особливості людини.

Можна розглянути і предмети інших несоціологічних наук, які вивчають
працю:
• наукової організації праці (розробляє міри комплексного проектування

оптимальних трудових процесів з урахуванням технічних, економічних,
психофізіологічних, правових і соціальних критеріїв);

• фізіології та психології праці (вивчає ті психофізіологічні зміни, які виникають
в організмі людини під впливом певних простих чинників праці, наприклад,
фізичних чи нервових навантажень);

• санітарії та гігієни праці (вивчає й оцінює чинники, пов'язані з робочим місцем
і які можуть призводити до захворювань, погіршення здоров'я, зниження
трудової активності).

Усі вищенаведені науки вивчають проблеми взаємозв'язку людини з
природою в процесі праці. Але є й інша складова трудової діяльності: взаємозв'язок
людини з людиною, який вивчає рад соціальних і гуманітарних дисциплін.
Розглянемо тут ті, які належать до наук соціологічного профілю, не аналізуючи
економічні, філософські, правові, педагогічні та інші галузі знання, що також
торкаються проблем праці.

Тут ми маємо справу з досить невідпрацьованою проблемою розподілу
предметів галузевих соціологій, тобто соціологічних теорій середнього рівня, що
так чи інакше торкаються проблем праці. Ця проблема нині настільки загострена,
що у виданих останніми роками у країнах СНД (Росії, Україні, Білорусії) словниках
і довідниках переплутані визначення предметів таких наук, як ^соціологія праці,
соціологія управління, економічна соціологія, індустріальна соціологія, промислова
соціологія, заводська соціологія, соціологія колективів та ін.

Справа не у термінології. Зазначені науки дійсно існують, певною мірою
стикуються з предметом соціології праці й управління. Тому їх коротка
характеристика необхідна, щоб скласти уяву про те, які проблеми розглядаються в
межах ряду інших суміжних соціологічних дисциплін, де можна знайти відповідні,
потрібні спеціалісту матеріали, інформацію.

Індустріальна соціологія — це практично та ж соціологія праці й управління,
але називається так за традиціями західної соціології. Вона також вивчає соціальні
проблеми праці, соціально-трудові відносини, процеси, проблеми управління ними.

Промислова соціологія — одна із складових частин соціології праці й
управління, яка вивчає відповідні проблеми у такій специфічній сфері
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матеріального виробництва, як промисловість (таким же чином соціологія села,
сільського виробництва вивчає відповідні проблеми села).

Соціологія, організацій вивчає ієрархічну структуру управління
виробництвом, фрмальну і неформальну організацію підприємства, систему влади і
підпорядкування, особистісні та безособистісні чинники організації праці.

Соціологія трудового колективу вивчає широке коло питань, що відбивають
закономірності сумісної трудової діяльності людей, функції, цілі та структуру
трудових колективів як найважливіших економічних, соціальних і політичних
осередків суспільства.

Соціологія професій виділяє свій предмет у сфері суспільного поділу праці,
вивчаючи проблеми специфіки різноманітних професій та їх соціального змісту,
престижності певних видів діяльності людей у тому чи іншому суспільстві, ціннісні
орієнтації молоді.

Таким чином, усі наведені та деякі інші суміжні соціологічні теорії (соціологія
освіти, особистості, соціальне планування) знаходяться із соціологією праці й
управління у таких стосунках, що остання практично покриває предмети окремих
галузевих соціологій. Тобто, коли йдеться про соціологію праці й управління, то
можна говорити, що вона досліджує найважливіші процеси, що відбуваються в
промисловості і на селі, вивчає проблеми організацій та колективів, професій і
освіти, особистості тощо. Водночас вона вивчає найбільш загальні з даних
проблем, у їх взаємозв'язку з іншими важливими проблемами соціології праці й
управління.

Таке становище соціології праці й управління випливає з того, що серед
соціологічних теорій середнього рівня виділяються теорії різного рівня ієрархії,
тобто теорії, так би мовити, "елементарні", що вивчають окремі соціальні процеси
чи явища, і "міжгалузеві", Які поєднують певну сукупність "елементарних". Це
стосується не лише соціології праці «а управління. Наприклад, поряд із політичною
соціологією чи політологією, існує ряд таких галузевих наук, як політична історія,
політична психологія, соціологія політичних партій і рухів, соціологія еліти, теорія
міжнародних відносин та ін. Власне кажучи, така ж ієрархія існує між економічною
теорією та рядом конкретних економічних дисциплін.

Слід лише зазначити, що дещо осторонь від циклу соціологічних дисциплін,
про які ішлося вище, "розташований" предмет економічної соціології. Економічна
соціологія (на відміну від вищезгаданих) виникла на "перехрещенні" економіки та
соціології праці, її предмет — соціальний механізм розвитку економіки, під яким
розуміють сталу систему поведінки і свідомості соціальних груп в економічній
сфері, а також їх взаємодію у цій галузі між собою і державою. Тому до
економічної соціології звертаються тоді коли вивчаються найскладніші проблеми
взаємодії соціальної та економічної сфер суспільства. Соціологія праці й
управління охоплює надзвичайно широке колю проблем праці, але розглядає їх
через призму людського чинника, тобто через ті соціальні процеси, соціально-
трудові відносини, інтереси різним соціальних верств, що виникають у процесі
праці. Соціологія взагалі вивчає найбільш загальні та складні соціальні процеси,
розглядає їх комплексно, тобто предмет соціології праці й управління не
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перекривається предметами жодних інших дисциплін, він тільки перехрещується,
взаємодіє з ними.

3. Соціологія праці й управління і менеджмент
При розгляді взаємозв'язку соціології праці та управління з іншими науками

про працю виникає ще одна важлива й актуальна проблема. Йдеться про
менеджмент, його розгортання та впровадження в умовах переходу нашої країни до
ринку. Причому тут ми маємо на увазі не своєрідну "моду" н а менеджмент, а
реальне співвідношення соціології праці та управління і менеджменту, предмети
яких, безумовно, у деяких аспектах збігаються.

Як уже зазначалося, першим спробував обґрунтувати головні засади
наукового менеджменту американський інженер Ф.В. Тейлор.

Система Тейлора заклала основи наукової організації праці, вимагала нової
організації управління, нових обов'язків управляючих менеджерів.

Уточнимо, що ж розуміють нині під менеджментом. Нині менеджмент
трактується принаймні у таких чотирьох значеннях:

> як специфічний соціальний і економічний інститут, який впливає н а
підприємницьку діяльність і породжує специфічний спосіб життя у ринковому
суспільстві (який, наприклад, дуже відрізняється від способу життя у суспільстві
розвинутого соціалізму, чому ми так важко і звикаємо д о оточуючих нас нових
реалій);

>як сукупність осіб, зайнятих управлінською працею у сферах приватного та
суспільного бізнесу, тобто це своєрідний клас управляючих;

>як наукова дисципліна, що вивчає проблеми управління суспільними
виробництвом. У цьому плані виділяють два рівні менеджменту. З одного боку, Іде
загальні теорії соціального управління, які по суті є ні чим іншим, як загальними
політико-економічними чи соціально-філософськими концепціями (наприклад,
теорії революції менеджерів, постіндустріального суспільства, наукового
менеджменту, менеджменту людських відносин та ін.). З другого боку, це
прикладні теорії організації й управління, тобто спрямовані на вироблення
конкретних підходів щодо раціоналізації та удосконалення управління (наприклад,
бригадні форми організації праці чи "гуртки якості").

Характерною рисою менеджменту як науки є плюралізм методологічних
підходів, установок, розробка різних засобів, прийомів, способів управлінського
впливу без суворої орієнтації на якусь загальну теорію. Тут увага здебільшого
приділяється прикладки м соціологічним та психологічним дослідженням. Тому
менеджмент часто і пов'язують з такими дисциплінами, як соціологія праці й
управління, прикладна соціологія, психологія праці та ін.;

> як своєрідне мистецтво управління, поєднання керівництва виробництвом її
практичних зразків ефективного управління, які становлять основу професійної
кваліфікації менеджера. Тобто йдеться про формування у менеджерів і
застосування ними на практиці якихось загальних засад, методів, прийомів
управління, придатних для будь-якої організації (визначення цілей та завдань
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управління; поділ завдань на окремі операції; розподіл робіт; пошук адекватної
мотивації до праці; прийняття ефективних рішень та їх реалізація тощо).

Таким чином, коли йдеться про взаємозв'язок соціології праці й управління, з
одного боку, і менеджменту — з другого, то мається на увазі третє значення
менеджменту (тобто менеджмент як наука управління). Соціологія праці і
управління, по-перше, розглядає не тільки проблеми управління виробництвом, а й
методологічні й інші аспекти функціонування і розвитку соціальних інститутів,
специфіку соціально-трудових відносин, різноманітні соціальні групи в сфері праці
тощо. По-друге, коли вона розглядає проблеми управління, то робить це, виходячи
з найбільш широкого соціального змісту, використовуючи засади, методи,
закономірності соціального управління.

Таким чином, предмети соціології праці та управління, з одного боку, і
менеджменту — з другого, взаємно перехрещуються, а не знаходяться у відносинах
підпорядкованості. Тобто, коли чіткіше визначити співвідношення соціології праці
й управління і менеджменту, то йдеться у випадку з соціологією про соціологічні
основи, підвалини менеджменту. Очевидно, вони повинні вивчатися паралельно з
економічними, організаційними, психологічними, правовими та іншими
підвалинами менеджменту, які потім інтегруютьсь у комплексний, менеджерський
підхід до управління виробництвом. Виходячи з цього, зрозуміло, що соціологія
праці й управління і менеджмент повинні розвиватися ефективно, швидко і
паралельно. Причому розвиток першої повинен дещо випереджати розвиток
другого, оскільки його принципи, методи, форми, якщо їх переносити із західної
практики, не завжди можуть давати і дають відповідний ефект, і це цілком
зрозуміло, бо специфіка соціальних процесів, тобто основа менеджменту, в нас
дещо інша, відрізняється від західних традицій, західного менталітету тощо.

Отже, соціологія праці й управління йде попереду менеджменту, вивчає
найбільш  глибокі загальні  тенденції,   притаманні розвитку  соціальних
інститутів, соціально-трудових відносин і процесів, найважливіші методологічні
принципи і методи їх регулювання. Менеджмент, використовуючи ці підходи,
поєднуючи їх з підходами економічними, організаційними, правовими,
психологічними та іншими, виробляє і застосовує на практиці найбільш ефективні
моделі, технології, засоби, методи управління виробництвом.

Питання для самоперевірки і повторення
І.Що вивчає соціологія праці й управління?
2.Чим пояснити, що довший час розвиток вітчизняної соціології праці та управління не
був перманентним, постійно стримувався ненауковими чинниками?
З.Що є об'єктом соціології праці та управління?
4.У чому полягають особливості розвитку вітчизняної соціології праці та управління?
5.У чому полягає специфіка соціально-трудових відносин? 6.Що таке
соціально-трудові процеси?
7.Які соціальні інститути мають найважливіше значення у сфері праці і чому?
8.Трудова поведінка яких соціальних спільностей в сфері праці повинна нині, на вашу
думку, вивчатися найглибше?
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9.Який зв'язок існує між соціологією праці та управління з іншими науками? 10.У чому
відмінність соціологічного підходу до вивчення праці від підходів інших наук?
11.Чим різняться предмети соціології праці й управління і економічно і соціології?
12.Яка специфіка використання у менеджерській діяльності методологічних засад і
наукових доробок соціології праці й управління?
1З. Чому у нас на відміну від Заходу впровадження менеджменту як науки управління
виробництвом тільки починається?
14.Чим пояснюється зростання ролі соціології праці та управління в умовах переходу до
ринкової економіки?
15. Які завдання курсу соціології праці й управління як навчальної дисципліни?

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К,

2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.

Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.2. Політична соціологія. Соціологія права. Соціологія громадської думки.

Лекція ___1___ год.

Тема 2.2. 1.Політична соціологія.
1. Суть та зміст політичної соціології.
2. Політична соціалізація.

 Мета заняття:
Студенти повинні знати  суть та зміст політичної соціології,  предмет та
об’єкт соціології політики.
Студенти повинні вміти охарактеризувати суть та зміст соціології політики,
предмет та об’єкт соціології політики та політичну соціалізацію.

План заняття:
1. Суть та зміст політичної соціології.
2. Політична соціалізація.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: політична соціологія, політика, політичний суб’єкт,
політична культура, політична соціалізація,  політичний процес.

1. Суть та зміст політичної соціології.

Соціологія політики — галузь соціології, яка вивчає взаємовідносини
політичної сфери з іншими сферами суспільного життя, політичних інститутів з
іншими соціальними інститутами. Якщо наука про політику (політологія)
досліджує політичне життя у всіх його багатоманітних проявах - від сутності
влади, її природи і до конкретних форм її прояву і інституціоналізації, то соціологія
політики - це наука про взаємодію — соціальних спільностей, політичних
інститутів і громадян з приводу відносин влади і політичного впливу в суспільстві.
Основне завдання соціології політики полягає в тому, щоб виявити, за яких
соціальних умов формується той або інший політичний порядок і які соціальні
підвалини його відтворення. В коло цих умов попадають:
• взаємодії соціальних спільностей;
• структура соціальних інститутів, типи і форми соціальних рухів;
• характер традицій, який забезпечує відтворення даного соціального і політичного
порядку.

Проте соціологія політики взаємодіє не лише з політологією, але й з іншими
теоретичними дисциплінами — політичною психологією, економічною теорією,
теорією держави і права, теорією міжнародних відносин, а також з політичною
географією, політичною біологією, які набули визнання останнім часом.

Сучасні уявлення про соціологію політики складались в процесі еволюції
політичної думки, накопичення знань, вдосконалення методів політичної практики.
Як спеціалізована галузь соціологія політики утверджується лише в 30- — 50-х pp.
XX ст. Проте її предметна галузь і соціологічне бачення політики і влади були
позначені ще давньогрецькими мислителями, перш за все Платоном і Аристотелем.
Останній зробив особливо помітний внесок у створення підвалин соціологічної
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теорії держави. В подальшому різні аспекти соціологічного розуміння політики і
держави розроблялись такими визначними теоретиками Нового часу, як Н.
Макіавеллі, Ж. Бодеп, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск'є, І. Кант, Г. Гегель та ін.
У формуванні соціології політики велику роль відіграли соціологічні праці М.
Вебера, В. Парето, Г. Моска, М. Дюверже, Г. Лассуела, С. Ліпсета, А. Бентлі, Ч.
Мерріам та ін. Вагомою є роль у становленні вітчизняної соціології політики таких
українських науковців, як В. Липинського, І. Франка, С. Дністрянського, М.
Драгоманова, М. Грушевського, В. Бабкіна, Ю. Шемшученка, В. Андрущенка, В.
Антопенка, В. Білоуса, І. Дзюбка, В. Пазенка, В. Буцевицького, Л. Тупчієнка, М.
Поліщука, Б. Кухні та ін. При цьому становлення соціології політики як на Заході,
так і в Україні відбувалось у тісному зв'язку з розвитком загальної соціології і у
взаємовпливі з політичною наукою і сьогодні знаходяться у відношенні
компліментарності.

Загальнотеоретична частина соціології політики визначає у найзагальніших
поняттях соціальні основи і соціальні дії (сили, мету, наслідки) влади, яка
встановилася у суспільстві. Отже, тут вступають у силу закони і гіпотези, які
пояснюють генетичні і функціональні залежності між політичними та
неполітичними суспільними явищами. Ця частина соціології політики є саме
політичною соціологією, яка розуміється як загально-соціологічна теорія
політики. Вона знаходить застосування у спеціальних розділах соціології політики,
які займаються описом і аналізом окремих галузей політичного життя.

До спеціалізованих розділів соціології політики належать:
• соціологія політичних партій, громадських об'єднань і рухів;
• соціологія держави та її окремих інститутів (наприклад, представницьких органів,
армії та ін.);
• соціологія політичної культури, в тому числі громадської думки і політичної
ідеології;
• соціологія політичної поведінки;
• соціологія електорату;
• соціологія влади;
• соціологія міжнародних політичних відносин та ін.

Кожний з цих розділів можна було б трактувати як самостійну галузь,
наприклад, як соціологію сім'ї, села, вільного часу тощо. Існують дослідження,
присвячені соціології партії або армії, та наукові заклади, які спеціалізуються в
даних галузях. Це водночас не змінює становища речей, якщо йдеться про статус
таких дисциплін у межах соціології політики. Вони є частиною цілого, яке об'єднує
загально-соціологічну теорію політики й окремі соціологічні піддисципліни, що
аналізують політичні відносини.

Предметом вивчення соціології політики є такі питання:
• яким чином взаємодія соціальних спільностей відбивається на характері і
способах функціонування політичних інститутів;
• в якій мірі політичне нормування впливає на усталеність структури;
• як характер процесів інституціоналізації спільності змінює її політичний статус в
суспільстві;

• якою є соціальна база того чи іншого політичного порядку;
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• якими мають бути соціальні підстави переходу від одного політичного ладу до
іншого та ін.

Важливим аспектом соціології політики є дослідження соціального
механізму влади та її впливів у суспільстві на різних етапах його розвитку і
функціонування. Саме вивчення механізму перетворення соціального у політичне,
зокрема, формування із соціальної спільності механізму суб'єкта, відрізняє
соціологію політики від інших політичних дисциплін.

Основними поняттями соціології політики є: "політика", "політична влада",
"політичний суб'єкт", "політичне життя", "політична культура", "політична
свідомість", "політичні відносини", "політична діяльність", "політична система",
"держава", "політична партія", "політичний процес", "політична соціалізація",
"політичні рухи" та ін.

Політика є особливим видом діяльності, який пов'язаний із одержанням і
здійсненням влади, насамперед, державної. Незважаючи на численність підходів до
визначення суті політики, їх можна, узагальнюючи, звести до двох основних. Це,
по-перше, розуміння політики як зіткнення та протиборства великих груп людей,
соціальних спільностей, прагнення до панування одних над іншими, намагання
мати перевагу у здійсненні інтересів. По-друге, це спосіб бачити у політиці засіб
узгодження інтересів різних соціальних груп, підпорядкування їх спільному
началу, досягнення визначеної мети. Кожна з цих позицій, які, здавалося б,
виключають одна одну, не є хибною. Більше того, сформувати повну, цілісну уяву
про політику можна лише враховуючи обидві.

Політика — специфічна галузь людської діяльності, в якій виявляються
відмінності інтересів соціальних груп, класів, націй тощо; вони стикаються,
протиставляються чи збігаються, відбувається безпосереднє зіставлення позицій і
пошук способів, які можуть привести їх до певного компромісу та узгодженості.
Проте політика — не тільки сфера виявлення інтересів соціальних груп, їх
зіткнення і протиборства, а й спосіб певної субординації даних інтересів,
підпорядкування їх началу, яке є найбільш значущим, а отже, і обов'язковим для
всього загалу. Йдеться про політичну владу. Боротьба за завоювання і здійснення
влади — це основний зміст політики, а тому й основне питання, яким займаються
науки, що вивчають її, в тому числі і соціологія політики.

Поняття влади взагалі, як і поняття політичної влади, трактується по-
різному. У повсякденному житті ми говоримо про владу батька над дітьми, про
владу пророка над послідовниками його вчення, про владу над людиною сил
природи, про владу держави над своїми громадянами тощо.

Незважаючи на те, що політична влада, спираючись на систему інститутів на
чолі з державою, вимагає організаційних дій, політичні відносини можуть мати як
інституційний, так і не інституційний характер.

Отже, говорячи про політику, ми так чи інакше повертаємося до неї як до
людської діяльності, пов'язаної з відношенням до влади.

Завдання соціології політики полягає в конкретному аналізі змісту політики і
політичної діяльності різних соціальних груп, у дослідженні характеру їх
політичних інтересів і відповідних політичних відносин, змісту діяльності
політичних інститутів, у вивченні політичних партій та рухів, поведінки і
свідомості електорату.
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Соціологія політики вивчає суть влади, її природу і прояв з погляду
конкретної людини, організацій та об'єднань. Саме тому для неї предметом
особливої уваги є розгляд особистості як суб'єкта політичного життя, бо кожна
людина в суспільстві — об'єкт політичних відносин.

Соціологи розглядають політику через призму аналізу соціальної структури і
неформальних соціальних інститутів, громадської думки та поведінки, миру і
стабільності, органів управління та їх апарату, політичних партій і рухів,
профспілок, участі народних мас у виборах, діяльності керівників держави,
політичної ідеології, взагалі держав та їх форм. Вони звертають увагу на
необхідність вивчення конфліктів і змін, що відбуваються в суспільстві,
бюрократизму та процедур прийняття рішень, усіх громадських організацій і рухів,
неформальних об'єднань, різноманітних засобів залучення мас до політики,
політичних лідерів різних рівнів, культур і традицій, систем і політичних режимів
тощо.
Соціологи виділяють три вектори виміру простору політичної влади:
• перший вимір утворюється відносинами політичного суб'єкта і тієї соціальної
спільності, інтереси якої він презентує - "вісь представництва ";
• другий вимір являє собою багатоманітні відносини політичного суб'єкта і
соціальних інститутів суспільства, владної еліти - "інституційна вісь ";
• на третій вісі позначаються "технології" розв'язання політичним суб'єктом
проблем, що постають перед суспільством — "вісь політичної діяльності".

Зміст політичного життя становить форму реалізації інтересів людей, верств,
груп, класів, націй і тих, що їх представляють — партій та об'єднань. Якщо
соціальні групи, класи враховують об'єктивний хід історичного процесу, то
політичні відносини даної суспільно-політичної системи розвиваються без
соціальних потрясінь. У противному разі виникає велика імовірність колізії та
політичних конфліктів і конфронтації.

Поняття "політичний суб'єкт" може позначати як окрему людину (наприклад,
виборця, учасника мітингу, члена політичної партії), так і соціальну спільноту
(наприклад, фракція, яка бореться за незалежність), соціальний інститут
(наприклад, армія, яка здійснює переворот у державі). Основними ознаками
політичного суб'єкта є:
• здатність приймати політичні рішення;
• здатність реалізувати ці рішення у політичній практиці або контролювати їх
організацію;
• спроможність нести відповідальність за свої рішення.

Під політичною культурою розуміється сукупність зразків поведінки і
діяльності, які забезпечують передачу накопиченого досвіду від покоління до
покоління і тим самим сприяють сталості політичних відносин під впливом часу.
Разом з тим політична культура виступає як нормативний механізм, який
забезпечує регуляцію поведінки і діяльності.

2.Політична соціалізація.
Політична соціалізація — це залучення індивіда до цінностей, знань,

рольових зразків, які дозволяють йому адаптуватися до політичного життя
суспільства. Зазвичай соціалізація здійснюється на основі загальноприйнятих норм
і зразків, які увійшли у сферу політичної культури. Політична соціалізація — це
двосторонній процес. З одного боку, вплив соціально-політичного середовища на
індивіда, а з іншого — формування політичної індивідуальності, яка передбачає
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вільний вибір і відповідальність за прийняті рішення з боку індивіда. Результатом
політичної соціалізації є готовність індивіда до участі у політичній акції, тобто
певний рівень соціальної мобілізації. Ця готовність проявляється, зокрема:
• на рівні знань, уявлень про основні принципи функціонування політичної
системи;
• на рівні прихильності до фундаментальних принципів суспільства;
• на рівні політичних навичок, які дозволяють індивіду переходити від слів до
справи.

Політичний процес можна визначити як перехід від однієї політичної події
до іншої за певний проміжок часу. Під подією розуміється деяке порушення
регулярності звичайного стану речей, наприклад, референдум 1 грудня 1991 р.
виявився подією, яка значно прискорила поступ України до незалежності.

Існують три підходи до визначення політичного процесу (політики):
• функціонально-структурний аналіз (Т. Парсонс, Р. Мертон) сприймає політичний
процес як результат сукупного функціонування як всієї політичної системи, так і
окремих елементів. Функціональні процеси переводять політичну систему із
одного стану в інший;
• теорія конфлікту (Р. Дарендорф, Л. Козер та ін.) розглядає політичний процес
перш за все як процес боротьби, суперництва і згоди стосовно матеріальних
ресурсів і соціальних статусів у суспільстві. При цьому політичний процес
розкривається з точки зору суб'єктів, які в ньому беруть участь;
• в межах поведінкової моделі (І. Мерріам, Г. Лассуел, Дж. Кетлін та ін.) політичні
процеси інтерпретуються як поведінка і діяльність людей, які спрямовані на
оволодіння і використання влади в особистих і суспільних інтересах. Основним
показником політичних процесів тут виступає рівень включеності індивіда у
політичні відносини.

Безумовно, що кожний із названих підходів має рівну цінність, свою мову
опису і логіку аналізу політичних процесів.

Існують політичні процеси, які тривають протягом одного або декількох
поколінь. Ці процеси носять історичний характер. Процеси, які розпочалися в
Україні з початку 90-х рр. XX ст., за своїми масштабами і значенням — історичні,
мають вивести нашу країну в XXI ст. на шлях правової держави і громадянського
суспільства.
Питання для самоперевірки і повторення:

1. З чим пов'язане становлення політичних інститутів.
2. Що є предметом вивчення соціології політики.
3. Назвіть спеціалізовані розділи соціології політики.
4. Дайте визначення категорії "політика".
5. Предмет вивчення соціології політики.
6. Основні поняття соціології політики.

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В. Городяненка. –

К., 2003.
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Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.2. Політична соціологія. Соціологія права. Соціологія громадської думки.

ЛекціЇ: ___3___ год.

Тема 2.2.2. Соціологія права.
1.Соціологія права як специфічна галузь соціології
2. Становлення і розвиток соціології права
Мета заняття:
Студенти повинні знати  суть та зміст  соціології права,  предмет та об’єкт
соціології  права.
Студенти повинні вміти охарактеризувати суть та зміст соціології права , предмет
та об’єкт соціології права та етапи розвитку світової та вітчизняної соціології
права.

План заняття:
1. .Соціологія права як специфічна галузь соціології
2. Становлення і розвиток соціології права

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: соціологія права,  право.

1.Соціологія права як специфічна галузь соціології.
Соціологія права, як і "правова соціологія" (ще її так називають, а іноді ці поняття і
ототожнюють), є самостійною і досить значною галузевою соціологічною теорією.
За значимістю, широтою наукових інтересів та насиченістю наукових джерел вона
по праву займає місце поряд із економічною та політичною соціологією. Це - один
з обширних та головних підрозділів соціологічної теорії. (Зупинимося
фрагментально лише на деяких аспектах, котрі, на нашу думку, в певному обсязі
інтерпретують дану наукову дисципліну).
Поряд із багаточисленними суспільними сферами, до котрих можна віднести
економічну, політичну, соціокультурну, суспільство функціонує і в так званій
правовій, що проявляє механізм функціонування суспільства в контексті
утвердження правил (формальних та неформальних), узгоджень щодо кожної дії
індивіда, групи, організації, інституту між собою у взаємовідносинах.
Право - в найбільш простому його визначенні - це система регуляції суспільних
відносин, ціль якої - встановлення режиму правопорядку. В соціальному плані
право ніколи не буває абстрактним, воно завжди виражає волю та закріплює
інтереси певних груп населення, які стоять при владі. Виходячи з цього, можна
вивести і основні ознаки права. Право - це, передусім, система норм та правил
поведінки, котрі мають загальнообов'язковий характер і котрі встановлені або
санкціоновані державою. Воно завжди виражає державну волю, охороняється і
забезпечується державою.
Уявлення про державу як організацію, що реалізує свою діяльність на основі
закону, почали формуватися ще на ранніх етапах. Сократ, Демокріт, Арістотель,
Полібій, Цицерон прагнули виявити зв'язки і взаємодії між правом і державною
владою, які б забезпечили гармонійне функціонування суспільства. В даній
науковій сфері існує кілька аспектів вивчення і бачення правової системи. Це:
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філософсько-антропологічний рівень аналізу права, соціологічний рівень,
управлінсько-інструментальний.
Розглянемо сутнісні ознаки філософії права. Раніше під філософією права вчені
розуміли науку, яка певним чином відрізнялась від галузевих юридичних наук і
займалась не правовими відносинами (громадські, цивільні, кримінальні, торгові,
інші), а правом як таким. Іншими словами, філософія права або шукає власну
сутність права, або шукає саму "ідею права", що лежить в основі норм, виданих
державою. Взагалі "філософією права" і вважалась наука, яка виконувала роль
вступу до юридичних наук, служила також еквівалентом теорії держави та права.
Такий підхід був типовим до розуміння філософії права. Уявлення про найбільш
сучасне розуміння сутності теорії та філософії права дають деякі європейські вчені,
виокремлюючи такі основні її напрями:
1) визначене місце права серед інших соціальних норм;
2) проблема мови права і словникового фонду юридичної науки (йдеться про
способи формування правових текстів, виклад правової доктрини і про практику);
3) проблема структури правової системи (загальний аналіз системи права, її ознак);
4) проблема визначення обов'язковості права;
5) проблема соціальної дії права, розуміння права як елемента соціального
контролю;
6) проблема створення права; вона вирішується за допомогою аналізу теоретичної
моделі правотворчості;
7) проблема тлумачення права і його застосування;
8) проблема методології і систематизації юриспруденції (зовнішня і внутрішня
інтеграція юридичної науки).
Поряд із "філософським" аспектом вивчення права, провідну роль у його аналізі та
вдосконаленні відіграє і соціологічний аспект вивчення права.
Формування соціологічного напряму в сучасній теорії права сягає початку XIX ст.,
коли соціологія віокремилася в самостійну галузь знань. І його поява випливає не
лише з аналізу різних шкіл і течій у правознавстві і соціології. Це пояснюється і
тими процесами та змінами, що відбуваються у суспільних відносинах, які є
відображенням стану та змін у правових базах суспільств.
Соціологія права - це науковий напрям науки про суспільство, який розглядає
правову систему у зв'язку із життєдіяльністю та соціальною практикою. Метою
соціологічного дослідження права є вивчення зв'язку між правом як соціальним
феноменом і суспільством, соціальних функцій права; комплексних процесів
трансформації юридичних норм до соціальної поведінки на всіх рівнях суспільства,
у різних соціальних прошарках, колективах, групах, особистості. На цій основі і
сформувався такий науковий напрям, як соціологія права.
Соціологію права іноді відносять до нової юридичної науки, яка формується в
результаті дослідження застосування права в різних галузях життя. Беручи до уваги
її принципи системності та історизму, слід зазначити, що вона вміщує в собі і
філософію права, сутність, тенденції розвитку, місце і роль у формуванні людських
відносин, у світогляді, науковому знанні.
Соціологія права вивчає основні завдання теорії держави та права у
взаємовідносинах із суспільством. Якщо об'єктом дослідження теорії права є:
■ основні поняття юриспруденції, такі, як держава, право, правовідносини, норма
права, правосуддя;
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■ закономірності, які визначають розвиток держави і права, особливо ті, які
найбільше проявляються в усіх сферах державно-правового життя;
■ відносини, які існують між державою та правом;
■ способи дослідження і оцінка явищ у розвитку держави та права, то соціологія
права прагне до того, щоб пізнати фактичну соціальну дійсність в тому обсязі, в
якому вона пов'язана із правовим фактором. Значить, вона намагається з'ясувати, за
допомогою якого способу право змінює соціальну дійсність або як соціальна
дійсність формує саме право. Теорія держави і права вирішує ці питання
світоглядно.
Соціологія права прагне до того, щоб пізнати право в його дії, швидкість,
ефективність, фактори впливу, середовище дії. Вона намагається визначити, якого
роду інструментарій приводить до певних змін у політичній свідомості,
міжособистісних стосунках, чисто людські наслідки взаємодії.
Соціологія права вивчає дії права, передусім для того, щоб давати рекомендації, які
ведуть до раціонального й ефективного формування соціальної дійсності. Теорія
держави і права не має подібних завдань. Однак саме соціологія права дає
теоретичну базу для розвитку наукової політики права. Вона аналізує дійсність,
прагнучи емпірично її розкрити і дати більш повну і виразну картину цієї дійсності.
Як уже зазначалося, теорія держави та права займається інтерпретацією чинного
права, частковим аналізом закономірностей щодо функціонування держави та
права. Соціологія права своє завдання розуміє інакше:
• по-перше, вона прагне, щоб виявлені закономірності могли бути перевірені
емпірично;
• по-друге, вона прагне до розкриття закономірності як загального макрорівня, так і
нижчого макрорівня (елементи правових інститутів, правових норм);
• по-третє, вона здійснює рекомендаційну функцію.
Інтенсивному аналізу підлягають такі проблеми:
■ дії нових юридично-політичних інститутів,
■ аналіз чинної системи старих аналогічних інститутів,
■ порівняння різного роду правових субкультур.
Соціологія права займається вивченням змісту в реальній поведінці суб'єктів права
таких соціальних елементів, як рівень правової інформованості, професійний
статус, освіта, вік, стать, ціннісна орієнтація. Вона орієнтується на вивчення
соціальних функцій права, наслідків, пов'язаних з прийняттям та втіленням у
суспільне життя правових актів.
Соціологія права розглядає багато питань: соціальна обумовленість права,
соціальна дія права, правова соціалізація особистості, правова поведінка особи,
соціалізація юридичних організацій, правова конфліктологія. Завданням соціології
права є і типологізація соціальних систем з правової точки зору, дослідження
зв'язків і відносин кожного типологізованого об'єкта на рівні закономірностей,
отримання конкретного наукового знання про механізми їх дії та форми вияву в
різних соціальних системах.
2. Становлення і розвиток соціології права.
Незважаючи на те, що соціологія права дуже молода наука, вона вже має свою
історію. Більшість мислителів минулого, які висловлювалися з питань права,
формували зовнішні світоглядні концепції. Концепції Арістотеля щодо законності і
справедливості стосувалися цілей соціальної системи, виражали потреби соціальної
групи у певному внутрішньому порядку. Заслуговують на увагу і праці Платона
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("Політик", "Держава", "Закони"), як першого теоретика теорії держави та права,
аналітика взаємодії суспільства, держави та права. Однак більш наукового
вираження даний напрям почав набувати з середини XIX ст. Серед значних
попередників можна назвати Ф. Совіньї. Згідно з його поглядами, право, котре
спочатку з'явилося як звичай і запевнення людей, пізніше було узагальнено наукою
і трансформовано у свідомість людей. І лише пізніше форма права була остаточно
визначена вільними законодавчими установами. Ідея про існування відносин між
правом та змінами суспільства також була близькою цьому авторові.
Німецький юрист Р. Йерінг стверджував, що право - це засіб для визначення певної
цілі. А австрійський юрист Е. Ерліх право поділяв на "позитивне" і "живе". Він
підкреслював, що центр тяжіння розвитку правової поведінки лежить не в
законодавстві, не в науці про право, не в судових рішеннях, а в суспільстві. Тим
самим він чітко розглядав право як залежну перемінну, оскільки будь-яка зміна
чинного права тягне за собою певні зміни в інтерпретації нормативних понять.

У період накопичення загальних знань у галузі соціології права більшість вчених
сприяла формуванню проблематики цієї науки (Е. Дюркгейм, Г. Гурвіч, Т.
Парсонс). Лише на початку 60-х років XIX ст. було введено і закріплено поняття
"соціологія права".
У сучасних умовах, на думку вчених, існує дві відносно сформовані школи
соціології права, що становлять системи різних наукових підходів та теорій:
європейська та американська.. Критерії їх розрізнення вкрай суперечливі і
неоднорідні. Однак деякі їх позиції можна фрагментально висвітлити.

Одним з представників європейської школи є австрійський юрист Е. Ерліх,
який, зокрема, піддавав критиці розгляд соціальної реальності через призму
судово-юридичної практики. Значний внесок у формування європейської школи
зробили Б. Малиновський. Г. Гурвіч, JI. Петражицький та інші.

Американська школа соціології юриспруденції орієнтувала теорію права на
те, щоб розглядати судову діяльність, правове мислення як мистецтво, в якому
домінують не стільки логіка і раціональна система, скільки емоція та інтуїція.
Здебільшого тут домінував прагматично-інструменталістський підхід до
функціонування правової системи.

У галузі соціології права використовують цілий ряд методів (вони
розглядалися в розділі про технологію соціологічного дослідження). Головним
предметом інтересів соціології права є правові норми і пов'язані з ними моральні
норми. Серед різних видів норм (звичаї, релігійні, політичні, традиційні та інші)
моральні і правові норми виконують важливу роль у плані залучення до соціальної
системи елементів порядку і згоди.
Однією з основних концепцій соціології права є концепція дії права. За Л.
Петражицьким, це - теорія, яка прагне розглянути дію соціального життя на право і
навпаки, спираючись при цьому на його загальну концепцію соціології. Соціологія
Л. Петражицького - це теорія соціального розвитку, прогресу. На думку вченого,
право і мораль є факторами, які "прищеплені" суспільству шляхом суспільної
соціалізації. Але вони різняться за своїми соціальними функціями. Мораль прагне
до створення у людини позиції обов'язку, вона виробляє людську особистість,
відводячи їй пасивну роль виконання обов'язків. А право прагне до вироблення у
людини відчуття власних схильностей. Право формує тип людини-громадянина,
особистість, вкорінюється в соціальне життя і зміцнює свої цінності у формі взірців
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поведінки, встановлюючи певні ролі, типи відносин між людьми. Воно
систематично проникає в різні типи зв'язків між людьми.
Л. Петражицький окреслив три тенденції розвитку, які спостерігається в
історичному ракурсі і які є важливими для змін, що відбуваються у розвитку
правової системи.
Перша - це тенденція зросту вимог. Правова система, устрій постійно потребують
від індивіда набагато більшої покори (як в кількісному, так і в якісному контексті),
ніж раніше. Друга тенденція - це прагнення до зміни мотиваційних спонукань. У
різних розвинутих устроях право породжує все більш благородні спонукання, щоб
забезпечити один і той же вид поведінки. Прагнення до зменшення тиску в дії
права є третьою тенденцією.

Те право є головним реал і затором соціальних функцій, яке виявляється і в
особистісних відносинах між людьми (позаконфліктні угоди, передача майна,
афери, встановлення термінів, умови оплати, узгоди, приватний арбітраж, позики і
т. ін.), діє в кожну хвилину в різних соціальних контекстах.
Відомий французький соціолог, правовик Е. Дюркгейм розглядав право як
"ідентифікатор" колективної свідомості і невіддільно пов'язував його із
організацією. Дюркейм розрізняв два різновиди правових розпоряджень, що
принципово відрізняються між собою за характером: репресивне (карне) право, і
реститутивне (поновлюване) право. Перше застосовує репресивні санкції проти
кожного, хто порушує правові розпорядження. Інше - пов'язане не стільки із
репресіями, скільки із поновленням (поверненням до попереднього) стану, в якому
речі перебували до порушення правових розпоряджень. За Дюркгеймом, такий
характер мають санкції комерційного, громадянського та адміністративного права.
На думку соціолога, різниця між цими різновидами права та переважання одного із
них відображають і різницю між двома видами суспільної солідарності.
Щодо системності, Л. Петражицький, розрізняє позитивне й інтуїтивне право,
офіційне та неофіційне. Позитивне - таке право, яке містить повідомлення про
нормативні факти органів влади, авторитетів. Інтуїтивне – яке зобов'язує діяти без
посилання на будь-який зовнішній авторитет. Офіційне - застосоване і забезпечене
державною владою. Неофіційне - яке не володіє призначенням зв'язку із
державною владою.
Поза увагою не залишено і механізм взаємовідносин суспільної поведінки та
правових засобів. Згідно з його твердженням, видані законодавчою системою
абстрактні правові циркуляри діють на соціальну поведінку через три основні
змінні:
■ зміст значення циркулярів як відображення чинної правової системи і
суспільного устрою;
■ тип субкультури, яка діє в рамках суспільного устрою як зв'язуюча ланка між
законодавцем і соціальною поведінкою отримувача соціальних наказів, циркулярів;
■ тип особи, яка є кінцевим реалізатором вказівок даного циркуляру.
Абстрактний правовий циркуляр починає діяти (відображатися в соціальній
поведінці) тоді, коли у вигляді складного комплексу доходить до свого отримувача.
Соціально-статистичні дослідження показують, що різні види психосоціальної
обумовленості тягнуть за собою в цілому різне ставлення до права. Зауважимо:
особи у віці 35-40 і понад 60 років з вищою, як правило, освітою, працівники
розумової праці, вихідці із інтелігентних сімей, які мислять раціонально, не
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відчуваючи почуття тривоги, контактні відзначаються більшою схильністю до
поваги права, ніж категорія, яка їм протистоїть.
Особлива увага в даній проблематиці приділена і так званій політиці права. Ця
концепція виникла наприкінці XIX ст., міститься у роботах з права JI.
Петражицького. Основні положення він обґрунтував у таких постулатах:

■ сутність проблем політики права полягає у науково обґрунтованому
передбаченні наслідків, які слід очікувати у випадку введення певних правових
циркулярів, а також у зв'язку з розробкою таких положень, введення котрих до
системи чинного права виявилося причиною певних бажаних результатів;
■ науку політики права слід би було віднести до галузі практичних соціальних
наук. Вона становить елемент "соціотехніки", який займався б раціональною дією
на соціальне життя при використанні права як основного засобу цієї дії.
Узагальнення.
Можна стверджувати, що наука політики права складається із трьох основних
частин. Перила - це збір інформації про соціальні закономірності, в котрих право
виступає як один із суттєвих елементів. Друга - це світ загальних соціальних
цінностей, котрі в даному суспільстві визнані і котрі розв'язують також і
законодавство. Третя - вимоги, вказівки, котрі виступають як синтез двох
вищевказаних частин. Це директиви, націлені на реалізацію основних завдань -
встановлення ефективної дії права.

Контрольні запитання:
1. Предмет вивчення соціології права.
2. Концепції Я. Петражицького з соціології права.

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К,

2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.

Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.2. Політична соціологія. Соціологія права. Соціологія громадської думки.

ЛекціЇ: ___3___ год.

Тема 2.2.3. Соціологія громадської думки.
1. Предмет соціології громадської думки
2. . Структура громадської думки

Мета заняття:
Студенти повинні знати  суть та зміст  соціології громадської думки ,  предмет
та об’єкт соціології  громадської думки.
Студенти повинні вміти охарактеризувати суть та зміст соціології  громадської
думки,  предмет та об’єкт, структуру соціології громадської думки та етапи
розвитку світової та вітчизняної соціології громадської думки.

План заняття:
3. Предмет соціології громадської думки
4. . Структура громадської думки

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: громадська думка.

1. Предмет соціології громадської думки.
Соціологія громадської думки - галузева соціологічна наука, предметом вивчення
якої є закономірності і механізми формування і функціонування оціночного
ставлення великих соціальних груп, верств, класів, народу в цілому до актуальних
проблем дійсності, які викликають суспільний інтерес.

Термін "громадська думка" виник в Англії в другій половині XII ст., з кінця XVIII
ст. став загальноприйнятим. Під громадською думкою розуміється сукупність
думок людей відносно питань, які мають суспільний інтерес. Громадська думка
завжди пов'язана з ціннісними відносинами, тож в дуже різних випадках вона може
розглядатися через єдиного суб'єкта - носія. Спеціалісти зауважують, що те, що ми
називаємо громадською думкою, розуміючи під цим цілісного суб'єкта і
теоретично і практично не відповідає дійсності, оскільки в суспільстві ніколи не
було, немає і не може бути єдиного інтересу як і єдиної оцінки та цінностей. Отже,
і суб'єкт — суспільство не може мати єдиної громадської думки, оскільки воно
таким виступає лише в абстракції, тоді як у реальному житті воно є
диференційованою сукупністю системоутворюючих елементів, кожен з яких
відрізняється власними інтересами, потребами, цінностями, оцінками і т. д. Тому і
громадська думка є "середньоарифметичним" віддзеркаленням оцінок, суджень і
уявлень різноманітних елементів соціальної структури.

При розв'язанні проблеми суб'єкта громадської думки необхідно розрізняти
поняття "суб'єкт" і "виразник громадської думки". В якості виразника можуть
виступати окремі особи, групи людей. Що ж стосується суб'єкта громадської
думки, то в даній якості виступає суспільство в цілому, народ, партія, міжнародна
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громадськість і т. п. Отже, не будь-яка групова, колективна думка стає чи є
суспільною, а лише та, що відповідає критеріям — соціальний інтерес,
дискусійність, компетентність. А її виразники — соціальні групи, верстви, класи,
народ. Думку можна класифікувати: індивідуальна, групова або Загальна; думка
громадськості, або суспільна.

Визначний німецький філософ Г. Ф. Гегель виділив цілий ряд структурних
елементів громадської думки:

• умови існування громадської думки;

• об'єкт (зміст) громадської думки;

• носій громадської думки;

• характер судження, яке виступає в якості громадської думки;

• співвідношення "всезагальної" і "особливої" думки, поєднання і "протилежність"
в "явищі" елементів істини і брехні.

Різнорідність у суспільній думці, її багатоколірність, пластичність і мінливість
зумовлюють соціальні потреби в постійному і оперативному її вимірі.

Відомий російський соціолог Б. Грушин вважає, що дослідження об'єкта
громадської думки треба вести з таких позицій:

• аналіз загальної здатності судження громадської думки з точки зору специфіки
віддзеркалення в ньому дійсності;

• виділення деяких критеріїв, перш за все формальних, в силу яких тс або інше
явище незалежно від його конкретного змісту стає об'єктом громадської думки.

Перші спроби прикладного вивчення громадської думки виникають в США в XIX
ст. у зв'язку з потребами в одержанні інформації з проблем ринку і політичних
питань, пов'язаних з виборами, конкуренцією партій і т. д. Започаткували їх
власники журналів і газет з особистої ініціативи. У 1824 р. журналісти газет
"Херрісберг Пенсільвенієм" та "Ролей старт" у штатах Делавер та Північна
Кароліна незалежно одні від одних провели опитування громадян і політичних
діячів стосовно кандидата, який переможе в даному регіоні з чотирьох
претендентів, на крісло президента США. У 1851 р. в штаті Міссісіпі було
проведено обстеження громадської думки в 17 округах і опитано 800 чоловік. На
цій підставі зроблено прогноз наслідку виборів, які засвідчили, що у 15 округах він
виявився правильним. Отже, ще тоді зароджується так звана псефологія — наука,
що займається прогнозуванням голосування людей на виборах.

Масове вивчення громадської думки у США та інших країнах розгортається у XX
ст. після виходу у світ праці німецького соціолога Ф. Тьонніса "Критика
громадської думки" (1922 р.). Всесвітньо відомою стала, наприклад, діяльність в
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цьому плані журналу "Літерарі дайджест" (США), який розсилав мільйон
бюлетенів своїм передплатникам і правильно передбачав результати виборів у
1924, 1928 і 1932 рр. В 30-х рр. з відкриттям Інституту Д. Геллапа у вивченні
громадської думки посилюються професіоналізм, вводиться у практику науково
обґрунтована вибірка, більш ретельно розробляються анкети, створюються
спеціальні соціологічні центри, котрі займаються збиранням інформації з проблем
ринку, реклами, споживання тощо. У 60-х рр. в США створюється Інститут С.
Харріса, який проводить цілий ряд не лише загальнонаціональних, але й серію
міжнародних опитувань.

Щодо вивчення вітчизняної громадської думки, то до 60-х рр. воно майже не
проводилось, хоча в межах радянської соціальної науки в 20-х рр. було проведено
ряд опитувань громадської думки з проблем побуту, використання позаробочого
часу, читацької діяльності і т. п. Наприклад, в роботі В. Кузьмичова "Організація
громадської думки" (1929 р.) були поставлені проблеми діалектичного зв'язку і
взаємовпливу суспільної, групової і індивідуальної думок, переходу кількісних
змін у становленні громадської думки в якісні, стрибкоподібності в її розвитку,
свідомого впливу на її формування, боротьби з незрілою, хибною думкою.

В працях 60-х рр. громадська думка характеризувалася як:

• один зі станів свідомості суспільства (А. Уледов);

• масова свідомість (Б. Грушин).

Ці два підходи, які одержали широке поширення у вітчизняній зарубіжній
літературі, продовжують залишатися предметом дискусій й обговорень. Це
пов'язано з тим, що громадська думка має складну природу, пов'язану з різними
станами та духовними принципами, містить цілу гаму раціональних, емоційних,
вольових елементів і одночасно є оцінювальним і ціннісним судженням.

В сучасній науковій літературі підкреслюється, що соціологічний підхід до
вивчення громадської думки повинен базуватися як на розумінні її в якості
структурного елемента свідомості, так і на фіксації її ролі в системі соціальних
відносин і розгляду всього контексту "свідомість — соціальне середовище". (В.
Осовський, М. Чурілов, Є. Хмсльно, О. Якуба, Є. Головаха, Н. Паніна). Цей підхід
відбиває духовно-практичний характер громадської думки, як свідомості, що
переходить у дію, реальну активність, норму поведінки і відіграє роль регулятора.

2. Структура громадської думки.
Українськими науковцями сформульовані деякі концептуальні положення щодо
особливостей розвитку громадської думки в умовах перехідного періоду і
формування громадянського суспільства, її рівнів, типів, функцій, методики і
техніки вивчення. Можна говорити про три основні етапи розвитку громадської
думки: виникнення, формування і функціонування.
• На першому етапі знання про нове явище ситуації співставляться з власним
інтересом та інтересами інших членів суспільства (тобто відбувається
ідентифікація себе з соціальною спільнотою).
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• На етапі формування в процесі спілкування, зіткнення різних думок виникають
єдині спільні судження, позиції.

• На третьому етапі громадська думка орієнтує, регулює, диктує певну поведінку,
дію і взаємодію.
На розвиток громадської думки впливають найрізноманітніші фактори:
• рівень розвитку демократії;
• рівень інституціоналізації громадської думки;
• стан соціально-економічних відносин в країні;
• моральна атмосфера в суспільстві;
• наявність реальних свобод, прав особистості, свобода слова, друку, мітингів,
страйку і т. д.

Як багатосуб'єктивне явище громадська думка характеризується
плюралізмом. Тому для соціології важливим завданням і напрямом є вивчення і
аналіз думок різних соціальних груп, класів, верств, категорій населення,
визначення її видів, рівнів, показників зрілості, функцій.

Думки можуть бути: панівними і опозиційними, публічними та анонімними,
офіційними та неофіційними, істинними і хибними, чіткими і розмитими, мати
повсякденний та науковий характер. Побутують також новаторські і консервативні
думки, прогресивні і реакційні, зрілі і незрілі та ін., породжені суперечливістю
інтересів соціальних груп.

Основними рисами громадської думки є: стабільність, вагомість,
інтенсивність, поширеність, результативність, компетентність, соціальна
спрямованість та ін.

Щодо основних функцій громадської думки, то серед них такі: оцінювальна,
орієнтовна, виховна, регулятивна, соціального контролю, регламентації, захисна та
директивна. Всі ці функції тісно пов'язані між собою і є моментами головної
функції регулювання.

Інтенсивне вивчення громадської думки в Україні розпочалось в 90-і рр., що
було обумовлено створенням і зміцненням правових основ вираження громадської
думки, конституційними гарантіями прав і свобод громадян. Значно розширилось
поле і напрями досліджень громадської думки, зникли теми, які раніше були
закриті для вивчення громадської думки.^Активно вивчають громадську думку
Інститут соціології НАН України, Центр "Соціальний моніторинг" Українського
інституту соціальних досліджень, "СОЦІС — Геллан", Фонд "Демократичні
ініціативи", соціологічні лабораторії провідних університетів країни (Київського
національного, Харківського, Одеського, Волинського, Чернівецького, Львівського
та ін.).

Головними тематичними напрямами досліджень українських соціологів в цій
галузі соціології е теоретичне і прикладне вивчення громадської думки у зв'язку з:
діяльністю засобів масової інформації, переходом до ринкової економіки,
діяльністю основних гілок влади, політичних партій, введенням нової виборчої
системи, а також з проблем злочинності, екологічної безпеки, відносин з Росією,
приватизації землі, електоральної поведінки громадян тощо.

Основними каналами вивчення громадської думки с: референдуми, листи
виборців до народних депутатів, вивчення питань, що надходять під час прямої
телефонної лінії до представників влади, політичних і економічних оглядачів,
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форумів, нарад, засоби масової інформації, прикладні конкретно-соціологічні
дослідження.

Аналіз громадської думки мас не лише вагоме практичне, але й теоретичне
значення, сприяючи розвитку наук про суспільство. Соціологія, юридичні і
політичні науки, економічні і етичні теорії не можуть обійтися без такого аналізу,
намагаючись знайти відповідь на питання: "Що з того чи іншого приводу думає
народ, українська нація?" і т. п. Правильна відповідь на подібні питання
допомагають пов'язувати наукову роботу з життям, теорію з практикою, гарантує
від помилок в узагальненнях, оцінках.

Активне вивчення, формування і використання на практиці громадської
думки є невід'ємним атрибутом громадянського суспільства. Без вмілого
вловлювання, глибокого аналізу громадської думки неможлива ніяка мало-
мальська серйозна політика.
Контрольні питання та завдання.
1. Охарактеризуйте громадську думку як стан масової свідомості і як соціальний
інститут.
2. Проаналізуйте специфіку функціонування громадської думки в різних
суспільствах.
3. Охарактеризуйте структуру громадської думки.
4. Чи можна вважати громадську думку соціальним інститутом?
5. Які найголовніші канали висловлення громадської думки
в Україні є найбільш, ефективними?
6. Яку роль відіграють ЗМІ як регулятор громадської думки?
7. Як ЗМІ впливають на громадську думку? Чи можна вважати синонімічними
вирази "вплив на громадську думку" і "маніпулювання громадською думкою"?
8. Які фактори обмежують можливості маніпулювання громадською думкою?
9. Охарактеризуйте особливості реалізації громадської думки в сучасному
українському суспільстві.
10. Природа та зміст громадської думки.
11. Об'єкт та предмет виникнення соціології громадської думки

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.-

К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві

соціології – К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред..

В. Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.3. Соціологія особистості.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема 2.3. 1. Особистість у соціології.Структура особистості.
1. Зміст поняття соціологія особистості.
2. Поняття структури особистості.
3. Соціальні статуси та соціальні ролі особистості

Мета заняття:
Студенти повинні знати зміст поняття соціології особистості, структуру
особистості..
Студенти повинні вміти охарактеризувати зміст поняття соціологія
особистості, структури особистості та соціальні статуси та соціальні ролі
особистості.

План заняття:
Зміст поняття соціологія особистості.
2. Поняття структури особистості.
3. Соціальні статуси та соціальні ролі особистості

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: соціологія особистості, соціальний статус та роль.

План:
1.Зміст поняття соціологія особистості.
2. Поняття структури особистості.
3. Соціальні статуси та соціальні ролі особистості

1.Зміст поняття соціологія особистості.
Соціологія особистості - галузь соціології, предметом вивчення якої є

особистість як суб'єкт і об'єкт соціальних відносин суспільно-історичного
процесу на рівні взаємозв'язків особи і соціальних спільностей. Соціологія
особистості - це об'єкт наукових пошуків для багатьох західних дослідників -
Ч. Кулі, Дж. Міда, В. Томаса, Ф. Знанецького, П. Сорокіна, Т. Парсонса, 3.
Фрейда, Е. Фромма та інших. Плідно працюють над проблемами соціології
особистості і українські дослідники. Серед них - О. Злотіна, В. Тихонович, Л.
Сохань, Н. Паніна, Є. Головаха, В. Хмелько, О. Донченко В. Андрущенко та
інші.

Головними проблемами соціології особистості є:
вивчення особистості та властивих їй рис, що залежать від специфіки

умов життєдіяльності соціальних спільнот, до яких належить індивід;
• формування та розвиток особистості, тенденції її соціалізації;
• вивчення особистості як об'єкта соціальних відносин;



163

• розгляд особистості як суб'єкта суспільних відносин, закономірностей м
взаємозв'язків із суспільством, групою, колективом;

• вивчення регуляції та саморегуляції соціальної поведінки особистості;
• соціальна типологія особистості;
• структура особистості, формування та розвиток її потреб, інтересів та

ціннісних орієнтацій.
Розкрити поняття "особистість" можна лише через поняття "людина",

"індивід", "індивідуальність".
Поняття "особистість" дуже багатогранне, воно відтворює у собі зв'язок

з життєдіяльністю та соціальною сутністю людини, а також індивідуальне
відображення соціальне значущих рис, сукупності соціальних відносин.

Особистість - це стійка система соціально значущих рис та
властивостей людини, що реалізуються в процесі соціальних зв'язків через
активну предметну діяльність та спілкування.

Особистість є об'єктом та суб'єктом соціальних відносин.
Особистість як об'єкт соціальних відносин характеризується через:

• соціалізацію - процес входження у суспільство, включення особистості у
соціальні зв'язки, у різні типи соціальних спільностей, засвоєння нею
соціальних норм і культурних цінностей. Вона охоплює як соціально
контрольовані процеси цілеспрямованого впливу на людину, так і
стихійні, спонтанні процеси, що впливають на її формування;

• соціальну ідентифікацію - усвідомлення особистістю своєї приналежності
до певної спільноти, її поведінки відповідно до прийнятих у групі норм.
Рівень вимог з приводу ідентичності залежить від широти та значущості
набору ролей, які реалізує людина в межах даної спільності від ступеня
згуртованості та форм регламентації поведінки у суспільстві.

Особистість як суб'єкт соціальних відносин характеризується через:
• самоусвідомлення особистості як соціально-психологічної

характеристики людини. Джерелом усвідомлення власної самобутності є
люди, що оточуютьсистему ціннісних орієнтацій, через яку вона сприймає
та оцінює соціальну реальність. Вони набувають функцій найважливіших
регуляторів соціальної поведінки;

• потреби, мотивації, соціальні настанови та соціальну поведінку. Потреби
відображають залежність людини від зовнішнього та соціального
середовища. Природні потреби визначаються біологічною сутністю
людини (житло, їжа, продовження роду, одяг). Соціальні потреби є
продуктами суспільного життя, рівня розвитку людини.

Мотивації - це внутрішні збудники поведінки людини.
Найпоширенішими мотивами діяльності є матеріальна зацікавленість,
бажання досягти успіху, самореалізуватися у творчості тощо.

До мотиваційної структури особистості входять настанови, які
визначають схильність людини до певних дій, реакцію на об'єкти.

Суттєвою рисою молоді є те, що значна її частина не мас власного
соціального статусу, знаходиться на стадії «статусного мораторію»,
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характеризується або попереднім соціальним статусом, тобто соціальним
становищем батьків, або своїм майбутнім статусом, пов'язаним із
професійною підготовкою.

Молодь входить у життя в умовах уже функціонуючих соціальних
інститутів, які не завжди відповідають її потребам, що призводить до
виникнення криз, конфліктів.

Важливим питанням є визначення вікових параметрів молоді. Вони
залежать як від історичних особливостей, традицій так і від рівня соціально-
економічного розвитку країни.

Нижня межа визначається біологічною, статевою зрілістю.
Верхня - визначається з урахуванням юридичного повноліття, закінчення

навчання, здобуття професії, одруження та набуття економічної
незалежності.

За законами України цей вік означується від 14 до 28 років Як
специфічна соціально-демографічна група суспільства молодь визначається
не лише віковими межами, а й тим, яке місце вона посідає у соціальній
структурі суспільства, особливостями соціального розвитку. Молоді
притаманні основні та другорядні особливості. До основних належать:
фізіологічні, психологічні, вікові та соціальні характеристики. Другорядні
пов'язані з основними і виявляються у залежності від суспільно-корисної
діяльності, місця проживання, соціального статусу людини тощо.

У житті молодої людини умовно можна виділити три основних періоди:
• період пошуку - коли молода людина сама для себе визначає та приймає

рішення стосовно навчання та сфери професіональної діяльності;
• період   інтеграції   у   суспільство   пов'язаний   з   першими   роками

професіональної діяльності;
• період інтенсивної, творчості, та продуктивної діяльності.

Незважаючи на те, що у сучасному суспільстві значно розширилися
можливості для власного самовизначення та індивідуального розвитку,
молодь як була, так і залишається найбільш уразливою, незахищеною
частиною суспільства.

Сучасна молодь, з одного боку, відчуває себе особливою групою
суспільства, з іншого - все більше страждає від невирішеності своїх
специфічних проблем. Досить важливим чинником, який деформує
свідомість молоді, є відсутність довіри до неї з боку суспільства. Молодь є
частиною суспільства, вона входить у розмаїття його зв'язків та відносин,
однак дуже рідко залучається до вирішення та реалізації програм розвитку
суспільства. Це визначає протиріччя, що існують на рівні молодь -
суспільство. Найбільш суттєві з них наступні:
• рівень освіти та матеріальне становище молоді;
• потяг до знань і необхідність працювати;
• прагнення самостійності та економічна залежність від батьків;
• професійний статус та потреби сучасного ринку праці;
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• бажання вирішувати власні проблеми самостійно і реальна участь у
прийнятті управлінських рішень.

Специфічними функціями молоді у суспільстві є:
• функція відтворення, яка полягає у збереженні та відтворенні на більш

високому рівні усієї системи суспільних відносин;
• функція трансляційна, яка полягає у переданні наступним поколінням

знань, досвіду, традицій та цінностей;
• функція  інноваційна, яка  полягає  у  тому,  щоб  творчо  розвинути,

удосконалити усе, що створено попередніми поколіннями.
Незважаючи на проблеми, з якими постійно стикається молодь, у наш

час значно розширилися можливості для власного вибору життєвого шляху,
стилю життя, системи ідеалів та цінностей. Але одночасно зростає
індивідуальна відповідальність за власний вибір, потреба у самопізнанні та
самоутвердженні.

Слід зазначити, що згідно Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" створена мережа соціальних
служб для молоді, головним завданням яких є допомога молоді у вирішенні її
проблем. Соціальні служби для молоді, де б вони не функціонували, мають за
мету:

надавати молоді інформаційну, правову, психологічну, медичну та інші
форми соціальної допомоги;

Соціальні настанови - це соціально визначені можливості особи діяти
відповідно до об'єкта дії. Складовими елементами настанови є:
• когнітивна частина, тобто усвідомлення ставлення до об'єкта;
• афективна частина, тобто емоційне ставлення до об'єкта;
• поведінкова частина, тобто послідовна поведінка стосовно об'єкта.
У     соціологічній     літературі     соціальні настанови називають
"аттітюдами". З точки зору відомого російського соціолога В. Ядова,
настанови не існують окремо, а становлять ієрархічну систему. На
першому рівні знаходяться елементарні настанови, які пов'язані з
задоволенням життєвих потреб. На другому рівні - соціальні настанови, які
формуються на основі оцінки соціальних об'єктів та ситуацій. На третьому
рівні - узагальнені   соціальні   настанови, які   визначають   загальну
спрямованість особи. Четвертий рівень - система ціннісних орієнтацій на цілі
життєдіяльності та досягнення цих цілей.
Соціальна поведінка - це усвідомлені, цілеспрямовані дії, засновані на
урахуванні потреб, інтересів і дій інших людей, існуючих соціальних норм.
Людина - індивід - індивідуальність - особистість Відносно проблеми
людини V соціології використовується значний понятійний апарат. Це
зумовлено, передусім, складністю феномена людини.

Найбільш узагальненим є саме поняття «людина». Як правило, людину
визначають як біосоціальну істоту, яка є вищою ланкою розвитку живих
організмів шляхом їхньої еволюції, а також передумовою та активним
суб'єктом  культурної  еволюції.   Зважаючи  на  багатоаспектність  вияву
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сутності людини, науковці визначають її через найбільш властиві їй
характеристики, а саме: людина як природна, дієва, предметна, свідома та
суспільна істота Соціологічний аналіз потребує розгляду людини з точки
зору її взаємодії з іншими людьми, соціальними інститутами, соціальною
системою у цілому тощо.

Поняття «індивід» характеризує окрему людину як відособленого,
одиничного, конкретного представника людської спільності (конкретний
учень, студент, викладач, бізнесмен).

Як предмет соціологічного аналізу, це поняття використовується тоді,
коли треба розглянути конкретних людей як членів якоїсь спільноти, групи,
класу, нації або представників вибіркової сукупності. Існує специфіка
використання даного поняття у соціології. Так, опитавши, наприклад, сто
офіцерів, соціолог отримує інформацію від конкретних індивідів, але шляхом
застосування певних соціологічних процедур здобуває знання про суспільну
думку типового офіцера.

Поняття «індивідуальність» є похідним від поняття «індивід» і
відтворює те неповторне, специфічне, унікальне, чим один індивід
відрізняється від іншого. Ці відмінності можуть бути абсолютно різні,
починаючи від природних рис, особливостей поведінки і закінчуючи
манерою ходи або специфікою одягу.

Це поняття має найширше використання у психології, у соціології ж
його застосування обмежене.

Дещо ширше застосування у соціології має поняття "індивідуалізм", яке
також є похідним від поняття "індивід".

Індивідуалізм - це тип світогляду, за яким індивідуальні інтереси
протиставляються суспільним і переважають їх.

Поняття "особистість" входить до наукового оббігу для визначення у
людини не даних від природи, а набутих у співжитті з іншими людьми
характеристик, які називаються соціальними. Отже, особистість - це
соціальна характеристика людини, представлена комплексом якостей, що
набуваються нею у суспільстві внаслідок включення її до системи суспільних
відносин. Саме тому особистістю не можна народитися, нею можна лише
стати у суспільстві. Як стверджує російський філософ Е. Ільєнков, немовля з
перших хвилин власного життя об'єктивно включене у сукупність людських
відносин, є особистістю лише потенційно. Насправді ж формування
особистості відбувається з часом, коли індивід з пасивного об'єкта
перетворюється на активний суб'єкт суспільних відносин, здійснюючи власну
діяльність, набуваючи знань, досвіду, культури у цілому, досягаючи певних
статусів тощо.

Аналізуючи даний понятійний ряд, у нагоді може стати відома
філософська тріада: загальне - одиничне - особливе, де під загальним можна
розуміти людину, під одиничним - індивіда, під особливим - особистість.

2.Поняття структури особистості
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Під структурою у соціології розуміють будову чогось, окремі елементи
якого складають єдине ціле.

У науковій літературі можна зустріти різні підходи до розуміння
структури особистості. Загальноприйнятої точки зору з даного питання
немає.

Російський психолог А.Платонов вважає, що структура особистості
може бути представлена в єдності її складових - чотирьох підструктур:
• біологічно   обумовлена   підструктура (темперамент,   статеві,   вікові

властивості психіки тощо);
• психологічна підструктура (індивідуальні психологічні особливості -

пам'ять, емоції, відчуття, уявлення, почуття, воля, інтелект тощо);
• підструктура соціального досвіду (набуті емпіричні та теоретичні знання,

навички, уміння, звички, традиції, норми тощо):
• підструктура   спрямованості   особистості   (бажання, цілі,   ідеали,

мотиви, потреби, прагнення, ціннісні орієнтації тощо).
Увага соціологів здебільшого зосереджується на аналізі третьої та

четвертої підструктури, що в цілому обумовлене специфікою предмету
соціології як науки.

Найбільш знаною і широко вживаною у соціології є тричленна
структура особистості, представлена її складовими: соціальним статусом,
соціальною роллю та спрямованістю особистості.

Соціальний статус - це певне місце, позиція людини у суспільній
ієрархії групи або суспільства в цілому. Статуси можуть бути приписані або
вроджені (не контрольовані власною волею людини) та набуті або досягнуті
(здобуті в результаті власного вибору та власних зусиль і контрольовані
волею людини).

Соціальна роль - динамічна характеристика статусу, яка виражається
шаблонною, очікуваною поведінкою, заданою певним статусом.

Спрямованість особи - це особливе ставлення людини до дійсності і
самої себе, що виражається у цінностях, мотивах, потребах, установках,
прагненнях, переконаннях, ідеалах. Вона виявляється у соціальній поведінці
особистості.

Цікавим є підхід американського соціолога та економіста А.Маслоу,
визнаного теоретика менеджменту. За його міркуваннями, у суспільстві існує
п'ять рівнів потреб, які умовно розташовуються ним на уявній шкалі,
починаючи від нижчих (примітивних) і закінчуючи вищими.

Перший рівень - фізіологічні потреби або вітальні .
Другий рівень - екзистенціальні (потреби у безпеці власного існування,

здоров'ї, відсутності насильства, безпеці на вулицях, захист від війн тощо).
Третій рівень - потреби в комунікації, дружбі, спілкуванні.
Четвертий рівень - потреби в статусі, визнанні, престижі - оцінці інших

людей, самоповазі.
П'ятий рівень - потреби у самовираженні через творчість, самореалізації,

розкритті та реалізації здібностей, в досягненні сенсу життя.
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Потреби першого і другого рівня - нижчі, потреби третього, четвертого і
п'ятого рівня - вищі. Усі ці потреби являють собою об'єктивну шкалу потреб,
що існує у суспільстві. Пересічна людина може мати суб'єктивну шкалу
потреб, яка не обов'язково співпадає з об'єктивною, тобто такою, що
складається на рівні суспільства. За А.Маслоу, особистість — це така
людина, в якій суб'єктивна і об'єктивна шкала потреб співпадають, причому
вищі потреби на суб'єктивній шкалі розташовані згори, а нижчі-знизу. Отже,
за А. Маслоу, виходить, що не кожний індивід, який живе у суспільстві, є
особистістю. Він стає такою у випадку, якщо його діяльність ще обмежується
задоволенням примітивних потреб (фізіологічних та екзистенціальних), а
пов'язується з досягненням значущих сенсожиттєвих цілей: набуттям знань
та вмінь, всебічним розвитком особистості, її гармонійністю, здійсненням
творчих задумів. Це врешті - решт призводить до повної всебічної
самореалізації особистості, включення у процес життєдіяльності всього
внутрішнього духовного потенціалу людини, її соціальної активності.

Структура особистості, за З.Фрейдом, представлена єдністю трьох
елементів: самосвідомою частиною психіки людини - "Я", "Его" або
"Свідоме; "Над-Я", "Супер-Его" або "Надсвідоме", яке складається на рівні
суспільства і виконує оціночну та моральну функцію. На думку З.Фрейда,
цей рівень психіки - "ідеалізований батько", який диктує і нав'язує людині
норми, правила поведінки, заборони, стереотипи, пояснює, що є добрим, а що
поганим. Третій структурний елемент особистості, який займає дві третини
психіки людини, - це "Воно", або „підсвідоме" - джерело енергії, що
спрямоване на отримання задоволення. З.Фрейд наголошував, що розвинута
особистість має навчитися переводити вимоги підсвідомої частини психіки
людини під контроль розумного, розсудливого "Я".

Відомий соціолог та психолог, представник символічного інтеракціонізму
Дж.Мід структуру особистості виразив за допомогою понять "І" ("Я") -
подібне до фрейдівського "Ісі" ("Воно") та "Ме" ("Мене", "Мені") -споріднене
з фрейдівським "Супер-Его" і означає -"значущі інші". "І" - це внутрішній
стержень особи, який має автономний характер і є джерелом
непередбачуваної поведінки людини, а "Ме" - та частина особистості, яка
визначається суспільством шляхом засвоєння людиною норм, що панують у
даному суспільстві. Процес впливу "Ме" на "І" називається соціалізацією.

3. Соціальні статуси та соціальні ролі особистості
Людина як соціальна істота взаємодіє з різними соціальними групами,

бере участь у спільній діяльності. Для аналізу ступеня включеності індивіда у
різні групи, а також становища, що він займає у кожній з них, його
функціональних можливостей по відношенню до кожної групи,
користуються поняттям "соціальний статус"та "соціальнароль".

Соціальний статус особистості - це місце у соціальній структурі групи
або суспільства. Соціальний статус віддзеркалює той набір конкретних дій,
які виконує людина у різних взаємодіях.
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Кожна людина має багато статусів, у зв'язку з тим, що вона бере участь у
багатьох групах та організаціях (мати, дочка, лікар, кандидат наук, людина
похилого віку, член профспілки та ін.). Сукупність всіх статусів, що має
людина, називається статусним набором. Серед усієї сукупності статусів
людини є головний, який визначає стиль та спосіб життя, соціальне оточення,
модель поведінки.

Усі соціальні статуси можна поділити на два основних типи:
• приписані, вроджені;
• набуті, досягнуті.

Приписані статуси - це ті статуси, що надаються людині групою або
суспільством, незалежно від її здібностей та зусиль. До них відносяться
стать, раса, національність, член королівської сім'ї тощо.

Набуті статуси - це такі статуси, яких особистість досягає завдяки
своїм власним здібностям та зусиллям. Такими статусами є: дружина,
професор, банкір, студент тощо. На відміну від приписаних статусів, набуті
знаходяться під контролем людини і набуває вона їх за власним бажанням.

Розрізняють також соціальний та особистий статус.
Соціальний статус - це місце людини у суспільстві, яке вона посідає як

представник великої соціальної групи (професії, статі, віку, верстви, релігії та
ін).

Особистий статус - це місце індивіда у малій соціальній групі. Він
залежить від того, як його оцінюють і сприймають члени групи.

Із соціальним статусом тісно пов'язана соціальна роль, іноді її називають
динамічною стороною статусу.

Соціальна роль - це модель поведінки, очікувана від того, хто займає
зазначений соціальний статус. Роль - це дія в межах сукупності прав,
привілеїв та обов'язків, які визначені статусом.

Виконання соціальної ролі має відповідати прийнятим у суспільстві
нормам і очікуванням. Загалом, людина сама обирає свої ролі, але деякі вже
задані їй від народження.

Соціальним ролям людина навчається в процесі соціалізації. Рольове
навчання переслідує дві мети:
• навчитися виконувати обов'язки та реалізовувати права відповідно до ролі;
• набувати настанов, почуттів та очікувань, які відповідають певній ролі.

Людина є носієм різних соціальних ролей, що можуть бути постійними
або ситуативними.

Множинність соціальних ролей, що виконує індивід, призводять до
виникнення рольових конфліктів, які найчастіше виступають як боротьба
мотивів діяльності.

Рольові конфлікти зводять до двох типів:
• міжособистісні, які виникають тоді, коли не співпадають очікування щодо

змісту однієї і тієї ж самої соціальної ролі. Найчастіше це буває тоді, коли
відсутні чітко окреслені правила тих чи інших ролей. Особливо це
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стосується тих ролей, які визначаються традицією, культурою,
особливостями тих чи інших груп;

• внутрішньоособистісні - які виникають за умов, коли людина виконує
багато ролей і вимоги цих ролей, зумовлені нормами соціальних груп,
можуть не співпадатие або суперечити одна одній.

Узагальнення.
Досвід свідчить, що дуже невелика кількість ролей вільна від

внутрішньої напруги та конфліктів. Якщо конфлікт загострюється, це може
призвести до відмови від виконання рольових обов'язків, внутрішнього
стресу.
Люди у різній мірі ототожнюють себе зі своїми статусами      та
відповідними      ролями. Максимальне поєднання з роллю називається
рольовою   ідентифікацією,   а   середнє   або мінімальне -дистанціонуванням
від ролі. У соціальній ролі поєднується особа і суспільство, соціальні ролі
перетворюються   на   індивідуальну   поведінку,   а   індивідуальні   риси
перетворюються на відповідність вимогам соціальних норм.
Питання для самоперевірки і повторення
1.У чому виявляються особливості соціологічного вивчення людини? 2.Як
взаємодіють біопсихологічні та соціальні детермінанти процесу формування
особистості ?
З.Як співвідноситься індивідуальне і соціальне у людині?
4.Як відбувається соціалізація особистості?
5.Що таке соціальна адаптація та інтеріоризація як складові процесу
соціалізації?
6.Що відбувається в результаті інтеріоризації?
7.Як взаємозв'язані соціальний статус і соціальні ролі особистості?
8.Як емпірично визначити соціальну позицію індивіда?
9.Якими є причини рольового конфлікту особистості?
10.Якими є основні елементи соціальної структури особистості?

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.-

К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві

соціології – К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред..

В. Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.3. Соціологія особистості.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема 2.3.2.Соціологічні теорії особистості. Соціалізація особистості.
1. Соціалізація особистості як процес.
2. Поняття "соціальний тип особистості". Типології особистості.

Мета заняття:
Студенти повинні знати  соціологічні теорії особистості та типології
особистості.
Студенти повинні вміти охарактеризувати поняття "соціальний тип
особистості" та соціалізація особистості як процес.

План заняття:
1. Соціалізація особистості як процес.
2. Поняття "соціальний тип особистості". Типології особистості.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: соціологія особистості, соціальний тип особистості",
типології особистості.

1. Соціалізація особистості як процес.
Для розуміння сутності соціальних явищ, системи взаємозв'язків людей в

суспільстві необхідно знати, що є рушійною силою вчинків кожної конкретної
людини. Індивідуальна поведінка є основою розуміння життя соціальної групи або
суспільства. Входження людини у соціальну спільноту визначається поняттям
"соціалізація".

Соціалізація - це процес, в якому відбувається засвоєння індивідом
культурних норм та соціальних ролей.

У зв'язку з тим, що людина є активним суб'єктом, взаємодія її з середовищем
пов'язана не лише із засвоєнням її вимог, але й з можливістю змінювати
середовище, впливати на нього.

Взаємодія індивіда і соціального середовища у процесі соціалізації
відбувається у формі адаптації та інтериорізації.

Адаптація - це пасивне пристосування людини до соціального середовища.
Інтеріоризація - це активна взаємодія індивіда з середовищем, в якому

людина робить свідомий вибір.
Соціалізація особистості відбувається під впливом агентів та інститутів

соціалізації, які формують, спрямовують, стимулюють або обмежують формування
особистості.

Агенти соціалізації - це люди, які відповідають за засвоєння культурних норм
та соціальних ролей.

Інститути соціалізації - організації, які впливають на процес соціалізації та
організацію його.

Агенти та інститути соціалізації виконують важливі функції, а саме:
• навчання культурним нормам та зразкам поведінки;
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• контроль за тим, як міцно, правильно та глибоко засвоєні соціальні норми та
ролі.

Процес соціалізації відбувається у первинних і вторинних групах.
Більшість дослідників вважають, що визначальне значення має первинна

соціалізація, яка здійснюється сім'єю.
Сім'я виконує функцію посередника між дитиною та іншими соціальними

системами.
Рівень відповідності родинних та загальних цінностей, що пропонуються

дитині для засвоєння, може бути різним.
У зв'язку з тим, що сім'я деякий час є єдиним джерелом інформації про

систему цінностей, яка панує у суспільстві, вона і формує модель поведінки
характеру, адаптації або інтеграції індивіда у суспільство.

В основі соціалізації лежить процес засвоєння рольової поведінки, який в
значній мірі залежить від якості рольової поведінки рідних.

До соціалізації у вторинних групах індивід підходить зі сформованою
самосвідомістю (ієрархією цінностей, зразками поведінки, уявленнями про
суспільство тощо.). У цей час індивід стає членом різних соціальних груп,
змінюється характер його взаємодії з цими групами.

Первинна соціалізація - це сфера міжособистісних відносин, вторинна -сфера
соціальних відносин.

Соціалізація співвідносна з життєвими циклами. Життєві цикли пов'язані зі:
зміною соціальних ролей, набуттям нового статусу, відмовою від попередніх
звичок, оточення, дружніх зв'язків, зміною способу життя.

Починаючи новий життєвий етап, людина змушена перенавчатися.
Цей процес складається з двох етапів безпосередньо пов'язаних між собою:

десоціалізації іресоціалізації.
Десоціалізація це процес відмови від старих цінностей, норм, ролей та правил

поведінки.
Ресоціалізація- процес засвоєння нових цінностей, норм, ролей і правил

поведінки замість втрачених.
Людство не знає такого суспільства, в якому усі його члени поводяться

відповідно до загальних нормативних вимог.
У суспільстві завжди існують особи, або групи, які порушують установлені

суспільством правила.
Поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам,

називається девіантною. А люди, яким притаманна така поведінка -девіантами.
Пояснити сутність та причини девіацій намагалися такі відомі соціологи як
Е.Дюркгейм, Т.Парсонс, Р.Мертон, В.Шелдон.

Загальна теорія девіантності має свою структуру і включає такі елементи:
• характеристика і класифікація девіантних вчинків, наслідки їх для індивіда та

суспільства, їх взаємозв'язок структура, динаміка, тенденції;
• соціальна природа, причини і умови їх існування І прояву, соціальні та

психологічні механізми їх формування;
• профілактика, яка передбачає попередження девіацій, планування та здійснення

соціальних та індивідуальних механізмів зміцнення суспільного порядку.
Девіація пов'язана з поняттям "норма".
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Норми - це формальні або неформальні приписи, вимоги, очікування
поведінки індивідів, соціальних груп, організацій. Норми, що діють у суспільстві,
залежать від традицій, історичного шляху та рівня розвитку суспільства. Вони
регулятивні, не завжди чітко визначені, що і ускладнює визначення девіації.

Девіація може існувати на індивідуальному рівні, коли окремий індивід
порушує норми своєї групи або суспільства, а також на груповому рівні, коли та чи
інша група відмовляється від встановлених суспільством правил.

Девіантна поведінка завжди оцінюється з точки зору тих норм, які існують у
суспільстві. Це знаходить свій прояв у тому, що одні відхилення засуджуються, а
інші - схвалюються.

Більшість суспільств схвалюють такі відхилення, які сприяють прогресивному
розвитку суспільства (наукова, художня творчість, героїзм та інші).

Що ж стосується порушень закону та норм моралі, то такі відхилення завжди
засуджуються.

Соціологічне пояснення девіантної поведінки першим спробував дати Е.
Дюркгейм. У суспільстві, що швидко змінюється, в якому немє єдиної, чіткої
системи норм, багато норм і цінностей різних субкультур вступають у протиріччя
одна з іншою. Наявність у буденному житті конфліктуючих норм, невизначеність
можливої моделі поведінки, може призводити до появи такого явища, як аномія
(розбалансованість у суспільстві). Людина втрачає соціальні орієнтири , надійність
та стабільність у виборі лінії нормативної поведінки.

Сучасний соціолог Р. Мертон відзначає, що аномія з'являється від
неможливості для багатьох індивідів поводити себе відповідно до тих норм, які
вони сприймають. Головна причина девіацій - дисгармонія між культурними
цілями та легальними засобами здійснення цих цілей.

Соціальні відхилення відіграють у суспільстві двоїсту роль: вони загрожують
стабільності суспільства - з одного боку, а з іншого -підтримують цю стабільність,
стимулюючи суспільство до адаптації культури стосовно соціальних змін. Між
тим, слід зазначити, що більшість соціальних відхилень мають деструктивний
характер.

Різновидами девіантної поведінки є:
• злочинність - найбільш небезпечне відхилення від соціальних норм. Набуває

особливого поширення у молодіжному середовищі. За даними ГУМВС
України у місті Києві, частка злочинів, скоєних підлітками та молоддю у віці
14 - 29 років, складає 60 відсотків. При цьому, частка зростання темпів
злочинності серед неповнолітніх випереджає зростання загальної
злочинності на 2 - З % щорічно;

• пияцтво та алкоголізм також набули досить широкого розповсюдження
серед молоді. За даними досліджень, 70 - 80 відсотків опитуваних вже
пробували вживати алкоголь у віці 13- 15 років. Серед мотивів вживання
алкоголю у молодіжному середовищі 11,8 відсотків мають особистісний
характер, 8,4% патологічний, 25% - вплив компанії, серед інших мотивів
домінують соціально обумовлені;

• наркоманія - на кінець 1998 р. в органах внутрішніх справ на обліку перебувало
75,5тис. осіб, які вживають наркотичні речовини. При цьому, як вважають
фахівці, реальна кількість споживачів наркогенних засобів у 10 разів більша, ніж
за офіційними даними;
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• самогубство - дослідження свідчать, що рівень самогубств підвищується в
період економічних та соціальних криз Різкі зміни у суспільстві призводять до
зниження адаптивних можливостей людини. Підлітки та молоді люди
здійснюють самогубства з причини непорозуміння з батьками, конфліктів у сім'ї,
нещасливого кохання тощо. Багато самогубств пов'язано з асоціальною
поведінкою особистості (наркоманія, алкоголізм, проституція та ін.).

2.Поняття "соціальний тип особистості". Типології особистості.
Кожне суспільство несе на собі відбиток складного переплетіння історичних,

культурних, політичних, економічних умов, чим обумовлюється специфіка самого
суспільства. Люди, котрі живуть у суспільстві, теж різні, і відрізняються фізичними
та соціальними характеристиками. Але кожне суспільство зацікавлене в тому, щоб
особистості, які функціонують у ньому, найкращим чином відповідали йому,
зумовлюючи його розвиток та прогрес. Виховання таких особистостей - повільний
і довготривалий процес, прискорення та цілеспрямування якого - нагальне завдання
практики управління суспільством. Разом з тим, суспільство має потребу в
інформації про існуючі соціальні типи особистостей, як про бажаних-тих, що
забезпечують прогресивний розвиток суспільства, так і про небажаних, але
об'єктивно існуючих у будь-якому суспільстві.

Соціальний тип - це деперсоніфікована уявна особистість як узагальнене
відображення сукупності повторювальних якостей індивідів, що входять до певної
соціальної спільності.

Соціологія як наука виокремлює кілька типологій особистості. Одна з відомих
належить Е.Фромму, який у своїх працях "Здорове суспільство" та " Мати чи бути"
наводить чотири типи особистості в залежності від цінностей, які їй притаманні:

традиціоналісти - орієнтовані на цінності обов'язку, порядку, дисципліни,
законослухняності;

ідеалісти-досить критичні до традиційних норм, незалежні, зневажають
авторитети, мають установку на саморозвиток;
• фрустрований тип - орієнтований на низьку самооцінку, пригнічення,

характерне відчуття відчуженості від життя;
• реалістичний тип - поєднання прагнення до самореалізації з розвинутим

почуттям обов'язку, здоровий скептицизм із самодисципліною та
самоконтролем;

• гедоністичні матеріалісти - орієнтовані на отримання задоволення, погоню за
насолодами, пріоритет споживацьких інтересів.

Разом з типологією особи, Е.Фромм виводить типи соціального характеру. Під
соціальним характером автор розуміє взаємозв'язок індивідуальної психічної
сфери із соціально-економічною структурою. За Е. Фроммом, існує п'ять типів
соціального характеру:
• рецептивний (сприймаючий), характерний для первісного суспільства;
• експлуататорський, характерний для добуржуазних формацій;
• нагромаджувальний, характерний для капіталізму;
• ринковий, характерний для більш розвинутого капіталізму;
• продуктивний - прогнозований у майбутньому тип особистості, який має

спрямовувати енергію не на те, щоб мати і споживати, а щоб повною мірою
бути, а значить створити себе як людину, здатну на самореалізацію,
самоутвердження, самоудосконалення.
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Іншу типологію подає український вчений-соціолог Є.Головаха, який
виокремлює три типи особистості:
• особистість, розчинена у масі, суспільстві - соціальні конформісти

(пристосуванці);
• особистість, відчужена від суспільства (тип особистості за умов застою);
• перехідний тип особистості, для якої характерне амбівалентне(двоїсте)

ставлення до суспільства, недовіра до влади, потяг до релігії та містифікації,
паралельна орієнтація на взаємовиключні цінності.

Відомою є також типологія особистості російського соціолога В.Ядова згідно
з якою, існують три типи особистості:
• нормативний тип (базисний) - такий тип особистості, що найбільш відповідає

потребам суспільства і є об'єктивно необхідним для розвитку суспільства;
• ідеальний тип - такий тип особистості, що сприймається як бажаний ідеал, до

якого слід прагнути;
• модальний (реально існуючий) - переважаючий тип особистості в суспільстві.

(Під модою у статистиці розуміють найбільш часто повторювану величину будь
якого знаку).

Соціологічні теорії особистості
Соціологія розглядає особистість як члена соціуму, носія певних соціальних

функцій. Тому найбільш поширеною соціологічною теорією особистості є
відтворення її через сукупність виконуваних нею ролей. Серед соціологів, які
стояли у витоків даного напрямку, слід назвати Ч. X. Кулі, Дж. Міда, А. Халлера та
інших.

Згідно з Ч.Х. Кулі, розвиток власного "Я" відбувається в ході заплутаного,
сповненого протиріч процесу, і не може здійснюватися без інших людей, тобто без
соціального оточення. Кожна людина будує своє "Я" на сприйнятих реакціях інших
людей, з якими вона вступає у контакт.

Через відносини з іншими, через їх оцінки людина розуміє, якою вона є. Ця
теорія отримала назву "теорії дзеркального "Я" особистості". Соціальне дзеркало
постійно перед людьми, постійно змінюється, постійно діє. Розвиваючись,
особистість стає більш вимогливою при виборі індивідів, які виконують роль
дзеркала, і здійснює відбір зразків, що впливають на неї.

У подальшому ця теорія була розвинута Дж. Мідом, який пояснив сутність
процесу сприйняття індивідом інших особистостей у теорії "узагальненого іншого
".

Узагальнений інший - це загальні цінності та стандарти поведінки групи, які
формують у членів цієї групи індивідуальний образ.

Усвідомлення "узагальненого іншого" відбувається через процеси
"прийняття" ролі та "виконання" ролі.

Прийняття ролі - це спроба прийняти на себе поведінку особистості у іншій
ситуації або в іншій ролі. (Наприклад, дитячі ігри у сім'ю).

Виконання ролі - це дії, пов'язані з реальною рольовою поведінкою.
Через усвідомлення інших ролей, почуттів та цінностей інших у свідомості

особистості формується "узагальнений інший". Повторюючи сприйняту роль
"узагальненого іншого", індивід формує свою концепцію "Я". Недостатня здатність
адаптуватися до іншої точки зору, приймати на себе ролі інших індивідів, може
негативно позначитися на розвитку особистості.
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Американський соціолог А.Халлер у доповнення теорії Дж. Міда розробляє
теорію "значущого іншого". "Значущий Інший" - це та особистість, схвалення котрої
домагається індивід і чиї настанови він сприймає. Такі особистості найбільше
впливають на формування власного "Я" особистості.

Велике значення на формування теорії особистості мав психоаналіз 3. Фрейда.
Його вплив і дотепер є значним. Хоча відомі і інші оригінальні концепції
особистості.

Найбільш видатним, з так званих его - психологів, був Е.Еріксон.
Незважаючи на те, що Е.Еріксон постійно підкреслював, що його теорія є

подальшим розвитком концепції 3.Фрейда про психосексуальний розвиток під
кутом зору нових досягнень науки, він відійшов від класичного психоаналізу. Це
знайшло своє відтворення у таких положеннях.

Акцентування уваги на понятті "Его". "Его" є основою поведінки та
функціонування людини. Воно є автономною структурою особистості, основним
напрямком якої є соціальна ситуація.

Аналіз взаємодії дитини з батьками і культурним контекстом, у якому існує
сім'я. Розвиток особистості пов'язаний з постійно мінливими соціальними
нормами та цінностями, які змінюються.

Теорія розвитку охоплює весь життєвий простір індивіда (від народження до
старості).

Людина здатна переборювати життєві труднощі психосоціального характеру.
Кожна особистісна та соціальна криза - це виклик, який призводить індивіда

до особистісного зростання та подолання життєвих перепон.
Центральним у теорії Еріксона є положення про те, що людина протягом

життя проходить через універсальні для всього людства стадії. Процес розгортання
цих стадій регулюється за епігенетичною засадою.

Епігенетична засада означає:
• особистість розвивається поступово, перехід від однієї до іншої стадії розвитку

передбачає готовність особи рухатися до подальшого зростання, розширення
соціального світогляду та радіусу соціальної взаємодії;

• суспільство зацікавлене у цьому і підтримує збереження такої тенденції.
Життя людини поділяється на вісім стадій психосоціального розвитку. Кожна

стадія життєвого циклу настає у визначений для неї час ("критичний період").
Повноцінна особистість формується лише через послідовне проходження усіх
стадій.

Кожна стадія має специфічне завдання - проблему у соціальному розвитку,
яка обов'язково постає перед людиною, але не обов'язково вирішується. Характерні
для людини моделі поведінки обумовлюють шляхи вирішення завдань та
подолання кризи.

Розвиток особистості відбувається протягом усього життя. Особливості
соціалізації можна побачити через особливості кожної стадії психосоціального
розвитку.

Достатньо розповсюдженою є гуманістична теорія особистості Е.Фромма.
Аналізуючи особистість, Е.Фромм підкреслював роль соціальних,

економічних, політичних та релігійних чинників у процесі її формування. Складові
його концепції:
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• поведінку людини можна зрозуміти лише через вплив культури, що існує на
даному історичному етапі;

• потреби, що притаманні лише людині, еволюціонують у ході розвитку людства;
• різні соціальні системи відповідно впливають на формування потреб;
• особистість є продуктом динамічної взаємодії між природними потребами та

тиском соціальних норм і приписів.
Вчений описав екзистенціальні потреби, що притаманні лише людині. Ці

потреби базуються на конфліктуючих між собою потягах до свободи та безпеки.
Основні потреби, за Фроммом, такі:
• потреба у встановленні зв'язків;
• потреба у подоланні;
• потреба у корінні;
• потреба в ідентичності;
• потреба у системі поглядів та відданості.

Е. Фромм першим сформулював теорію типів характеру, яка базувалася на
соціологічному аналізі активного формування людьми соціального процесу і самої
культури.

Узагальнення
Нині в нашій державі відбувається докорінний перелом особистісно-

типологічної структури суспільства, змінюються соціальні статуси соціальних груп
і соціальних типів особистостей. Практично сьогодні нові базисні типи особистості
ще до кінця не сформовані. Певне розповсюдження отримала людина торгового
типу, що робить гроші на різниці цін або одержує їх за допомогою різноманітних
махінацій, а то й за допомогою злочинів. Засоби масової інформації та судові
інстанції підкреслюють факт широкого розповсюдження мафіозного типу
особистості, що загрожує важкими наслідками для суспільства.

Завдання для перевірки знань
1. У чому сутність поняття особистості з точки зору соціології?
2. Визначте основні напрямки соціології особистості в сучасних умовах.
3. Що таке соціальний статус та соціальна роль? Як ці поняття пов’язані між собою?
4. Чи існують статуси в сучасному індустріальному суспільстві?
5. Яке значення має для соціології соціальна типологія особистості?
6. Розкрийте зміст соціальної активності особистості.
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5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
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Городяненка. – К., 2003.



178

Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.4. Соціологія сімї. Гендерна соціологія.Тема 2.3. Соціологія особистості.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема 2.4. 1.Соціологія сімї.
1. Сім'я та шлюб як соціологічні категорії.
2. Функції, форми та теорії сім'ї. Основні тенденції функціонування сім'ї на

сучасному етапі.

Мета заняття:
Студенти повинні знати соціологічні категорії як сімя та шлюб, функції, форми
та теорії сім'ї.
Студенти повинні вміти охарактеризувати поняття сімя та шлюб та основні
тенденції функціонування сім'ї на сучасному етапі.

План заняття:
1. Сім'я та шлюб як соціологічні категорії.
2. Функції, форми та теорії сім'ї. Основні тенденції функціонування сім'ї на

сучасному етапі.

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: сім'я, шлюб, життєвий цикл сім'ї, розлучення,
репродуктивна поведінка.

1. Сім'я та шлюб як соціологічні категорії.
Сім'я - інститут, що переважно створює культуру і впливає на неї. Всюди, де б ви
не опинилися, сьогодні, так само як і вчора, справедливе твердження: сім'я -
першооснова будь-якого суспільства. Сім'я - це не тільки результат
найелементарніших природних емоцій людини (любові, ненависті, сексуальності,
прагнення, самотності, емоцій, пов'язаних із покаранням, жертовністю, релігійними
поглядами і т.ін.). Це також основна „територія", на якій відбувається виробництво
і відтворення поколінь, виховання і, врешті-решт, інституціоналізація людини.
Соціологія сім'ї - це галузь соціології, що вивчає формування, розвиток та
функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних і
соціально-економічних умовах.
Найважливішими об'єктами вивчення соціології сім'ї є шлюб і сім'я.
Сім'я - це форма спільності людей, яка складається з чоловіка і жінки, поєднаних
шлюбом, їх дітей, а також, в окремих випадках, з інших осіб, пов'язаних з першими
кровноспорідненими зв'язками.
Шлюб (від старослов'ян. сьлюб - дати урочисту обіцянку, «слюбитись» -
домовитись) - історично обумовлена, санкціонована й регульована суспільством
форма відносин між чоловіком і жінкою, що визначає їх права і обов'язки стосовно
один одного та дітей.
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2.Функції, форми та теорії сім'ї. Основні тенденції функціонування сім'ї на
сучасному етапі.

На сучасному етапі можна виділити такі основні функції: сім'ї:
репродуктивну, виховну (соціалізаційну), економічну і побутову, первинного
соціального контролю, духовно-емоційну, організації та проведення дозвілля,
сексуальну.
У соціології існує велика кількість класифікацій форм сім'ї. Наведемо лише
декілька з них.

За кількістю подружжів сім'ї поділяються на моногамні та полігамні.
Моногамна сім'я - це шлюб між одним чоловіком і однією жінкою.
Полігамія - шлюб між одним чоловіком і декількома індивідами: 1) шлюб між
одним чоловіком і декількома жінками - полігінія (багатоженство). 2) шлюб між
однією жінкою і декількома чоловіками - поліандрія (багатомужжя). 3) груповий
шлюб - між декількома чоловіками і жінками.

З точки зору сфери вибору подружжя шлюби поділяються на ендогамні
(взяті в межах власної спільноти) та екзогамні (між представниками різних груп).
Це приводить до виникнення двох видів сім'ї: соціально-гомогенної (однорідної) та
соціально-гетерогенної (різнорідної). За даними соціологів, гомогенні сім'ї
складають 70% від загальної кількості сімей.

За структурою влади сім'ї бувають авторитарними та демократичними (є
також поділ на патріархальну, матріархальну та егалітарну сім'ї).

Сім'я, що складається з подружньої пари та їх дітей, тобто з двох поколінь,
називається нуклеарною (від лат. Nucleus - ядро), або простою сім'єю. Нуклеарна
сім'я є зараз найтиповішою в індустріальних країнах. Сім'я, яка об'єднує дві або
більше простих сім'ї із спільним господарством і при цьому складається з трьох або
більше поколінь - прабатьків, батьків і дітей (онуків), називається розширеною сім
'єю.

Теорії сім'ї дозволяють з'ясувати місце сім'ї в житті суспільства, з одного
боку, і місце сім'ї в житті окремого індивіда, з іншого. Серед найбільш поширених
варто згадати конфліктну та психоаналітичну. Значного поширення з початку ХХ
ст. набула теорія кризи сім'ї.
Науковці звертають увагу на значну кількість змін у функціонуванні сім'ї. Це поява
нових її форм, зростання кількості розлучень, малодітність, створення сім'ї у
старшому віці. Слід зауважити, що дана теорія викликала критику багатьох
науковців, і функціонування сім'ї впродовж ХХ століття є доказом того, що
альтернативи їй людство не виробило. Саме тому серед соціологів сім'ї існують два
табори, дві парадигми - парадигма кризи сім'ї, представники якої вважають, що
сім'я не виконує своєї найважливішої функції - народження та виховання дітей, і
парадигма модернізації, представники якої вважають, що сім'я пристосовується до
соціальних змін, акцент з одних функцій переноситься на інші - зокрема, зростає
значення психотерапевтичної функції.
Узагальнення.

Характерною ознакою сучасної сім'ї є автономія її членів. Чим вищий рівень
культурно-цивілізаційного розвитку суспільства, тим більше член такого соціуму
усвідомлює себе як індивідуальність, тим більші у нього потреби у відокремленні.
В родині, зокрема, автономність виявляється в тому, що інтереси обох членів
подружжя значно ширші, ніж суто сімейні, і коло значущого спілкування для них
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виходить за її межі, їхня сімейна поведінка регулюється не стільки звичаями,
традиціями і зовнішніми впливами, скільки індивідуальними уявленнями,
естетичним ідеалом і моральними цінностями. Сім'я активно реагує на зростання
автономності своїх членів. З'являються нові форми сімейних структур: шлюбні
контракти на певний час, шлюб з трирічним випробувальним терміном (без
народження дітей), "громадянський шлюб" (тобто шлюб за згодою сторін, але без
реєстрації), "дистанційні шлюби" (окреме проживання подружжя з терміновими
зустрічами), "конкубінат"(коли сім'я розпалася і її члени мають власне життя, але
дітей виховують спільно), шлюб між особами однієї статі, груповий шлюб-комуна
тощо.

І хоча деякі вчені вже ведуть мову про занепад нуклеарної сім'ї та її зникнення,
більшість вважає, що сім'я і в майбутньому залишиться в суспільстві, але вона
втратить ореол своєї "святості", "недоторканості" та " обов'язковості" для людини.

Запитання для перевірки знань.
1. Що вивчає соціологія сім'ї?
2. Що ви розумієте під структурою сім'ї?
3. Назвіть етапи життєвого циклу сім'ї.
4. Які проблеми вивчаються при розгляді сім'ї як соціального інституту і як

малої соціальної групи?
5. Як ви ставитесь до дошлюбного співжиття?
6. Чому в сільській місцевості шлюби стабільніші?
7. Які сім'ї стабільніші: ті, що ґрунтуються на коханні, чи ті, де домінує

розрахунок?
8. Проаналізуйте основні тенденції та проблеми розвитку сучасної української

сім'ї.
9. Поясніть, у чому полягає складність процесу адаптації в перші роки

спільного подружнього життя.

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К,

2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології –

К, 2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.

Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.4. Соціологія сімї. Гендерна соціологія.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема 2.4.3.Гендерна соціологія.
1. Суть гендерної соціології та її категоріальний апарат.
2. Основні напрямки гендерних досліджень.
3. Проблеми гендерної рівності на сучасному етапі

Мета заняття:
Студенти повинні знати  суть  гендерної соціології та її категоріальний апарат та
основні напрямки гендерних досліджень.
Студенти повинні вміти охарактеризувати поняття гендерна соціологія,
гендер, "стать", "фемінність", "маскулінність", "андрогінність", "сексизм",
"біархат", "патріархат" та основні гендерної рівності на сучасному етапі

План заняття:
1. Суть гендерної соціології та її категоріальний апарат.
2. 2. Основні напрямки гендерних досліджень.
3. 3. Проблеми гендерної рівності на сучасному етапі

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: гендерна соціологія,  гендер, "стать",

"фемінність", "маскулінність", "андрогінність", "сексизм", "біархат", "патріархат".

1. Суть гендерної соціології та її категоріальний апарат.
Тендерні дослідження розпочались в західноєвропейських країнах, США та Канаді
з середини 70-х років XX ст. Починаючи з цього часу, проблемі статевих
відмінностей в світовій літературі присвячується до 1,5 тис. наукових публікацій
щорічно.
Саме поняття "гендер" у сучасному розумінні означає "співвідношення людей
різної статті", а українською мовою дослівно "рід" (чоловічий, жіночій, середній).
Сьогодні термін "гендер" застосовують для опису різноманітних перетворень у
суспільстві та державі, оскільки вони відбуваються під впливом особистості
чоловіка й жінки та їхніх відносин.
"Гендер" відрізняється від поняття "стать" (англійською "sex"), що
використовується для позначення фізіологічних відмінностей осіб. Якщо стать
задається природно, то гендер — соціально та зумовлений культурою суспільства в
конкретний історичний період. У найширшому розумінні гендер можна визначити
як змодельовану суспільством та підтримувану соціальними інститутами систему
цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та
способу мислення, ролей та відносин жінок й чоловіків, набутих ними в процесі
соціалізації.
Загалом, гендер досить складне поняття. У наукові літературі воно вживається у
кількох значеннях:
• як соціально-рольова та культурна інтерпретація рис особистості та моделей
поведінки чоловіка й жінки, на відміну від біологічної;
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• як набуття соціальності індивідами, що народилися в біологічних категоріях
жіночої або чоловічої статей;
• як політика рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, а також діяльність зі
створення механізмів щодо її реалізації.
Вважається, що термін "гендер" вперше був запроваджений у науковий оббіг
американським психоаналітиком Робертом Столлером у праці "Стать і гендер: про
розвиток мужності та жіночності" (1968). "Гендер" він розглядав як поняття, що
виражає біологічні, соціальні, культурні особливості, незалежні від тих, що
тлумачать біологічну стать. Тому не обов'язково пов'язувати буття жінки із
жіночністю, а буття чоловіка з мужньою поведінкою. Такий підхід підтримало
багато соціологів, особливо феміністичного спрямування. Саме цей підхід
започаткував новий напрям соціальних досліджень — тендерних.
Гендерна соціологія — галузь соціології, що вивчає закономірності
диференціації чоловічих і жіночих ролей, статеві відмінності на всіх рівнях та
їх вплив на людське існування, співіснування, на особливості соціальної
організації, специфіку чоловічої та жіночої соціальних спільнот.

Основне завдання тендерної соціології полягає в осмисленні радикальних
змін становища жінки, зміцнення і розширення жіночого начала в суспільстві.
Однак тендерні дослідження не є суто жіночими. Вони вивчають соціальне життя
обох статей, їхню поведінку, ролі, характеристики, спільне й відмінне між ними,
соціальні взаємовідносини статей.
Тендерні дослідження — дослідження соціальних та соціально-психологічних
особливостей жінок або чоловіків. Це дослідження засобів відображення
соціального розуміння статевих відмінностей.

До категоріального апарату тендерної соціології, крім поняття "гендер",
належать: "стать", "фемінність", "маскулінність", "андрогінність", "сексизм",
"біархат", "патріархат".
Поняття "тендер" означає рольові соціальні очікування від представників кожної
статті. Але на відміну від поняття "стать", воно стосується не біологічних
особливостей, за якими різняться чоловіки та жінки, а соціально сформованих рис.
Тобто якщо зі статтю пов'язані лише фізичні відмінності будови тіла, то з тендером
— психологічні, соціальні, культурні відмінності між чоловіками та жінками.
Поняття "маскулінність" (лат. masculinus — чоловічий, тут — мужність, сила) та
"фемінність" (лат. femina – жінка, самка, тут жіночність). Вони позначають
відмінні психологічні характеристики, історично сформовані особливостями
культури певного суспільства. Маскулінність розглядають як сукупність фізичних
якостей, моральних норм і поведінкових особливостей, властивих будь-якому
чоловікові від народження. Так, масуклінність асоціюється з активністю,
незалежністю, самовпевненістю тощо. Фемінність — це характеристики пов'язані з
жіночою статтю, що охоплюють: пасивність, м'якість, лагідність, чуйність,
емоційність тощо, а також характерні форми поведінки в кожному конкретному
суспільстві. Вищий рівень споріднення рис маскулінності та фемінності,
досягнутий однією особою, свідчить про її андрогінність (грец. androgynos —
двостатевий). Вона означає індивідуальну здатність особи залежно від конкретних
ситуативних умов діяти водночас по-жіночому і по-чоловічому. Поняття
"андрогінність" з'явилось у літературі в 70-х роках. Американський психолог
Сандра Бем була першою, хто розробив опитувальник з вимірювання
андрогінності. Її дослідження показали, що майже третина дорослих людей мають
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високі показники одночасно фемінності й маскулінності. Також виявилося, що
андрогінні люди є більш гнучкі і легше адаптуються до оточуючого середовища,
ніж ті, чиї показники були зміненими в бік маскулінності. Наприклад, люди, які
демонструють традиційні норми маскулінної поведінки, схильні до агресивної
поведінки і не схильні до співпереживань та ніжності. Ті, хто поводиться у
традиційно фемінній манері вільніше виявляють теплі почуття, співпереживання і
ніжність, проте вони менш схильні до демонстрації наполегливості та
незалежності. Андрогінні люди можуть бути незалежними і сильними та водночас
м'якими і добрими, в залежності від ситуації.
На відміну від андрогінного, маскулінний тип тендерної ролі приводить до
негативних суспільних явищ. З досліджень українського соціолога Н. Лавриненко
видно, що домінування "чоловічого" в культурі приводить до культу сили в
суспільних відносинах. Принцип насильства, який властивий маскулінному
світогляду, переноситься на взаємовідносини людини і природи, батьків і дітей,
жінок і чоловіків.
Сексизм (лат. sexus — стать) — дискримінація людей за ознакою статі.
Патріархат визначається як сімейна, соціальна, ідеологічна та політична система, в
якій жінка та жіноче завжди підпорядковане чоловікові та чоловічому. Дана
категорія є однією з найуживаніших у фемінізмі. На відміну від патріархату,
біархат є формою суспільного устрою, за якого чоловіки та жінки мають рівне
становище в суспільстві.

2. Основні напрямки гендерних досліджень.
Провідними напрямами гендерних соціологічних досліджень є вивчення гендерної
соціалізації та ідентичності, гендеру та стратифікації, визначення класової позиції
жінок у сучасних суспільствах, патріархальних суспільних відносин, гендерних
стереотипів, гендерної атрибутики як питань і явищ, що відображають зміни в
сучасному суспільстві.
Гендерна соціалізація — це процес засвоєння гендерних (соціостатевих) ролей і
відтворення типів поведінки, очікуваних суспільством від чоловіків та жінок.
Загалом гендерна соціалізація проявляється як тенденція з дитинства готувати
хлопчиків і дівчаток до різного суспільного ставлення та можливостей, що, в свою
чергу надасть їм у майбутньому різні ступені суспільного впливу та влади, залежно
від статі.

Статеві та гендерні ролі тісно пов'язані зі статевою та гендерною
ідентичністю особистості. Усвідомлення своєї належності до певної статі та
готовність дотримуватись відповідних суспільних гендерних норм називається
гендерною ідентичністю. Остання є одним з вирішальних чинників у становленні
соціальних відносин.

Гендерна соціалізація має особливості і специфічні труднощі у чоловіків та
жінок. З першими проявами усвідомлення себе представниками певної статі дитина
пов'язує це з цілою низкою ознак: з одягом, правилами поведінки, проявами
почуттів. В процесі гендерної соціалізації велику роль відіграють батьки, сімейне
оточення. Гендерні ролі батьків - найперший зразок гендерної поведінки для дітей,
які часто будують власну гендерну ідентичність згідно з батьківськими моделями
життя. Інколи життєвий сценарій дітей повторює сценарії батьків, тому що дитина
вирішила "Буду таким як тато (мама)". Діти багато в чому копіюють ставлення
батьків один до одного, формуючи стиль стосунків з протилежною статтю. Якщо



184

дитина виховується у неповній сім'ї, це призводить до прогалин у гендерному
розвиткові особистості дитини. Такі діти часто не отримують повного досвіду
міжгендерних стосунків, що може позначитися на формуванні гендерних ролей та
гендерної ідентичності, спричинити проблеми при створенні в майбутньому
власної сім'ї.
Первинна гендерна соціалізація людини починається з моменту народження. Хоча
слід відмітити, що в принципі, даний процес починається ще до народження
дитини, коли батьки купують хлопчикам одяг голубого кольору, а дівчаткам —
рожевого. Вплив одягу на поведінку дитини досить характерний. Одяг,
традиційний для хлопчиків, не обмежує рух, дозволяє дитині бути активною. Одяг
дівчинки, навпаки, сковує рухи, вимагаючи бути охайною (так, деякі батьки
полюбляють одягати дівчаток у святкові плаття і взуття), що призводить до
пасивності дівчат.
Розглядаючи процес гендерної соціалізації в дитсадку і школі виявлено, що
відбувається постійна критика фемінності хлопців (сльози) і маскулінності у дівчат
(неохайність, агресивність, зайва рухова активність). Тенденція схиляти хлопців до
вивчення точних наук, а дівчат до гуманітарних. Загалом хлопців піддають
інтенсивнішій соціалізації, ніж дівчат. На них чинять більший тиск з метою
вберегти їх від відтворення поведінки, яка суперечить чоловічим статево рольовим
стандартам і стереотипам. Підвищена увага до соціалізації хлопців є одним із
виявів закону статевої диференціації. Суть якого у визволенні хлопця з під
жіночого впливу, під яким перебувають у ранньому дитинстві всі діти. Воно
потребує додаткових зусиль як від нього самого, так і від вихователів. Дівчат же
готують до виконання господарських обов'язків (батьки, вихователі заохочують їх
участь у домашніх справах, вчать бути ніжними та охайними), а хлопців — до
позасімейної та публічної діяльності (їм надають більшої незалежності, схвалюють
активність і самостійність).
Жорсткість нормативної статево рольової диференціації стимулює підтримання
стереотипів маскулінності — фемінності їх дотримання. Невідповідність
суспільним нормам, що висуваються до гендерних ролей створює численні
суперечності між гендерними ролями людини, її гендерною ідентичністю та
соціальними очікуваннями до стандартів гендерних ролей. Такі суперечності
проявляються як різноманітні гендерно-рольові конфлікти особистості. Гендерно-
рольовий конфлікт найчастіше відбувається як суперечність між традиційними
уявленнями про гендерну роль і реальними потребами людини. Крім гендерно-
рольового конфлікту можуть виникати інші види дисгармоній, зокрема статеві
девіації. Статеві девіації — це відхилення від нормативів статевих і гендерних
ролей. До статевих девіацій можна віднести транссексуалізм, гомосексуалізм та
трансвестизм.
Отже, гендерна соціалізація та розвиток гендерної ідентичності особистості — це
складні і різноманітні процеси, які підлягають багатьом закономірностям і на їх
шляху виникають багато суперечностей, проблем, дисгармоній. Знання цих
закономірностей має допомогти уникненню цих проблем і суперечностей розвитку,
гармонійності стосунків особистості із соціальним світом.
Значно впливають на гендерну соціалізацію гендерні стереотипи.
Гендерні стереотипи — узагальненні уявлення, що сформувалися в культурі по
відношенню до поведінки чоловіка і жінки.
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У суспільній свідомості стереотипи функціонують як стандартизовані уявлення про
моделі поведінки та риси характеру відповідно до понять "чоловіче" та "жіноче".
Погляди на гендерні стереотипи філософи, психологи трактували відповідно до
своєї епохи. Платон перший помітив різницю між жінкою і чоловіком відносно їх
соціальної ролі в суспільстві. Він також вважав, що жінка у всьому безпорадніша
ніж чоловік. Більшість мислителів трактували чоловічі відмінності як зачин,
початок чогось, а жіночі відносять до відтворюючого елементу.
Наукове вивчення гендерних стереотипів почалося в середині 50-х років XX ст.,
коли американські соціологи Мак Кіта Шерріфс визначили типово чоловічий та
типово жіночий образи. Так, типово чоловічий образ – це риси, пов'язані з
компетентністю, раціональними здібностями, активністю і результативністю.
Жіночий образ характеризують соціальні і комунікативні навички, теплота,
емоційна підтримка.
Стереотипи дуже повільно змінюються, але така тенденція у сучасних суспільствах
існує. Наприклад, змінюється ідеал "істинної жіночності", якому в XIX ст. були
властиві шляхетність, покірливість, відданість чоловікові. Водночас у жіночій
свідомості з'явились нові риси: інтелектуальність, енергійність, підприємливість.
Стереотипи маскулінності також зазнають певних змін. Традиційна маскулінність
на передній план висувала фізичну силу, нестриманість у вияві почуттів. Сучасна
маскулінність віддає перевагу інтелекту, а не фізичній силі, вимагає виявлення
ніжності, такту, стриманості. Отже, можна сказати, що маскулінність на рівні
буденної свідомості ототожнюється з активністю, а фемінність з пасивністю та
репродуктивністю.
Стереотипи створюються суспільством штучно, формуючись протягом багатьох
років, важко піддаються коригуванню або ліквідації, обмежують свободу,
прийняття рішень у різних сферах життєдіяльності. Вони діють як соціальні
очікування та відіграють активну роль у формуванні соціальної поведінки людини.
Якщо реальна поведінка не збігається з нормативними, то суспільство здійснює
певний тиск на свідомість людини, використовує певні санкції. В сучасному
суспільстві ці санкції носять переважно психологічний характер: осуд, негативні
оцінки тощо. Як результат — людина переживає почуття провини, сором,
внутрішні чи зовнішні рольові конфлікти. Щоб уникнути неприємних переживань,
людина прагне задовольнити суспільні очікування, засвоюючи більш-менш
адекватні суспільним вимогам форми гендерно-рольової поведінки.
Отже, суспільні стереотипи стосовно жіночих і чоловічих гендерних ролей здатні
впливати на гендерний розвиток людини. На індивідуальному рівні традиційні
гендерні стереотипи обмежують розвиток особистості, можливості самореалізації,
вибору моделей та манер поведінки, видів професійної діяльності, кар'єрного
просування, звужують або розширюють економічні, політичні та соціальні
можливості людини. На рівні міжособистісних відносин стереотипні уявлення
обмежують прояви тих соціально-психологічних рис, що їх вважають
непритаманними цій статті. Внаслідок чого, наприклад, чоловіки мають набагато
менш близькі й емоційні зв'язки з дітьми, батьками, друзями. Натомість жінку,
котра у взаємовідносинах з іншими проявляє принциповість, твердість,
незворушність, сприймають як відхилення від норми, як жінку, що втрачає
жіночність.
Фахівці вважають, що є два основні способи руйнування традиційних уявлень про
маскулінне та фемінне у суспільстві. Перший — просвітництво, поширення
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науково обґрунтованих знань з метою привернути увагу людей до нерідко
упереджених та хибних стереотипних уявлень та їхнього впливу на ставлення до
себе та інших. У цьому могли б допомогти ЗМІ. Однак, сьогодні ЗМІ в Україні є
трансляторами традиційних гендерно-рольових стереотипів. Другий, значно
ефективніший, спосіб руйнування традиційних уявлень полягає в забезпеченні й
заохочуванні в громадській сфері суспільства багатьох прикладів успішного
виконання гендерно нетрадиційних ролей. Це можливо лише при підтримці
владних органів, політичних партій та громадських організацій.
Крім питань гендерної соціалізації та гендерних стереотипів, суттєвим є питання
гендеру та стратифікації, гендеру та класу. Зумовлено це тим, що сучасний вимір
соціального становища родини, жінки заснований на соціальному становищі її
чоловіка, відповідно визначається її класова позиція. Але на стратифікаційні
процеси впливають і такі чинники, як гендер, етнічне походження, віросповідання.
Наприклад, чоловіки мають набагато вищі можливості у службовому просуванні,
ніж жінки.. Образ ділової жінки, яка досягла великих успіхів, залишається
"мужеподібним". Вчені дослідили, що гендерні стереотипи, які зображують жінок
непридатними для ролі керівникам досить сильні в суспільстві.. Прийнято вважати,
що місце жінки в дома або жінки погані лідери та не підходять для відповідальної
роботи, через це їх не призначають на керівні посади. Останні дослідження
підтверджують, що успішний керівник має мати, на думку оточуючих, риси
особистості, які вважаються швидше чоловічими, ніж жіночими. Більшість людей,
коли їх просять подумки намалювати портрет керівника, уявляють чоловіка, а не
жінку. Цей початковий образ лідера може впливати на відношення працедавця до
жінок, які претендують на лідерські посади. Так, наприклад, влада у нас
асоціюється в основному з чоловіками, а не з жінками. Програвати жінці в
змаганні, особливо чоловікові з традиційними, консервативними поглядами на
стосунки між статтями, майже завжди означає заниження самооцінки, у
відповідності із стереотипами, які існують в культурі суспільства. Зарубіжні
дослідження зафіксували різницю у сприйнятті особистості керівника в залежності
від статті. Про чоловіка-керівника найчастіше висловлюються позитивно, ніж про
жінку. Тому жінці, яка стала керівником, потрібно кожного дня підтверджувати
свої професійні та особистісні якості. Вимоги до неї значно більші, ніж до
чоловіка-керівника.

3. Проблеми гендерної рівності на сучасному етапі.
Сьогодні ми живемо в часи швидких змін. Звісно ж змінюються і взаємовідносини
між чоловіками та жінками в усіх сферах життєдіяльності суспільства.
Утвердження гендерної рівності — важливий напрямок в Україні за останні роки.
Це питання проходить крізь всі проблеми сьогодення і є актуальним в житті
кожного з нас. На суспільному рівні декларовані права та можливості особистості,
незалежно від статі, реально не дотримуються, упереджене ставлення й гендерна
дискримінація продовжують відтворюватися, жінки та чоловіки як соціальні
спільноти загалом мають неоднаковий доступ до соціальних статусів, ресурсів,
привілеїв, престижу, влади. Інтеграція української держави у світове
співтовариство вимагає переосмислення місця і ролі жінок у суспільстві, їх
рівноправну участь у всіх сферах життєдіяльності, і, зокрема, в політиці і
державотворенні. Однак, сучасне становище чоловіків і жінок у суспільстві, змісті
суть тендерних стереотипів, поширених серед населення, офіційна тендерна
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політика дають підстави вважати, що станеться це не скоро. Підґрунтям для такого
висновку є стан тендерних відносин в економічній, соціальній, правовій та
політичній сферах українського суспільства, а також стан громадської свідомості,
де досі успішно відтворюється низка глибоко вкорінених тендерних стереотипів.
Соціальна дискримінація означає обмеження або втрату прав за тендерною
ознакою у всіх сферах життя: трудовій, соціально-економічній політичній,
духовній, побутовій. Соціальна дискримінація призводить до зниження
соціального статусу і є однією з форм насилля над особистістю.
Витоки соціальної дискримінації потрібно шукати ще в стародавні часи. Вже тоді
вчені та політики прикривали нерівноправне положення жінки в суспільстві
дискусіями про те, чи є жінка людиною і чи має вона душу. Погляд на жінку як
неповноцінну істоту знайшов своє відображення в теологічних і філософських
працях стародавнього світу. Так, наприклад, Сократ говорив: "Три речі можна
вважати щастям: що ти не дика тварина, що тигрек, а не варвар, і що ти чоловік, а
не жінка".
З часів Сократа вже пройшло два з половиною тисячоліття але дана проблема не
втратила свою актуальність. Це, зокрема, підтверджує і прийняття світовою
спільнотою певних нормативних документів, що мають на меті зрівняння чоловіків
та жінок у можливостях.
Загалом можна прослідкувати таку хронологію подій щодо вивчення світовим
співтовариством становища жінок в суспільстві.
1946 p.- створена Комісія ООН для спостереження за положенням жінок і сприяння
реалізації їх прав. 1975 p.— міжнародний рік жінки.
1979 р. — Генеральна Асамблея ООН приймає Конвенцію 11 Про ліквідацію всіх
форм дискримінації відносно жінок". Україна ратифікувала дану Конвенцію в 1980
р.
Реальним поштовхом для активізації державної політики щодо підвищення статусу
жінки в суспільстві була 4 всесвітня конференція ООН з проблем жінок (1995), яка
проходила в Пекіні. Уряди країн учасниць взяли на себе зобов'язання щодо
впровадження затвердженої на конференції Пекінської декларації. В ній
проголошувалось:
1) в державах повинна дотримуватись рівність прав жінок і чоловіків у всіх сферах
життя;
2) жінки повинні розглядатися не лише як об'єкти, але й суб'єкти змін;
3) кожне суспільство повинне використовувати модель розвитку з врахуванням
тендерного фактору - розширенням вибору для жінок і чоловіків на рівній основі.
1996 р. — прийнято національний план дій на 1997-2000 pp. по покращенню
положення жінок і підвищення їх статусу у суспільстві.
1997 р. — створено Координаційну раду по питаннях жінок при Міністерстві
України у справах сім'ї та молоді.
1998 р. – реорганізація Координаційної ради в Раду рівних можливостей (Гендерна
раду).
2000 р. — спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН приймає документ "Жінки в
2000р.: рівність між жінками і чоловіками, розвиток і мир у XXI ст."
У вересні 2000 р. на Всесвітньому саміті ООН було прийнято документ "Пакт
розвитку тисячоліття", який підписав серед інших і президент України.
Перспективи у цьому документі, окреслені до 2015 р. Серед Цілей Розвитку
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тисячоліття "Розвиток гендерної рівності та надання повноваження жінкам". Отже,
Україна Серед взяла на себе зобов'язання щодо просування тендерної рівності.
Положення про рівність статей прямо чи концептуально зафіксовані в окремих
статтях Конституції України в розділах, які визначають організацію, здійснення
державної влади та місцевого самоврядування. Принцип рівноправності є
підгрунттям всіх статей Конституції України, які регулюють політичні, соціально-
економічні й інші права людини. Однак закріплення рівності в правах не розв'язує
проблеми реальної рівності. Досвід радянської держави показує, що отримання
жінками однакових з чоловіками прав не ліквідувало всіх видів дискримінації щодо
жінок. Крім закріплених рівних прав, необхідно надати представникам обох статей
рівні можливості для їх реалізації.
У сучасних умовах вже формується система гендерних норм, спрямованих на
ліквідацію розриву в становищі жінки та чоловіка, подолання всіх форм
дискримінації щодо статей у всіх сферах суспільного життя. З 1970-х років
спеціальні закони з рівних прав і можливостей ухвалено в Швеції, Данії, Норвегії,
Фінляндії, Франції, Німеччині та інших країнах. У руслі цих процесів намагається
рухатись й Україна: протягом 1999 — 2005 років до Верховної Ради в порядку
законодавчої ініціативи подано шість законопроектів з гендерної рівності. Проте
жодного з них не підтримали депутати.

Кожна держава, орієнтована на утвердження себе як демократичної,
соціальної та правової, для забезпечення рівних прав і можливостей виробляє
тендерну політику. Державна гендерна політика — це діяльність (або бездіяльність
у разі навмисного не впровадження такої політики) державних інституцій,
спрямована на здійснення та гарантування рівних прав, свобод і можливостей для
жінок і чоловіків, утвердження гендерної демократії та формування гендерної
культури в суспільстві. Оскільки реальне становище жінок суттєво відрізняється
від становища чоловіків, то особливий наголос у структурі гендерних стратегій та
їх реалізації ставиться завжди на політиці щодо поліпшення становища жінок.
Водночас така справедливість не унеможливлює, а, навпаки, передбачає в
структурі гендерної політики оновлення становища чоловіків стосовно формування
гендерно-якісніших, адекватних потребам сучасності світогляду, поведінки,
громадських та державних форм діяльності, долання неадекватності сприймання
ними сучасних перетворень, насамперед у сфері тендеру.
Основними елементами державної гендерної політики є:
• політика щодо жінок, забезпечення їм рівного соціального статусу з чоловіками
шляхом гарантування можливостей для їх рівноправного розвитку як соціально-
демографічної групи;
• політика щодо чоловіків, формування у них гендерної свідомості, культури
гендерної поведінки, орієнтації на паритетність відносин з жінкою;
• державно-правове регулювання гендерних відносин;
• сприяння розвиткові гендерної демократії та гендерної культури в суспільстві.
Оскільки в системі відносин статей найдискримінованішими в суспільстві є жінки,
то в структурі державної гендерної політики цій статі приділяється особлива увага.
Державна політика щодо жінок — складова соціальної політики, спрямована на
подолання гендерної нерівності в становищі жінок для забезпечення їм рівного
соціального статусу з чоловіками через гарантування можливостей їх
рівноправного розвитку.
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Однією з перешкод розвитку політичної участі жінок в органах влади залишається
стійкий стереотип, який характерний як для чоловіків, так і для жінок, що політика
і державне управління — це сфера чоловічої діяльності. Згідно з даними
соціологічних опитувань так вважають майже 70% громадян України. Не
дивлячись на це за останні роки жінки наполегливо намагаються увійти у велику
політику та закріпитися на різних політичних рівнях. На перших українських
виборах депутатів до Верховної Ради було обрано лише 11 жінок. Але з року в рік
участь жінок в політичному, громадському житті України постійно зростає.
Сьогодні у Верховній Раді України засідає 36 жінок, що складає 8% від загальної
кількості депутатів. Отже, сучасний парламент тендерно розбалансований. Це
дозволяє зробити висновок, що у своїй діяльності він буде мало перейматися
тендерними проблемами країни, ухваленням тендерного законодавства. Зазначимо,
що український парламент за тендерним складом знаходиться на тендерній
периферії Європи і навіть Азії. Це доводить тендерний рейтинг України серед
інших країн. Як свідчать дані ООН, за рейтингом щодо гендерної збалансованості в
парламенті Україна займає І02-е місце серед країн світу. Для порівняння: Росія —
78, Білорусь—74, Угорщина—75, Казахстан — 73, Литва — 71.
Поява на політичній арені України жінки-лідера сталася 14 квітня 1998 p., коли
парламент України обрав Ніну Карпачову Уповноваженим Верховної Ради з прав
людини. Перша жінка-міністр в Україні Сюзанна Станік, була призначена на цю
посаду у вересні 1996 р. при створенні Міністерства у справах сім'ї та молоді.
Президентські вибори 1999 р. продемонстрували участь жінки-претендента на
посаду президента України — Наталії Вітренко. Згідно до указу Президента
України від 15 грудня 1999 р. "Про склад Кабінету Міністрів України" до нового
складу увійшли дві жінки. Віце-прем'єр-міністром стала Юлія Тимошенко. Остання
займала також посаду прем'єр-міністра України впродовж лютого - вересня 2005 р.
Але не зважаючи на те, що активність жінок в політичному житті України зростає,
їх роль та участь у законодавчому процесі ще дуже слабка. Адже невелика
кількість жінок в парламенті України не може достатньою мірою професійно
впливати на процес вироблення та прийняття законів.
На місцевому рівні ситуація більш оптимістична. Статистичні дані свідчать, що
чим нижчий рівень органів місцевого самоврядування, тим вони доступніші для
жінок.
Які ж чинники забезпечують чоловікам переваги у входженні до владних структур?
До основних таких чинників можна віднести: історичну традицію чоловічого
домінування; зосередженість основної частини власності й управління економікою
в чоловічих руках; обмеженість тендерного світогляду у чоловіків загалом;
обмеженість політичних поглядів і пріоритетів лідерів жіночих організацій;
поширення традиційних поглядів про сферу діяльності жінки як передусім
"приватну", а чоловіка — як "публічну". Державна влада на глобальному й
регіональному рівнях залишається чоловічим простором діяльності, де чоловік
самореалізується, будуючи свою кар'єру.
Загалом сходження по соціальній драбині для жінок є справою складною. Ділова
жінка повинна постійно доводити собі та іншим, що займається саме своєю
справою. Причиною близько 1/3 нервових зривів жінки-лідера є поєднання ролей
керівника на роботі та виконавця в дома. Особливо важко молодим жінкам. їм
постійно доводиться робити вибір між розумом та почуттями, тобто якщо жінка
вибирає кар'єру, то перед нею закономірно постає питання "А як же сім'я?" Адже в
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нас побутує думка, що якщо жінка — успішний керівник, значить, вона, неодмінно
є нещасливою в особистому житті. Але звичайно це більш соціальний міф ніж
реальність. Думка про те, що кар'єрне зростання і сімейне щастя не сумісні, не має
під собою логічного обґрунтування. Оскільки сімейне щастя і кар'єра — це різні
форми реалізації особистісного потенціалу людини, які в повній мірі можуть
примирятись один з одним. Однак, жінки все ж таки залишаються поки що
заручниками даного стереотипу суспільної свідомості.
Західні дослідники вважають, що основною перешкодою у діловій кар'єрі для
жінок, є невміння дівчат, а потім і жінок ладити між собою, грати в команді,
проявляти терпіння до недоліків та вад інших людей. Ще одним недоліком є
консерватизм, схильність звертати увагу на дрібниці та емоції, а не на широке поле
проблеми. І нарешті, жінка-лідер досить часто демонстративно ігнорує і навіть
протистоїть можливому співробітництву з чоловіками, підсвідомо оберігаючи свою
"територію" від суперника іншої статі.

Разом з тим, жінка має й переваги, реалізувавши які вона може стати
хорошим керівником. Жінка-лідер володіє гнучким соціальним інтелектом, вона
тонше відчуває нюанси взаємовідносин, в тому числі і відносин до себе. Жінки
вміють добре оцінювати і прогнозувати поведінку інших людей. Вона володіє
більшою контактністю і практичністю мислення. Якщо чоловік схильний будувати
стратегічні плани, враховувати довгострокову перспективу, то жінка надає
перевагу конкретному гарантованому результату, "тут і зараз". Жінки краще ніж
чоловіки контролюють свої та чужі помилки; вони, як правило краще формулюють
свої думки і виражають ідеї. Крім того, помічено, що жінка менше, ніж чоловік,
реагує на залицяння та сексуальні домагання у ділових відносинах — вона чітко
розмежовує роботу і розваги.
Під впливом трансформаційних процесів, які відбуваються сьогодні в країні,
змінюється традиційний тип жінки-лідера. Сьогодні це яскрава особистість: вона
жіночна, не жорстока, інтелектуально та фізично є активною, самостійна у
рішеннях, прекрасно відчуває настрій інших. Вона готова ризикувати,
цілеспрямована, впевнена в собі, адекватно реагує на критику, зауваження та
образи. Вміє оперативно переключатися з однієї соціальної ролі (керівник, ділова
жінка) на іншу (дочка, мати, дружина), впевнена в розумінні, підтримці та
допомоги з боку чоловіка та дітей.
Щодо мотивації трудової діяльності, то найбільш вагомим з діяльності ділових
жінок є матеріальний мотив, який має психологічний відтінок: їм подобається
самим забезпечувати, влаштовувати своє життя і залишатись незалежними. На
другому місці мотив морально-етичного плану: жінки працюють тому, що завдяки
роботі відчувають себе потрібними для суспільства і не уявляють своє життя без
роботи. На третьому місці — мотиви, які можна назвати "компенсаторськими":
завдяки роботі жінки не відчувають себе одинокими, на роботі вони забувають про
домашні та особисті проблеми.
Жінки пізно починають робити кар'єру. Досить часто лише після десяти років
професійної діяльності вони насмілюються зайняти більш високе становище.
Більшість жінок досить пасивні. Замість того, щоб здійснювати самостійні спроби,
вони дозволяють подіям йти послідовно. Жінки-керівники зазначають, що
визначальним фактором професійного успіху є їх самореалізація. В результаті вони
перестають цікавиться більш істотними речами у своєму оточенні, наприклад,
такими як неформальна система відносин.
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Це підтверджують і останні дослідження американських соціологів щодо
мотивацій чоловіків та жінок в трудових колективах. Для цього вони виділили три
різних мотивації:
1- конкурентність - орієнтація на докладання всіх зусиль для досягнення успіху;
2- орієнтація на успіх - бажання виграти і уникнути невдачі;
3- орієнтація на мету — прагнення до реалізації особистісних цілей.
Провівши опитування, вчені отримали такі відмінності між чоловіками та жінками.
1 - у чоловіків порівняно з жінками вищий рівень орієнтації на успіх і прагнення до
конкуренції, в той час яку жінок вищий рівень орієнтації на досягнення
особистісних цілей.
2- чоловіки більше проявляють активність та досвід в колективних видах роботи.
Виходячи з сказаного, можна зробити висновок, що чоловіки більш схильні до
соціальних порівнянь та орієнтовані на успіх, в той час як жінки більш зацікавлені
в особистісному самовдосконаленні .
Ще одна типова різниця між чоловіками та жінками належить до поняття
"особистісна стратегія". Чоловіки визначають її як досягнення поставленої мети.
Коли перед ними стоїть нове завдання, вони постійно задаються питанням: "Що
мені це дасть в майбутньому?" Цей розрахунок на перспективу відсутній у
роздумах жінок. Вони думають лише про те, як можна краще вирішити проблему
наданий момент, не враховуючи як ця проблема дасть про себе знати в
майбутньому. Жінки часто зазначають, що робота дозволяє їм проявляти творчість,
ініціативу, викликає поважне відношення зі сторони знайомих, друзів і близьких.
Рівноправне положення жінок в суспільстві істотно змінює традиційні уявлення
про такі риси, як жіночність та мужність. Жінці-лідеру тепер більше притаманні
моделі поведінки, які раніше закріплялись за чоловіками, наприклад: незалежність,
здатність приймати самостійні рішення і відстоювати свою думку. Сучасний образ
життя вимагає поєднання різних стилів керівництва. Сучасну жінку-лідера
відрізняє, передусім, глибоке усвідомлення необхідності рівних прав з чоловіками і
здатність до участі у всіх сферах суспільства. Іншою важливою рисою є визнання
необхідності поєднання різних соціальних ролей — лише активної учасниці
трудового і суспільного життя, але й господині дому, матері. Жінки вибирають
різні варіанти поєднання цих ролей. Конкретний вибір життєвого шляху жінка
робить сама відповідно зі своїми особистісними якостями, смаками, вподобаннями,
обставинами життя, проте можливість такого вибору залежить від того, яку
економічну і моральну підтримку нададуть їй держава і суспільство на кожному з
обраних нею шляхів.
Аналіз даних опитувань 175 жінок-депутатів та державних службовців різного
рівня дає можливість визначити основні перешкоди для жінок на державній службі
. Зокрема, до основних перешкод жінки віднесли: матеріально-фінансові труднощі;
брак часу; поєднання домашніх і службових обов'язків; існування офіційних та
"справжніх" правил просування по службі; вплив традиційного оточення на
робочому місці; завищені вимоги та прискіпливе ставлення до жінки-керівника;
закомплексованість та відсутність впевненості у собі; складні міжособистісні
стосунки з керівництвом (відсутність підтримки, розуміння). Найбільш суттєвими з
них є: вплив традиційного оточення на робочому місці; подвійне або потрійне
навантаження; суто професійні проблеми.
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Щодо впливу традиційного оточення на робочому місці, то традиційна чоловіча
культура створила три суттєвих бар'єри на шляху рівності між чоловіком та
жінкою.
По-перше, робота в державній службі робить різний вплив на чоловіків та жінок.
Вважається, що жінки більш відповідальні, більш точні, більш наполегливі у
виконанні завдань. Але при високому освітньому рівні жінок, їх хочуть бачити
залежними, корисними, вихованими та скромними виконавцями; чоловіків же
закликають бути незалежними, самовпевненими, здатними до конкуренції тощо.
По-друге, жінки на відповідальних посадах вважають, що треба бути готовою до
підвищених вимог порівняно з чоловіками-колегами. Жінки, як правило, повинні
спочатку продемонструвати свою компетентність, в той час, коли чоловікам
достатньо потенційної компетенції для підвищення або нового призначення. Існує
тенденція карати жінок за їх помилки серйозніше ніж чоловіків. А це потребує
підвищеної вимогливості до себе і до інших.
По-третє, що моральність та висока посада - речі не сумісні.
Щодо подвійного навантаження. За даними дослідження серед основних перешкод
професійного зростання на державній службі, головною є брак часу. Опитування
показало, що 85% жінок мають сім'ї, 15% самітні, 28% мають неповнолітніх дітей.
Тому їм потрібно поєднувати сімейні справи з роботою. Дехто з жінок
відмовляється від кар'єрного зростання тому, що не може перекласти домашні
обов'язки на інших членів сім'ї. Так, дослідження, показало, що жінки, які
працюють на посадах спеціалістів в органах місцевої адміністрації витрачають на
сімейні та батьківські обов'язки в середньому 45-55 годин на тиждень. Жінки, що
займають керівні посади, витрачають на це часу меншу — 20-25 годин.
Здебільшого вони поділяють, а при необхідності можуть перекласти виконання цих
обов'язків на членів своїх сімей. Тому більшість жінок у нас працюють в режимі
подвійного навантаження. А це призводить до постійного емоційного та фізичного
перенапруження та перевтомлення.
Суто професійні проблеми. Значна частина опитуваних протягом останніх 8-10
років не мала можливості підвищити свій професійний рівень. Тому доводиться
самотужки вдосконалювати свої професійні знання та навички. А це
унеможливлює просування жінок по службі. Крім того, актуальною для жінок є
загроза скорочення. Вона в першу чергу стосується жінок, які працюють на
другорядних посадах, і, які традиційно поступаються чоловікам у
конкурентоспроможності.
Загалом, розрізняють декілька видів дискримінації статей у сфері зайнятості: в
оплаті праці, при влаштуванні на роботу, при скороченні персоналу, при
просуванні на посадах, у підвищенні кваліфікації. Патріархальний суспільний
устрій сформував стереотип нормального сприйняття ситуації, коли в жінки немає
роботи. Упереджене ставлення до можливостей жінок працювати і здійснювати
кар'єру легко виправдовується завдяки дуже поширеному переконанню, що кожна
жінка — це насамперед матір, людська істота, яка задля соціальної самореалізації
повинна мати дітей. Усі інші соціальні ролі — другорядні, меншо-вартісні і за
певних умов їх можна знехтувати.
Дискримінація жінок у сфері праці та зайнятості має свої наслідки. Класифікацію
наслідків соціальної дискримінації можна виділити за певними критеріями:
1) за часом виникнення: наслідки віддаленні і безпосередні. До віддалених
належать: погіршення положення жінки в суспільстві, зниження її соціального
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статусу; суїцидність; "вимивання" жінок із сфери управління і владних інститутів;
повільний розвиток жіночого підприємництва. Безпосередні наслідки: приниження
гідності жінки; психологічні стреси; посилення економічної залежності від
чоловіка; обмеження самореалізації; міграції жіночої робочої сили.
2) за сферами прояву: дискримінація виробнича та побутова.
3) за зв'язками з соціальними цілями: прямі та побічні, негативні та позитивні
наслідки. Щодо позитивних можна відзначити створення жіночих рухів,
неурядових організацій по боротьбі з дискримінацією та насиллям, створення
центрів допомоги жінкам.
Вивчаючи матеріал, який було отримано в ході опитування, експерти дійшли
висновку, що жінкам дозволяє впоратися з цими проблемами, як правило,
особистий оптимізм, належний освітній та професійний рівень, а також підтримка
членів сім'ї, друзів.
Які зміни відбуваються в жінці, в епоху кардинальних перетворень соціуму? Жінка
перестала жалітися, вона стала задавати питання, разом з тим вона визнає за собою
право бути слабкою.
Таким чином, українській жінці сьогодні живеться досить нелегко, на її плечах
лежить тягар економічних, соціальних та інших проблем. Жінці, жінці-матері, в
першу чергу, потрібна серйозна, всебічна підтримка зі сторони держави і
суспільних організацій. Інтереси жінок повинні активно лобіюватися на рівні
представницьких, виконавчих, судових органів державної влади, в ЗМІ, в сфері
освіти та виховання. Французький мислитель Франсуа Марі Шарль Фур'є у XIX ст.
сказав: "Соціальний прогрес і зміни періодів здійснюються пропорційно прогресу
жінок до свободи, а падіння соціального устрою здійснюється пропорційно
зменшенню свободи жінок".
Запитання для перевірки знань.
1. У чому специфіка тендерного підходу до аналізу соціальних процесів у
суспільстві?
2. Яку роль у формуванні гендерної ролі відіграють загальноприйняті стереотипи?
3. Опишіть фемінні та маскулінні тенденції сучасного суспільства.
4. Чи можлива рівність статей у сучасному українському суспільстві?
5.Назвіть шляхи поліпшення гендерної політики.
6.Що вивчає гендерна соціологія
7. У чому виявляються відмінності соціальних ролей чоловіків і жінок.
8.Під впливом яких факторів формуються гендерні стереотипи
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Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.5. Соціологія гуманітарної сфери.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема 2.5.1. Соціологія культури.
1. Поняття культури
2. Типи та форми культури
3. Елементи культури
4. Функції культури

Мета заняття:
Студенти повинні знати  поняття культури, типи та форми культури, елементи
культури та функції культури
Студенти повинні вміти охарактеризувати поняття культури, типи та форми
культури, елементи культури та функції культури

План заняття:
1. Поняття культури
2. Типи та форми культури
3. Елементи культури
4. Функції культури

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: культура, культура елітарна, народна культура,
девіантна культура.

1.Поняття культури.
Поняття культури є надзвичайно широким, бо культурне охоплює соціальне

в усіх його формах і на протязі усієї історії існування людства. За свідченням
німецького лінгвіста І.Нідермана, термін "культура" як самостійна лексична
одиниця існує лише з XVIII ст. Раніше цей термін зустрічався тільки у
словосполученнях на означення функції чогось: cultura juris (вироблення правил
поведінки), cultura scientiae (здобуття знань, досвіду), cultura literarum
(удосконалення мови) і т. п. У більшості лінгвістів не викликає сумніву те, що
своїм походженням слово "культура" (лат. cultura — виховання, освіта, розвиток,
шанування) зобов'язане латинським словам colo, colère (вирощувати, обробляти
землю, займатися землеробством). Отже, здавна під культурою розумілися всі ті
зміни в навколишньому середовищі, які відбувалися під впливом людини, на
відміну від змін, викликаних природними причинами.

Але з XVIII ст. термін "культура" почав застосовуватися щодо людей та їх
творчої діяльності, він набув узагальнюючого значення і ним стали називати все
створене людиною. При такому підході культуру можна розглядати як створену
людиною "другу природу", як увесь створений людиною світ.
На думку О. Якуби, поняття культури означає якісну характеристику суспільства,
виражає міру його прогресу, рівень досягнень, зв'язки та відносини. У найбільш
загальному розумінні цього слова культура—це системна інтегративна якість
суспільства, втілення досягнень в його розвиток.
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Дещо в іншому аспекті розглядає поняття культури Н.Смелзер, один з
найвизначніших представників американської соціологічної думки. Порівнюючи
тваринний світ і світ людини, він зазначає, що поведінка тварин переважно
інстинктивна. Натомість людська поведінка значно менше обумовлена прямим
генетичним контролем. Що ж формує поведінку людини, організує людське життя?
Функцію, яку в житті тварин виконує генетично запрограмована поведінка, в житті
людей здебільшого здійснює культура. Тому Смелзер визначає культуру як
систему цінностей, уявлень про світ і правил поведінки, спільних для людей,
пов'язаних певним способом життя. Отже, тут підкреслюється, що культура, по-
перше, створюється людьми, а по-друге, цій культурі навчаються. Оскільки
культура не набувається біологічним шляхом, кожне покоління відтворює її і
передає наступним поколінням. Цей процес є основою соціалізації.

Отже, в соціології культуру визначають як освоєння, гуманізація людиною
природи, вдосконалення всього того, що людина вважає природно даним, того, що
стихійно виникло в природі, суспільстві, особі; все, створене руками і розумом
людини.

Культура розглядається в соціології як складне динамічне утворення, що має
соціальну природу і знаходить вираз у соціальних відносинах, скерованих на
створення, засвоєння, збереження і розповсюдження матеріальних предметів і
духовних феноменів.

Сфери прояву людської культури
Можна виділити три основні сфери прояву людської культури:
- ставлення людей до природи (передбачає гармонію зв'язків між людиною і
природою);
- ставлення до інших людей (має на меті оптимізацію міжособистісних,
міжетнічних, міждержавних відносин, створення культурного клімату
взаємовідносин у колективі, сім'ї, в побуті);
- ставлення людини до самої себе (скероване на самопізнання, самовиховання,
самовдосконалення, саморозвиток)6.
2. Типи та форми культури

В залежності від рівня, масштабів, форм соціальної взаємодії розрізняють
типи та форми культури. Основними типами культури є:
- загальнолюдська культура (у сенсі культури, створеної людством протягом всієї
історії його існування);
- суперкультура (у значенні культури, створеної конкретним суспільством, яка
передається з покоління в покоління);
- субкультура (в розумінні культури як сукупності переконань, цінностей, норм"
зразків поведінки, характерних для певної соціальної спільноти; приклад:
національні, професійні субкультури);
- контркультура (у сенсі культурної моделі певної групи, яка протистоїть або
знаходиться в конфронтації до панівної су пер культури. Смелзер наводить
приклад відомої контркультури в західному суспільстві — богеми, а в ній — стиль
життя і поведінки хіпі. Для їх культури характерним є прагнення до самовияву,
бажання жити сьогоднішнім днем, вимога цілковитої свободи, любов до екзотики.
Це входить у конфлікт з такими цінностями панівної західної культури, як
самодисципліна і самообмеження і т. ін.);
- девіантна культура (як різновид субкультури; притаманна групам з соціально
відхиленою поведінкою; приклад—стиль життя кримінальних угрупувань);
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- особистісна культура (мається на увазі культура конкретного індивіда).
Історично склалися дві форми культури: висока (елітарна) та народна

(фольклорна). Елітарна культура включала в себе перш за все класичну музику,
живопис, літературу, які створювалися професіоналами високого рівня. Народна
культура включала фольклор, пісні, танці, міфи, казки, які створювали люди у
повсякденному житті. Як правило, елітарна культура створювалася та задовольняла
потреби не багатьох, народна ж була пов'язана з життям широких народних мас.
У сучасному суспільстві у зв'язку з розвитком засобів масової інформації виникає
ще одна форма — масова культура, котра апелює до всіх і розрахована на масове
споживання.
3.Елементи культури

Основними складовими або елементами культури є:
1. Мова як система знаків, наділених певним значенням, котрі використовуються
для збереження, перетворення та передачі інформації.
2. Цінності, що включають життєві цінності (уявлення про щастя, про мету, про
сенс життя); вітальні (цінності здоров'я, безпеки, добробуту, сім'ї, цінності освіти,
правопорядку та ін.); цінності громадського покликання (соціальне становище);
цінності міжособистісного спілкування (чесність, доброзичливість); демократичні
цінності (свобода переконань, слова, політичного вибору); партикулярні цінності
(віра в Бога).
3. Норми, що уособлюють вимоги до поведінки. Це волевиявлення, яке дає змогу
здійснювати соціальний контроль І демонструє зразки поведінки.
4. Складні зразки поведінки: звичаї, традиції, обряди. Звичай являє собою звичну
соціальну регуляцію, яку взято з минулого. Традиції— елементи спадщини, що
передаються від покоління до покоління і утворюють спадковий зв'язок в історії
людства. Обряди — стереотипи символічних колективних дій, які виражають
почуття.
4. Функції культури

Закінчуючи аналіз основних понять і категорій соціології культури, вкажемо
на соціальні функції культури:
- пізнавальна (дослідження в галузі культури дають можливість адекватно судити
про суспільство в цілому, його спільноти, групи, особистість зокрема);
- функція соціальної пам'яті або передавання соціальної спадщини;
- освітньо-виховна (саме культура робить людину людиною в процесі соціалізації,
за допомогою навчання і виховання);
- регулятивна (цінності, ідеали, норми і зразки поведінки певної культури в ході
соціалізації стають частиною самосвідомості особистості, формують і регулюють її
поведінку);
- комунікативна (культура виступає засобом спілкування людей);
- інтегративна і дезінтегративна (з одного боку, культура здатна згуртувати людей,
а з іншого—вона має властивість поділяти людей, протиставляти їх один одному,
іншим спільнотам, оскільки вони належать до різних субкультур
Узагальнення.
Соціологія культури — спеціальна соціологічна теорія, яка вивчає закономірності
функціонування культури в суспільстві.
Поруч з визначенням функцій культури важливим завданням сучасної соціології є
аналіз механізму розповсюдження культурних зразків в умовах наявності сучасних
засобів масової комунікації, які здатні долати всі фізичні кордони для передачі
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інформації і глобального розповсюдження будь-яких культурних зразків. На рис.
подаємо, на наш погляд, універсальну модель розповсюдження культури в
сучасному суспільстві, яку запропонував французький дослідник культури А.
Моль. За цією моделлю можна визначити різні етапи розповсюдження культурних
зразків і бар'єри, які виникають на шляху цього процесу. Модель являє собою
замкнений цикл, який починається із індивідуальної творчої діяльності і
завершується створенням культурного зразка з масовою культурою суспільства.
Завдання для перевірки знань

1. Структурні елементи культури: цінності, норми, традиції, звичаї.
2. Які складові елементи об’єднує поняття “культура”?
3. Назвіть і охарактеризуйте основні функції культури.
4. У яких сферах проявляється людська культура?
5. Порівняйте емоційні та раціональні складові системи культури.
6. Традиційну культуру іноді ототожнюють з народною завдяки тому, що традиційна

вона за змістом, але народна — за суб’єктом. Що у них є спільним та чим вони
відрізняються?

7. Чи є смисли, розуміння, інтерпретації суто культурними явищами, базовими
компонентами взаємодії суспільства й культури?

8. Чи можна назвати культуру системою, яка самоорганізується, самовідновлюється
та самозберігається? Тобто — самодостатньою?

9. Масова культура уніфікує, стандартизує ціннісно-нормативні структури суспільної
свідомості. Деякі впливові соціологи об’єдналися під гаслом “Назад до культури!”
(Франкфуртська школа). Як ви до цього ставитеся? Можливо, є інші засоби та
шляхи регуляції масової культури? Чи можливо це взагалі?

Теми рефератів
Проблеми культурного відродження в Україні.
П. Сорокін про культуру.
Культура — спосіб функціонування цінностей.

Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К,

2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.

Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 2.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема 2.5. Соціологія гуманітарної сфери.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема 2.5.2.Соціологія освіти.
1.Статус, предмет і об'єкт соціології освіти
2. Освіта як соціальний інститут. Функції освіти в суспільстві
Мета заняття:

Студенти повинні знати об’єкт, предмет соціології освіти та її функції
освіти в суспільстві.
поняття культури, типи та форми культури, елементи культури та функції культури

Студенти повинні вміти розкрити об’єкт, предмет соціології освіти та
її методи дослідження, охарактеризувати місце і роль соціології освіти у
процесі реформування освіти в Україні.

План заняття:
1.Статус, предмет і об'єкт соціології освіти
2. Освіта як соціальний інститут. Функції освіти в суспільстві

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: освіта, система освіти, освітня діяльність,

навчання, виховання, пізнання, соціальні функції освіти, освіта як соціокультурний
інститут, самоосвіта, безперервна освіта, загальна освіта, професійна освіта, вища
освіта, гуманізація освіти, демократизація освіти, соціальні вимоги до освіти,
соціальні принципи освіти, функції освіти, ефективність освіти.

1.Статус, предмет і об'єкт соціології освіти.
Соціологія освіти — галузь соціологічної науки, в межах якої вивчається освітній
процес, механізм оволодіння людьми накопиченими наукою і соціальною
практикою знаннями і узагальненим досвідом, передача цих знань через інститут
освіти, його взаємодію із суспільством (виробництвом, соціальною стратифікацією,
політикою, мораллю, ідеологією і т. д.).

Виникла соціологія освіти на початку XX ст. головним чином у зв'язку з
концепціями соціальної стратифікації, розподілу праці, освіти, виховання і
пізнання як соціального процесу (Л. Уорд, Е. Дюркгейм, М. Вебер, Дж. Дьюі та
ін.). Інтерес до соціології освіти в індустріально розвинених країнах різко зріс в 60
— 70-і pp. у зв'язку із відставанням систем освіти, що склались, від нових вимог
науково-технічної революції і на фоні масових виступів студентів і інтелігенції
західних країн за демократизацію вищої і середньої школи. Ситуація, визначена
американським соціологом Ф. Кумбсом як "криза освіти", викликала до життя
багаточисельні дослідження доступності різних ступенів освіти, взаємовідносин
учнівської молоді з педагогічним колективом, становища в системі суспільних
відносин, інтересів і очікувань. Почалось широке вивчення ролі освіти як чинника
"вирівнювання життєвих шансів"', каналу соціальної мобільності. Велика увага
надається аналізу впливу соціального становища учня на його успіхи в системі
освіти, зв'язку освіти і соціальної стратифікації (Н. Гросс, У. Бруковер, Р. Будон, Р.
Коллінс), її взаємовідносини з процесами в економіці і політиці (П. Бурд'є, М.
Ханнан).
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В радянський період на початку 60-х праці з соціології освіти фактично
відсутні. Ллє в наступні п'ять років їх чисельність різко збільшується. Однак, з 70-х
до кінця 80-х pp. число праць стабілізується. Приблизно за кожні п'ять років в цей
час з'являється від 180 до 200 публікацій, з проблем освіти захищаються десятки
кандидатських і докторських дисертацій.

Об'єктами досліджень в соціології освіти ставали учні і студенти. Помітний
інтерес проявляється до загальних досліджень системи освіти як соціального
інституту. Особлива роль надасться вивченню ціннісних орієнтацій і, зокрема,
вивченню професійних орієнтацій молоді. У 80-і pp. зросла увага до соціальних
проблем безперервної освіти, ефективності різних форм перепідготовки і
підвищення кваліфікації працівників. В російській і вітчизняній соціології освіти її
різні аспекти представлені в працях В. І. Астахової (освіта як фактор формування
соціальної структури і соціальних переміщень, вплив освіти на виробничу
діяльність), Н. А. Аігова, В. М. Димова, Л. Н. Когана, М. X. Тітми, В. А. Нечаєва,
В. Г. Харчевої, В. Т. Лісовського, Ф. Е. Шереж, Л. М. Герасіної (роль системи
освіти у професійному самовизначенні молоді, формування студенства і його
соціального обличчя), І. В. Бестужева-Лади, Ф. Р. Філіпова, В. Н. Шубкіна, Ю. А.
Чернецького (соціальні функції освіти, освіта і життєві шанси молоді, підвищення
якості освіти) та ін.
До свого виокремлення в самостійну соціологічну дисципліну соціологія освіти
розвивалася в межах соціології культури, концептуально вона нерозривно пов'язана
із філософією освіти і соціологією культури (освіта є частиною культури), а у своїй
практичній спрямованості — із соціологією виховання, педагогічною соціологією,
соціальною психологією і соціальною педагогікою. Соціологія освіти, на відміну
від загальної, спеціальної і соціальної педагогіки, вивчає не лише специфіку
освітнього процесу, але й певну сукупність взаємозв'язків системи освіти з іншими
соціальними системами суспільства, його соціальними інститутами, зв'язок освіти з
іншими процесами, вплив освіти на вдосконалення соціальної структури і розвиток
соціальних відносин, на ефективність трудової та інших видів соціальної
діяльності. Якщо загальна і спеціальна педагогіка визначає зміст освіти, її
організаційну основу, то соціологія освіти вивчає ефективність діяльності
відповідних соціальних інститутів по формуванню у людей науково-практичного
світогляду в результаті підвищення їх загальноосвітньої підготовки. Якщо
педагогіка вивчає людину в процесі навчання, то соціологія освіти вивчає її в
інтроспективі і перспективі, в процесі включеності її у всі сфери соціальної
діяльності і форми суспільних відносин у зв'язку із одержанням певної освіти,
виявляє, як змінюються соціальні ролі людини в залежності від рівня освітньої
підготовки.
В предмет досліджень соціології освіти входять:
• проблеми соціального пізнання і соціального виховання, функцій і розвитку
системи освіти, освітньої політики;
• стан і динаміка соціально-культурних процесів у сфері освіти;
• закони, принципи, механізми, технології навчання соціокультурній дійсності;
• проблеми життєвого самовизначення, самореалізації і самоутвердження
учнівської та студентської молоді;
• проблеми вибору учнівською молоддю моральних та інших цінностей життя,
визначення свого місця в ньому, свого власного призначення;
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• пошук джерел розкриття пізнавальних можливостей особистості, її виховання і
навчання в реальних умовах життя людей, більш вдосконалених способів
розкриття закладених в учнях здібностей;
• взаємодія системи освіти з іншими сферами суспільного життя, процеси, що
виникають під час такої взаємодії, вплив освіти на цілісний, гармонійний розвиток
соціального суб'єкта та його підготовленість до включення у діяльність, що
становить суспільне буття.

За своєю структурою соціологія освіти поділяється на:
• теоретичну соціологію освіти, яка займається розробкою теоретично-
методологічних проблем реформування освіти, виявом соціально-культурних
факторів пізнання і виховання, взаємообумовленістю соціальних і духовних
процесів в освіті, ролі в ній традицій і інноваційної діяльності, взаємодії державної
соціальної політики і громадянського суспільства у справі виховання
підростаючого покоління, співвідношенням філософського, наукового, релігійного
та інших видів знання, розробкою моделі освіти на ближчу і подальшу
перспективу, визначенням шляхів оптимізації освітньої системи у відповідності із
загальною соціальною стратегією та тактикою;
• прикладну (емпіричну) соціологію освіти, завданнями якої головним чином є
діагностика соціально-педагогічної ефективності різних типів і стилів життя,
традицій культури, форм соціального спілкування і взаємодії соціальних груп
(дітей, батьків, вчителів, ровесників, друзів, членів дворових компаній і т. д);
• експериментальну прикладну соціологію освіти, яка виступає зазвичай у
нерозривному зв'язку із соціальною педагогікою і спрямована на розробку нових
соціально-педагогічних, соціально-культурних центрів, форм і методів виховної
роботи: адаптації, реабілітації, педагогічної корекції, соціалізації, ресоціалізації,
соціальної допомоги, соціальної роботи на вулицях і дитячих майданчиках,
гуманізації соціального середовища.

У відповідності з проблемно-тематичним змістом предмету соціології освіти
можна визначити такі її .основні функції:
• теоретично-пізнавальна, яка спрямована на відкриття нових закономірностей
соціально-культурних процесів в освіті, розробку нових теорій і парадигмальних
підходів до вивчення освіти;
• інформаційна, яка спрямована на відкриття нових соціальних фактів;
• прогностична, яка передбачає розробку соціальних прогнозів в галузі розвитку
освіти на основі теоретико-методологічного аналізу одержаних соціальних фактів,
впливу на них змін, що відбуваються в самому суспільстві;
• реформування освіти, створення її нових соціальних моделей, адекватних
основам організації життя громадянського суспільства, ринковим відносинам.

Методологічною основою соціології освіти є:
 1) концепцій єдності процесів пізнання, навчання і виховання як видів

соціально-культурної діяльності і
2) теорія соціалізації, тобто включення індивіда в той або інший соціально-

культурний простір життєдіяльності.

В соціології освіти напрацьовані певні принципи пізнавання освітніх процесів.
Серед них:
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1. Обумовленість освіти станом розвитку культури праці, суспільних відносин,
станом науки, виробництва, політики, сфери побуту, дозвільної та іншої
соціокультурної діяльності.

2. Відносна самостійність внутрішньої соціокультурної організації освіти як
системи та її вплив на соціальний процес.
3. Закони поширення сфери дії освіти і опанування галузей культурної діяльності;
зростання ролі навчання та освіти у розвитку продуктивних сил та соціальних
відносин.
4. Закономірності розподілу характеристик серед різних соціальних груп,
пов'язаних з рівнем освіти, особливостями орієнтацій на її певні різновиди та
динаміку опанування.
5. Закон побудови взаємовідносин між навчанням, вихованням та пізнанням,
визначений насамперед соціальною спрямованістю освіти.
6. Закономірності саморегуляції та управління у навчальній діяльності та галузі
освіти в цілому, у функціонуванні соціальних інститутів освіти.

Ключовими поняттями соціології освіти є: освіта, система освіти, освітня
діяльність, навчання, виховання, пізнання, соціальні функції освіти, освіта як
соціокультурний інститут, самоосвіта, безперервна освіта, загальна освіта,
професійна освіта, вища освіта, гуманізація освіти, демократизація освіти,
соціальні вимоги до освіти, соціальні принципи освіти, функції освіти,
ефективність освіти.
2. Освіта як соціальний інститут. Функції освіти в суспільстві

Основними концептуальними підходами до соціологічного аналізу освіти є:
• функціональний підхід (Дюркгейм, Парсонс, Кларк, Херн), згідно з яким
надається особливе значення позитивній функції освіти. Дюркгейм, наприклад,
підкреслював, що головна функція освіти — передавати цінності пануючої
культури, але у зв'язку з тим, що культурні цілі та цінності різних суспільств (і
навіть всередині одного суспільства) суттєво різняться, у змісті освіти також мають
місце глибокі відмінності. Виховання молоді у дусі конформізму (визнання
культурних цінностей та ідеалів, що склалися в суспільстві) допомагає
підтримувати існуючий соціальний порядок. Водночас освіта сприяє соціальним
змінам, зумовленим втіленням нових технологій та науковою переоцінкою
існуючого знання.

У межах зазначеної теорії освіта постає як засіб соціального контролю:
знання подаються на основі стандартизованих підручників, виховання також чітко
організоване. Таким чином, освіта разом з релігією, сім'єю та законодавством є
одним з інститутів, що сприяє підтримці стабільності суспільства. Водночас освіта
діє і як фільтруючий механізм, значно впливає на всі засоби діяльності людини.
Завдяки напряму та рівню професійного вибору, освіта сприяє поділу людей в
суспільстві згідно з їх здібностями і досягненнями, створює рівні можливості щодо
мобільності, сприяє розвитку демократії, захищає права соціальних та
національних меншин.

• Теорія людського капіталу (Хелсі, Флауд, Джастер, Андерсон) побудована
на іншому підході до освіти. Згідно з нею освіта не є продуктом негайної віддачі,
це швидше — капіталовкладення у майбутнє людини, яке згодом принесе
прибутки. Виходячи з цього соціологами пояснюється рішення певного
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соціального статусу дорослих громадян, що зумовлене кількістю і типом
капіталовкладень, витрачених у процесі їхньої освіти. Теорія людського капіталу,
безумовно, має раціональне зерно, коли стверджує, що витрачені у минулому
зусилля обов'язково будуть нагороджені у майбутньому, що існує зв'язок між
капіталовкладеннями та винагородами.

Прихильники теорії конфлікту (радикальної теорії) та неомарксисти (Коліпз, Боулз,
Гінтіс, Ілліх) вважають, що між різними соціальними угрупуваннями виникають
конфлікти з приводу змісту освіти. Вони наполягають, що саму освіту можна
розглядати як втілення різних групових конфліктів, бо вона сприяє експлуатації та
пригніченню верств, які знаходяться у менш сприятливих умовах. Процес
поширення системи освіти у розвинених країнах вони пов'язують не тільки з
потребою у кваліфікованих фахівцях, а й з боротьбою різних "статусевих груп" за
оволодіння багатством, владою, престижем і привілеями.

На думку Н. Смелзера, лише поєднавши раціональні елементи названих та
інших (діяльністного, аксіологічного, феноменологічного, екзистенціонального)
підходів можна сформулювати теорію, яка б всебічно і реалістично пояснила
складний процес освіти.

Розглядаючи освіту як соціокультурний елемент, як частину культури відповідного
суспільства, як результат соціокультурної взаємодії людей, що проявляється у
формі пізнання і його кінцевих результатів (знань, досвіду, вмінь і навичок),
соціологія визначає такі соціальні функції освіти:
• трансляція культури, знань і навичок;
• наслідування соціального досвіду і в цілому духовної спадкоємності поколінь;
• соціалізація особи та окремих верств населення;
• регуляція соціально-класового балансу суспільства;
• інтеграція з наукою та виробництвом;
• опосередкований вплив на політичні та соціальні процеси тощо.
Вітчизняними соціологами (В. І. Астахова, Л. М. Герасіна, Ю. А. Чернецький, Л. Й.
Гуменюк та ін.) зроблена спроба визначити систему соціальних принципів, на яких
побудовані освітянські системи сучасності. Серед них:
• Принцип загальності освіти, або демократизації школи визначає доступність
освіти для будь-яких соціальних та етнічних верств населення.
• Принцип безперервності освіти демонструє наслідування, вертикальний та
горизонтальний зв'язки між всіма ступенями у навчанні, стимулює процеси
підвищення кваліфікації та відновлення освіти. Він безпосередньо пов'язаний з
принципом спадкоємництва в освіті, що опановує її наскрізний та інтегрований
характер.
• Принцип освіти широкого профілю тяжіє до гуманітарного змісту навчання, його
фундаменталізації та багатопрофільності.
• Принцип поєднання навчання з вихованням посилює гуманістичну компоненту
освіти, відбиває координацію дій через школу всіх навчальних, виховних,
культурних, комунікаційних та інших соціальних інститутів у їх впливі на особу.
• Принцип інтенсифікації нагромадження знання вимагає від сучасної системи
освіти переробки наукової, економічної та соціально-політичної інформації, її
ретельного відбору відповідно до потреб навчання, отже, й певної структурної
мобільності та механізмів внутрішнього самооновлення.
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• Принцип полікультурності освіти відбиває певні аспекти побудови
плюреалістично-інтегрованих освітніх систем у етнічно неоднорідних
суспільствах.
• Принцип інституційної рефлексії означає здатність системи освіти до соціальної
та змістової адаптації під впливом науково-технічного та соціального прогресу.

• Принцип випереджуючого розвитку освіти закладається у порівнянні з динамікою
соціального руху, він гостро відстоюється сучасною соціологією як провідний
фактор соціогенезу освіти.
• Принцип інноваційності в освіті сучасна наука вважає за доцільне сполучати з
принципами зваженого консерватизму в освітянській політиці для збереження
інституційної цілісності та ціннісних надбань в освіті.
• Принцип елітарності набуває нового змісту, що пов'язане як з якісним відбором
учнів за рівнем їх здібностей і таланту, так і з диверсифікацією формалізованих
інститутів, що становлять структуру системи освіти.
• Принцип формування "вільною освітнього середовища" закладає поширення
демократичних можливостей вибору форм, засобів, рівнів та напрямів у навчанні.

Разом з тим, сучасні соціологи (А. Печчеї, Ф. Кумбас та ін.) звертають увагу
на перебіг в останній чверті XX ст. глобальної кризи освіти і прагнуть виявити
основні шляхи її подолання. Вказується, зокрема, на такі ознаки цієї кризи:
зростання "функціональної неосвіченості", зростання розриву між освітою та
культурою, відставання освіти від науки, збереження дисфункцій сучасних
освітянських систем, послаблення впливу освіти на соціалізацію молоді та ін. Слід
відмітити, що й Україна не запобігла освітянській кризі, наслідуючи як набутки й
досягнення, так й невирішені проблеми й суперечності радянської системи
навчання і виховання.

Освітянська криза у нашій державі була зумовлена не тільки глобальними, а
й деякими національними факторами:
• крахом головних принципів та догм радянської освіти, спричинений падінням
минулої політико — ідеологічної системи;
• одержавленням та бюрократизацією освітянської системи;
• викривленням цілеспрямованості та соціальних функцій школи;
• залишковим принципом фінансування освіти і культури;
• відсутністю нових моделей освіти, наукової та формальної альтернативи;
• соціальним та етичним розривом між викладацьким корпусом, студентами та
учнями;
• зниженням соціального престижу освіченості й інтелекту у кризовому соціумі,
яким залишається українське суспільство.

Спроби подолання глибокої кризи освіти в нашій державі сконцентровані у
Державній національній програмі "Україна XXI століття: стратегія освіти" (1993
р.), що визначила інноваційні цілі, напрями й антикризові завдання реформи
національної освіти на найближче десятиріччя. Цей комплекс дій та заходів
концептуально відповідає світовій практиці, що понад 10-15 років впроваджує
реформацію освітянських систем, як найважливіший засіб подолання глобальної
кризи: міжнародні проекти "Освіта для 2000 року" (ФРН); "Освіта американців для
XXI сторіччя" та "Нація у небезпеці" (США); "Освіта майбутнього" (Франція);
"Модель освіти для XXI ст." (Японія) та ін.
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Серед загальних тенденцій, що характеризують вихід освіти із кризи,
спеціалісти називають такі:
1. Демократизація всієї змістовної системи навчання і виховання та інституційної
структури освіти шляхом залучення до загальнолюдських цінностей та дійсна
реалізація прав особистості.
2. Структурна реформація: демонополізація та роздержавлення монопольних
систем освіти; формування альтернативного (позабюджетного) сектора та
передумов "вільного освітянського середовища "; диверсифікація (вертикальна та
горизонтальна) освітніх систем.
3. Прагнення змістовно оновити освіту підвищенням фундаменталізації, гуманізації
та гуманітаризації, посиленням екологічного й психологічного компонента в освіті,
впровадженням комплексної інформації.
4. Використання провідних, найновітніших технологій навчання, що насамперед
розвивають методологію пізнання, саморефлексію та мотивують подальше і
поглиблене навчання.
5. Інтеграція та глобалізація освіти як на національному, так і на світовому рівні.
Збільшується міжнародна освітня мобільність, йдеться про сумісність різних форм
і систем навчання, що гарантує, з одного боку, його спадкоємність, а з другого —
найефективніші комплексні рішення інформаційно-методичного забезпечення.
6. Нарешті, провідною ідеєю реформ освіти є її розвиток за принципом
безперервності, створення єдиної системи неперервної освіти, що становитиме
органічний комплекс державних і громадських (приватних) освітніх установ, який
забезпечить організаційну єдність додержання змістових стандартів в освіті, буде
здатний відтворювати інтелектуальний потенціал та духовність суспільства у
всьому розмаїтті громадських потреб.

Спеціалісти вважають, що в сучасній Україні реалізація наведених провідних
тенденцій поки що гальмується дією визначальних об'єктивних і суб'єктивних
факторів:
• катастрофічне матеріальне та фінансове становище освітніх установ на фоні
загальної соціальної кризи в державі;
• втрачання інтелектуалів та загальної якості кадрового потенціалу викладацького
корпусу української освіти, спричинене дією розбійницьких законів ринку епохи
"початкового нагромадження капіталу"',
• нерозвиненість соціологічних механізмів та правового забезпечення
самостійності, ініціативи й експериментування в освіті;
• слабкість альтернативного сектора освіти як в організаційних формах та
стабільності, так і (у більшості випадків) в якості набуття державних освітніх
стандартів;
• відсутність у навчальних закладів свободи, необхідної для реалізації власних
моделей підготовки фахівців, систем оплати праці тощо.

За подоланням цих проблем — майбутнє освіти в Україні. Необхідно
сприйняти реформу освіти як складну соціокультурну дію, що вимагає
впровадження особливої політики, державної та громадської підтримки,
програмування новацій, соціальних проектів, експериментів у цілому комплексі
безпосередніх соціальних дій.

Для формування зрілого суспільства, до якого ми прагнемо, потрібний
високий економічний і освітній потенціал. Хоча ми й говоримо про наш освітній
потенціал, він нижчий, ніж у високорозвинених країнах. Приміром, у них середні
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терміни навчання становлять 18 — 20 років, а в нас — 14, а можливо, і 13 років.
(День, 31. XII. 98). А головне,у нас немає системи цінностей, відповідної
суспільству зрілого капіталізму.
Узагальнення.

Отже, вітчизняна соціологія разом із освітянськими спеціалістами покликана
шукати і розробляти оптимальні моделі структури освіти в масштабах не лише
країни, а й регіонів, міст і т. п. Відсутність на місцях науковорозроблених
освітянських структур призводить до того, що в одних сферах через надмірність
високоосвічених працівників відбувається девальвація освіти (наприклад,
інженерної) як соціальної якості людини, а в інших, навпаки, через дефіцит
спеціалістів спостерігається незадоволеність функціонуванням освітньої системи.
В масштабі регіонів і міст визначальне значення мас структура виробничого
комплексу, їх матеріально-речова і соціальна база. Нині, наприклад, є очевидною
зайвість, скажімо, у м. Тернополі, відносно невеликому місті, функціонування
шести вищих навчальних закладів, випускники яких з року в рік поповнюють
армію безробітних або працюють не за спеціальністю. Або ж наявність в стінах
державного університету "Львівська політехніка" понад двадцять тисяч студентів,
яких після одержання диплому майже нікуди не розподіляють.

Вважається, що неможливо раз і назавжди створити постійно діючу
ефективну систему освіти. Вона мас безперервно вдосконалюватися, розвиватися,
змінюватися під впливом вимог часу. А все це неможливо забезпечити без
належного соціологічного аналізу, в тому числі без розробки соціальних прогнозів
розвитку освіти і діагностики негативних явищ, які гальмують процес поступу
освіти. Це завдання повинно розв'язуватися диференційовано соціологією
загальноосвітньої школи, соціологією професійної ніколи і соціологією вищої
школи, але висновки і рекомендації, тенденції і закономірності повинні все ж таки
зводитися до єдиного соціального знаменника: визначення перспектив розвитку
цілісної системи безперервної освіти.
Запитання для перевірки знань.

1. У чому полягають особливості об'єкта і предмета соціології освіти?
2. Чим відрізняється соціологія освіти від інших наук про освіту?
3. У чому сутність світової кризи освіти на сучасному етапі? Які її особливості

в Україні?
4. У чому сутність концепції безперервної освіти? Дайте їм оцінку.
5. Охарактеризуйте основні функції освіти.
6. Проаналізуйте функціонування освіти як соціального інституту в сучасному

суспільстві.
Література до теми.
1. Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К..2004.
2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.
3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
4. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навчальнийец посібник.- К, 2000.
5. Піча В.М. Соціологія. Загальний курс. – Новий світ, 2004.
6. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. Спеціальні та галузеві соціології – К,

2004.
7. Сірий Є.В. Соціологія – К., 2004.
8. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред.. В.

Городяненка. – К., 2003.
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Змістовий модуль 3.Методика організації конкретних  соціологічних досліджень.

Тема 3.1.Методика організації конкретних  соціологічних досліджень.

ЛекціЇ: ___1___ год.

Тема 3.1.1. Організація, методика і процедури соціологічного дослідження.
1. Що таке соціологічне дослідження
2. Етапи соціологічного дослідження
3. Види соціологічного дослідження
4. Соціальний моніторинг

Мета заняття:
Студенти повинні знати поняття  соціологічне дослідження, етапи та види
соціологічного дослідження та оціальний моніторинг
Студенти повинні вміти охарактеризувати поняття  соціологічне дослідження,
етапи та види соціологічного дослідження та оціальний моніторинг

План заняття:
1. Що таке соціологічне дослідження
2. Етапи соціологічного дослідження
3. Види соціологічного дослідження
4. Соціальний моніторинг

Розкриття питання
Основні терміни і поняття: соціологічне дослідження, етапи соціологічного
дослідження, види соціологічного дослідження, с ціальний моніторинг.

1. Що таке соціологічне дослідження.
Під соціологічним дослідженням зазвичай розуміють систему логічно

послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур,
підпорядкованих єдиній меті: отримати точні об'єктивні дані про соціальне явище
чи процес, що вивчається. В цьому розумінні поняття "соціологічне дослідження"
було б некоректно пов'язувати лише з прикладною соціологією, наприклад, з
вивченням ціннісних орієнтацій особистості, проблем сім'ї, споживання або
формування громадської думки. Такий підхід, на наш погляд, звужує можливість
соціологічного пізнання, залишає в тіні його теоретико-методологічну
спрямованість, апріорі обмежує можливості соціології як науки, ігнорує одну із
важливіших сторін емпіричного пізнання - роль теоретичних концепцій в
прикладних дослідженнях. Останні в значній мірі визначають не лише якість
соціологічного аналізу, але й висновки самих конкретно-соціологічних досліджень.
Тому можна стверджувати, що в соціологічному дослідженні не повинно існувати
суворої дихотомії: теорія і емпірія. Формальний поділ, який виник в науці, може
лише спричинити розрив між теорією і прикладними дослідженнями в соціології,
завадити соціологам — практикам теоретично осмислити власні дані, примушуючи
представників теоретичного напряму "працювати" на рівні абстракції,
ідеалізованих об'єктів, що віддаляє їх від соціальної реальності.
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Отже, соціологічне дослідження — це процес, в якому в єдності
представлені теоретико-методологічні і емпіричні рівні пізнання, тобто мова йде
про діалектичний процес, в якому поєднуються дедуктивний і індуктивний методи
пізнання, що забезпечує цілісність пізнання і уявлень про соціальні явища. В цьому
контексті не слід ототожнювати і протиставляти одне одному такі різновиди
соціологічного дослідження, як прикладне і емпіричне, кожне з яких має свій
гносеологічний статус і методологічну роль в структурі соціологічного
дослідження.

В сучасній соціологічній літературі дуже часто поняття "соціологічне
дослідження" вживається із сполученням слів "теоретичне", "фундаментальне",
"прикладне", "емпіричне" і т. д. Це одне й теж, чи це принципово відмінні
різновиди соціологічного дослідження? Не вдаючись до їх детального аналізу,
відзначимо тут таке:
• для теоретичного соціологічного дослідження вирішальне значення мас глибоке
узагальнення нагромадженого матеріалу в галузі соціального життя;
• в центрі емпіричних соціологічних досліджень знаходиться само нагромадження,
збір фактичного матеріалу у вказаній галузі (на основі опитування, аналізу
документів, спостереження, даних статистики і т. д.) і його первинна обробка,
включаючи і початковий рівень узагальнення.

Що стосується відмінностей між фундаментальними і прикладними
соціологічними дослідженими, то основою для такого поділу є відмінність в цілях і
завданнях, які ставляться перед ними: одні із них спрямовані на побудову і
вдосконалення теорії і методології, на збагачення основ самої соціологічної науки,
а інші - на вивчення практичних рекомендацій в цій галузі. І ту і іншу
спрямованість можуть мати як теоретичні, так і емпіричні дослідження.

Соціологічне дослідження треба відрізняти від соціального дослідження.
Останнє ширше першого. Соціологічні дослідження складають "ядро" більш
широких соціальних досліджень - суспільствознавчих досліджень. Соціальними є
дослідження, які проводяться і в інших суспільних науках - в економічній науці, в
політології, правознавстві, етнографії, демографії, культурології, психології і т. д.
Соціологія ніколи не була і не є монополістом на такі дослідження, в тому числі і
на конкретно-соціальні, емпіричні. На рівні емпіричних, конкретно-соціальних
досліджень в інших суспільних науках і емпіричних соціологічних студій
виявляється тісний зв'язок і взаємодія цих наук і соціології (перш за все,
безпосередньо із спеціальними і галузевими соціологічними теоріями).

2. Етапи соціологічного дослідження.
Соціологічне дослідження має ряд етапів свого здійснення, які різняться

один від одного характером і змістом, формами і процедурами дослідницької
діяльності.

Підготовчий етан складається з уточнення теми дослідження, осмислення
мсти і завдань, розробки теоретичної концепції, програми дослідження,
встановлення вибірки, розроблення і тиражування методичних документів для
збору інформації, визначення інструментарію дослідження, формування групи
дослідників, складання графіків роботи, плану, визначення засобів, строків,
способів обробки соціологічних даних і т. д.
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Етан збору первинної соціологічної інформації (або польовий етап). Це
зібрані в різній формі неузагальнені відомості — записи дослідника, виписки з
документів, окремі відповіді опитуваних осіб і т. д.

Етан підготовки і обробки інформації. Як правило, зібрана на польовому етапі
інформація підлягає перевірці й упорядкуванню, особливо з точки зору точності,
повноти і якості заповнення методичних документів, відповідності вибірки
розрахованим параметрам. На цьому етапі математики — програмісти готують
одержану інформацію до обробки на ЕОМ, складають програми обробки,
здійснюється обробка на ЕОМ. Якщо збір інформації проходив на невеликому
масиві і з використанням незначного за обсягом інструментарію, то обробка
інформації здійснюється механічно.

Аналіз інформації і підготовка підсумкових документів (або заключний
етап). Методологією аналізу слугує програма дослідження, яка була складена на
підготовчому етапі. В ході аналізу робляться висновки відносно сформульованих
гіпотез, виявляються соціальні зв'язки, тенденції, протиріччя, нові соціальні
проблеми, здійснюється підготовка наукового звіту за підсумками дослідження,
формулюються висновки і рекомендації щодо розв'язання проблеми, вивченню якій
й було присвячено дослідження.

Зазначимо, що в методологічній літературі кількість етапів різна. Так,
відомий російський соціолог А. Г. Здравомислов вважає, що в будь-якому
дослідженні можна виділити п'ять етапів: І. Складання програми дослідження. 2.
Здійснення вибірки. 3. Розробка методики дослідження. 4. Збирання матеріалу. 5.
Аналіз матеріалу і його узагальнення.

А соціологи із Німеччини виділяють три етапи дослідження: І. Підготовка й
організація дослідження. 2. Проведення дослідження. 3. Опрацювання та
узагальнення емпіричних даних. Розробка рекомендацій.

Етапи дослідження, як правило, відображаються в програмі дослідження і
робочому плані. У межах кожного з названих етапів можуть бути виділені свої
послідовні фази - проміжні етапи, але суть справи від цього не змінюється.

3. Види соціологічного дослідження.
Вид соціологічного дослідження визначається характером поставлених мети

й завдань, глибиною аналізу соціального процесу і т. д. Розрізняють три основні
види соціологічного дослідження: розвідувальне (пілотажне), описове і аналітичне.

Розвідувальне (або пілотажне, зондажне) дослідження — найпростіший вид
соціологічного аналізу, який дозволяє розв'язувати обмежені завдання. По суті йде
випробування інструментарію, тобто методичних документів: анкети, бланк —
інтерв'ю, опитувального листа, карток спостереження, карток вивчення документів
та ін. Програма такого дослідження спрощена, як й інструментарій. Сукупності, що
обстежуються, невеликі: від 20 до 80-100 чоловік.

Розвідувальне дослідження, як правило, випереджає глибоке вивчення
проблеми. В ході його уточнюються мета, гіпотези завдання, питання, їх
формулювання. Проводити таке дослідження особливо важливо у тих випадках,
коли проблема вивчена недостатньо або ж взагалі постає вперше. Розвідувальне
дослідження дозволяє отримати оперативну соціологічну інформацію.

Описове дослідження - більш складний вид соціологічного аналізу. З його
допомогою отримують емпіричну інформацію, яка дає відносно цілісне уявлення
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про соціальне явище, що вивчається. Воно зазвичай проводиться в тому випадку,
поки об'єкт аналізу — відносно велика сукупність, яка відрізняється різними
характеристиками, наприклад, трудовий колектив великого підприємства, де
працюють люди різних професій, статі, віку, стажу праці і т. д. Виділення в
структурі об'єкта вивчення відносно однорідних груп (наприклад, за рівнем освіти,
віку, професій) дає можливість оцінити, порівняти характеристики, що цікавлять
дослідника, виявити наявність або відсутність зв'язків між ними. В описовому
дослідженні може бути застосовано один або декілька методів збору емпіричних
даних. Поєднання методів підвищує достовірність і повноту інформації, дозволяє
зробити більш глибокі висновки і обґрунтовані рекомендації.

Найвагомішим видом соціологічного дослідження є аналітичне дослідження.
Воно не лише описує елементи явища або процесу, що вивчається, але й дозволяє
виявити причини, які лежать в його основі. Пошук причинно-наслідкових зв'язків
— головне призначення цього дослідження. Якщо в описовому дослідженні
встановлюється зв'язок між характеристиками явища, що вивчається, то в
аналітичному з'ясовується, чи має цей зв'язок причинний характер і що є основною
причиною, яка визначає те або інше соціальне явище. В аналітичному дослідженні
вивчається сукупність багатьох чинників, що обумовлюють те або інше явище.
Зазвичай їх класифікують як основні і неосновні, постійні і тимчасові,
контрольовані і неконтрольовані і т. д.

Аналітичне дослідження неможливе без детально розробленої програми і
відпрацьованого інструментарію. Воно переважно завершує розвідувальне і
описове дослідження, в ході яких збираються відомості, які дають попереднє
уявлення про певні елементи соціального явища або процесу, що вивчається.
Аналітичне дослідження найчастіше носить комплексний характер. За методами,
які використовуються, це дослідження багатше, різноманітніше, ніж розвідувальне
і описове дослідження.

Для визначення видів соціологічного дослідження використовуються й інші
критерії, пов'язані з формою і характером проведення дослідження. Так, в
залежності від того, чи вивчається соціальне явище в статиці або в динаміці,
виділяють два види соціологічного дослідження: разове і повторне.
• Разове дослідження дає інформацію про стан об'єкта аналізу, про кількісні
характеристики якогось явища або процесу в момент його вивчення. Таку
інформацію називають статичною, оскільки віддзеркалює нібито моментальний
"зріз" характеристик об'єкта і не дає відповіді на питання про тенденції його змін в
часі.
• Повторне дослідження - це дослідження одного й того ж або різних контингентів,
які проводяться декілька разів, через певні проміжки часу, в однакових або
відмінних соціальних умовах. Головне в повторних дослідженнях —
співставленість досліджень.
Повторні дослідження також діляться на: трендові, панельні і лонгітюдні.
• Трендові дослідження здійснюються на аналогічних вибірках або в межах однієї
генеральної сукупності з інтервалами у часі з метою аналізу змін на рівні певної
групи, сукупності. Розрізняють когортні тренди, коли об'єктом дослідження є певна
вікова група (когорта), яка залишається постійною в часі повторних досліджень, і
історичні тренди, коли об'єктом дослідження є певна вікова група, яка
обстежується через певні проміжки часу. В цьому випадку постійною залишається
вікова група, а когорта і час проведення обстеження змінюється.
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За умов панельного дослідження обстежуються одні й ті ж люди через
однакові часові інтервали (через певну кількість років, за умов здійснення якогось
соціального заходу тощо).

Лонгітюдним називають дослідження, момент повторення якого визначається з
врахуванням ґенези сукупності, що вивчається, тобто з досягненням цією
сукупністю певної стадії свого розвитку.

4. Соціальний моніторинг.
Новою і перспективною формою організації соціальної інформації є

соціальний моніторинг. Під останнім розуміють цілісну систему, яка дозволяє
фіксувати, зберігати і здійснювати первинний аналіз одержаних даних про
динаміку соціальних процесів, що відбуваються в конкретному пункті, регіоні,
країні в цілому. Збір даних у формі моніторингу передбачає наявність теоретичної
бази і технічних засобів його здійснення.
Теоретичною базою моніторингу слугує програма збору інформації, розробка форм
представлення і збереження цієї інформації, технічною - розгалужена мережа
каналів зв'язку, яка охоплює всі об'єкти спостереження, крупний головний
обчислювальний центр і більш дрібні (обласні, районні, міські) обчислювальні
центри.
Як правило, в системі моніторингу виділяють дві підсистеми: соціологічний і
статистичний моніторинг. Соціологічний моніторинг являє собою цілісну систему
визначення змін в суспільстві на основі аналізу масових уявлень про них. Для
цього проводяться щомісячні і щоквартальні експрес — опитування з найбільш
актуальних проблем. Статистичний моніторинг - це система одержання кількісних
характеристик — статистичних показників і коефіцієнтів про різні сфери
суспільного життя. Мова тут йде про збір набору показників соціальної, моральної
і економічної статистики, необхідної для ефективного аналізу явищ в економічній,
соціальній, політичній та інших сферах.

Спеціалісти виділяють такі основні риси соціального моніторингу:
• охоплення найбільш значних соціальних явищ в суспільстві;
• наявність певного постійного складу показників і індикаторів (соціологічних і
статистичних);
• наявність тимчасових показників, які доповнюють основну систему і які
змінюються в залежності від потреб користувача, що забезпечує гнучкість системи
моніторингу;
• передача даних каналами зв'язку на центральний обчислювальний центр, їх
обробка і збереження;
• проведення моніторингу з єдиного організаційного центру;
• організація доступу споживачів до наявної інформації.
Основними правилами проведення соціального моніторингу є:
• проведення соціологічних опитувань і статистичного спостереження на одних і тих же
територіях або адміністративних одиницях;
• узгодженість термінів збору соціологічних і статистичних даних;
• одноманітність висхідних форм для одержання даних;
• відпрацювання критеріїв кореляції соціологічних і статистичних даних;
• наявність, збереження і поповнення єдиного банку соціальної інформації.

Дуже важливе значення в системі моніторингу має також програмне забезпечення
споживача, яке включає в себе такі функції:
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• надання вихідної інформації;
• здійснення швидкого пошуку і відбору інформації у відповідності з цілями користувача;
• надання можливості вибору методів обробки відібраної інформації і форм надання
конкретних результатів обробки.
Зазначимо, що в Україні з 1996 р. центром "Соціальний моніторинг" при Українському
інституті соціальних досліджень видається щомісячний інформаційний бюлетень, в якому
публікуються дані моніторингу громадської думки населення країни.
Узагальнення.
Моніторинг громадської думки торкається соціально-політичних орієнтацій населення,
його ставлення до різних суспільно-політичних інституцій, рівня життя та соціального
самопочуття громадян України, їхньої думки щодо різних соціальних проблем та окремих
подій суспільного життя, електоральної поведінки, рівня соціальної напруги та виміру
конфліктного потенціалу населення України тощо. Матеріали інформаційного бюлетеня
готуються за підсумками щомісячного масового репрезентативного опитування населення
України, яке проводиться у дванадцяти регіонах, або в усіх областях, м. Києві та АР Крим.
Загальна кількість опитаних складає від 1800 до 3000 респондентів. Інформація подається
у вигляді графіків і таблиць, які супроводжуються коментарем на основі аналізу
розбіжностей за статтю, віковими групами, рівнем освіти та регіональним розподілом
населення. Деякі з видань були присвячені, наприклад, проблемам дитинства, жінок,
молоді. Матеріали, що подає інформаційний бюлетень, широко використовуються
працівниками державних структур, громадських організацій, політичними лідерами,
науковцями — суспільствознавцями, журналістами і кореспондентами ЗМІ. широким
загалом.
Запитання для перевірки знань.
Що таке соціологічне дослідження і які його основні види?
Що таке програма соціологічного дослідження? Для чого її складають?
Що являють собою головні етапи соціологічного дослідження? Чи обов’язково зберігати
їх певну послідовність?
Які існують методи вибірки? У чому їх специфіка?
Які вимоги висуваються до конструювання анкети?
Якими головними методами користується соціолог при проведенні дослідження? Чи
виключає необхідність слідування певним методам творчість дослідника, значущість
соціальної уяви?
Які основні вимоги пред’являються до висновків, пропозицій та рекомендацій
соціологічного дослідження?
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