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План
Самостійного вивчення питання (розділу, теми)

Назва питання (розділу, теми). Тема 1.2.Суспільство як соціальна
система. Соціальна структура та соціальна стратифікація.

Актуальність і головна мета теми: закріплення, поглиблення,
систематизація знань про роль і значення суспільної системи.

Студент повинен знати: соціальну структура суспільства та її основні елементи,
теорію соціальної стратифікації: методичні підходи, критерії та соціальну стратифікацію
та соціальна мобільність і трансформація соціальної структури сучасного українського
суспільства.
Студент повинен вміти:  охарактеризувати соціальну структуру суспільства та її
основні елементи, теорію соціальної стратифікації: методичні підходи, критерії та
соціальну стратифікацію та соціальна мобільність і трансформація соціальної структури
сучасного українського суспільства.

Основні питання:
1. Соціальна структура суспільства та її основні елементи.
2. Теорія соціальної стратифікації: методичні підходи, критерії. Соціальна

стратифікація та соціальна мобільність.
3. Трансформація соціальної структури сучасного українського суспільства.

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні положення: у
соціології поняття „соціальна структура" тісно пов'язане з поняттям „соціальна система".
Соціальною системою іноді називають суспільство.

Суспільство - це сукупність різноманітних соціальних явищ і процесів, які
детерміновані соціальними відносинами та зв'язками, в результаті чого виникає цілісний
соціальний організм. Ось чому соціологи приділяють значну увагу проблемі будови
суспільства.

Класична соціологія шукала відповіді на запитання про витоки й еволюцію
соціальних явищ і процесів та участь в них як окремих індивідів, так і великих соціальних
груп. Сучасні соціологи намагаються звертатися до пошуку нових і новітніх надбань
соціального характеру - статусів, ролей, функцій, інститутів.

Опрацьовуючи матеріал теми семінарського заняття, студентам слід знати, що в
основі будь-якої структури лежить не стільки подібність людей між собою, скільки їх
розходження та нерівність.

Розкриваючи перше питання, потрібно пригадати те, що в сучасній соціології
склалось досить багато теорій, концепцій та моделей вивчення соціальної структури.
Охарактеризуйте історично одну з перших концепцій -марксистську. Поясніть, чому саме
класи визначаються в ній ядром соціальної структури. При розгляді сучасних підходів
зверніть увагу, що дані теорії трактують соціальну структуру не як вічну, застиглу і
непорушну конфігурацію, а підкреслюють її динамічний, змінний характер.

Системний аналіз суспільства проводиться крізь призму соціальної диференціації.
Індивіди та соціальні спільноти як основні елементи соціальної структури можуть бути
розрізнені за багатьма ознаками, особливостями, до яких належать: біологічні,
інтелектуальні, соціальні та функціональні особливості. Підберіть та наведіть приклади
такої диференціації.



Характеризуючи різновиди соціальної структури, а саме: соціально-професійну,
соціально-демографічну, соціально-поселенську та етнічну, намагайтесь визначити, що
саме є предметом соціологічного аналізу в кожній із них. Наприклад, даючи визначення
професійної структури, недостатньо окреслити її тільки як сукупність існуючих у
суспільстві професійних груп і відносин між ними. Адже належність до певної
професійної групи багато в чому зумовлює належність до певного класу чи соціального
прошарку, визначає соціальне становище працівника, спосіб життя та ін.

Працюючи над поняттям соціології групи, пам'ятайте, що воно є родовим щодо
понять клас, нація, етнічна, територіальна, релігійна чи інші соціальні спільноти. Для
того, щоб уникнути відтворюючого характеру в роботі над матеріалом, який стосується
типології соціальних груп, намагайтесь пояснити, чим зумовлено їх утворення; зробіть
порівняльний аналіз основних особливостей різних типів груп.

При підготовці другого питання варто звернути увагу на те, що впорядкована і
організована нерівність отримала назву стратифікація. Основою стратифікації можуть
виступати такі чинники, як багатство, престиж, влада, професія, кваліфікаційні навички,
освіта, соціальні норми, моделі поведінки та ін. Виникнення нерівності і формування
соціальної стратифікації по-різному трактуються прибічниками функціоналізму, та
конфліктної теорії. З точки зору функціоналізму нерівність ґрунтується на винагороді
найбільш талановитих та здібних людей, що займаються важливими видами соціальної
діяльності. З позиції конфліктної теорії, нерівність виникає через нерівномірний розподіл
влади і авторитету.

Визначте основні виміри стратифікації в сучасній Україні. Чи відповідають вони
класичним вимірам стратифікації, які виділяються науковцями в західних країнах?

Потрібно також розглянути вертикальну стратифікацію із семи верств, в основі якої
лежить так званий об'єктивний підхід - поділ суспільства на страти за їх соціально-
економічним статусом.

Розглядаючи третє питання, акцентуйте увагу на тому, що зміна положення людей
у соціальному просторі отримала назву соціальної мобільності. Переважання висхідної
соціальної мобільності, тобто переміщення у верству чи клас з більш високим соціальним
престижем, є ознакою відкритості суспільства та засобом розв'язання соціальних
суперечностей. Каналами мобільності є армія, церква, школа, політичні і професійні
організації, інститути, сім'я і шлюб. Подумайте, представники яких професій в Україні
мають можливості швидкої висхідної соціальної мобільності.

Особливу увагу слід приділити стратифікації в сучасній Україні, порівняти її
специфіку за часів Радянського Союзу і в дореволюційній Україні. Слід також мати
уявлення про маргіналізацію та падіння життєвого рівня широких прошарків населення,
слабкість позиції середнього класу, а також особливості соціальної мобільності.

Питання для самоперевірки і контролю:
1. Чим різняться між собою поняття „класова структура" та „соціальна структура"?
2. Назвіть основні елементи та зрізи соціальної структури.
3. Розкрийте сутність функціональної теорії нерівності К. Девіса й У. Мура.
4. За якими ознаками утворюються соціальні групи? До яких соціальних груп Ви

належите?
5. Поміркуйте про взаємозв'язок чотирьох сфер суспільства на конкретних прикладах

(наприклад, невиплата зарплати комусь із членів родини і його політичні симпатії).
6. Охарактеризуйте класифікації соціальних груп за ознаками (ідентичностями),

розмірами, формальністю, тривалістю існування, важливістю.
7. Чому дослідження соціальної стратифікації є однією з найголовніших галузей

соціології?
8. Назвіть типи стратифікаційних систем.



9. Що таке соціальний статус та як він визначається?
10. Який взаємозв'язок способу життя зі статусними характеристиками?
11. Які існують підходи до пояснення причин соціальної нерівності?
12. Назвіть 10 найбільш престижних, на Вашу думку, статусів. Поясніть свій вибір.
13. Чому в сучасних розвинених суспільствах існує бідність?
14. Які фактори впливають на рівень мобільності?
15. Які соціальні бар'єри характерні для сучасної України?
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Форми контролю: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання,
опитування на семінарському занятті



План

Самостійного вивчення питання (розділу, теми)
Назва питання (розділу, теми). Тема 1.2.Суспільство як соціальна система.
Соціальна структура та соціальна стратифікація.

Актуальність і головна мета теми: охарактеризувати історію конфліктології та сучасні
теорії конфлікту, динаміку соціальних конфліктів, типи й види конфлікту.

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.

Основні питання:
1. Історія конфліктології та сучасні теорії конфлікту.

2. Динаміка соціальних конфліктів.

3. Типи й види конфлікту.

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні

положення:
 По - перше, можна стверджувати, що склалася певна традиція пояснення соціальних
конфліктів через об’єктивне протиріччя інтересів великих соціальних груп, які
детермінують логіку, тривалість, міру напруженості боротьби за задоволення
різноманітних інтересів. Конфлікти, у свою чергу, пов’язані з розумінням (суб’єктивним)
та оцінкою індивідами суперечності їх інтересів і цілей як членів тих або інших
соціальних груп.

По –друге, соціальні конфлікти є динамічним явищем, або процесом, завдяки чому
вони характеризуються певними узагальненими періодами і стадіями проходження. Узагалі
в соціальному конфлікті визначають чотири основні стадії: передконфліктну, конфліктну,
розв’язання конфлікту та післяконфліктну. У свою чергу, кожна з цих стадій може
розподілятися на ряд фаз. Передконфліктна стадія розбивається на дві фази: латентну
(характеризується формуванням конфліктної ситуації, загостренням протиріч у системі
міжособистих та групових відносин на основі розбіжностей інтересів, цінностей та настанов
суб’єктів конфліктної взаємодії) та початкову (починається з будь-якої зовнішньої події, яка
активізує дії суб’єктів соціального конфлікту). Тут формуються усвідомлення та оцінка
конфліктуючими сторонами їх мотивів (протилежності їх інтересів, цілей, цінностей та ін.).
Конфлікт переходить до відкритого в різноманітних формах конфліктної поведінки.
Конфліктна поведінка характеризує другу, основну стадію розвитку конфлікту — це дії,
спрямовані на те, щоб прямо або непрямо заважати протилежній стороні досягати її цілей
та інтересів. Ця фаза потребує не тільки ідентифікації кожної зі сторін своєї
протилежності, але й формування настанов на суперництво. Формування такої настанови
є завданням першої фази конфліктної поведінки.



Конфлікт інтересів сприймає форму гострих розбіжностей, які індивіди та соціальні групи
не тільки не прагнуть регулювати, але й усіляко посилюють, продовжуючи руйнувати
попередні структури нормальних взаємозв’язків, взаємодій та відносин. Стадія конфлікт-
ної поведінки характеризується максимальним використанням сили, застосуванням усіх
ресурсів, які знаходяться в розпорядженні конфліктуючих сторін. Сила означає здатність
реалізовувати свою мету, не зважаючи на цілі протилежної сторони. Тому сила містить у
собі засоби, які застосовуються як інструмент насильства; інформаційну форму свого
застосування; соціальний статус, який виявляється в таких показниках, як дохід, рівень
влади, престиж та ін.; інші ресурси — гроші, територію, кількість прихильників тощо.
По – трете, перша стадія конфліктної поведінки формує тенденцію до посилення
конфлікту. Але вона може стимулювати учасників до пошуку шляхів його вирішення.
Перелом у розвитку конфлікту притаманний другій фазі конфліктної поведінки
(“переоцінка цінностей”). Процес оцінки конфліктної взаємодії здатний суттєво змінити
самих носіїв конфлікту. Можна сказати, що фаза “переоцінки цінностей” є, разом із тим,
фазою “вибору”. Конфліктуючі сторони можуть обирати різноманітні програми
поведінки.
Розв’язання конфлікту здійснюється або через зміну об’єктивної ситуації, або через зміну
суб’єктивного образу ситуації, який склався у протилежної сторони. Цілковите
розв’язання означає припинення конфлікту як на об’єктивному так і на суб’єктивному
рівнях. При частковому розв’язанні конфліктів змінюється тільки зовнішня колективна
поведінка, але зберігаються внутрішні спонукаючі настанови до продовження
протистояння.

На заключній — післяконфліктній — стадії остаточно ліквідуються протиріччя
інтересів, цілей, настанов, соціально-психологічна напруженість та будь-яка боротьба, що
сприяє поліпшенню соціально-психологічних характеристик як окремих груп, так і між-
групової взаємодії.

Питання для самоперевірки і контролю:
1. Яка залежність існує між характеристиками соціальної системи, в якій розвивається
конфлікт, та характеристиками самого конфлікту?

2. Чи зв’язаний конфлікт більше із соціальним протиріччям, чи з доступом до обмежених
суспільних ресурсів і благ?

3. Яку роль відіграє “переоцінка цінностей” у стабілізації суспільних відносин?

4. Існують, як відомо, закриті та відкриті суспільні системи. Яка з них створює більше
умов для виникнення конфліктів?

5. Чим різняться між собою проблема та конфліктна ситуація?

6. На якій стадії розвитку конфлікту найбільш можлива його локалізація та обмеження?

7. Чи можливе припинення конфлікту лише на суб’єктивному або лише на об’єктивному
рівнях?

■■і

Рекомендована література:
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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.
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i. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях.
Навчальний посібник = КНЄУ, 2002.
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Форми контролю: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, опитування
на семінарському занятті

План

Самостійного вивчення питання (розділу, теми)
Назва питання (розділу, теми). Тема 1.4.Соціальні процеси. Особливості

етнічних, релігійних процесів в Україні.

Актуальність і головна мета теми: охарактеризувати соціологію релігії.
Студенти повинні знати специфіку    застосування    методів    соціології    в дослідженні
релігії та структурні принципи аналізу феномену релігії та релігійності і форми
використання    результатів    соціологічних досліджень релігії.
Студенти повинні вміти охарактеризувати специфіку    застосування    методів
соціології    в дослідженні релігії та структурні принципи аналізу феномену релігії та
релігійності і форми    використання    результатів    соціологічних досліджень релігії.

Основні питання:
1. Специфіка    застосування    методів    соціології    в дослідженні релігії.
2. Структурні принципи аналізу феномену релігії та релігійності.
3. Форми    використання    результатів    соціологічних досліджень релігії.

Методичні рекомендації:
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні положення:

По – перше доцільно, перш за все, зазначити, що поняття „метод" (від гр. methods -
спосіб пізнання) в широкому розумінні означає шлях до чогось або спосіб діяльності
суб'єкта в будь-якій формі пізнання, сприймання та оцінювання. Варто відмітити, що
соціологія релігії, як і вся соціологічна наука, використовує в дослідженні феномену
релігії сукупність соціологічних методів, які мають свою специфіку. Соціолог
використовує для аналізу релігії ті методи, які вироблені та застосовуються соціологією в
дослідженні соціальних явищ узагалі. Ведучи мову про призначення методів, слід
зауважити, що вони дають можливість з одного боку, подолати хибні уявлення про
релігію, які десятиліттями формувалися у населення в радянську добу, з іншого -
визначити світоглядно-буттєвий та практичний характер реалізації релігією історичного



досвіду. Це дозволяє зрозуміти, що мотивує поведінку віруючих, їх ставлення до
суспільства, виконання релігійними організаціями своєї соціальної ролі.

Специфіка використання методів соціології релігії полягає в тому, що досліджується
не просто релігія як сукупність понять, догм, засадничих положень та принципів
віровчення, а її практичні прояви: стан релігійності, релігійна поведінка та взаємини,
релігійні інституції і їх діяльність, форми взаємовідносин релігії і церкви з суспільством
та державою.

Для соціології релігії має значення визначення того, чим мотивується поведінка
віруючих, як проходять процеси соціалізації та адаптації, в який спосіб і в якій формі
релігія та церква виконують свою легітимізуючу та консолідуючу функцію, соціальне
служіння. Для соціолога важливо знати, що він має справу з ірраціональним, яке є реально
існуючим явищем для віруючого і з яким він формує певні відносини на підставі свого
світогляду.

Розгляд другого питання доцільно розпочати із зауваження, що соціологія релігії як
інтегративна галузь соціологічної науки використовує в процесі дослідження релігії
сукупність загальнонаукових, релігієзнавчих та специфічно соціологічних методів. До
останніх слід віднести найбільш важливі: інтерв'ю, анкетування та опитування,
спостереження, контент-аналіз, статистичний аналіз, експеримент, порівняльний аналіз,
аналіз письмових джерел та історичних документів. Доцільно дати коротку
характеристику кожному з методів.

Метод інтерв'ю (англ. mterview, бук. - зустріч, бесіда) -бесіда, мета якої - отримати
відповіді на питання, передбачені програмою дослідження. Інтерв'ю вимагає від
дослідника такту, знання педагогіки і психології, культури спілкування, віросповідних
засад конфесії, до якої належить респондент, основних положень законодавства. Метод
анкетування (анкета від фр. enquete - розслідування) - попередньо підготовлений
питальник, який добровільно заповнює респондент (англ. respond - відповідати; той, хто
відповідає на запитання або дає інтерв'ю). Зауважимо, що анкетним опитуванням широко
послуговуються для отримання інформації про фактичний стан релігії в досліджуваній
галузі, про її оцінки; інтереси, мотиви діяльності опитуваних (наприклад, про рівень
релігійності). Більш складний метод спостереження, як один зі шляхів збирання
первинної інформації шляхом безпосередньої реєстрації дослідником явищ, подій, умов
щодо об'єкта дослідження. Спостереження може бути стандартизованим
(фіксація подій за програмою) та включеним (коли дослідник живе чи працює в
середовищі тих, кого досліджує). Найбільш складним і рідко використовуваним, є метод
експерименту (лат. ехрегішепйші - випробовую). Він передбачає моделювання якоїсь
ситуації, або демонстрації незвичайних якостей (цілитель, чаклун, екстрасенс). Для
дослідження етапів еволюції релігії, визначення тенденцій розвитку релігії та релігійності,
формування релігійних організацій та мережі використовується метод аналізу письмових
джерел (історичних документів), даних статистики. Близький до нього метод контент-
аналізу (від англ. contents - зміст), тобто кількісного вивчення змісту та суті інформації
(газет, кінофільмів, теле- і радіопередач), документів, інтерв'ю, результатів анкетування,
публічних виступів, проповідей релігійних діячів.

Зверніть увагу на те, що для отримання повноцінних результатів дослідник повинен
дотримуватися певних принципів: об'єктивності, історизму, загальнолюдськості,
позаконфесійності, дуальності, толерантності й терпимості, правового забезпечення
свободи совісті.

Об'єктивність у дослідженні означає, що дослідник висвітлює процес незалежно від
своїх світоглядних чи конфесійних переконань. Досягнення об'єктивності у висвітленні
отриманих результатів дослідження можливе при застосуванні принципу плюралізму,
тобто однакового ставлення до різних конфесій.

Застосування принципу історизму передбачає оцінку релігії чи релігійності,
виходячи з того, про який історичний період іде мова, який тогочасний статус релігії чи



церкви, яка конфесія аналізується. Принципи дуальності та загальнолюдськості
вимагають від дослідника врахування того, що віруючий живе у двох світах: земному та
надприродному. Останній мислиться як реальний і такий, що знімає земні проблеми та дає
віру в безсмертя. Слід також врахувати, що релігія має в собі загальнолюдські цінності,
які приймаються представниками будь-яких світоглядів.

Важливо знати, що кожна людина має право сповідувати певну релігію чи бути
невіруючою, і це забезпечується принципом свободи совісті, що й повинно враховуватися
при дослідженні.

У третьому питанні потрібно висвітлити різноманітні форми використання
результатів соціологічних досліджень релігії (в пресі, передачах радіо- і телебачення,
публікаціях, підручниках із релігієзнавчих дисциплін тощо). Відомості про тенденції
розвитку релігії і церкви, стан релігійності, міжконфесійних та державно-церковних
відносин, виконання релігією своїх соціальних функцій ми черпаємо саме із соціологічних
досліджень.

Питання для самоперевірки і контролю:
1. Хто вважається засновником соціології релігії як галузі наукового знання?
2. Чому соціологія релігії, як і психологія релігії, не займається вивченням та

дослідженням проблеми надприродного, потойбічного, трансцендентного?
3. Чим пояснюється наявність різноманітних класифікацій релігій у соціології?
4. У чому полягає складність визначення та вивчення структури релігії як соціального

феномену?
5. Що розуміється під поняттям „функція" в соціології? Назвіть соціальні функції

релігії.
6. Що є основою виникнення релігійних відносин?
7. Яка типологія релігійних організацій використовується в соціології?
8. Які види релігійної діяльності виділяють у соціології?
9. Поясніть, у чому полягає специфіка визначення поняття „релігія" в соціології.
10.Як ви розумієте твердження: „Релігія - соціальний феномен"?
11.Назвіть та охарактеризуйте фактори, які сприяють поширенню секуляризації в

сучасному суспільстві.
■■і
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Форми контролю: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, опитування
на семінарському занятті

План

Самостійного вивчення питання (розділу, теми)
Назва питання (розділу, теми).
Тема 2.1. Економічна соціологія. Соціологія менеджменту та праці.

Актуальність і головна мета теми: : показати місце і роль економічної соціології
у розвитку соціологічних теорій середнього рівня та системи соціологічного
знання в цілому.
Студенти повинні знати  соціальний інститут, як економіка,  його структура та
функції, пояснювати трудова мотивація та ставлення до праці, його чинники та
показники., сутність процесу соціального управління, керівництво: методи та стиль.
Студенти повинні вміти охарактеризувати економічний соціальний інститут  його
структуру та функції, пояснити трудова мотивація та ставлення до праці, його чинники та
показники, сутність процесу соціального управління, керівництво: методи та стиль.

Основні питання:
1. Економіка як соціальний інститут, його структура та функції.

2. Трудова мотивація. Ставлення до праці, його чинники та показники.

3. Сутність процесу соціального управління.

4. Керівництво: методи та стиль.



Методичні рекомендації
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні

положення: при підготовці до першого питання слід мати на увазі, що раніше соціальна
структура суспільства складалася з кількох великих груп: селян, робітників, інтелігенції,
службовців та правлячої партійно-господарської еліти. Зараз все більшого значення
набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом багатства, наявністю чи відсутністю
приватної власності. Саме прибуток і форма його отримання стають головним
структуроутворюючим чинником українського суспільства, що свідчить про становлення
в Україні ринкових відносин та первинного капіталізму. Одночасно набирають сили й
негативні чинники: формування нової соціальної диференціації та відповідних критеріїв її
оцінки свідчить про нездорові відносини у суспільстві; надто різкий поділ на бідних та
багатих; процеси збіднення та збагачення мають деформований характер.
При розгляді другого питання студенти мають з’ясувати роль соціальних установок у
формуванні професійної спрямованості, сутність професійного самовизначення й
соціалізації особистості у виробничому колективі сприймати як результат професійної
орієнтації, що представлена такими її складовими: профінформацією, профпропагандою,
профадаптацією і профконсультацією.

Адаптація особистості в трудовій організації розглядається як різновид соціальної
адаптації. Для більш глибокого її розуміння вивчаються структура і чинники адаптації,
критерії її успішності, вибір професії як передумови професійної адаптації, трудова
мобільність, безробіття.

Важливим завданням соціології праці й управління є формування відповідного
ставлення до праці. Студенти мають вирізняти такі типи ставлення до праці:
супернормативне — виключно сумлінне; нормативне, яке відповідає діючим нормам;
ненормативне — несумлінне.

Структурними елементами ставлення до праці є мотивація, трудова поведінка й
оцінка праці. Трудова поведінка людини визначається взаємодією ряду суб’єктивних і
об’єктивних чинників. Суб’єктивні чинники — це потреби, інтереси, прагнення, цінності,
ідеали, орієнтації. Вони є складовими соціального процесу — мотивації. Мотивація як
внутрішня збуджувальна сила зумовлена необхідністю задоволення певних потреб. Отже,
первинним елементом мотивації є потреби.

Студентам необхідно знати, що трудова діяльність людини грунтується одночасно
на декількох мотивах, що складають мотиваційне ядро. Воно має певну ієрархічну
структуру, яка залежить від конкретної трудової ситуації. У ринкових умовах особливої
ваги набуває вивчення таких трудових ситуацій, як вибір та зміна фаху або місця роботи.
У зв’язку з цим стають актуальними проблеми опосередкованого стимулювання, тобто
створення умов для таких трудових ситуацій, що спонукають особистість діяти певним,
заздалегідь передбаченим чином.

Стимулювання праці може носити економічний, соціальний соціально-
психологічний і моральний характер. Стимули бувають матеріальними, нематеріальними,
соціальними, творчими, моральними, соціально-психологічними.
При вивченні питань ставлення до праці слід звернути увагу студентів на наявність такого
явища, як відчуження праці. Воно було описане Марксом і аналізувалося лише стосовно
капіталізму. Стосовно ж соціалізму про нього стало можливим згадувати лише з початком
горбачовської “перебудови”. Натомість Н. Смелзер вказує, що відчуження — феномен
усезагальний. З’явившись на перших етапах розвитку індустріального суспільства, у
постіндустріальному суспільстві воно не лише не зникає, а посилюється і набуває різних
форм.

Відчуження праці передається почуттям безпорадності, бо робітники не мають
можливості придбати необхідні ресурси, їм не належать засоби виробництва, вони не
розпоряджаються результатами своєї праці;



втратою відчуття сенсу своєї праці, бо у виготовленні кінцевого продукту робітник
виконує лише одну якусь операцію і часто-густо не має контакту з виконавцями інших
операцій;появою відстороненості, бо робітник не відчуває гордості за колективні
здобутки, задоволення від процесу творення.

В. Блаунер унаслідок наукових досліджень доходить висновку, що причина
відчуження — не самі умови праці, а, перш за все, соціальні структури, які формуються у
різноманітних трудових обставинах.
У структурі соціального управління соціально-трудовими процесами і відносинами слід
вирізняти такі складові:
вироблення, прийняття і реалізація управлінських рішень;
використання різноманітної інформації у процесі управління;
цілеспрямоване використання певних методів і формування відповідних стилей
керівництва;
розвиток самоврядування й виробничої демократії;
планування соціального розвитку об’єктів управління.

Студенти мають відрізняти поняття “управління”, яке є більш загальним, від поняття
“керівництво”, яке стосується людського чинника; поняття “управління” — від поняття
“менеджмент”. Як вважають українські вчені А. Хоронжий і Ю. Пачковський, менеджмент
поєднує в собі різні підходи керування виробництвом. Існує така думка, що вживання
терміну “менеджмент” пов’язане насамперед з ефективним управлінням. Як стверджує
відома українська соціолог Н. Черниш, менеджмент виробляє і застосовує на практиці
найефективніші моделі, технології, засоби, методи управління виробництвом.
Слід зазначити, що соціологія праці й управління нині успішно розвивається в Україні.
Ведуться різноманітні соціологічні дослідження. Найактуальнішою проблематикою
пошуків вітчизняних соціологів є виявлення ставлення респондентів до ринку праці,
розвитку підприємництва, процесів приватизації, шляхів виходу з економічної кризи, методів
подолання споживацьких настроїв, відчуженості, форм соціального захисту найбільш
вразливих верств населення.

Питання для самоперевірки і контролю:
1. Що вивчає соціологія праці й управління?

2. Назвіть об’єкти соціального управління.

3. Охарактеризуйте основні етапи розвитку соціології праці й управління.

4. З’ясуйте сутність основоположних теорій соціології праці й управління.

5. Охарактеризуйте функції, які має виконувати соціологія праці й управління.

6. Розкрийте зміст завдань, які має вирішувати соціологія праці й управління в період
становлення ринку праці.

7. Обгрунтуйте необхідність зростання ролі соціології праці й управління в умовах переходу
до ринку.

8. Назвіть складові системи соціального управління.

9. У чому сутність праці як базового соціального процесу?

10.Розкрийте сутність соціологічних категорій “зміст праці” і “характер праці”, порівняйте їх.

11.Розкрийте особливості соціологічного вивчення трудового колективу.

12.Які соціальні функції виконує трудовий колектив?

13.Що є основною соціологічною характеристикою трудового колективу?



14.Які процедури містять соціально-психологічні методи управління трудовим колективом?

15.Чим відрізняється соціальне прогнозування від планування?

16.Які специфічні методи використовує соціальне прогнозування?

17.У чому сутність соціального проектування?

18.Які наукові методи використовує соціальне проектування?

19.У чому сутність соціального планування?

20.Яка роль соціальних технологій в управлінні соціальними процесами?

21.У чому полягають особливості економічної соціології як галузі соціологічної науки?

22.Охарактеризуйте основні етапи становлення економічної соціології.

23.Які основні функції економіки як соціального інституту?

24.Охарактеризуйте соціальні механізми функціонування економіки.

25.Охарактеризуйте зміст економічної соціології як науки та визначте її об'єкт, предмет і
функції.

26.Розкрийте сутність законів та основних методів і категорій економічної соціології.

27.Що таке зміст і що таке характер праці?

28.У чому полягає різниця соціологічного підходу до вивчення трудових колективів та
підходів інших наук?

29.Які основні функції управління?

30.З яких процедур складаються соціально-психологічні методи управління?

Рекомендована література:

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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10. Піча В.М. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Словник – довідник. – Новий світ,
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Форми контролю: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, опитування
на семінарському занятті

План

Самостійного вивчення питання (розділу, теми)
Назва питання (розділу, теми).

Тема 2.3. Соціологія особистості.
Актуальність і головна мета теми: : охарактеризувати особливості соціологічного
аналізу особистості, соціальну структура особистості та механізми,    шляхи,    етапи,
засоби    соціалізації особистості.
Студенти повинні знати  зміст поняття соціології особистості, структуру особистості,
соціологічні теорії особистості та типології особистості.
Студенти повинні вміти охарактеризувати поняття "соціальний тип особистості" та
соціалізація особистості як процес.

Основні питання:
1. Особливості соціологічного аналізу особистості.
2. Соціальна структура особистості. Поняття соціального статусу та соціальної ролі.
3. Механізми,    шляхи,    етапи,    засоби    соціалізації особистості.

Методичні рекомендації

Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні
положення: необхідно дати визначення понять „людина", „індивід", „індивідуальність",
„особистість", а також розкрити специфіку соціологічного розуміння сутності людини.
Сукупність різних підходів щодо розуміння сутності людини можна звести до трьох
основних концепцій проблеми людини, залежно від трактування співвідношення
біологічного та соціального: біологізаторська, соціологізаторська, біосоціальна.

Біологізаторська концепція визначає біологічні фактори як основні в життєдіяльності
людини. Одним із представників такого розуміння природи людини був З.Фройд, який
звернув увагу на негативні ірраціональні властивості людини, пов'язані з її біологічною
природою і психікою. Він стверджував, що сексуальні потреби є головними в людській
природі й „доводи розуму безсилі проти їх пристрастей".

Сутність соціологізаторського розуміння людини полягає у трактуванні її як суто
соціальної, предметно-діяльнісної істоти, лише як носія суспільних характеристик. Для
цього підходу характерне перебільшення ролі соціальних впливів на людину;
абсолютизація ролі соціального стосовно психіки людини; ігнорування індивідуального
рівня буття людини; ігнорування індивідуальних відмінностей людей.

Як бачимо, ані біологізаторська, ані соціологізаторська концепції не в змозі дати
наукові пояснення природи людини. На думку П. Сорокіна, людина та її історія
виявляються найскладнішими явищами у світі. Пояснити їх за допомогою якогось одного
принципу - справа безнадійна. Звідси -хибність і безнадія моністичних теорій, що роблять
спроби пояснити історію та діяльність людей за допомогою якогось одного фактора.

У прагненні подолати однобічність й об'єднати раціональні елементи кожної з
розглянутих крайніх позицій, виникла біосоціальна концепція людини. Згідно цієї
концепції людська природа розглядається як біосоціальна. Людина при цьому
розглядається як істота, що живе за біологічними та соціальними законами. У ній існують



як соціальна (головна), так і повноцінна біологічна сторони, які перебувають у станів
діалектичної єдності.

Готуючись до другого питання, варто виходити з того, що у сучасній соціології
окреслилися два підходи до аналізу соціальної структури особистості - нормативний і
функціональний.

Суть нормативного підходу полягає в тому, що він допомагає віднайти ті
найсуттєвіші ознаки, яким особистість має відповідати в ідеалі. Серед нормативних
елементів особистості виділяють світогляд, духовне багатство, високу мораль.

Функціональний підхід, на відміну від нормативного, допомагає виявити ті якості
або властивості, якими людина наділена як реальний суб'єкт життєдіяльності. Виходячи з
функціонального підходу, у структурі особистості можна виділити три основні елементи:
соціальний статус, соціальну роль, спрямованість особистості.

Соціальний статус визначається у соціології як становище індивіда чи соціальної
групи стосовно інших індивідів, груп, яке пізнається за соціально значущими для даної
системи ознаками. У найзагальнішому розумінні соціальний статус особистості у
суспільстві пов'язують, як правило, з віком, статтю, походженням, професією, сімейним
станом.

У західній соціології дослідження соціального статусу значною мірою спираються
на концепцію соціальної стратифікації німецького соціолога М.Вебера (1864-1920), згідно
з якою статусні групи є найважливішими елементами соціальної структури. Такі групи
характеризуються специфічним стилем життя, певним типом освіти і занять, сприйняттям
певних цінностей і вірувань, дотриманням правил поведінки, звичаїв і традицій.

Виходячи із соціального статусу, людина, як член суспільства виконує ту чи іншу
роль.

Соціальна роль визначається в соціології як нормативний зразок поведінки індивіда,
що займає певну соціальну позицію у суспільстві, групі, організації і виконує відповідні
функції. Виконуючи ті чи інші соціальні ролі в суспільстві, індивід має можливість одні з
них вибирати вільно (роль матері, батька), інші йому дано незалежно від його волі і
бажання (роль жінки, чоловіка, національність, раса). Із соціальною роллю, як правило,
пов'язують певні права та обов'язки індивіда, ступінь реалізації яких залежить не тільки
від змісту рольових вимог, а й від можливостей і якості його самого.

Для визначення сукупності соціальних ролей, які виконує у суспільстві особистість,
використовують два основні поняття: спосіб життя як відображення соціального в
індивідуальному; стиль життя як відображення індивідуального в соціальному. Кожний
соціальний статус має свій рольовий набір, тобто дотримання людиною певних зразків і
норм поведінки, що випливають із соціального статусу.

Питанням соціального статусу і соціальної ролі багато уваги приділяв відомий
американський антрополог Ральф Лінтон (1893-1953 рр.), який тривалий час вивчав звичаї
різних народів. У своїй праці "Про статус і роль" Лінтон пише про те, що функціонування
суспільства залежить від наявності певних зразків (моделей) відповідної поведінки
індивідів або груп індивідів. Різні позиції в цих зразках поведінки називаються статусами.
Поняття статусу означає певну позицію в окремій структурі. Таким чином, індивід має
багато статусів. Статус конкретного індивіда складається з суми всіх статусів, які він
займає. На думку Р.Лінтона, основними підставами для приписування статусу є стать і вік.
Однак це приписування значною мірою зумовлене культурою того суспільства. в якому це
відбувається.

Розглядаючи третє питання, доцільно було б зазначити, що індивідом
народжуються, а особистістю людина стає в процесі соціалізації. Отже, соціалізація - це
процес входження індивіда в соціальне середовище через засвоєння певної системи знань,
норм, цінностей, традицій, ідеалів і т.п., які притаманні повноправним членам суспільства.
Існують різні концепції соціалізації людини. Необхідно зосередити свою увагу на питанні:
який внесок у розробку теорії соціалізації зробили зарубіжні і вітчизняні соціологи.



У сучасній соціології сутність процесу соціалізації відображається через його
моделювання. До сучасних моделей соціалізації належать: "психоаналітична або
особистісного контролю" (З.Фройд), "рольового тренінгу" (Т.Парсонс), "соціального
навчання" (Дж. Г.Доллард, Б.Скіннер та ін.), "міжособистісного спілкування" (Ч.Х.Кулі,
Дж.Мід та ін.), "когнітивна" (Ж.Піаже, А.Маслоу та ін.), "модель інкультурації" (Ф.Баос,
В.Малиновський) та "еволюційна" (Е.Еріксон).

Основними інститутами соціалізації є сім'я, дошкільний колектив, школа,
навчальний, трудовий колектив. Слід проаналізувати і з такі поняттями, як соціальна
адаптація особистості, інтеріоризація.

У сучасній соціології зв'язок між процесами соціалізації та адаптації вивчається
багатьма дослідниками (І.Кон, І.Милославова, Т.Шабутані, Г.Югай та ін.). Цей зв'язок
стосується безпосереднього механізму соціалізації. Адаптація людини є складним
соціально-зумовленим явищем, для якого характерна діалектично суперечлива єдність
трьох рівнів адаптивної поведінки людини: біологічного, психологічного та соціального
при провідній визначальній ролі останнього рівня.

Порівнюючи розуміння соціалізації з поняттям "соціальна адаптація" в широкому
розумінні (тобто адаптація людини в цілому), необхідно зазначити, що вони тісно
взаємопов'язані і мають цілий ряд як соціальних, так і відмінних рис. У діалектичній
взаємодії перебувають функції соціалізації та адаптації. Так, на певному рівні соціалізації
у взаємодії особистості та середовища виникає момент динамічної рівноваги, погодження
норм та традицій середовища й поведінки людини.

Варто зазначити, що сутність адаптивно-розвиваючої концепції соціалізації полягає у
розгляді соціалізації як взаємодії людини, що триває все її життя, з навколишнім
середовищем за допомогою адаптації, що змінюють одна одну у кожній із сфер її
життєдіяльності.

Питання для самоперевірки і контролю:
1. Які особливості характерні для соціологічного, філософського і психологічного

аспектів дослідження особистості? У чому полягає специфіка соціологічного підходу
до визначення особистості?

2. Як розуміти поняття „соціологічна структура особистості"?
3. Розкрийте соціальні ролі, які характерні для сучасної особистості.
4. Чому соціальний статус є визначальним в розкритті соціальної ролі особистості?
5. Розкрийте зміст понять „соціальна адаптація", „соціальна установка", „соціальна

поведінка людини".
6. Яка роль  цінностей і  ціннісних  орієнтацій у Вашому житті й у житті суспільства?
7. Які   основні   стадії   соціалізації   та   інститути соціалізації на цих стадіях?
8. Перед яким ціннісним вибором стоїть сучасна українська молодь?
9. Який вплив на свідомість і діяльність людини мають ЗМІ, і як ви оцінюєте нинішній

стан ЗМІ?
10.Що є визначальною основою соціальної діяльності?
11.У чому полягає сутність девіантної поведінки?
12.Розкрийте   зміст   структурної   теорії   особистості З.Фройда.
13.Назвіть основні потреби особистості і розкрийте їх взаємозв'язок (за теорією

А.Маслоу).
14.Охарактеризуйте етапи соціалізації особистості за теорією американського вченого

Е. Еріксона.
15.Кожна доросла людина виконує велику кількість соціальних ролей, що приводить

до виникнення внутрішньорольових та міжрольових конфліктів. Проаналізуйте
досвід свого студентського життя і назвіть типові конфлікти різного роду. Які
способи вирішення цих конфліктів найбільш успішні?

16.Перед яким ціннісним вибором стоїть сучасне українське суспільство? Обґрунтуйте
вашу відповідь.



17.Чи існує в Україні проблема міжнаціонального спілкування? Обґрунтуйте вашу
відповідь.

18.Обґрунтуйте вашу власну позицію щодо впливу ЗМІ на духовний розвиток
особистості.

19.Загальноприйнятими є два варіанти виховання дітей -репресивний та учасницький.
Їм притаманне:

Репресивний тип Учасницький тип
Покарання за погану Винагорода за гарну

поведінку поведінку
Матеріальні винагороди Заохочення словом

та покарання
Підкорення дитини Автономія дитини

Команди Взаємодія
Дорослі - центр Діти - центр
Діти виконують Дорослі йдуть назустріч
побажання дорослих побажанням дітей

20.Визначте, до якого типу виховання належить процес формування особистостей
таких персонажів: Попелюшки, Тома Сойера, Тімура дяді Федора (персонажа
мультфільму «Канікули в Простоквашино»).

21.Який тип соціалізації і чому більше сприяє формуванню лідерів? Який тип
соціалізації більше сприяє формуванню виконавців?

22.Який тип виховання притаманний представникам середнього класу, який -
нижчого?

23.До якого типу соціалізації ви віднесли б власне виховання?
24.Перелічіть повний набір статусів у себе, своїх батьків і двох-трьох знайомих. Який

список довший? Про що це свідчить?
25.Відомо, що з дитинства соціалізація хлопчиків та дівчаток відбувається по-різному.

Визначте: а) з чим це пов'язано; б) за допомогою яких засобів соціалізації та в який
спосіб формуються бажані зразки поведінки; в) які якості хлопчиків та дівчаток
повинні бути сформовані цими засобами; г) до яких соціальних наслідків це
приводить; д) яка форма соціалізації (чоловіча чи жіноча) відповідає вимогам
сучасної професійної кар'єри.

26.Зробіть самостійне дослідження на тему: „Вплив досвіду соціалізації батьків на
виховання дітей". Порівняйте методи виховання, які використовувались по
відношенню до ваших батьків, із тими методами, до яких вони вдаються, виховуючи
вас. Чи можна зробити висновок, що досвід соціалізації передається від покоління до
покоління? Які зміни відбуваються з часом та чим їх можна пояснити?

27.,,Чим примітивніше суспільство, тим більше схожості між індивідами, що
складають його" (Е.Дюркгайм. Метод социологии). Як ви розумієте цей вислів?

28.Подумайте і дайте аргументовану відповідь. „Соціалізація - це гасло, яке соціологія
використовує у боротьбі з біологією та генетикою. Так вважають деякі соціологи. Чи
праві вони? Доведіть свою позицію. Як провести розмежування між біологічним і
соціальним світами?

29.Чому належить пріоритет у формуванні установок та ціннісних орієнтацій людини:
природним задаткам чи соціальному оточенню?

30.Чому в Україні бідні постійно бідні, і звідки беруться мільйонери і мільярдери?
Рекомендована література:

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.Г.  Городяненка. – К., 2003.

i. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. Навчальний
посібник = КНЄУ, 2002.

9. Волович В.І., Андрущенко В.П. Соціологія: короткий енциклопедичний словник – К.,1999.

10.Піча В.М. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Словник – довідник. – Новий світ, 2003.

Форми контролю: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, опитування
на семінарському занятті

План

Самостійного вивчення питання (розділу, теми)
Назва питання (розділу, теми). Тема 2.4. Соціологія сімї. Гендерна соціологія.

Актуальність і головна мета теми: пояснення проблеми гендерних відмінностей у
світовій соціології та фемінізм його сутність, етапи, напрямки.
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.

Основні питання:
1. Проблема гендерних відмінностей у світовій соціології.

2. Фемінізм: сутність, етапи, напрямки.

Методичні рекомендації

Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні
положення:  по – перше, проблемами тендерних відмінностей, нерівності чоловіків і жінок
цікавляться усі соціологічні концепції, напрями, парадигми.

  Соціобіологічна парадигма. На думку її представників (Е. Вілсон, Д. Бараш),
біолого-анатомічні відмінності зумовлюю протилежні соціальні статуси й ролі чоловіків
та жінок, що виявляється у відповідних формах поведінки. Наприклад, жінка завжди
впевнена, що народжена нею дитина — частина її самої, вона схильна до її виходжування,
до створення домашнього затишку. Заради благополуччя своїх дітей жінки прагнуть
сексуальних контактів з чоловіками, які належать до більш високих, ніж вони, соціальних
верств. Генетичний код чоловіків рішуче впливає на їх агресивність та наполегливість:
щоб мати успіх у жінок, вони змушені змагатися не тільки фізично, але й у сферах
економіки та політики. Соціобіологи припускають, що і чоловіки, і жінки можуть обрати
інші варіанти поведінки, але в такому разі це суперечитиме їх генетичним кодам, що
негативно позначиться на них та їх дітях.

    Опоненти соціобіологічних концепцій, не заперечуючи значущості статевого
чинника, вважають, що сексуальність, статуси та ролі чоловіків і жінок детерміновані
передусім соціальними та культурними відмінностями.

    Ґрунтується на тому, що окреслення тендерних статусів на основі статевовікової
спеціалізації відбувалося одночасно з формуванням людської цивілізації. Так, здавна



жінки опікувалися дітьми, а чоловіки здобували харч. З розвитком цивілізованих
інститутів для реалізації цих статусів не обов'язковою була фізична сила, але самі статуси
та ролі, помітно змінившись, залишилися, довівши свою функціональну необхідність для
суспільства. Наприклад, Т. Парсонс головні функції статусів і ролей вбачає в соціалізації
молодого покоління та стабілізації життя дорослих. Роль жінки, на його думку, є
експресивною, пов'язаною зі створенням теплоти, затишку, емоційної підтримки. Чоловік
виконує інструментальну роль, яка забезпечує матеріальний добробут. Розподіл статевих
ролей, які водночас підтримують одна одну, забезпечує ефективне функціонування сім'ї як
соціальної системи. Цей розподіл, вважають функціоналісти, є природним, задовольняє
чоловіків і жінок, сім'ю, суспільство.

        Представники її вважають, що стосунки між чоловіками та жінками мають
історичний характер, тобто не завжди були однаковими. На зорі цивілізації існував
розподіл праці за статевими ознаками: чоловіки були здобувачами їжі, а жінки
опікувалися домом. Тоді чоловіки ще не домінували у суспільстві. Полігамні стосунки не
давали чоловікам упевненості, хто їх діти. Тому власність (майно) передавалися дітям за
материнською лінією. На думку Ф. Енгельса, становище змінилося з виникненням
приватної власності, якою володіли та розпоряджалися чоловіки. Для певності, що ця
власність потрапить саме до їх дітей, чоловіки заборонили полігамію та закріпили
моногамні стосунки, а одночасно й своє домінування над жінками. Розвиток
капіталістичних відносин створив передумови для нових, досконаліших форм
міжстатевих стосунків, що пов'язано передусім з подоланням економічного домінування
чоловіків у сім'ї. Марксисти стверджували, що з ліквідацією приватної власності будуть
ліквідовані не тільки статева нерівність, а й тендерні ролі взагалі. Спроби за радянських
часів реалізувати ідею рівності жінок і чоловіків мали гіпертрофований характер та
призвели до заперечення їх тендерних ролей.

    Згідно з неомарксистськими теоріями нерівність між чоловіками та жінками
полягає у природі капіталізму, яка заперечує свободу статевого вибору. Даючи жінкам
меншу заробітну платню, ніж чоловікам, суспільство підтримує панування чоловіків.
Через низькі доходи жінка змушена виходити заміж, сподіваючись отримати від життя
більше благ. Відповідним є її пошук шлюбного партнера, здатного це забезпечити.
Заміжні жінки працюють на чоловіків, перебираючи на себе домашні клопоти, маючи
виногородою харч, одяг, дах над головою. Неомарксисти (американський соціолог
Хартманн) порівнюють заміжніх жінок з рабами часів Громадянської війни у СІЛА.
Домашні обов'язки ставлять жінок у несприятливі умови на ринку праці. Незважаючи на
використання побутових приладів, домашня робота потребує багато часу. Тому жінки не
прагнуть працювати повний день, працювати у вихідні.

    Соціологи стверджують, що підкорення жінок забезпечує гнучкість ринку за
капіталізму. Відрізняючи первинний і вторинний його сектори, до першого відносять
високооплачувані та стабільні посади, до другого — низькооплачувані посади, де
здебільшого працюють жінки. Такий підхід до використання жіночої праці зумовлений
тим, що жінки:

— менш надійні працівники, ніж чоловіки, оскільки можуть звільнитися за
сімейними обставинами, не виходити на роботу у зв'язку з хворобами дітей;

— менше дорожать роботою, ніж чоловіки, можуть залишити її, ставши
домогосподарками або у зв'язку з вагітністю;

— у них слабше розвинуті організаторські здібності.
    Серед представників неомарксизму поширені думки, що не тільки капіталізм

спричинює домінування чоловіків над жінками, а й чоловіки винні в цьому, оскільки вони
безкоштовно привласнюють результати жіночої праці.

        Видатний її представник Р. Коллінз вважає, що статева нерівність зумовлена
конфліктом між чоловіками (панівна група) та жінками (залежна група). В основі цього
панування — підкорення чоловіками жінок заради сексуального задоволення. Щоб



узаконити доступ до них та зміцнити своє панування, чоловіки здобули право на
«сексуальну власність». Згодом сформувався так званий сексуальний ринок, де чоловіки
та жінки торгуються між собою, намагаються вдало обрати для себе партнера. Ступінь
залежності жінки від чоловіка визначається матеріальною залежністю та цінністю жінки
як власності, що підлягає обміну. В сучасних суспільствах жінкам дозволено володіти
багатством, учитися та працювати поза домом, що підвищує їх вартість при обміні.
Тенденція до економічної незалежності жінок робить їх незалежними й у статевих
стосунках, які можуть бути менш пов'язаними зі шлюбом. Матеріально спроможні жінки
мають більше можливостей щодо вибору партнера.

        Сутність цієї концепції полягає в тому, що тендерні ролі є продуктом
цивілізації та формуються у процесі взаємодії людей, а статеві статуси та ролі є наслідком
постійного внутрішнього діалогу людини з узагальненим представником іншої статі. Це,
власне, і мотивує статеві стратегії чоловіків і жінок. Наприклад, якщо дівчина очима
узагальненої особи бачить себе дружиною та матір'ю, вельми ймовірно, що її типова
поведінка буде мотивована цими символами. Такий принцип поширюється на вибір
поведінки. Тому ін-теракціоністи досліджують стосунки між чоловіками та жінками крізь
призму аналізу значущих символів, які визначають тендерні стратегії.

По – друге, на хвилі протесту проти дискримінації жінок, тендерних стереотипів
виник фемінізм.

    Фемінізм — науковий напрям і суспільний рух, метою якого є повна
рівноправність чоловіків і жінок у всіх сферах життя.

    Першими зробили спроби обґрунтувати рівноправність чоловіків і жінок
французькі філософи Вольтер, Д. Дідро, Ш.-Л. Монтеск'є, які обстоювали право жінок
брати участь у суспільному житті, стверджували, що їх природа не менш складна, ніж
чоловіча. Самі жінки заявили про себе активною участю у Великій Французькій
революції, започаткували жіночі клуби, журнали. Француженки, не протиставляючи себе
чоловікам, звертали увагу на свою безправність. Але революційна влада, оцінивши
громадську активність жінок, не змогла протистояти патріархальній традиції, впливу
католицької церкви, щоб визнати жінок самостійним суб'єктом історії, віднести їх до
категорії «вільних» і «рівних». І це спричинило виникнення нового суспільного явища —
фемінізму як руху на захист політичних і громадянських прав жінок.

    Першим документом фемінізму вважають «Декларацію прав жінки та
громадянки», написану француженкою Олімпією де Гуж у 1791 р., в якій було заявлено,
що жінка має такі самі права на свободу, володіння власністю, як і чоловік. Але на заваді
цьому є «тиранія сильної статі». Декларація викликала в суспільстві потужний спротив,
особливо фраза: «Якщо жінка має право зійти на ешафот, то вона повинна мати право
зійти і на трибуну». До речі, О. де Гуж за доносом була гільйотинована. Пізніше, в 1793 p.,
Конвент ухвалив рішення про заборону жіночих клубів, а через два роки заборонив
жінкам збиратися у громадських місцях. Громадянський кодекс проголосив, що жінка не
має ніяких громадських прав та повинна підкорятися своєму чоловікові. Тобто ідеал
«свободи, братерства та рівності» був призначений регулювати відносини тільки між
чоловіками.

    Наприкінці XVIII ст. ідеї фемінізму заявили про себе у Великобританії передусім
старанням журналістки Мері Волстонкрафт. У 1827 р. у м. Сенека-Фолл-зе (США)
відбувся перший з'їзд американських феміністок-суфражисток, на якому було висловлено
протест проти дискримінації жінок, прийнято Декларацію прав жінок. У середині XIX ст.
боротьба за надання жінкам виборчого права стала провідною ідеєю фемінізму.

    У тогочасному фемінізмі чітко окреслилося три напрями: суфражизм (англ.
suffrage — виборче право) — рух за надання жінкам права обирати; гуманістичний, який
звільнення жінки вбачав у розвитку її інтелекту, підвищенні грамотності; марксистський
вважав, що становище жінки-робітниці зумовлене класовими причинами, тому боротьба
за її звільнення збігається із загальним завданням звільнення пролетаріату. У зв'язку з цим



окремого жіночого питання не існує, воно вирішуватиметься разом з вирішенням проблем
пролетаріату. Цей напрям найпоширенішим був у Росії. Головний ідеолог його —
Олександра Кол-лонтай (1872—1952).

    Отже, за одне століття фемінізм поширився в цьому світі, вперше порушивши
питання про права жінки, рівність статей, сприяв формуванню атмосфери морального
осуду патріархату. Успіх суфражизму (у багатьох країнах напередодні Другої світової
війни жінки здобули виборче право), а також об'єктивні чинники — війна, повоєнне
відродження — призвели до того, що фемінізм фактично не виявляв себе майже до 60-х
років XX ст. Поштовхом до його відродження стала книга француженки Симони де
Бовуар «Друга стать» (1949 p.), яка є повним історико-філософським дослідженням
становища жінки від створення світу. Авторка обстоювала тезу, що в жінках закладені
такі ж потенції, як і в чоловіках. Головна вимога жіночого руху — визнати рівноправність
жінки, яка не є другою статтю.

    Саме ця праця засвідчила появу неофемінізму, основними ідеями якого є:
— боротьба не за отримання рівних прав (фактично в усьому світі вони є

однаковими), а за рівні можливості;
— виклик патріархальній культурі з метою не тільки змінити становище жінок, а

ревізувати всі можливості соціальної реальності, всі сфери буття;
— прагнення до того, щоб у збалансованій культурі жіночі соціальні ролі,

духовні потенції набули цінності та значущості для суспільства.
    Неофемінізм констатує, що сучасна західна культура є патріархальною,

маскулінною, організованою не тільки за чоловічим зразком, а й пронизаною забобонами
стосовно жінок, що виявляється в усіх сферах: науці, сім'ї, владі, релігії, мистецтві,
рекламі тощо.

    У 60-ті роки XX ст. оформилося три напрями неофемінізму:
    1. Ліберальний. Основні вимоги його — ліквідація дискримінації жінок, законів,

що обмежують їх права. Нерівність жінок є наслідком упередженості та не освіченості, що
можна подолати розвитком освіти та спеціально зорієнтованими урядовими реформами.

    Одна з теоретиків цього напряму Бетті Фріден у роботі «Містичне жіноче»
акцентувала увагу на жінці передусім як на особистості, а вже потім як на дружині та
матері.

    2. Радикальний. Виходить з того, що головним злом, яке породжує нерівність
жінок, є чоловічий шовінізм. Тому необхідно зруйнувати все створене чоловіками,
передусім державу. Теоретик цього напряму Мері Дейлі закликала до «священної
боротьби проти чоловіків». Серед головних вимог: безкоштовні ясла, доступність
протизаплідніх засобів, право на аборти, ліквідація дискримінації лесбіянок, рівні
можливості щодо освіти жінок, подолання загрози насилля. На думку його представників,
пригнічення жінок породив патріархат. Адже жінок пригнічують саме чоловіки, які
століттями використовують свій контроль над економічними відносинами, ідеями,
культурою, правовими нормами, узаконюючи інститути, які захищають лише їх інтереси.
Влада чоловіків над жінками пронизує як суспільну, так і сімейну.

Питання для самоперевірки і контролю:
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. 5.Назвіть шляхи поліпшення гендерної політики.

6. 6.Що вивчає гендерна соціологія?

7. У чому виявляються відмінності соціальних ролей чоловіків і жінок?

8. .Під впливом яких факторів формуються гендерні стереотипи?

Рекомендована література:
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2. Макєєв С.О.Соціологія. Навчальний посібник. – К., 2003.

3. Осипова Н.П. Соціологія. Навчальний посібник – Юрінком, 2003.
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10. Піча В.М. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Словник – довідник. – Новий світ,
2003.

Форми контролю: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, опитування
на семінарському занятті



План

Самостійного вивчення питання (розділу, теми)
Назва питання (розділу, теми).

Тема 2.5. Соціологія гуманітарної сфери.
Актуальність і головна мета теми: : показати місце і роль соціології науки  у розвитку
соціологічних теорій середнього рівня та системи соціологічного знання в цілому.
Студенти повинні знати   історію розвитку соціології науки,  об’єкт, предмет та основні
функції соціології науки.
Студенти повинні вміти охарактеризувати історію розвитку соціології науки,  об’єкт,
предмет та основні функції соціології науки.

Основні питання:

1. Історія розвитку соціології науки.

2. Соціологія науки: об’єкт, предмет та основні функції.

Методичні рекомендації
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні

положення: Вивчаючи третє питання, зауважте, що наука - це не лише система знань, а й
процес їх одержання та застосування. На рубежі третього тисячоліття наука і техніка
дедалі більше перетворюються на фундамент сучасної цивілізації, проникаючи в глибинні



основи життя природи та людини. У межах наукознавства поєднуються різногалузеві
дослідження сучасної наки, серед яких чільне місце займає соціологічна проблематика.

Об'єктом дослідження соціології науки є наука як система знань, яка є специфічним
елементом культури, один із видів творчої діяльності, що виокремився в особливу сфери
розподілу праці.

Предметом соціології науки є вивчення соціальних структур і процесів наукової
діяльності, взаємодію наукових структур, статус науки і вчених в суспільстві. Особлива
увага звертається на наукові співтовариства, умови праці вчених, обмін інформацією,
особливості стимулювання творчої активності учених, дослідження процесів впливу
суспільних мов на розвиток науки, а науки - на суспільство.

Наука виконує дві основні соціальні функції: пізнавальну (пошук нового, аналіз
сутності процесів і явищ, виявлення закономірностей їхнього розвитку); практичну
(застосування знання, його використання в різних сферах суспільства).

Соціологія науки розвивається в основному в рамках комплексної наукової сфери -
наукознавства (science of science). Сьогодні воно є комплексом взаємодіючих одна з
одною дисциплін, які часто пересікаються, проникаючи одна в одну. Серед таких
дисциплін варто відмітити методологію наукових досліджень, історію науки, філософію
та психологію науки, статистику науки.

Соціологія науки — галузь соціології, яка досліджує закономірності виникнення,
функціонування й розвитку науки, взаємодії її як соціальною явища із суспільством та
різними соціальними інститутами. Це нова галузь і водночас стара, оскільки її предмет
сам по собі не є новим. Проте, лише у зв'язку з бурхливою науково-технічною революцією
виникла нагальна потреба у спеціальному вивченні соціологічних проблем її розвитку.
Наука нині вступила в стадію зрілості, перетворюється у розвинену й цілісну систему, в
якій основні соціальні тенденції і закономірності проявляються досить чітко.

По – друге, соціологія науки має свої витоки. До них, насамперед, належить
філософія, яка до останнього часу відігравала роль науки про науку. Соціологія науки
немислима без узагальнення всієї філософської спадщини. Водночас вона неможлива і без
вивчення протосоціології, всієї історії соціального знання.

Інший виток соціології науки — історія природознавства і техніки. Істориками науки
і техніки проведена значна кількість досліджень, в яких зібраний і певною мірою
систематизований багатий фактичний матеріал. Дослідники ставили за мету узагальнити
його із соціологічних позицій. Передусім необхідно назвати фундаментальні праці одного
із засновників наукознавства Дж. Бернала, зокрема його книгу "Соціальна функція науки"
(1938 р.).

Соціологія науки започаткована ще в кінці XIX ст. На неї значно вплинули
позитивістські ідеї Г. Спенсера, О. Конта, Е. Діоркгейма; вона розвивалась під
безпосереднім впливом праць М. Вебера, який у боротьбі з марксизмом обґрунтував тези
про незалежність ідей (у тому числі наукових) в суспільстві.

В 20 — 30-і роки XX ст. соціологія науки почала формуватися як особливий напрям
досліджень наукової діяльності, в 60-і склалась у спеціальну соціологічну дисципліну, яка
розвивалась у взаємодії з філософією, методологією науки, соціологією пізнання,
наукометрією, інформаційним і соціальним підходами до аналізу науки.

Спочатку соціологія науки розглядалась як частина і допоміжна сфера соціології
пізнання, оскільки традиційно наука філософськи осмислювалася лише як первинний тип
знання, як предмет теорії пізнання. В теоретичних будовах М. Вебера, М. Шелера, К.
Маннгейма природничі і "формальні" науки користувались особливим епістемологічним
статусом; їхня змістовна сторона вважалася такою, що не піддається дослідженню
соціологічними методами.

Основні принципи соціології науки як особливої галузі знання були розвинуті Р.
Мертоном у праці "Наука, техніка і суспільство в Англії XVII ст.", опублікованій у 1933 р.
В ній Мертон висунув на перший план роль пуританської релігії і моралі в становленні
науки Нового часу. Пізніше він сформулював соціологічну концепцію науки, яка в 60-і



роки стала домінуючою парадигмою. Філософською основою цієї концепції були
позитивістські ідеї соціальної нейтральності і кумулятивного характеру зростання
наукового знання, а загально-соціологічною основою — структурний функціоналізм,
варіант якого був розроблений самим Мертоном.

Соціологія, за Мертоном, вивчає науку як інститут соціальний, що зберігає
автономію науки і стимулює діяльність, спрямовану на одержання нового та достовірного
знання. Наукове відкриття є досягненням, яке вимагає винагороди й інституціонально-
забезпечується тим, що внесок вченого обмінюється на визнання — фактор, що визначає
його престиж, статус і кар'єру. Функціонування науки як інституту регулюється
сукупністю обов'язкових норм і цінностей, які складають етос науки. Останній включає в
себе:

• універсалізм (переконання в об'єктивності і незалежності від суб'єкта положень
науки);

• всезагальність (знання мас ставати загальним надбанням);
• безкорисливість (заборона на використання науки в особистих інтересах);
• організований скептицизм (відповідальність вченого за свої оцінки праці колег).

В 30-і роки соціологічні підходи до науки розроблялись також у працях Дж. Бернала, У.
Огборна, П. Сорокіна, Т. Парсонса, Б. Барбера та ін. Т. Парсонс, як і Мертон, розвинув ідеї
Вебера, Барбер видав перший підручник і ряд досліджень з соціології науки. Деякі
сторони соціології науки висвітлювали у своїх працях Г. Батерфілд, Б. Монсоров, Ф.
Франк, Ж. Фурастьє, О. Полак, Л. Селк, Н. Сторер, С. Коул, Дж. Коул та ін.

Серед численних концепцій західних соціологів яскраво виділяються два напрями.
Представники одного з них (Парсонс, Мертон, Сорокін) акцентують увагу на ролі науки в
духовній культурі, іншого (Огборн, Монсоров, Штенберг та ін.) — підкреслюють роль
науки в матеріальній культурі, її взаємодію з технікою і виробництвом, виходячи з
технологічного детермінізму.

Емпіричні дослідження і теоретичні розробки довоєнної соціології в 60-і роки тісно
переплелися з дослідженнями більш практичного плану, в тому числі структури наукового
співтовариства (У. Хєгстром), "небачених коледжів" (Д. Крейн), мережі соціальних
зв'язків і комунікацій (Н. Малінс), соціальної стратифікації в науці (С. Коул, Дж. Коул),
науки як соціальної системи (Н. Сторер) та ін.

На початку 70-х років у соціології науки розгорнулася критика мертонівської
парадигми з позицій, що сформулювалися під впливом постпозитивістської методології і
науки, насамперед праці Т. Купа "Структура наукових революцій", в якій наука
розглядається як парадигма, прийнята співтовариством. На цій філософській основі стала
формуватися відмінна від нормативної, так звана когнітивна соціологія науки, в якій
когнітивна (пізнавальна) сторона науки ставилась у пряму залежність від соціальної. Цей
напрям соціології науки зародився в Англії, де були розроблені її концептуальні основи і
дослідницькі програми, загальною рисою яких було Прагнення розширити поле
застосування соціологічних методів, включивши у сферу їхньої дії наукове знання (Б.
Бране, Д. Блур, Г. Коллінс, М. Малкей, С. Уолгар та ін)

Оскільки основною перешкодою для перетворення наукового (передусім
природничого) знання у предмет соціологічного аналізу була його претензія на відносно
істинне відображення реальності, то зусилля прихильників когнітивної соціології науки із
самого початку були спрямовані на те, щоб позбавити наукове знання цього
"епістемологічного статусу", оголосивши його звичайним "увіруванням ", яке нічим
принципово не відрізняється від інших увірувань. Тим самим наука уявлялась продуктом
соціальних умов, відносин, інтересів. Наукове знання пов'язувалося із соціальними
умовами, і питання про його відношення до об'єктивної реальності відкидалось.

Зазначимо, що розвиток когнітивної соціології науки дав імпульс
мікросоціологічним дослідженням конкретних ситуацій, що виникають у процесі
пізнавальної діяльності вчених, які дають цінний емпіричний матеріал про взаємозв'язки
когнітивних і соціальних аспектів науки. На рубежі 80-х років виник цілий спектр



різноманітних, але близьких за своїми методологічними засадами концептуальних схем
соціального дослідження науки. Набули поширення "конструктивістська програма" (К.
Кнорр-Цетіна), яка розглядає науку як соціальну конструкцію, релятивістська програма
(У. Коллінс), етнометодологічні дослідження (Г. Гарфінкель, С. Уолгар), дискурсаналіз
(М. Малкей). Для всіх них характерна відмова від таких "традиційних" відмінностей, як
когнітивне і соціальне в науці, тобто пізнавальне начало в науці більшою або меншою
мірою підміняється соціальними діями, переговорами, відношеннями вчених.

Багатоманітність концепцій у соціології науки можна оцінити як наслідок
суперечностей між об'єктивною необхідністю теоретичного осмислення змін, що
відбуваються в процесах виробництва наукового знання, та ускладненням взаємодій між
наукою і суспільством в сучасних умовах.

На жаль, на відміну від Заходу, в колишньому СРСР, у тому числі і в Україні,
дослідження науки здійснювалося повільно. Лише окремі вчені займалися цією галуззю
професійно і ще невелика група — час від часу. Це зумовлювалося загальною
недооцінкою соціологічних досліджень. Правда, в 60-і роки був проведений ряд
конкретних соціологічних досліджень наукової діяльності. Пізніше був зібраний багатий
історичний матеріал про розвиток науки і техніки, з'явилися спроби його узагальнення із
соціологічної точки зору. В 70-і роки з'явилися праці, присвячені соціальним наслідкам
науково-технічного прогресу. В деяких з них ставились і теоретичні проблеми розвитку
науки й техніки в суспільстві. Це насамперед праці російських соціологів Г. В. Осінова, С.
В. Шухардіна, С. Г. Струміліна, В. Я. Єльмеєва, М. М. Карнова, Г. М. Доброва, Г. Н.
Волкова. Соціологічні проблеми науки характеризуються інтегральним, комплексним
підходом до явищ, що вивчаються. Вони виникають на стику таких дисциплін, як
філософія, історія науки і техніки, наукознавства, логіки і психології наукової творчості.
Останні користуються даними цілого ряду точних наук, прийомами математичного і
статистичного аналізу.

Основні завдання соціології науки полягають у вивченні законів розвитку і
функціонування науки як цілісної системи, що входить до більш широкої соціальної
системи. Її практичною мстою є розробка теоретичних основ організації й управління
наукою, тобто системи заходів, які спираються на об'єктивну логіку розвитку науки і
забезпечують оптимальні темпи її розвитку й підвищення ефективності наукових
досліджень.

Соціологія науки зовсім не зводиться лише до емпіричних і науковометричних
досліджень, хоча певною мірою й ґрунтується на них. Вона є передусім теоретичною
дисципліною високого рівня узагальнень, основується на всьому попередньому розвитку
людської думки. Вчені — соціологи прагнуть показати науку як соціальне явище,
подивитись на наукову діяльність як на своєрідне виробництво, розглянути, в якому
історичному і логічному відношенні вона знаходиться з виробництвом матеріальних благ,
які відносини складаються в процесі духовного виробництва між людьми, які вимоги
ставляться до системи освіти, виховання людини.

Одна з особливостей вивчення соціологічних проблем розвитку науки полягає в
тому, що їх не можна розглядати відірвано від процесу розвитку техніки. Це явища
однопорядкові, а соціологічні проблеми розвитку техніки і науки є, по суті справи,
галузями єдиної теорії. Наука не може бути пізнана поза технікою, поза дослідженнями
власних засобів її розвитку. Так само і техніка, будучи опредмеченою силою знання, може
бути правильно пізнана лише у зв'язку з наукою. Якщо ж бути точним, то історично
техніка є попередницею науки, логічно ж наука як розвинута система включає в себе
техніку як підсистему.

Безпосередній зв'язок сучасної науки з технікою, матеріальним виробництво є
очевидним. Наука стає практичним перетворювачем світу, вона втручається сьогодні у всі
галузі людської діяльності, стає безпосередньою продуктивною силою в сучасному
суспільстві. Саме завдяки науці людство зможе контролювати народжуваність, переможе
хвороби які залишило нам XX ст., продовжить тривалість життя людини. Досягнення



науки будуть означати поступову перемогу людини над простором і часом; завдяки
науковим досягненням стане можливим створювати нові умови існування, за яких життя
наше буде ставати більш вільним і щасливим.

Нині у світі існують два підходи в оцінці наукових досягнень: оптимістичний і
песимістичний. Але з якого б боку ми не підходили до оцінки науки — оптимістичного чи
песимістичного, ясно одне — науці, більше ніж будь-якій сфері людської діяльності,
належить визначати образ майбутнього людства.

Наука — багатогранне суспільне явище, її можна розглядати під різним кутом зору:
вона виступає як сукупність знань про світ, основа світогляду, як форма суспільної
свідомості, як форма відображення світу у свідомості, як елемент духовної культури, як
засіб суспільно-практичного перетворення світу.

Наука не виникла раптово. Вихідною умовою її появи (або переднауки) була праця,
ті аспекти духовної діяльності людини, які були тісно пов'язані з працею, постійно,
найбезпосереднішим чином брали в ній участь. Це — інформаційно-пізнавальна та
ідеально-конструктивна діяльність, тобто та сторона духовної діяльності, яка слугувала
історичною попередницею і сферою розвитку науки, була переднаукою.

Доцільна діяльність (сама праця), знаряддя праці (техніка) і предмет праці (якщо це
сирий матеріал, опосередкований людською діяльністю) є носіями, втіленням знань:
наукових або донаукових. Останні характерні для всієї трудової діяльності у всіх її
проявах. Знання, як елементарна форма науки та її елемент, історично народжувались у
процесі трудової діяльності людини.

Під поняттям "наука", яка є основною категорією в соціології науки, треба мати на
увазі всі наукові дисципліни, взяті в органічній єдності: суспільні, природничі, теоретичні,
загальні, технічні. Причому ця цілісність системи науки розглядається у своєму
найрозвинутішому вигляді. Поняття "наука" не можна зводити лише до системи знань,
ототожнювати з наявними теоріями, математичними формулами, проектами, тобто з
готовим науковим знанням. Знання не є ще наукою, оскільки людина, яка багато знає ще
не є вченою. Лише створюючи нове знання, людина наближається і залучається до
"Олімпу науки".

Знання — це продукт, сирий матеріал науки, який знову вводиться (втягується) в
наукову діяльність, подібно продукту і сирому матеріалу матеріального виробництва.
Тому знання можна розглядати як елемент науки, її невід'ємну частину. Однак зводити
науку тільки до знання не можна.

Сутність науки полягає не в пізнаних вже істинах, а в пошуку їх, в
експериментально-дослідницькій діяльності, спрямованій на пізнання і використання
законів природи і суспільства. Наука — це не знання самі по собі, а діяльність суспільства
щодо виробництва знань, тобто наукове виробництво.

Соціологія науки, як вже згадувалося, займається вивченням соціологічних аспектів
техніки, аналізом зв'язків і взаємовідносин її з наукою. Проте соціологія науки не
замикається лише на техніці, вона націлена і на людину, виступаючи в якості науки,
зорієнтованої на особистість, на розвиток її інтелекту, культури мислення. Зв'язуючим
ланцюгом між наукою і людиною виступає система освіти, виробниче навчання. Проте,
структурні ланки системи "наука — людина" менш розвинуті, ніж структурні ланки
системи "наука — техніка".

Ще одним важливим аспектом предмета соціології науки є аналіз взаємодії науки і
виробництва. Йдеться про аналіз того, як взаємодіє з матеріальним виробництвом і
технікою на різних етапах свого розвитку не "наука взагалі", а ті чи інші її структурні
ланки.

Соціологія науки має своїм предметом і виявлення взаємодії науки і суспільства.
Наука впливає на суспільство насамперед через свої технічні втілення. Техніка може
розглядатися як в системі продуктивних сил, так і в більш ширшій - соціально-
економічній системі. В першому випадку має місце технологічний аспект її розгляду, у
другому — соціально-економічний.



Взаємодія техніки із соціальними інститутами має складний і неоднозначний
характер. Техніка впливає на суспільство різними шляхами, в різних формах. Цей вплив
може посилюватися або послаблюватися в залежності від соціально-економічних умов
застосування техніки. Розвиток техніки зазнає великого впливу з боку економічних,
політичних та інших інститутів суспільства, які можуть або стимулювати науково-
технічний прогрес, або гальмувати його.

В аналізі "механізму" соціального впливу техніки передусім виділяються три
моменти:

• підвищення рівня продуктивності праці;
• спеціалізація засобів праці;
• міра заміщення технічними засобами трудових функцій людини.
Перший напрям соціального впливу техніки на людину можна охарактеризувати як

опосередкований, оскільки підвищення продуктивності праці відбивається на соціальних
інститутах через певні виробничі відносини. Другий і третій напрями характеризують
безпосередній вплив техніки на людину в трудовому процесі і на зміст її праці.

Проте вплив техніки на суспільство відбувається в наш час не лише через сферу
матеріального виробництва. Система освіти, мистецтва, культури, побуту значною мірою
перетворюється під безпосереднім впливом "своєї" техніки. Техніка програмованого
навчання, наприклад, обумовлює переворот в методах викладання. Кіно, телебачення,
радіо, магнітофон, грамзапис покликали до життя нові види мистецтва, форми дозвілля,
здійснили глибокий вплив на всю людську культуру, зробивши її надбанням всіх. Техніка
революціонізує й умови побуту, впливає на світогляд людини, її психологію, інженерне
мислення.

Наукові досягнення в галузі військової техніки безпосередньо впливають на світову
політику. Наявність у ряді країн ядерної зброї, можливість застосування якої загрожує
існуванню всього людства на землі, вимагає особливої обережності у розв'язанні
міжнародних та регіональних конфліктів.

Помітне місце в соціології науки займає проблема визначення соціальних функцій
науки. Основними серед них є:

• вироблення і теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність;
• підвищення ефективності всіх видів діяльності соціальних суб'єктів, насамперед у

сфері виробництва;
• прогнозування науково-технічного прогресу і його соціально-економічних

наслідків, вияв перспективних проблем, що підлягають розв'язанню та ін.
Предметом соціології науки є також різного роду механізми і процеси, які

забезпечують: інтеграцію індивідів або колективів, що беруть участь у виробництві знань,
тобто формування наукових співтовариств, різні форми включення їх до системи
матеріального виробництва, освіти і соціального управління; взаємодію науки з
соціальними процесами; диференціацію та інтеграцію наукових дисциплін тощо.

Зміни, що відбулися в Україні після проголошення незалежності, реформування
політичної й економічної системи суспільства, викликали до життя багато нових явищ, у
тому числі і в науці, які здатні впливати як на зміну напряму конкретних досліджень, так і
на формування теоретичних концепцій соціології науки. До них належать питання,
пов'язані з економікою науки (перехід більшості наукових установ прикладного характеру
на самофінансування), зміни організаційної будови наукових підрозділів (наприклад,
орієнтація на розв'язання конкретних проблем), поява недержавних, приватних науково —
дослідних підрозділів, демократизація управління (виборність керівництва, новий порядок
атестації), гласність (зняття обмежень з даної тематики, доступність багатьох архівів та
статистичних даних), без якої розвиток багатьох наукових, передусім соціальних
дисциплін, у тому числі й соціології науки, було утрудненим.

Основними напрямами соціологічного дослідження науки є:
• вивчення соціальних факторів інтенсифікації наукової діяльності;
• проблеми формування вченого і наукових колективів;



• забезпечення розвитку нових наукових напрямів у науці;
• соціальна структура наукових колективів;
• шляхи вдосконалення умов і організацій науково-дослідницької праці;
• соціальний статус наукового працівника і наукових дисциплін;
• мотивація наукової діяльності;
• професійна мобільність у науці;
• критерії оцінки наукової діяльності;
• співвідношення науки і культури.
Важливою проблемою є управління наукою, розвитком науково-технічного

потенціалу. Науково-технічний потенціал — це сукупність засобів і можливостей для
постановки і розв'язання наукових та науково-практичних проблем (у тому числі й нових)
національного, регіонального і міжнародного значення. У зміст цього поняття входять
такі показники:

1) чисельність вчених та інженерів у країні;
2) кількість та оснащеність дослідних інститутів;
3) виробництво наукових приладів, вимірювальних інструментів і спеціального

обладнання;
4) мережа центрів наукової документації;
5) обсяг і чисельність національних наукових публікацій;
6) наукова термінологія (словники наукової термінології).
При визначенні поняття науково-технічного потенціалу необхідно враховувати такі

важливі показники: рівень організації самої науки і рівень організації її взаємозв'язку з
виробництвом, а також склад наукових кадрів, їх використання, час реалізації наукових
ідей, розподіл фінансових витрат, співвідношення між витратами на науку і прибутком.

Соціологія науки виявила, що в даний час наукова революція (її слід відрізняти від
революції в науці, яка являє собою процес докорінної зміни уяв, що склались в тій або
іншій галузі знань) здійснюється в трьох основних напрямах:

• різко підвищується роль науки в суспільстві, її питома вага в суспільному
виробництві;

• долаються перепони між наукою і виробництвом;
• зникають безодні, "білі плями" між галузями наукового знання.
Процес подолання "білих плям" у вищому ступені досить суперечливий. Зв’язуючи

ланки виникають на основі подальшої диференціації знань, все більшого дроблення і без
того роздрібнених галузей наук. За даними Д. Прайса, спеціалізація в науці подвоюється
приблизно кожні 10 років.

Зазначимо, що процес сучасної диференціації в науці зовсім інший, ніж той, який
мав місце в минулому. Починаючи з античності диференціація означала деінтеграцію,
вела до відокремлення від колись цілісного, синкретичного знання все нових галузей.
Розвиток окремих наук можна було б зрівняти з радикальними проміннями, які все більше
розходяться один від одного з віддаленням від центру.

Нині диференціація науки стає одним із основних шляхів до інтеграції науки. Кожна
наука перекидає місток над безоднею "нічийних земель". Всі вони служать зв'язуючою
ланкою між двома і більше науками.

Вивчення проблем управління наукою, критеріїв розвитку науково-технічного
потенціалу, процесів диференціації та інтеграції в науці, типологізації наукових знань —
це лише деякі напрями соціологічного дослідження науки як соціального інституту.
Важливим напрямом соціологічного дослідження науки є проблема формування
сучасного вченого і наукових колективів. Від її успішного розв'язання залежить
підвищення соціальної ефективності науки взагалі.

Серед інших аспектів дослідження соціології науки визначаються такі, як етика
науки; прогнозування наукових досліджень, винаходів; методи аналізу соціальних
проблем науки; лідерство в науці, проблеми її комерціалізації тощо.

Характерною рисою нашого часу є посилення соціальної ролі науки, перетворення її



у провідну сферу соціальної діяльності, у сферу виробництва наукових знань і методів
раціональної зміни світу, посилюється взаємозв'язок науки і суспільства, науки та різних
підсистем суспільства, що й зумовлює появу спеціальної галузі соціологічних знань -
соціології науки.

Розвитку науки притаманний кумулятивний характер. Сучасна наука все глибше
зв'язується зі всіма без винятку соціальними інститутами. Сьогодні в єдиній системі
"наука — техніка — виробництво " науці належить провідна роль. Соціологія науки
бачить майбутнє науки в подоланні жорстких меж між її окремими галузями, у зближенні
змісту науки з іншими формами духовного освоєння світу.

Практичним завданням цього напряму соціології є підвищення   ефективності
матеріальних   і   фінансових вкладень в науку за рахунок удосконалення соціальних форм
організації науки. При цьому соціологія науки може задавати концептуальні основи
керування наукою - від наукових колективів окремих інститутів - до форм включення
науки в матеріальне виробництво, освіту, соціальну і науково-технічну політику.

Питання для самоперевірки і контролю:
1. Охарактеризуйте культурно - світоглядницьку функцію науки.
2. Дайте оцінку науці як продуктивній силі суспільства.
3. Проінтерпретуйте науку як соціальний інститут.
4. Що є предметною цариною соціології науки?
5. Хто з відомих соціологів здійснив значний вклад у розвиток соціології науки?
8. Яке місце займає соціологія науки в системі

наукознавчих дисциплін?
9. Яке практичне застосування мають соціологічні

дослідження наукової діяльності?
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Форми контролю: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, опитування
на семінарському занятті

План

Самостійного вивчення питання (розділу, теми)
Назва питання (розділу, теми).

Тема 3.1.Методика організації конкретних  соціологічних досліджень.

Актуальність і головна мета теми: : показати технологію обробки та аналізу
емпіричних даних, процедуру інтерпретації  результатів  соціологічних досліджень та
компютерні програми обробки соціологічної інформації  та підготовка практичних
рекомендацій.
Студенти повинні знати  технологію обробки та аналізу емпіричних даних, процедуру
інтерпретації  результатів  соціологічних досліджень та компютерні програми обробки
соціологічної інформації  та підготовка практичних рекомендацій.
Студенти повинні вміти охарактеризувати технологію обробки та аналізу емпіричних
даних, процедуру інтерпретації  результатів  соціологічних досліджень та компютерні
програми обробки соціологічної інформації  та підготовка практичних рекомендацій.



Основні питання:
1. Технологія обробки та аналізу емпіричних даних.

2. Процедура інтерпретації  результатів  соціологічних досліджень.

3.  Компютерні програми обробки соціологічної інформації .

4. Підготовка практичних рекомендацій.

Методичні рекомендації
Вивчаючи запропоновану тему, студент має звернути увагу на такі основні

положення:  по – перше, Обробка зібраних даних — важливий етап емпіричного
дослідження. Від того, як вирішено питання обробки інформації, значною мірою залежать
строки, вартість і взагалі успіх дослідження. Відповідь на нього має бути знайдена до
тиражування анкети, оскільки від програмного забезпечення, що використовуватиметься
для обробки матеріалу, залежить кодування анкети.

До початку збирання інформації бажано визначитись, які методи аналізу даних
застосовуватимуться (побудова таблиць певного виду, факторний аналіз тощо), а також
які конкретно ознаки аналізуватимуться за допомогою того чи іншого методу. Зрозуміло,
що такий план може бути лише приблизним, оскільки аналіз даних — ітераційний процес,
розвиток якого відбувається в діалозі (безпосередньому або заочному) з комп'ютером.
План потрібний для того, щоб дібрати необхідне програмне забезпечення, а також як
початковий етап аналізу.

Зібрану інформацію обробляють або вручну, або за допомогою І комп'ютера. Ручні
методи обробки інформації застосовуються (і тепер досить рідко і переважно у разі, якщо
соціолог не має змоги працювати на комп'ютері, а треба обробити невеликий за обсягом
(ЗО—50 одиниць) масив анкет з незначною (від 10 до 20) кількістю запитань. Це можуть
бути, наприклад, дані пілотажного дослідження або дані експертного опитування. При
проведенні обчислень під час ручної обробки даних широко використовують
калькулятори.

Для обробки великих масивів, що містять дані стосовно тисяч Ц об'єктів, які
описуються кількома сотнями ознак, слід застосовувати обчислювальну техніку, що має
достатній обсяг пам'яті та ^високу швидкість обчислень.

Основні етапи обробки емпіричних даних
У процесі обробки даних соціологічних досліджень можна виокремити такі

змістовні етапи:
1) кодування інформації;
2) введення інформації в комп'ютер;
3) перевірка введених даних та коригування помилок;
4) проведення обчислень та аналіз результатів.
Якщо передбачається обробка даних на комп'ютері, слід разом із фахівцем з

інформатики метод кодування зібраної інформації (нумерація запитань та варіантів
відповідей в анкеті для опитування, нумерація пунктів і варіантів значень у кодувальному
листку контент-аналізу та ін.) узгодити з можливостями відповідного програмного
забезпечення. Немає загальновизнаних стандартів на кодування інформації. Наприклад, є
пакети програм, що вимагають нумерувати всі варіанти відповідей в анкеті послідовними
натуральними числами (1, 2, 3...), а є інші, які наполягають на нумеруванні варіантів
відповідей окремо в межах кожного запитання. Таких прикладів можна навести дуже
багато. Тому обраний без урахування можливостей і особливостей програмного
забезпечення метод кодування може призвести до необхідності після завершення
збирання інформації проводити велику ручну роботу з перекодування інформації перед
введення її в комп'ютер. У ряді ситуацій для однієї частини значені обирають коди до
початку збирання інформації, для другої — коди обирають лише після того, як всю



інформацію зібрано (на приклад, відкриті запитання в анкетах для опитування). Цю
роботу також слід планувати з урахуванням методів майбутньої обробки та можливостей
програмного забезпечення.

Після того як інформація зібрана і закодована, переходять де введення даних в
комп'ютер. Ця трудомістка робота потребує багато часу. Вводять дані, як правило, не
соціологи, а оператори. Вони повинні швидко і без помилок перенести закодовану
інформацію з одного носія (наприклад папір) на інший (магнітний диск) і не приймати
жодних рішень щодо цієї інформації (наприклад, вирішувати, чи вводити анкету, яка не
цілком заповнена). Тому навіть у разі, коли всі коди обрані до початку етапу збирання
інформації, перед тим як передати зібрану інформацію до введення, слід уважно
переглянути всі анкети.

У процесі введення оператори можуть припускатися помилок. Крім того, помилки
можуть бути і в самих анкетах. Так, у відповіді на запитання анкети "Де Ви зараз
працюєте?" респондент вказав, що він безробітний, а на запитання "Ким Ви зараз
працюєте?" (на іншій сторінці анкети) дав відповідь — "слюсарем". Тому або в процесі
введення (що більш бажано), або відразу після закінчення введення слід проконтролювати
введену інформацію і або скоригувати помилки (якщо це помилки введення), або
відкинути ті анкети, що містять недостовірні дані. Для цієї роботи бажано мати спеціальні
програми, які на основі вимог соціологів відбирають ті анкети, що цих вимог не
задовольняють. Вимоги стосуються можливих значень кодів для певних ознак.
Наприклад, "Коди ознаки 23 мають бути тільки 1, 2, 3" або "Якщо ознака 23 має значення
3, то ознаки 24 та 26 мають мати значення або 2, або З".

Тільки після завершення контролю починається власне аналіз даних — побудова
таблиць, обчислення статистичних показників, перевірка статистичних гіпотез, побудова
нових (додаткових) ознак.

Результати обчислень на комп'ютері подаються в більшості випадків у вигляді
надрукованих на папері таблиць. Корисним для змістовного аналізу даних є подання
результатів у вигляді різного типу графіків (гістограм, діаграм, полігонів тощо). Графіки
дають змогу наочно представити зв'язки та залежності між ознаками, роблять аналіз
ефективнішим.

По – друге, для того, щоб використовувати отримані в ході дослідження
соціологічні дані, їх треба правильно інтерпретувати. У соціології термін «інтерпретація»
(від лат. Interpretatio) вживається у значенні тлумачення, пояснення, переведення на більш
зрозумілу форму вираження. Інтерпретування отриманих даних вимагає глибокого знання
об'єкта дослідження, високого професіоналізму і досвіду, здатності аналізувати і
узагальнювати обширну емпіричну інформацію, часто носить мозаїчний характер, давати
об'єктивне тлумачення виявленим явищам та процесу.

На стадії інтерпретації поряд з обгрунтуванням репрезентативності соціологу
необхідно «перевести» отримані дані в показники (відсотки, коефіцієнти, індекси тощо).
Отримані в результаті цього кількісні величини набувають смислове значення,
соціологічну значущість тільки шляхом співвіднесення їх з задумами дослідника, метою
та завданнями дослідження, тобто трансформуються в показники соціальних процесів.

На стадії інтерпретації відбувається оцінка ступеня підтвердження висунутих
гіпотез дослідження. При цьому необхідно пам'ятати, що будь-які цифри і соціологічні
кількісні показники володіють можливістю їх різного тлумачення, часом діаметрально
протилежного. Звідси - можливість їх різної інтерпретації. Залежно від позиції дослідника,
його посадового становища та відомчої належності одні й ті ж показники можуть
трактуватися як позитивні, як негативні або не виражають будь-якої тенденції.

При інтерпретації отриманих результатів соціологічного дослідження важливо
правильно обрати критерії оцінки, тобто ознаки, за якими судять про рівень розвитку
досліджуваного соціального явища або процесу. Помилка у виборі критерію може
спричинити за собою помилкову інтерпретацію отриманих результатів.



Наприклад, К. Маркс в якості загального критерію еволюції суспільства розглядав
класову боротьбу.

Д. Морено стверджував, що справжню структуру суспільства неможливо виявити,
не спробувавши її модифікувати на міжособистісному рівні. Але очевидно, що не все, що
«працює» в малій групі, можна поширити на все суспільство.

З точки зору сучасної соціології такими критеріями можуть бути: соціальні,
економічні інтереси і правові гарантії їх захисту. Кожен з цих критеріїв включає в себе
цілу серію підкритеріїв. Так, в економічні інтереси можна включати: матеріальні умови
життя, розподіл матеріальних благ, насиченість ринку товарами, доступність цін на товари
повсякденного попиту, рівень доходів по відношенню до межі бідності.

У соціальні - рівень безробіття, забезпеченість житлом, медичне обслуговування,
доступність освіти.

До критеріїв «правові гарантії інтересів» можна віднести рівність перед законом і
судом, доступність юридичної допомоги, рівноправність форм власності, правова
відповідальність за обмеження прав, ефективність діяльності правоохоронних органів.

Інтерпретація включає в себе також розуміння і роз'яснення термінології,
тлумачення додатково залученої інформації, тобто є своєрідним якісним аналізом
отриманих даних. До неї належать такі форми аналізу, як типологізація, ранжування,
моделювання.

Одним з основних способів інтерпретації є співвіднесення даних.
Виділяють наступні види співвіднесення даних:
- Зі знаннями і установками дослідника - оцінка дослідника, яка відображає

позицію, засновану на знанні конкретної обстановки, попередньому досвіді.
- Внутрішнє співвіднесення - порівняння між собою елементів числового ряду по

двох або більше ознаками. Співвіднесення полягає в ранжуванні груп, тобто розташуванні
величин від більшого до меншого за їх значенням.

- Зовнішнє співвіднесення - порівняння між собою досліджуваних груп у
співвіднесенні з деякими спорідненими зовнішніми ознаками, факторами ознаки
досліджуваного об'єкта.

Інтерпретуючи факти, ми припускаємо, що встановлюємо причинно-наслідкові
зв'язки, що існують в реальності. Однак інтерпретація може йти від реальності, оскільки
кожен дослідник, трактуючи факти і події, привносить у них власні оцінки, судження і
знання, а це іноді заважає відрізнити головне від другорядного.

Помилки в інтерпретації часто є помилками (або умисним ходом) особи, що
приймає рішення, для якого презентація факту виявляється важливіше самого факту. [21]

У дослідженнях, результати яких повинні стати керівництвом до дії, дуже часто
введення понять заплутує, ускладнює процес розуміння. Досліднику далеко не завжди
ясно, коли потрібно зупинитися, а коли переходити на рівень понять, щоб не допустити
помилки.

У кожному з нюансів інтерпретації і в підсумкових поясненнях даних проявляється
цілісна особистість дослідника. Він виступає не в ролі вузького професіонала,
функціонуючої електронно-обчислювальної машини, але як теоретик і практик, як вчений
і громадянин, загальнокультурний кругозір якого поєднується з багатством асоціацій і
активною громадянською позицією.

Анкетування - один з визнаних у світі методів соціологічного дослідження, що
складається з багатьох правил і методичних прийомів, включаючи правила побудови
анкет, методологію розробки анкети, основні правила формулювання питань, аналіз
типових помилок при формулюванні питань.

Говорячи про структуру анкети, слід згадати, що анкета, як правило, складається з
чотирьох частин: введення, інформаційна частина, класифікаційна частина, висновок.

У вступі необхідно ознайомити опитуваних з цілями анкетування.



Інформаційна частина складається із змістовних питань, які покликані дати весь
масив необхідної інформації.

Класифікаційна частина містить соціально-демографічні та професійно-
кваліфікаційні відомості.

У заключній частині укладачі анкети повинні висловити слова вдячності і подяки
респондентам за участь в опитуванні.

Друга і третя частини анкети називаються базисними.
Основним композиційним правилом анкети є розташування питань «від простих до

складних».
До основних правил формулювання питань зазвичай зараховують наступні:
уникайте двозначності питань; формулювання питання повинна бути короткою і

ясною; слід вживати тільки ті слова, зміст яких завідомо добре відомий респондентам; не
допускати, щоб задаються перевищували можливості респондента; не провокувати у
респондентів негативних емоцій.

По – трете, у  процесі аналізу даних соціолог використовує різні програми:
текстовий редактор (для підготовки звіту), пакет ілюстративної комп'ютерної графіки (для
підготовки графіків у звіт або слайдів для публічного виступу з результатами) і, звичайно,
пакет програм для аналізу даних. Сучасні пакети програм — це результат копіткої роботи
колективів висококваліфікованих фахівців. Кожний пакет розробляється для певного типу
комп'ютерів. Крім того, як правило, кожний пакет програм має свої формати даних, і
інформація, підготовлена для одного пакета, не може безпосередньо оброблятися
засобами іншого пакета. Більшість пакетів мають у своєму складі спеціальні програми
перекодування даних у формати найвідоміших пакетів програм (їх називають програмами
експорту та імпорту даних).Пакети обробки соціологічних даних включають, як правило,
такі функціональні блоки програм.

1. Програми настроювання на конкретне дослідження та введення інформації в
комп'ютер. Ці програми дають змогу описати структуру даних, що оброблятимуться
(наприклад, вказати кількість ознак, допустимі значення їх та ін.), та ввести дані в
комп'ютер відповідно до цієї структури. Від простоти і зручності користування
програмою залежать час, необхідний для введення інформації в комп'ютер, та надійність
введених даних.

2. Програми контролю та коригування даних, завдяки яким соціолог може знайти
та виправити у введених даних помилки, відкинути недостовірні дані.

3. Програми перетворення введених даних. Цей блок включає в себе програми
перекодування даних (зміна кодів значень ознак, об'єднання кількох значень певної
ознаки в одне та ін.), ремонту вибірки, побудови додаткових ознак (значення яких
обчислюються на основі значень наявних ознак), побудови підвибірок, що задовольняють
певні умови, експорту даних у формати інших пакетів та імпорту їх.

4. Програми математично-статистичного аналізу. Це, як правило, програми
побудови різних таблиць, розрахунку статистичних показників, перевірки статистичних
гіпотез, кореляційного, регресійного, дисперсійного, кластерного та факторного методів
аналізу.

5. Програми наочного представлення та виведення результатів обчислень. Цей блок
включає програми виведення на екран дисплея, друкуючий пристрій або на спеціальне
обладнання різних таблиць, графіків, діаграм, гістограм, малюнків та інших форм
представлення результатів роботи пакета.

Є досить велика кількість пакетів програм для аналізу соціологічних даних,
розроблених у різних країнах і розрахованих для використання на різних типах
комп'ютерів. Серед них є пакети, що розвиваються не один десяток років і мають версії
для роботи майже на будь-яких типах комп'ютерів (наприклад, SPSS, SAS, ВМОР).
Пакети різняться зручністю та легкістю експлуатації, швидкістю та точністю обчислень,



набором математичних методів аналізу, наявністю документації, ціною та іншими
показниками.

Одним зі світових лідерів у статистичній обробці даних для соціальних наук є
американський пакет SPSS. Роботи над цим пакетом ведуться протягом кількох десятків
років. Є версії пакета для різних типів комп'ютерів. Пакет включає в себе велику кількість
різних статистичних методів аналізу даних і має великі можливості для обробки як
кількісних, так і якісних (що вимірюються в номінальних або порядкових шкалах) даних.
Хоча пакет не орієнтований безпосередньо на обробку саме соціологічних даних, але
наявність широкого спектра процедур статистичного аналізу, поєднана з досить гнучкою
спеціалізованою мовою програмування, дає змогу за наявності певного досвіду
розв'язувати найрізноманітніші завдання аналізу даних. Пакет досить великий (займає
багато пам'яті на дискові). Пакет SPSS має змістовний і великий за обсягом комплект
документації, в якому описуються можливості пакета і який може розглядатись як
підручник з комп'ютерного аналізу даних. На жаль, немає українізованих або
русифікованих версій пакета. На заваді широкому використанню його в Україні може
стати також ціна — залежно від конфігурації — від кількох сотень до кількох тисяч
доларів США.

Чи не єдиним досить поширеним в Україні вітчизняним спеціалізованим пакетом
програм для аналізу даних соціологічних досліджень на персональних комп'ютерах є
пакет ОСА (обробка соціологічних анкет). Цей пакет призначений для безпосереднього
використання соціологами, що мають мінімальні навички самостійної роботи з
комп'ютером. Є українська та російська версії пакета. Пакет ОСА, звичайно ж, значно
поступається пакетові SPSS у кількості методів статистичного аналізу даних. До ОСА
включено основні методи стандартного арсеналу процедур аналізу даних, що
використовуються в соціології. Спілкування з пакетом організовано українською або
російською (залежно від версії) мовою з активним використанням меню. Це полегшує
роботу з пакетом, дає змогу вибирати на екрані комп'ютера необхідні операції й одразу
бачити результат обробки (виконання окремих операцій забирає секунди).

Розглянемо можливості пакета ОСА та технологію його застосування для аналізу
даних. Пакет ОСА дає змогу обробляти ознаки, задані в метричній, порядковій або
номінальній шкалі. При цьому розрізняють номінальні шкали з несумісними (респондент
може вибрати тільки одну із запропонованих відповідей) та із сумісними альтернативами
(респондент може вибрати будь-яку кількість із запропонованих йому відповідей).

Дані для аналізу мають бути підготовлені у вигляді двох файлів. Перший з них
містить текст питальника, введений у спеціальному форматі, паспорт масиву. У другому
файлі зберігаються власне дані, зібрані в ході дослідження. Паспорт містить для кожної
ознаки:

— її назву; наприклад, "Задоволеність умовами праці";
— відповідне запитання з питальника; наприклад, "Як Ви оцінюєте умови праці на

Вашому підприємстві?";
— перелік усіх варіантів відповідей, запропонованих респондентові, та відповідні

числові коди, наприклад, "З — повністю задовільні, 2 — непогані, 1 — незадовільні";
— тип шкали (метрична, порядкова, номінальна або номінальна із сумісними

альтернативами).
Назви ознак, варіанти відповідей можна брати безпосередньо з анкети (як фрази

українською мовою) — це дуже зручно. Якщо, наприклад, текст питальника готувався за
допомогою комп'ютера, то паспорт досить просто можна одержати, пе реформ ату вав -ши
цей текст. Крім того, пакет містить засоби для безпосереднього введення паспорта.
Паспорт і текст питальника готують кваліфіковані фахівці, які знають, як кодуватимуть і
як оброблятимуть зібрані дані.

Процес введення зібраних даних у комп'ютер не потребує високої спеціальної
кваліфікації. Це дає змогу залучити до введення зібраних даних велику кількість



виконавців, а окремі частини даних вводити паралельно на кількох комп'ютерах. Після
завершення процедури введення ці частини об'єднуються в один масив для аналізу. В
процесі введення здійснюється контроль на відповідність інформації, що вводиться,
паспорту. Комп'ютер, наприклад, "не дозволить" ввести кілька кодів відповідей на
запитання з несумісними альтернативами або такий код, якого немає серед можливих
кодів відповідей.

Отримані із комп'ютерної обробки дані, подані в таблицях або відображені за
допомогою графіків і малюнків, результати соціологічних досліджень представляють
собою числові величини, придатні для висновків про характер та ознаки досліджуваного
явища. Однак тільки дослідником висновки такого роду можуть бути пророблені, бо
інтерпретацію результатів дослідження не можна здійснити безпосереднім "розумом"
комп'ютерних машин, оскільки видані нею дані ще нічого не пояснюють і не служать
відповіддю на поставлені питання. Тому саме інтерпретація (пояснення, тлумачення)
соціологічних даних є першою необхідною умовою їх використання. При цьому слід
зауважити: характер оцінки пояснення та подання соціологічних даних насамперед,
більшою мірою, обумовлений попереднім системним аналізом проблемних елементів
дослідження. Немаловажливим є і глибина знань дослідника про предмет та об'єкт
дослідження, з якими він має справу. Переважно саме безпосередньо глибокі знання
дослідника з даної проблеми, а то й інтуїція, відіграють вирішальну роль у характері
аналізу даної проблеми.

Результати аналізу та інтерпретації соціологічних даних набувають форму
документів, котрі, як правило, мають і практичне, і теоретичне значення: звіт та аналітичні
довідки. Вони містять інформацію, висновки та рекомендації для з'ясування або для
уникнення наявних соціальних проблем. У науково-дослідному сенсі - це банк
соціологічних даних, які використовуватимуться в майбутньому як попередня інформація
при дослідженні аналогічних проблем.

Висновки соціологічного дослідження оформляються у вигляді звітів. Це свого
роду пояснювальна записка про рішення поставлених завдань та пропозиції. Структура
соціологічного звіту повинна відповідати загальній логіці аналізу, з висвітленням мети,
завдань дослідження, повинна містити гіпотези та характеристики вибіркової сукупності.
Основна частина звіту складається із проблемних розділів, які визначаються кількістю
висунутих припущень. Загальна кількість розділів у звіті, як правило, відповідає кількості
гіпотез, які вимагають відповіді.

Як правило, дотримуються такої структури:
¦ коротке обґрунтування цілі досліджуваної проблеми, характеристика дослідження

(вибірка, репрезентативність даних, методи збору інформації);
¦ характеристика об'єкта дослідження;
¦ пошук відповідей на сформульовані в дослідженні проблеми.
У кінці наводяться основні висновки щодо всього дослідження та пропонуються

практичні рекомендації щодо вирішення існуючих проблем. Практична користь
проведеного дослідження вимірюється тим, наскільки його результати допомагають
вирішити наявні проблеми.

Таким чином, проведення соціологічного дослідження - складний процес,
насичений різними видами робіт, науковими процедурами та операціями. Тому
дослідникові необхідно належним чином потурбуватися про надійну теоретичну основу
дослідження, продумати його загальну логіку, розробити методичні матеріали для збору
інформації, сформувати дослідницьку групу компетентних людей. Необхідно також
передбачати організаційне та матеріально-технічне забезпечення. Всі соціологічні
дослідження мають виконуватися з дотриманням наукових вимог.

Питання для самоперевірки і контролю:



1. Узагальнення та форми відображення результатів соціологічного
дослідження?

2. Можливості первинних засобів обробки соціальної інформації?

3. Форми співробітництва соціологів і математиків у процесі обробки
соціологічної інформації.

4. Програмне забезпечення обробки даних на комп’ютері.

5. Багатомірний аналіз соціологічної інформації.

6. Загальні підходи та процедури інтерпретації соціологічних даних?
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Форми контролю: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, опитування
на семінарському занятті.


