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ПЕРЕДМОВА
Останні десятиліття XX ст. пред'явили небачені раніше вимоги до

соціологічної науки. Головна причина цього — масштабні зміни в суспіль-
ному розвитку на порозі XXI ст.: драматичні події в країнах Східної й
Центральної Європи, загострення екологічних, демографічних й інших
глобальних проблем, протиріччя становлення універсального способу
життя й підвищення впливу національно-культурної, соціально-терито-
ріальної ідентичності, індивідуально-особистісного розвитку, наслідки
інформаційної революції, досягнення генної інженерії й біотехнологій,
зростання соціальної диференціації регіонів світу, зміни загальної геопо-
літичної картини світового простору й ін.

Зміни, що нині відбуваються, пред'являють більш високі вимоги до
здатності сучасної людини адаптуватися до нових реалій суспільного
життя. Практика показує, що властиві людині від народження біопсихо-
логічні передумови освоєння природного й соціального світу є лише фун-
даментом становлення й соціалізації особистості. Важливу роль у її фор-
муванні відіграють виховання й освіта, особливо гуманітарна. Завдяки
гуманітарним знанням і досвіду людина не тільки засвоює й зберігає ство-
рені попередниками духовні багатства соціального світу, але й виробляє
нові культурні цінності.

Видне місце в ряді інших наук про людину й суспільство по праву
займає соціологія. Вона, як і будь-яка наукова дисципліна, має щонаймен-
ше дві іпостасі.

Перша її іпостась полягає в тому, що вона презентує свій "всесвіт", тоб-
то ту сферу, що осягається нею, і під цим кутом зору вивчення соціологічної
науки означає включення її в різноманітний і складний соціальний світ. У
цьому зв'язку соціологію можна розглядати як одну з найбільш загальних
наук про суспільство, закономірності його влаштування, функціонування й
розвитку. В центрі предметної уваги соціології є насамперед соціальні гру-
пи, соціальні інститути, соціальні відносини й зв'язки, соціальні явища й
процеси, тобто усе те, що утворює складну й унікальну архітектоніку су-
часного суспільства як цілісної соціальної системи. Особливу увагу соціо-
логічна наука приділяє й вивченню людини як соціальної істоти, особистос-
ті, від потенціалу, здатностей й активності якої в остаточному підсумку
залежить ефективність функціонування й розвитку сучасного суспільства.

Друга іпостась соціології як науки — її методологічний аспект, тобто
сукупність методів, принципів, прийомів і процедур пізнання навколиш-
ньої соціальної дійсності. Варто підкреслити, що незважаючи на відносну
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молодість, соціологія вже має досить розвинутий інструментарій аналізу
суспільного життя, причому її методи постійно розвиваються й оновляють-
ся. Це пояснюється тим, що прагнення до пізнання суспільного життя
властиве соціології в значно більшому ступені, ніж іншим суспільним і
гуманітарним наукам. Очевидно, це пов'язано з її молодістю, а можливо, і
з існуванням об'єктивних факторів, що раніше стримували й гальмували її
поступальний розвиток.

Суттєве значення має і сам розвиток системи соціологічного знання,
яке останнім часом набуло яскраво вираженого багаторівневого та полі-
парадигматичного характеру. Взагалі цей розвиток, посилений претензі-
ями до соціології з боку практики, позначений тенденціями більш ефек-
тивного використання наукових можливостей як загальносоціологічних
теорій, так і соціологічних теорій середнього рівня не тільки у прогнозу-
ванні, а й у пояснені різноманітних соціальних явищ і процесів сучасного
суспільного розвитку.

Отже, подальший розвиток соціологічної науки відбувається за рахунок
як фундаментальних досліджень, що ґрунтуються здебільшого на методо-
логічних засадах загальносоціологічних теорій (які вивчають суспільство
загалом), так і прикладних емпіричних досліджень, що спираються пере-
важно на теоретичні засади соціологічних теорій середнього рівня (які
вивчають окремі сфери суспільного життя, а також притаманні їм проце-
си і явища). Усе це зумовлює досить велику роль соціологічних теорій
середнього рівня у розбудові системи сучасного соціологічного знання.
Саме завдяки можливостям соціологічних теорій середнього рівня, які
більш предметно аналізують і узагальнюють соціальні факти на рівні
окремих сфер суспільного життя, вдається нагромаджувати вивірену й
обгрунтовану соціальну інформацію, що позитивно впливає на розвиток
загальносоціологічних теорій та дає змогу прогнозувати динаміку всього
суспільного розвитку на більш віддалену перспективу.

Пропонований підручник є однією з перших у нашій країні спроб подати
у концентрованому вигляді актуальні питання загальносоціологічної теорії
у поєднанні з розкриттям змісту основних спеціальних та галузевих соціо-
логічних теорій, які відіграють особливу роль у подальшому розвитку сис-
теми сучасного соціологічного знання, а по-друге, його поява зумовлена
потребами в якісній підготовці вітчизняних фахівців усіх освітньо-квалі-
фікаційних рівнів із спеціальностей "Соціологія", "Соціальна робота", "Пси-
хологія", "Правознавство", "Політологія", "Менеджмент" і "Економіка".

Зазначимо, що орієнтація на процес підготовки професійних соціоло-
гів, соціальних психологів, юристів, політологів, економістів, менеджерів,
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власне і соціальних працівників й визначила основну проблематику, форму
та логіку подання навчального матеріалу в підручнику. Структурно під-
ручник складається з п'яти частин.

У першій частині висвітлені ключові проблеми теорії та історії соціо-
логії: зміст соціології як науки, її об'єкт, предмет і функції, структура сис-
теми соціологічного знання, основні закони і категорії соціології, а також
генеза й еволюція розвитку соціологічного знання.

У другій частині розкрито соціологічне розуміння суспільства як со-
ціальної системи: системний погляд на суспільство конкретизується че-
рез пізнання його соціальної структури, сутності процесу соціалізації,
життєдіяльності суспільства як сукупності соціальних дій, взаємодій і від-
носин, соціальних конфліктів тощо.

Третя частина присвячена основним спеціальним соціологічним тео-
ріям, які складають відповідну підсистему соціологічного знання, одну з
основних структурних ланок соціологічної науки.

У четвертій частині розглядаються базові галузеві соціологічні теорії,
які формуються на стику соціології з іншими галузями науки та вивчають
форми й механізм дії соціологічних законів і закономірностей у різнома-
нітних сферах суспільного життя людей.

У п'ятій частині подано методологію, принципи організації та техно-
логії проведення соціологічних досліджень, які є головним інструментом
отримання соціальної інформації відповідно до специфіки соціальних об'єк-
тів, що вивчаються соціологічними теоріями середнього рівня. Водночас
тут розкриваються методи збирання соціологічної інформації, методики і
процедури соціологічних вимірів; зміст, структура та вимоги до розробки
програми соціологічного дослідження, а також технології соціологічного
аналізу даних та способи використання його результатів.

Зазначимо, що соціологічні теорії середнього рівня висвітлено в під-
ручнику в повному обсязі магістерського та аспірантського рівнів під-
готовки, що допоможе студентам, слухачам і аспірантам в опануванні
спеціальностей соціолога, психолога, юриста, політолога, менеджера,
економіста та соціального працівника. Крім того, підручник буде корис-
ний також викладачам, практичним соціологам, економістам, політоло-
гам, психологам, соціальним працівникам, управлінцям-практикам і всім,
хто цікавиться сучасною соціологічною проблематикою.

При висвітленні конкретного навчального матеріалу, що міститься у
підручнику, автори широко використовували праці вітчизняних і зарубіж-
них дослідників, видані останнім часом.



ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА
ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

Соціологія як сукупність пізнавальних практик, зародилась у Євро-
пейській інтелектуальній традиції в першій половині XIX століття. З са-
мого початку вона артикулювала себе як самостійна наукова дисципліна,
мета якої — дати відповідь на питання "що таке суспільство і як воно
можливе" через пізнання соціальної реальності (соціуму), "природи" і
"механізмів дії" соціальності.

Таке формування мети та завдань дозволяє охопити, з одного боку,
сукупність соціологічних знань про життєдіяльність суспільства в ціло-
му. А з іншого — здійснити редукцію щодо певної частини (галузі) цієї
соціальної реальності. Обидві складові є основними щодо розкриття струк-
турних елементів системи соціологічного знання.

В цій першій частині розкриваються і аналізуються основні підходи
до структурування системи соціологічних знань. Вона присвячена роз-
криттю саме загальносоціологічних законів, закономірностей і тенден-
цій розвитку соціології, з'ясуванню її основних категорій і перш за все
категорії "соціальне", та її зв'язків з усією системою понятійно-категорі-
ального апарату соціологічної науки.

Закони і категорії відносяться до сутнісних характеристик науки. Вони
доповнюються знаннями про об'єкт і предмет соціології, визначення її
основних функцій, а також загальних характеристик основних методів
дослідження соціологічної науки.

Загальні уявлення про сутнісні характеристики соціології, її основні
теоретичні проблеми краще пізнаються через розуміння історичних законо-
мірностей і логіки її виникнення і розвитку. В цьому процесі передумови

- виникнення соціології створювались спочатку в межах інших наук і, на-
віть, в донауковий, так званий протосоціологічний період.

Виокремлення соціології в самостійну галузь науки стало важливою
сходинкою її розвитку в подальших етапах — класичному і сучасному.
Основні соціологічні теорії, концепції та парадигми кожного з етапів да-
ють можливість скласти цілісну картину про сутність і динаміку розвитку
соціології як самостійної галузі соціологічного знання.
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Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА
ПРО СУСПІЛЬСТВО

В результаті вивчення цього

розділу Ви повинні вміти:

розкрити сутність і зміст соціології як сфе-
ри наукового знання;
/ визначити об'єкт та предмет соціології як
науки;

пояснити основні категорії загальної соціо-
логії;

показати взаємовідносини соціології з інши-
ми науками про людину і суспільство;

пояснити, через які функції реалізується
роль соціології у житті суспільства.

1.1. Сутність та зміст соціології

Термін "соціологія " походить від латинського слова societas— суспіль-
ство і грецького Іоgos — слово, вчення. Таким чином, соціологія є в бук-
вальному розумінні наукою про суспільство. її засновники — європейські
вчені XIX ст. — робили спроби пояснити зміни в суспільстві, зумовлені
промисловою революцією, розвитком демократичних ідей та інституцій.

Французький учений Огюст Конт наприкінці 30-х років XIX ст. уперше
запровадив термін "соціологія". Він вважав, що соціологія при досліджен-
ні суспільства повинна грунтуватися на позитивних соціальних фактах, а
не на абстрактних міркуваннях, тобто будуватися на зразок природничих
наук. Як фізик або хімік за допомогою спеціальних методів досліджує
свою галузь, так і соціолог не просто стверджує, а доводить, спираючись
на факти, зібрані з використанням спеціальних методів. Причому дово-
дить, застосовуючи не окремі, довільно взяті із соціальної дійсності факти,
а аналізуючи всеосяжний, об'єктивний, емпіричний матеріал.

Концентруючи увагу на вивченні соціальних фактів і явищ соціаль-
них відносин та процесів, які відображаються в суспільстві, соціологія,
таким чином, визначила своє місце серед інших суспільних наук — філо-
софії, політології, історії тощо. Скажімо, філософія являє собою світогляд,
дає розуміння місця людини у світі, уявлення про сенс людського життя.
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Історія, у свою чергу, вивчає закономірне, але й неповторне, індивідуаль-
не у суспільному розвитку, широко використовуючи при цьому методи і
засоби, притаманні гуманітарному знанню. Перевага соціології полягає в
тому, що вона дає системний аналіз соціальних фактів і намагається отри-
мати вірогідне, вільне від оцінок та упередженості знання (див. рис. 1.1).

СОЦІОЛОГІЯ

Рис. 1.1. Відмінності соціології від інших наук
Загалом науки природничі (про природу) та науки соціальні (про суспіль-

ство) мають різні об'єкти пізнання, але використовують схожі загальнонаукові
методи й засоби вивчення. Абсолютне розмежування чи протиставлення
цих наук є неправомірним. Проте існує певна специфіка вивчення суспіль-
них явищ, яка полягає в тому, що суспільні (соціальні) науки більшою мі-
рою, ніж природничі, стосуються потреб та інтересів людей. Тому проблема
відповідності (неупередженості) досліджень соціальних явищ є більш гост-
рою і важкорозв'язною. Але вона розв'язується так само, як і в наукових
дослідженнях природи, — шляхом удосконалення засобів і методів вивчення
соціальних проблем. Поряд з природничими та соціальними науками існує
й гуманітарне знання (літературознавство, мистецтвознавство тощо), яке
використовує специфічні, відмінні від соціальних наук методи пізнання.

З'ясовуючи взаємовідносини соціології з іншими науками про люди-
ну і суспільство, слід ураховувати перш за все відмінність об'єкта соціо-
логічної науки, тобто, на що спрямована її увага, її предмет, що конкрет-
но вона вивчає і як вона це робить, під яким кутом зору аналізує ті чи інші
явища [8, с.27]. Специфічно соціологічним кутом зору, який відрізняє
соціологію від інших суспільних наук, є те, що соціолог співвідносить
досліджувані суспільні явища зі станом суспільства загалом, розглядає
місце конкретного явища в системі суспільних відносин і людських взаємо-
дій. Ця особливість соціології є відносно постійною її характеристикою,
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вираженою явно чи неявно, тим чи іншим способом. Саме соціологічний
аналіз, у кінцевому рахунку, приводить досліджувані суспільні явища до
"спільного знаменника", оскільки соціологічне знання має справу із спіль-
ними для всіх суспільних явищ "родовими ознаками".

Таким чином, соціологія має своє коло проблем, свою сукупність спе-
цифічних понять та уявлень, використовує характерний для неї спосіб
порушення питань та знаходження відповідей на них. Усе це дає підстави
для визначення сутності соціології як науки про суспільство.

Різноманітні визначення соціології зводяться до того, що соціологія в
цілому — це наука, що вивчає відносини між групами людей, які займа-
ють різне становище в суспільстві, беруть неоднакову участь в економіч-
ному, соціальному, політичному і духовному житті, різняться не лише рів-
нем, але й джерелом своїх доходів, структурою споживання, способом,
якістю та стилем життя, а також структурою ціннісних орієнтирів, моти-
вами і типом поведінки [5, 81]. Групи людей, які утворюють суспільство і
які вивчає соціологія, називаються ще соціальними спільнотами. Це чис-
ленні соціальні утворення, які нерідко налічують тисячі або й мільйони
осіб. їх ще можна назвати великими соціальними групами.

Рис. 1.2. Соціологія — наука про суспільство

Тому соціологію розуміють і як науку про закономірності становлення,
розвитку і функціонування соціальних спільнот, про ті соціальні відно-
сини і соціальні процеси, що виникають у суспільстві під час взаємодії
великих соціальних груп.

Соціологія — це наука:

про становлення,
функціонування і

розвиток соціальних
спільнот, груп,

організацій і
соціальних процесів

про соціальні
відносини як

механізми взаємо-
зв'язку між спільно-
тами і між особис-

тістю і спільнотами

про закономірності
соціальних дій

і соціальної
поведінки людей

особистості спільноти соціальні
групи класи нації

Об'єктивні і суб'єктивні умови і фактори
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1.2. Визначення об'єкта соціології

Суспільство як об'єкт дослідження соціології розглядається у двох
аспектах.

По-перше, як соціальний організм, що складається із взаємопов'язаного
комплексу соціальних утворень, тобто соціальних інститутів, соціальних
спільнот, соціальних груп та індивідів. Кожен з компонентів цього комплексу
є відносно самостійним суб'єктом суспільного життя, виконує певні функ-
ції і перебуває у взаємодії з іншими компонентами. Відповідно до цього
соціологія вивчає суть соціального, закономірності та якісні характерис-
тики кожного компонента і всього суспільства в цілому як соціального орга-
нізму, а також різноманітні соціальні процеси, що в ньому відбуваються.

По-друге, суспільство — об'єкт дослідження соціології — розглядається
як найскладніша природно-історична соціальна система. Суспільство як
велика соціальна система являє собою органічну спільність виробничих сил
і виробничих відносин, соціальної, політичної, економічної і духовної сфер.

Взаємодія різних соціальних груп людей, їхня діяльність у різних сферах
суспільного життя — економічній, соціальній, політичній, духовній (або
ідеологічній) — за визначальної ролі способу виробництва надає розвиткові
тієї чи іншої суспільної спільноти характеру природничо-історичного про-
цесу. Кожна із зазначених сфер суспільного життя виконує певні функції:
економічна — функцію матеріального виробництва, соціальна — соціалі-
зації, політична — соціального управління та контролю, ідеологічна —
духовного продукування.

Це зумовлює складність об'єкта соціології — людського суспільства,
його специфіку, особливості, характер функціонування та розвитку. У ви-
вченні суспільства, соціальних явищ та соціальних процесів соціологія
ґрунтується на основних наукових принципах.

Передусім ідеться про принцип історизму. Це означає, що, по-перше,
усі соціальні явища та процеси в суспільстві розглядаються як системи,
що мають внутрішню структуру; по-друге, вивчається процес їх функціо-
нування та розвитку; по-третє, виявляються специфічні зміни та законо-
мірності переходу їх з одних якісних станів в інші.

Наступний принцип соціології — принцип соціального детермінізму,
який відображає всебічний взаємозв'язок та взаємозумовленість соціаль-
них явищ. Він відрізняється від економічного детермінізму тим, що врахо-
вує вплив не тільки економічної підсистеми, яка є "кінцевою причиною"
всіх соціальних явищ та процесів, а й інших підсистем — політичної,
ідеологічної тощо. Соціальний детермінізм означає також зумовленість
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будь-якого соціального явища або процесу всією сукупністю відносин, а
не тільки окремими їх різновидами, наприклад, економічними відноси-
нами, хоч останні і є визначальними. Взаємний вплив безпосередньо по-
в'язаних структур конкретних соціальних систем, наслідком якого є їх
взаємна зміна, має діалектичний характер.

Соціологія базується також на діалектичному принципі наукового піз-
нання суспільства та його соціальних систем. Його суть полягає в тому,
що суспільство розглядається як живий організм, який перебуває в по-
стійному розвитку. Для його вивчення потрібні об'єктивний аналіз вироб-
ничих відносин, що становлять дану суспільну систему, дослідження
законів її функціонування та розвитку.

Таким чином, в соціології органічно поєднуються генетичний (конкретно-
історичний) та структурно-функціональний підходи до аналізу як різних
соціальних систем окремо, так і загалом суспільної системи як їх сукупності.

Кожна із соціальних систем, у свою чергу, включає багато інших під-
систем. Соціальні системи перегруповуються, одні й ті ж індивіди мо-
жуть бути елементами різних систем. Кожна з них, узята ізольовано або у
зв'язку з іншими, розглядається як відносно незалежна.

У свою чергу індивід не може не рахуватись із законами тієї соціаль-
ної системи, до якої належить. Тією чи іншою мірою він бере на озброєн-
ня її норми та цінності, тобто соціалізується. Його діяльність, таким чи-
ном, стає соціально визначеною. Разом з тим у суспільстві існують різні
види, варіанти й форми соціальної діяльності та поведінки, між якими
можливий вибір, а отже, і вияв активності людини.

Попри те, що соціальні системи складаються з елементів, які мають
різні індивідуальні якості, тобто елементи однієї соціальної системи мо-
жуть бути не тотожними за своїми якостями елементам іншої, обидві сис-
теми можуть мати загальні інтегральні властивості. Однотипні інтегральні
властивості соціальних систем є основою їх типологізації, виділення різ-
них типів соціальних груп, спільнот, інститутів, організацій тощо.

Покладення в основу класифікації соціальних систем типу соціальних
зв'язків дає підстави для виділення таких елементів суспільної системи,
як соціальні групи (соціальні відносини), соціальні інститути (інституціо-
нальні зв'язки), система соціального контролю (зв'язки соціального кон-
тролю), соціальні організації (організаційні зв'язки).

Дослідження на базі наукової теорії соціального розвитку конкретного
стану соціальних систем, соціальних явищ і процесів зумовлює форму-
вання спеціального наукового знання — соціологічного. Залежно від цього
визначається і його об'єкт: суспільство, соцієтсшьні й соціальні системи,
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соціальні спільноти, соціальні інститути, соціальні групи, соціальні про-
цеси в їх конкретному стані та взаємодії. Значення цих понять будуть роз-
криті в наступному розділі "Соціологічні закони і категорії".

1.3. Предмет соціологічної науки

Розглянуті категорії і поняття дають можливість підійти до визначен-
ня предмета соціології. Адже саме соціальні явища і процеси, виникнен-
ня різних форм спільного життя людей, характер людських спільнот, яви-
ща і процеси, що в них відбуваються, виникають на основі взаємодії лю-
дей. Сили, які об'єднують і руйнують ці спільноти, зміни, що відбува-
ються в них, особливо соціальні зміни, пов'язані з радикальними пере-
твореннями в суспільстві. Усе це й становить предметну сферу соціології
(див. рис. 1.3). Вона вивчає процеси і стереотипи індивідуальної і групо-
вої взаємодії, форми організації соціальних груп та відносини між ними,
вплив груп на індивідуальну поведінку. Соціологія досліджує і пояснює,
як і чому люди підпорядковують свою активність вибору спільних раціо-
нальних шляхів, як інтегрована у взаємодії індивідуальна діяльність лю-
дей перетворюється на цілеспрямоване соціальне життя суспільства.

Рис. 1.3. Предметна сфера соціології
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Слід зауважити, що складність і багатовимірність предметної сфери
відбивається на визначенні предмета соціології. У сучасній літературі
існує кілька поглядів на предмет соціології. На думку В. Іванова, соціо-
логія в якості предмета вивчає соціальні відносини. При цьому він їх тлу-
мачить широко, включаючи в сферу дослідження громадянського суспіль-
ства відносини між групами людей, які посідають різне становище в сус-
пільстві, різняться ступенем участі в економічному й духовному житті,
джерелами доходів, структурою особистого споживання, рівнем індиві-
дуального розвитку, типом суспільної свідомості, способом життя.

Соціолог В. Ядов розглядав як ключову предметну категорію соціоло-
гії соціальну спільноту. Соціологія, на його погляд, — це наука про ста-
новлення і функціонування соціальних спільнот, соціальних організацій
і процесів як модулів, наука про соціальні відносини як механізми взаємо-
зв'язку і взаємодії між різними соціальними спільнотами, наука про законо-
мірності соціальних явищ і масової поведінки.

Одночасно сформувалася й інша позиція, що належить, зокрема, А. Ка-
бищі та ін., згідно з якою базисною предметною категорією соціології є
поняття соціальна структура. Збагачуючи гуманістичну спрямованість
соціології, Ж. Тощенко пропонує включити в предмет соціології реальну
суспільну свідомість з усіма суперечностями її розвитку: діяльність, реа-
льну поведінку людей як предметне втілення (за формою і змістом) знань,
установок, ціннісних орієнтацій, потреб та інтересів, що фіксуються в
реальній свідомості; умови, в яких розвиваються, здійснюються реальні
свідомість і діяльність, поведінка людей.

Відомий соціолог М. Руткевич запропонував визначати соціологію як на-
уку про суспільство, як систему, що перебуває в постійному розвитку. Пред-
метом соціології він вважав загальні закономірності розвитку суспільства.
Поширену в західній соціології думку найбільш інтегровано узагальнив
американський соціолог Н. Смелзер, який вважав, що соціологія — це науко-
ве дослідження суспільства і соціальних відносин, спосіб вивчення людей.

Аналіз наведених поглядів на предмет соціології показує, що визна-
чення предмета соціології має ґрунтуватись на узагальненні цих та інших
позицій, а також відображати інтегрований погляд на сутність соціології
як науки. Саме з таких позицій визначає предмет соціології російський
соціолог Г. Осіпов в Енциклопедичному соціологічному словнику. На його
думку, "соціологія — це наука про загальні та специфічні закони й законо-
мірності розвитку і функціонування історично визначених соцієтальних
систем, про механізми дії та форми прояву цих законів у діяльності особис-
тостей, соціальних груп, класів, народів".
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Слід зауважити, що у світовій соціології склалося п'ять головних під-
ходів до спостереження і пояснення різних груп соціальних фактів, які
визначають предметну сферу соціологічної науки.

Перший підхід — демографічний. Це питання народжуваності, смерт-
ності, міграції, а також пов'язана з цими процесами діяльність людей,
їхня поведінка [27, с.698].

Другий підхід — психологічний, що пояснює поведінку індивіда в рам-
ках його особистого життя, тобто за допомогою мотивів, помислів, зви-
чаїв, звичок, соціальних установок, думок, оцінок людини самої себе.

Третій підхід — "спільнотний", коли вивчаються двоє і більше людей,
які становлять групу чи організацію. Цей підхід є основним при вивченні
колективної поведінки, наприклад, дії натовпу або реакції аудиторії.

Четвертий підхід — "відносний". При такому підході суспільне життя
вивчається не через конкретних людей, а через специфікацію їхніх взаємо-
відносин, зумовлених їхньою соціальною роллю. Роллю називається пове-
дінка, якої чекають від людини, коли вона посідає певне становище в гру-
пі. У суспільстві існують сотні ролей — політик, виборець, робітник, се-
лянин, службовець, споживач, керівник тощо. Поведінка людини знач-
ною мірою зумовлена цими ролями.

П'ятий підхід — культурологічний. Його застосовують при аналізі
поведінки, використовуючи культурологічні поняття, наприклад, гро-
мадські норми і правила, суспільні цінності. Під цим кутом зору правила
поведінки, або норми, розглядаються як регулятори вчинків окремих
людей і діяльності певних соціальних груп.

Кожен з цих підходів найефективніше застосовується для дослідження
певного спектра предметної сфери соціології, тому соціологу необхідно
вміти орієнтуватись при виборі методу на те, під яким кутом зору до-
сліджується те чи інше соціальне явище. У той же час сукупність методів
визначає обсяг самого предмета соціології, вимагає віднесення до нього і
динаміки поведінки людини, і способів взаємодії людей та їхніх думок.
Тут ідеться про поведінку не лише окремих індивідів, а й соціальних груп та
спільнот, про способи взаємодії між окремими людьми, соціальними група-
ми і спільнотами, процеси економічної, політичної і духовної соціалізації,
діяльність соціальних інститутів, механізми прояву масової свідомості.

Таким чином, соціологія за допомогою свого інструментарію забезпе-
чує аналіз і оцінку, діагностику соціальних явищ, визначає, якою мірою
діють позитивні й негативні тенденції, наскільки ті сили, на які треба спи-
ратися, рухаючись до мети, готові до наступного кроку і в чому не готові,
які сили протидіють цьому тощо. Наукове пізнання й оцінка реального стану
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сил соціального процесу визначає їхні можливості, а його всебічна діаг-
ностика і є найважливішим завданням соціології. У зв'язку з цим слід
мати на увазі, що в будь-якому стані кожного соціального явища присутні
моменти минулого, теперішнього й майбутнього. Взаємодія і взаємозв'я-
зок цих трьох моментів соціального явища в конкретній ситуації його
здійснення визначають характерну особливість предмета соціології.

Цим зумовлюється одна з найважливіших особливостей предметної
сфери соціології як науки — постійно виявляти реальну картину стану і
характеру змін у соціальній структурі суспільства: від особистості, сім'ї,
колективу тощо до суспільства в цілому, розкриваючи й оцінюючи склад-
ну і мінливу розстановку суспільних сил у процесі соціального й еконо-
мічного розвитку країни, оновлення всіх сфер життя суспільства.

Друга особливість предмета соціології полягає в тому, що він відо-
бражає не лише суть і стан соціального явища, а й закономірність пере-
творення цього стану в нову якість. Так, специфіка предмета соціології
визначається і необхідністю, і законами перетворювальної практики в
царині соціального буття суспільства. Звідси — розуміння специфіки со-
ціальних знань. Воно не обмежується лише пізнанням та оцінкою реаль-
ної ситуації і тих сил, що її визначають.

Слід наголосити, що визначальною властивістю предмета соціологіч-
ного знання є й те, що він являє собою всю сукупність зв'язків і відносин,
які називаються соціальними. А оскільки ці зв'язки та відносини в кож-
ному конкретному соціальному об'єкті завжди організовані особливим
чином, то об'єкт соціологічного знання завжди виступає як соціальна
система. Тому головним завданням соціології є типологізація соціальних
систем, дослідження зв'язків і відносин кожного соціального об'єкта на
рівні закономірностей, отримання конкретного наукового знання про меха-
нізми дії та форми вияву цих закономірностей у різноманітних соціаль-
них системах для цілеспрямованого управління їхньою поведінкою.

Отже, поняття соціального, соціальних дій, зв'язків, відносин і проце-
сів, способу їх організації є вихідним моментом для розуміння специфіч-
них особливостей предмета соціологічного знання, а поняття соціальних
закономірностей — для розуміння сутності предмета соціології.

Поряд із цим соціологія розробляє теорію, методологію, особливі спо-
соби, прийоми і процедури, що забезпечують сприятливі зміни для суспіль-
ного розвитку в тій чи іншій складній соціальній системі або ситуації.

Перед соціологією стоїть надзвичайно важливе і дуже складне за-
вдання, пов'язане з розробкою цілісної системи соціологічного знання, а
також соціальних технологій з метою підвищення ефективності усієї
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перетворювальної практики, характеристик способу життя, найповнішого
розквіту потенціалу кожної особистості. Адже перетворювальна діяль-
ність у галузі соціального буття суспільства, як і будь-яка перетворювальна
діяльність взагалі, передбачає знання механізмів функціонування соціаль-
них процесів та їх науково обґрунтованого використання при створенні
соціальних технологій, розробці прогнозів і практичних рекомендацій для
ухвалення державних та управлінських рішень.

У змісті предмета соціології важливе місце посідають також генезис,
структура і залежності функціонування громадської думки в конкретних
умовах життєдіяльності людей, окремих соціальних спільнот і суспільства
в цілому. Громадська думка — це активний вияв стану громадської свідо-
мості людей на всіх рівнях соціальної організації суспільства. Тому знання
змісту, функцій і структури громадської думки стосовно того чи іншого
факту, події, механізму її утворення, поширення і функціонування у кон-
кретній ситуації має істотне значення для практичної діяльності людей.

Таким чином, предметом соціології є соціальні дії, явища, зв'язки,
відносини і процеси, що відбуваються в суспільстві, а також закономір-
ності виникнення й функціонування соціальної реальності, тобто оточу-
ючого нас соціального життя. Водночас, визначальною властивістю пред-
мета соціології є те, що він являє собою усю сукупність дій, зв'язків, від-
носин, явищ і процесів у суспільстві, що мають назву соціальних.

1.4. Основні функції соціології

Місце і роль соціології у практичній діяльності людей, у життєдіяль-
ності суспільства в цілому реалізується через ті функції, які вона виконує.
Функції соціології, таким чином, визначають основні її обов'язки перед
суспільством, найважливішу спрямованість і коло її діяльності. Головни-
ми функціями соціології є пізнавальна, практична, теоретична, описова,
інформаційна, прогностична, управлінська, гуманістична й ідеологічна.

Пізнавальна функція пов'язана з вивченням закономірностей соціаль-
ного розвитку, тенденцій зміни різних соціальних явищ і процесів. Особ-
ливе місце тут належить соціологічним теоріям середнього рівня, які на
основі соціологічних досліджень розкривають закономірності й перспек-
тиви розвитку суспільства, дають наукові відповіді на актуальні проблеми
сучасності, вказують шляхи й методи соціального перетворення світу.

Практична функція визначається ступенем участі соціології у розробці
практичних рекомендацій і пропозицій щодо підвищення ефективності
управління різними соціальними процесами та суспільством у цілому.
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Практична функція соціології тісно пов'язана з пізнавальною. Єдність
теорії і практики — характерна риса соціології.

Теоретична функція полягає у концентрації, поясненні, поповненні та
збагаченні наявного соціологічного знання, в розробці законів, категорій
і методів цієї науки на основі дослідження соціальної діяльності.

Описова функція соціології передбачає систематизацію, опис, нагро-
мадження одержаного дослідницького матеріалу у вигляді аналітичних
розвідок, різного роду наукових звітів, статей, книг. У них відтворюється
реальна картина соціального об'єкта, що вивчається. При виконанні цієї
роботи вимагається висока моральна чистота і добропорядність ученого,
бо на основі таких матеріалів робляться практичні висновки і ухвалю-
ються управлінські рішення. Ці матеріали є джерелом виміру, відрахунку,
порівняння для майбутніх поколінь.

Інформаційна функція — це збирання, систематизація та нагромаджен-
ня соціологічної інформації, яку одержують у результаті проведення до-
сліджень. Соціологічна інформація — найоперативніший вид соціальної
інформації. У великих соціологічних центрах вона концентрується в па-
м'яті ЕОМ. її використовують соціологи, керівники державних та інших
установ для управління суспільством, соціальними процесами і явища-
ми, соціальною діяльністю людей.

Прогностична функція полягає у підготовці соціальних прогнозів. Со-
ціологічні дослідження завершуються обгрунтуванням короткострокового,
середньострокового чи довгострокового прогнозу досліджуваного об'єкта.
Короткостроковий аналіз спирається на виявлену тенденцію, а також на
зафіксовану закономірність і відкриття фактора, який вирішальним чи-
ном впливає на прогнозований об'єкт. Відкриття такого фактора — це склад-
ний вид наукової роботи. Тому в соціологічній практиці частіше використо-
вуються короткострокові та середньострокові прогнози.

Управлінська функція соціології пов'язана передусім з використанням
знань для розробки і створення ефективних моделей управління різнома-
нітними соціальними системами та інститутами, соціальними процеса-
ми і об'єктами.

Гуманістична функція соціології полягає в розробці цілей соціального
розвитку, формуванні соціальних ідеалів і цінностей, програм науково-
технічного й соціокультурного розвитку суспільства.

Ідеологічна функція випливає з об'єктивної участі соціології в духов-
ному житті суспільства, виробленні перспектив його розвитку, поширенні
наукової ідеології серед населення, підготовці висококваліфікованих і
компетентних кадрів спеціалістів.
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Слід зазначити, що в практиці суспільного життя ці функції реалі-
зуються значною мірою завдяки розгалуженій та багаторівневій струк-
турі соціологічного знання.

Резюме

1. Термін "соціологія" походить від латинського слова societas (суспільство)
та грецького lоgos (слово, вчення). Уперше цей термін запровадив у науко-
вий обіг французький учений Огюст Конт наприкінці 30-х років XIX ст.

2. Соціологія є науковим знанням про суспільство. Це означає, що вона
використовує наукові способи вивчення дійсності, а також принципи,
методи й засоби, розроблювані у процесі еволюції наукового знання,
становлення й розвитку різних природничих та суспільних наук.

3. Соціологія відрізняється від інших наук про людину і суспільство сво-
їм специфічним кутом зору, який визначає її предметну сферу. Сут-
ність соціологічного підходу полягає в тому, що соціологія співвідно-
сить досліджувані суспільні явища зі станом суспільства загалом, а
також розглядає місце кожного конкретного явища в системі суспіль-
них відносин і людських взаємодій.

4. Багатоманітні дефініції соціології зводяться до того, що соціологія визнача-
ється як наука про закономірності становлення, розвитку і функціону-
вання соціальних спільнот, про ті соціальні відносини і соціальні процеси,
що виникають у процесі взаємодії великих соціальних груп у суспільстві.

5. Об'єктом соціологічного пізнання є соціальна реальність, тобто повсяк-
денне життя суспільства.

6. Предметом соціології є різноманітні дії, зв'язки, відносини, явища й
процеси, що відбуваються в суспільстві, а також закономірності виник-
нення й функціонування соціальної реальності або навколишнього со-
ціального життя. Визначальною властивістю предмета соціології є те,
що він являє собою усю сукупність дій, зв'язків, відносин, явищ і про-
цесів у суспільстві, що мають назву соціальних.

7. Функції соціології зумовлюють основні її обов'язки перед суспільством,
найважливішу спрямованість і коло її діяльності. Найголовнішими функ-
ціями соціології є пізнавальна, практична, теоретична, описова, інфор-
маційна, прогностична, гуманістична, ідеологічна й управлінська.
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Розділ 2. СТРУКТУРА СИСТЕМИ
СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

рсіи В результаті вивчення цього
розділу Ви повинні вміти:

У розкрити структуру системи соціологічно-
го знання і дати характеристику її складових
елементів;
У показати, як і коли виникли соціологічні
теорії середнього рівня;
/ визначити причини розриву між загально-
соціологічним та конкретно-соціологічним
рівнями соціології або конкретно-соціологіч-

ними (емпіричними) дослідженнями;
/ показати, як класифікуються соціологічні теорії середнього рівня і дати

їм загальну характеристику.

2.1. Визначення структури
соціологічного знання

Система соціологічного знання має складну структурну будову. З од-
ного боку, це відображення складності як об'єкта, так і предмета соціо-
логії. При найширшому визначенні виокремлюють дві предметні зони:
мікро- і макрорівень. Предметом мікросоціології є індивіди, мотиви та
акти поведінки, той зміст, що його люди вкладають у взаємодію, тобто
все те, що, у свою чергу, створює і змінює суспільство. Макросоціологія
зосереджує увагу на типових прикладах поведінки, що є ключем до розу-
міння суспільства в цілому. Це структури, які включають сім'ю, релігію,
політичний, економічний устрій суспільства тощо.

З іншого боку, складність структури соціологічного знання зумовлена
особливостями виникнення та розвитку соціології як науки. Адже виник-
ла вона в результаті конкретизації соціальної філософії, спеціалізації та
кооперації суспільних наук і розвитку емпіричних соціальних досліджень.
При цьому два основних напрями — теоретичний і емпіричний — про-
довжували розвиватись незалежно один від одного. Як стверджує російсь-
кий соціолог Г.Осіпов, до кінця XIX ст. теоретичні та емпіричні соціальні
дослідження практично не були взаємопов'язані [29, 698].
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У процесі розвитку соціології теоретичний напрям, що базувався на
соціальній філософії, утворився як загальносоціологічний рівень соціоло-
гічного знання, або рівень загальносоціологічних теорій. На цьому рівні
досліджуються проблеми соціально-філософського осмислення найзагаль-
ніших питань розвитку і функціонування суспільства загалом та місця в
ньому людини, а також гносеологічні проблеми соціології, питання побу-
дови соціальних структур та моделей соціальних спільнот і процесів, здій-
снюється розробка методів вивчення соціальних процесів і явищ тощо.

Теоретичну соціологію становлять різноманітні концепції, що розгля-
дають усю сферу соціального життя суспільства як соціальну систему, со-
ціальні спільноти, соціальні відносини, процеси, інститути, що дають їм
свої інтерпретації. Соціологічна теорія охоплює на високому рівні абстра-
гування причинні зв'язки в розвиткові соціальних явищ, описує соціальні
взаємозв'язки в загальному вигляді. її специфічними компонентами є такі:

1) система загальних і специфічних законів, що виражають і за-
кріплюють типові, відносно постійні зв'язки в суспільстві, його соціаль-
них інститутах і внутрішніх системах, у структурі соціальних відносин;

2) система постулатів, аксіом та інших тверджень стосовно соціаль-
ного життя суспільства, поведінки людей, способів їхньої взаємодії;

3) логіка висновків та доказів, що використовується для обґрунтуван-
ня соціальних прогнозів, тенденцій та закономірностей розвитку соціаль-
ного життя суспільства, його соціальних інститутів і структурних ланок;

4) загальносоціальний і власне соціологічний понятійно-категоріаль-
ний апарат;

5) система обґрунтувань і диференційованого підходу до аналізу об'єк-
та і предмета досліджень (як у фундаментальних, так і в прикладних до-
слідженнях);

6) система пізнавальних методів, технологій і процедур, що забезпечу-
ють повноту описання, пояснень і передбачень соціальних явищ, процесів
та відносин на тому чи іншому рівні соціальної організації суспільства;

7) емпірична база з великою кількістю зафіксованих соціальних фактів,
що потребують генералізації та теоретичної інтерпретації.

Упорядкована система перевірених висловлювань, тверджень та доказів
дає можливість упевнено будувати моделі соціальних процесів, їх структуро-
логічних схем, виявляти динаміку поведінки людей у тих чи інших сферах
життєдіяльності суспільства.

У загальносоціологічній теорії інтегруються також результати соціального
досвіду та емпіричних досліджень і цим самим заново висвітлюються або до-
датково характеризуються ті чи інші соціальні об'єкти, вивіряється надійність
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соціальних прогнозів шляхом накладення теоретичних моделей на моделі кон-
кретних соціальних процесів, одержаних емпіричним шляхом, і навпаки.

Слід зазначити, що на загальнотеоретичному рівні здійснюється зв'я-
зок соціології з іншими науками та галузями наукового знання: філософією,
історією, політологією, культурологією, економікою, психологією, антропо-
логією, педагогікою тощо. Концепції, що розробляються на цьому рівні,
відзначаються високим ступенем абстракції. При цьому в коло їх вивчення
не потрапляють такі конкретні соціальні одиниці, як соціальна група або
соціальний процес.

Повертаючись до другого напряму — емпіричного або конкретно-со-
ціологічних досліджень, зауважимо, що він також пройшов значний шлях
у своєму розвиткові. Починаючи з 20-х років XX ст. емпіричні дослідження
відіграють дедалі більшу роль у розвитку системи соціологічного знання.
Удосконалюється техніка соціологічних досліджень, розширюються мож-
ливості практичного застосування соціології.

Конкретно-соціологічні (емпіричні) дослідження являють собою ін-
струмент встановлення і узагальнення соціальних фактів за допомогою
прямої або опосередкованої реєстрації здійснених подій, характерних для
соціальних явищ, об'єктів і процесів, що вивчаються. Предметом аналізу
тут виступають події, вчинки, характеристики поведінки людей, соціаль-
них груп, тобто відображення соціальної реальності у свідомості людей.

Шляхом зміни й опису окремих фрагментів реальної дійсності в яко-
мусь чітко визначеному просторово-часовому інтервалі з'являється можли-
вість одержати обгрунтовані знання — соціальні факти. Такими фактами
можуть бути поведінка індивідів або соціальних груп і спільнот; продукти
людської діяльності; ціннісні орієнтації, потреби, інтереси людей; вербальні
дії (судження, думки, оцінки). За допомогою певного набору методів емпі-
ричних досліджень (опитувань, спостережень, вивчення документів, екс-
периментів) на цьому рівні ведеться збір первинної соціологічної інформа-
ції, а саме: численних фактів, відомостей, думок членів соціальних груп,
особистісних даних тощо.

Слід звернути увагу й на те, що конкретно-соціологічне (емпіричне) до-
слідження є не просто збиранням та добиранням якихось соціальних фак-
тів, що підтверджують (або спростовують) ті чи інші теоретичні побудови
й гіпотези. Це спеціальні наукові процедури, які, використовуючи соціоло-
гічні методи збирання інформації, дають можливість здійснювати наукову
реєстрацію та узагальнення соціальних фактів, які в результаті й станови-
тимуть базу подальших теоретичних досліджень, обґрунтованих пропози-
цій, рекомендацій і прогнозів, правильність яких перевіряється практикою.
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За підсумками опрацювання та аналітичного узагальнення формуються
первинні висновки щодо конкретних явищ соціального життя. Як бачи-
мо, саме в таких конкретних і точних знаннях про окремі соціальні фак-
ти, явища і процеси має потребу теоретична соціологія для надання тео-
ретичним узагальненням та концепціям справді наукового характеру —
достовірних і точних знань.

Отже, не викликає сумніву, що загальносоціологічні теорії та конкре-
тно-соціологічні (емпіричні) дослідження мають бути нерозривно пов'я-
зані між собою. Без забезпечення такого зв'язку теоретизування, не під-
кріплене знанням конкретних фактів реальної соціальної дійсності, стає
беззмістовним і нежиттєздатним. Водночас емпіричні дослідження, які
не спираються на загальнотеоретичні висновки, не пояснюють природу
більшості соціальних явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

2.2. Зміст і типологія соціологічних теорій
середнього рівня

Потреба в міцних і плідних зв'язках різних рівнів системи соціоло-
гічного знання зростала в процесі розвитку суспільства і наук про нього.
Адже зростали й вимоги до практичного вирішення соціальних проблем
у сучасному суспільстві, в тому числі в окремих сферах життєдіяльності
людей, в різних соціальних спільнотах та інститутах. Постає нагальна
потреба в їх теоретичному осмисленні та поясненні, в універсальному
теоретичному апараті для узагальнення результатів емпіричних дослід-
жень. Але пристосувати існуючий теоретичний апарат для вивчення та-
ких різних за своєю природою соціальних феноменів, як сім'я, держава,
девіантна поведінка тощо, загальнотеоретична соціологія не могла.

У свою чергу теоретична соціологія відчувала гостру нестачу емпірич-
ного соціологічного матеріалу. Незважаючи на те, що кількість емпірич-
них досліджень різко зросла, їх вузькопрактичний, утилітарний характер
не давав змоги зв'язати їх в єдину систему, підняти до рівня теоретичного
узагальнення. Розрив між загальнотеоретичною соціологією та емпірич-
ними дослідженнями збільшувався і став серйозно гальмувати подаль-
ший розвиток соціології, заважати об'єднанню зусиль обох рівнів системи
соціологічного знання. У практичній діяльності це призвело до створен-
ня, з одного боку, спекулятивних, не обгрунтованих на достатньо широкій
емпіричній базі даних, теоретичних конструкцій, а з іншого — до появи
напрямів отримання соціологічних знань, які заперечували необхідність
загальносоціологічних, фундаментальних теорій (наприклад, емпіризм).
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Одну із спроб вирішення цієї проблеми було запроваджено П.Сорокі-
ним. В його моделі соціологія має два рівні: теоретична соціологія, що
розробляє понятійно-категоріальний апарат для вивченні суспільства, та
емпірична соціологія, що досліджує окремі явища та факти суспільного
життя (див. рис.2.1).

МертонСорокін

СОЦІОЛОГІЯ

1
Теоретична
соціологія —
розробляє
основний
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апарат,

необхідний
для вивчення

суспільства

1
Емпірична
соціологія —

вивчає окремі
явища та
соціальні

факти

СОЦІОЛОГІЯ

Загальносоціологічний рівень
(загальносощологічні теорії) —
виявляє глобальні закономір-

ності розвитку суспільства

Середньосоціологічний рівень
(теорії середнього рівня) — обмір-

ковують певні соціальні систе-
ми (сім'я, соціальні групи та ін.)

Емпіричний рівень
(емпірична соціологія) —

вивчає конкретні факти, описує
класифікує, інтерпретує їх

Рис.2.1. Рівні соціологічного знання

Інший шлях до вирішення цієї проблеми (див. рис.2.1) запропонував
американський соціолог Р.Мертон ще в 50-х роках XX ст., який полягав у
формуванні ще одного рівня соціологічного знання — теорій середнього
рівня, який би займав проміжне положення між фундаментальними загаль-
носоціологічними теоріями та емпіричним узагальненням соціологічної
інформації.

На думку автора цього терміна Р. Мертона, теорії середнього рівня —
"це теорії, що містяться в проміжному просторі між окремими, але теж
необхідними робочими гіпотезами, які в значній кількості з'являються в
процесі повсякденних досліджень, та систематичними спробами створити
єдину загальну теорію, яка пояснюватиме всі спостережувані типи соціаль-
ної поведінки, соціальних організацій і соціальних змін" [23, с.40].

На такі теорії середнього рівня покладається узагальнення і структу-
рування емпіричних даних у межах окремих сфер соціологічного знання,
таких, як вивчення політики, конфліктів, сім'ї, освіти та ін. (У вітчизняній
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соціології теорії середнього рівня називають ще спеціальними соціологі-
чними теоріями або галузевими соціологічними теоріями.)

При цьому загальносоціологічна теорія, концентруючи в собі систему
перевірених вихідних наукових тверджень, є базою для розвитку соціо-
логічних теорій середнього рівня, які значною мірою збагачують соціо-
логічну науку в цілому і сприяють удосконаленню регулювання соціаль-
них процесів та суспільних відносин на рівні функціонування соціальних
інститутів, окремих сфер чи сторін соціального життя суспільства та його
ланок. Соціологічні теорії середнього рівня — це галузі соціологічного
знання, які мають своїм предметом дослідження відносно самостійні,
специфічні підсистеми суспільного цілого і соціальних процесів.

Кожна соціологічна теорія середнього рівня розглядає ту чи іншу сферу
(політика, праця, культура, мораль), окрему соціальну спільноту (сім'ю,
колектив, соціальний регіон) або соціальний процес (освіта, виховання)
як відносно самостійну систему з її спільними зв'язками, цілеутвірними
і фактоутвірними характеристиками, специфічними умовами походжен-
ня, функціонування й розвитку. Завдання будь-якої соціологічної теорії
середнього рівня — вивчення і пояснення соціальної системи (напри-
клад, таких соціальних інститутів, як наука, культура, політика, еконо-
міка, мистецтво, право, які є соціальними системами), спільних і особли-
вих характеристик соціально-потенційних механізмів функціонування
й розвитку тощо.

Кожна соціологічна теорія середнього рівня має не лише свій предмет
дослідження, а й покликана виробляти особливий підхід до вивчення соці-
альних процесів, специфічних явищ суспільного життя і навіть одних і
тих же соціальних процесів та явищ, свою систему понять і категорій.

Як показує практика розвитку соціологічної науки, найдоцільнішою є
класифікація соціологічних теорій середнього рівня за такими групами:

1) спеціальні соціологічні теорії соціальних спільнот — соціологія
особистості, колективу, організації, міста, села, сім'ї, регіональна, етно-
соціологія, соціологія молоді й інших вікових груп, демографічна (народо-
населення);

2) галузеві соціологічні теорії, що вивчають сфери (галузі) суспільно-
го життя і соціальну реалізацію форм суспільної свідомості: соціологія
праці, культури, мистецтва, управління, побуту, дозвілля, науки, політи-
ки, економіки, права, релігії, освіти, виховання, медицини, охорони здоро-
в'я, громадської думки;

3) міжгалузеві (міждисциплінарні або концептуальні) соціологічні
теорії, тобто теорії, які розглядають те чи інше явище як процес у соціо-
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логічному просторі, на відміну від інших аспектів. Серед них теорії соці-
альної революції, соціального розвитку, соціальної структури (у захід-
ній соціології — соціальної стратифікації), соціальних потреб,
соціологічного аналізу; способу життя, масових комунікацій (спілкуван-
ня) та ін. До цієї групи соціологічних теорій може бути віднесена будь-
яка соціологічна концепція про найбільш інтегральні соціальні явища і
процеси.

Утім, останнім часом у спеціальній науково-методичній літературі
з'явились дворівневі класифікації соціологічних теорій середнього рівня
[25, с.19]: 1) спеціальні соціологічні теорії, які досліджують розвиток та
відтворення людиною окремих соціальних спільнот, а також суть і ос-
новні характеристики людини соціальної; 2) галузеві соціологічні теорії,
які розкривають механізми життєдіяльності і функціонування соціаль-
них спільнот у певних сферах суспільного життя та процеси соціалізації
людини.

Такий підхід, на наш погляд, має об'єктивне право на існування, оскіль-
ки робить класифікацію соціологічних теорій середнього рівня більш
логічною і простою. Справді, немає жодних серйозних підстав, щоб не
об'єднати другу і третю групи з попередньої трирівневої класифікації.

Поряд з цим аналіз свідчить, що розвиток соціологічних теорій се-
реднього рівня йде шляхом подальшої диференціації і, відповідно, об-
ґрунтування необхідності розробки нових теорій, наприклад, соціології
шлюбу, соціології народження, соціології кіно, театру, соціології жур-
налістики тощо, а також шляхом інтеграції. Адже деякі з них утворю-
ють групи, наприклад, соціології праці, соціології управління, соціоло-
гії фізкультури і спорту, соціології права, соціології масових комуніка-
цій тощо.

Таким чином, з появою соціологічних теорій середнього рівня су-
часна система соціологічного знання набула більш упорядкованої три-
рівневої структури (див. рис.2.2). Слід зазначити, що завдяки соціологі-
чним теоріям середнього рівня, які на рівні спеціальних теорій узагаль-
нюють емпіричні соціологічні дані, створюється відповідний теорети-
ко-емпіричний масив інформації, придатний для подальшого його уза-
гальнення на рівні загальносоціологічних теорій. У зворотному напрямі
взаємодії соціологічні теорії середнього рівня адаптують результати за-
гальносоціологічних теоретичних досліджень до особливостей тієї чи
іншої спеціальної або галузевої соціологічної теорії, що дає змогу ви-
користовувати їх як методичну базу для проведення конкретно-соціоло-
гічних (емпіричних) досліджень.
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Рис.2.2. Структура соціологічної системи знання

ІП Резюме

Система соціологічного знання має складну структурну будову. При
найширшому визначенні виокремлюють дві досить самостійні зони:
макросоціологію і мікросоціологію, а також два основних напрями:
теоретичний (фундаментальний) і емпіричний (прикладний).
Завдяки розвитку соціологічних теорій середнього рівня система со-
ціологічного знання на сучасному етапі свого розвитку набула трирів-
невої структури: 1) загальносоціологічна теорія, або фундаменталь-
ний рівень знання; 2) соціологічні теорії середнього рівня, або спеціа-
льні та галузеві соціологічні теорії, які конкретизують положення за-
гальної теорії, здійснюючи перехід від загальних концептуальних пи-
тань до операціональних; 3) конкретно-соціологічні (емпіричні) до-
слідження, або прикладний рівень знань.

Соціологічні теорії середнього рівня обґрунтував американський соціо-
лог Роберт Мертон в 50-х роках XX ст.. Вони являють собою систему
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галузей соціологічної науки, які вивчають окремі соціальні спільноти,
організації, інститути, процеси та явища або окремі сфери суспільно-
го життя.

4. Типологію теорій середнього рівня становлять: 1) спеціальні соціоло-
гічні теорії, які досліджують розвиток та відтворення людиною окре-
мих спільнот, а також сутність і основні характеристики людини соціаль-
ної; 2) галузеві соціологічні теорії, які розкривають механізми життє-
діяльності і функціонування соціальних спільнот у певних сферах
суспільного життя та різноманітні процеси соціалізації людини.

5. Соціологічні теорії середнього рівня, яких налічується понад 250, ство-
рили цілу низку суттєвих переваг для подальшого розвитку системи
сучасного соціологічного знання. Серед них головними є такі:
1) можливість створення надійної та зручної теоретичної основи для
дослідження конкретних сфер людської діяльності й окремих соціа-
льних структур (систем), уникаючи ускладненого і досить абстракт-
ного понятійно-категоріального апарату фундаментальних теорій;
2) створення тіснішої взаємодії соціології з реальним життям людей,
яке завжди перебуває в полі зору теорій середнього рівня, що відобра-
жають практичні проблеми суспільного життя;
3) більш предметна демонстрація можливостей конкретно-соціоло-
гічних (емпіричних) досліджень для керівництва органів влади й
управління, науковців і спеціалістів несоціологічних галузей науко-
вого знання.
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Розділ 3. СОЦІОЛОГІЧНІ ЗАКОНИ
І КАТЕГОРІЇ

РИЗИ3! В результаті вивчення цього
розділу Ви повинні вміти:

/ визначити поняття "соціологічний закон" та
пояснити його сутність і відмінність від законів
інших наук;
/ розкрити структуру і види соціологічних законів,
а також коротко охарактеризувати кожний з видів;
/ розібратися в класифікації соціологічних за-
конів та проілюструвати форми їх прояву в сус-
пільстві;

пояснити, що таке категорії соціології, у чому їхня сутність і відмін-
ність від соціологічних законів;

/ розкрити типологію соціологічних категорій і їхню роль у розвитку
соціологічного знання;

/ пояснити зміст основних категорій соціології і класифікувати їх за різ-
ними підставами.

3.1. Сутність і зміст соціологічних законів

Важко уявити собі людину, цілком вільну у своїх діях, у формуванні
своїх особистісних цілей і у виборі альтернатив поведінки. Кожна прожи-
ваюча у суспільстві людина піддається впливу з боку не тільки оточую-
чих її окремих особистостей, асоціацій, груп, але і результатів їхньої ми-
нулої діяльності: системи цінностей, норм, правил, правових законів. Крім
того, вочевидь важливим фактором, що обмежує вільну діяльність лю-
дини, служить навколишнє середовище: кліматичні умови, предмети ма-
теріальної культури, створені руками людей, природні земні і космічні
явища. Якщо до цього додати вплив властивостей характеру й інших якос-
тей особистості, то стане зовсім очевидним, що кількість бар'єрів і обме-
жень, що змінюють поведінку людини, досить значна.

Як результат — дії асоційованих у соціальні групи людей і діяльність
соціальних інститутів у суспільстві стають у значній мірі односпрямова-
ними, а поведінка людей, контрольована впливом груп і інститутів, —
менш різноманітною, більш стандартизованою. Це обумовлює повторю-
ваність зразків поведінки людини і певною мірою передбачуваність її

2 Соціологія
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прагнень, установок і дій, що зростають в міру ускладнення структури
суспільства і появи нових способів контролю за діями людей.

Таким чином, діяльність і поведінка людей у суспільстві піддаються дії
об'єктивних, тобто не залежних від свідомості людей, соціальних законів.

З іншого боку, у процесі функціонування соціальних спільнот і суспіль-
ства в цілому складається нескінченна безліч різних соціальних зв'язків і
відносин, що, на перший погляд, нерідко сприймаються як щось епізодич-
не, тимчасове, випадкове. Однак у сукупності ці зв'язки і відносини, ви-
значені притаманними тій чи іншій суспільній системі соціальними зако-
нами і закономірностями, що утворюють своєрідний теоретичний кістяк
всього обсягу знань і складають ядро соціологічної науки. Ці закони і
закономірності є також необхідним інструментом пізнання, аналізу й оцін-
ки того чи іншого соціального об'єкта, реальної соціальної дійсності.

Під законом у соціологіїзазвичай розуміється внутрішній істотний зв'я-
зок (чи відношення) явищ і процесів, що обумовлює їхній необхідний роз-
виток і якому притаманні загальність, необхідність і повторюваність при
відповідних умовах. Наприклад, на ярмарок люди ходять не випадково,
їхня дія підлегла закону попиту та пропозицій і т.ін. Отже, з одного боку, —
закон завжди універсальний, він відображає і виражає спосіб існування
об'єктивної реальності, її стійку внутрішню і якісну визначеність. А з іншого
боку — він фіксує ті стійкі, об'єктивні і повторювані зв'язки елементів, що
утворюють ціле, завдяки яким його якісна специфіка постійно відтворю-
ється і тим самим зберігається в русі цього соціального цілого (суспіль-
ства, спільноти, групи і т.ін.), у його безперервній зміні і відтворенні.

Таким чином, соціологічний закон — це істотні, необхідні, стійкі і по-
вторювані причинні зв'язки між явищами і процесами як в окремих соціаль-
них системах і підсистемах, так і в суспільстві в цілому. Вони виникають,
виявляються і реалізуються тільки в результаті масової практичної діяль-
ності і через діяльність людей. У свою чергу, люди не можуть скасувати дії
соціологічних законів, якщо маються відповідні умови для їхнього виник-
нення. Вони здатні лише використовувати ( уповільнювати чи прискорю-
вати) їхні дії у своїх інтересах.

Соціологічні закони визначають відносини і зв'язки між різними індивіда-
ми й спільнотами, виявляючись у їхній діяльності. Це перш за все "відносно
стійкі і систематично відтворені відносини і зв"язки між народами, націями,
класами, різними соціально-демографічними і соціально-професійними
групами, а також між суспільством і соціальною організацією, суспільством
і трудовим колективом, суспільством і родиною, суспільством і особистістю,
містом і селом, соціальною організацією й особистістю і т.ін. [7, с.75].
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Соціологічні закони діють у всіх сферах людської діяльності і можуть
розрізнятися за сферою свого поширення. Так, існують закони, дія яких
поширюється на малу групу, на визначену соціальну страту, соціальний
прошарок чи клас і, нарешті, на все суспільство. Іншими словами, у сфе-
рі дії закону може знаходитися суспільство в цілому або його частини.

Як і всім науковим законам, соціологічним законам притаманні наступ-
ні основні ознаки: 1) закон може вступати в дію тільки за наявності ви-
значених, чітко оговорених умов; 2) при цих умовах закон діє завжди і
скрізь без яких-небудь виключень (виключення, що підтверджує закон, —
нісенітниця); 3) умови, при яких діє закон, реалізуються не цілком, а част-
ково і приблизно.

Наявність зазначених ознак в усіх без винятку наукових законів має
надзвичайно важливе значення для дослідників. При аналізі чинності
закону і формулюванні його змісту дослідник повинен по можливості
вичерпно домовлятися про умови такої дії. Тому твердження типу
"індивіди завжди прагнуть утворювати соціальні групи" не є соціаль-
ним законом, оскільки в ньому не обговорені умови його дії. У той же
час твердження типу "діловий, конструктивний соціальний конфлікт
в організації завжди завершується після усунення причин його виник-
нення, якщо не вплинуть зовнішні (за межами організації) фактори і
не відбудеться перерозподіл ресурсів усередині організації" описує дію
соціального закону, оскільки чітко оговорені його умови. Вочевидь,
що неможливо цілком уникнути впливу зовнішніх факторів на органі-
зацію і домогтися того, щоб матеріальні ресурси, інформація тощо не
переміщалися усередині організації. Але можна знайти ситуацію, макси-
мально наближену до умов дії закону в тій чи іншій організації. Якщо
діловий конфлікт в організації після усунення його причини не вирішу-
ється, це означає тільки те, що не виконано оговорені у формулюванні
іакону умови.

Інший приклад соціологічного закону міститься в наступному твер-
дженні: "Якщо в одній установі людині платять за таку ж роботу біль-
ше, ніж в іншій, то людина перейде працювати в першу з них при тій
умові, що для неї робота в цій установі не відрізняється нічим, крім
шрплати" [16, с.64]. Однак може статися, що вона вибере установу, у
якій менше платять, але яка розташована ближче до житла чи має кращі
умови праці. Це не спростовує приведеного вище твердження, тому що
и даному випадку явно не виконуються умови дії закону. Не може бути
установ з абсолютно однаковими умовами праці, крім зарплати, однак
наблизитися до цього цілком можливо.
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Так само діють наукові закони і у всіх інших науках. Наприклад, в
умовах дії фізичних законів дуже часто вводяться такі поняття, як рівно-
мірний і прямолінійний рух, абсолютно тверде тіло, абсолютно чорне тіло,
що у реальному житті не існують. Виходить, мова йде лише про більш-
менш близьку відповідність реальних умов цим поняттям. Але, мабуть,
основною вимогою до соціального закону повинне бути те, що він обо-
в'язково виконується при оговорених умовах. В іншому випадку твер-
дження не відбиває діючого закону.

Із соціологічними законами люди зіштовхуються постійно й або підко-
ряються їхній дії, або намагаються їх уникати, пристосовують свою пове-
дінку до цих законів чи протестують проти них. Але очевидно одне: від-
криваючи будь-який соціологічний закон, соціолог не відкриває завісу
над ще невідомими, ніким не пізнаними явищами. Навпаки, люди зав-
жди бачать у законах риси свого повсякденного життя, завжди зіставля-
ють їхні прояви з власним досвідом.

Таким чином, принципова схема дії соціологічного закону цілком ви-
разна і достатньо проста, його прояви завжди видимі для членів суспіль-
ства. Разом з тим дослідники одностайні в тім, що соціальні закони украй
важко виявляти і вивчати. Це пояснюється існуванням безлічі умов, їх
складністю, а також тим, що вони накладаються один на одного, переплі-
таються, ускладнюючи поле дослідження. Саме тому повторюваність
поведінки людей у соціальних групах, а значить і дії соціологічного зако-
ну часто важко виділити через накопичення деталей, забагато вихідних
даних і припущень.

Однак існує обставина, що в деякій мірі спрощує науковий підхід до
вивчення соціологічних законів. Завжди варто пам'ятати, що ці закони —
це існуючі незалежно від свідомості об'єктивні правила, що регулюють
поведінку людей по відношенню одне до одного й основу яких утворю-
ють історично сформовані мотиви, інтереси і прагнення людей до задо-
волення своїх потреб у поліпшенні умов існування, у безпеці і визнанні з
боку інших, у самовираженні і т.ін. Тому, вивчаючи соціологічні закони,
необхідно в першу чергу виявляти потреби індивідів, що складають соці-
альну групу, страту, соціальний клас чи суспільство в цілому, і, відштов-
хуючись від цих потреб, шукати повторюваність у їхній поведінці, визна-
чати умови, у яких спостерігається ця повторюваність, і потім формулю-
вати закони, знання яких необхідно для успішного управління соціальни-
ми процесами, що відбуваються в суспільстві.

Іншими словами, досліджувати соціологічні закони і закономірності
— значить встановити істотні, необхідні і стійкі зв'язки між різними
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елементами соціальної системи (сфери), що, у свою чергу, припускає ви-
явлення соціальної генези (походження чи виникнення) того чи іншого
явища чи процесу (соціальну обумовленість і залежність між явищами
чи процесами), їхні ролі і місця в розвитку і функціонуванні соціальної
сфери (системи), суспільного життя в цілому.

Разом з тим, коли вчений-соціолог публікує матеріали про дію соціо-
логічних законів, то у багатьох читачів вони можуть викликати певну не-
довіру. "Як же так, — говорить собі читач,— закон — це щось непоруш-
не, його неможливо обійти, а я, якщо захочу, можу його порушити". І не
можна сумніватися в тім, що якщо яка-небудь людина задасться метою за
будь-яку ціну порушити соціологічний закон, вона це обов'язково зробить.
Але чи означає це, що даний закон не існує?

Для пояснення такої удаваної невідповідності приведемо найпрості-
ший приклад з фізики. Коли тіло рухається поступально з визначеною
швидкістю, то, точно кажучи, далеко не всі його частки рухаються саме з
такою швидкістю. Унаслідок переміщення усередині тіла (наприклад,
через тепловий рух) окремі частки можуть рухатися навіть проти напрям-
ку руху тіла. Це пояснюється тим, що вони просто виявилися в різних
умовах. Зрозуміло, рух тіл у фізичному світі істотно відрізняється від со-
ціальних рухів і процесів. Але в даному випадку нас цікавить лише прин-
циповий момент: окрема частина цілого може робити рух у напрямку,
відмінному від оговореного законом, і навіть у протилежному напрямку.
Ця обставина не впливає на закон, що описує поведінку цілого. Окремо
взятий індивід, член соціальної групи, що не підкоряється соціологічно-
му закону, не може вплинути на дію цього закону в соціальній групі. Чому
ж він випадає з загального руху? Тому, що він виявляється в умовах, не
оговорених даним законом. Але його індивідуальне відхилення і випа-
діння зі сфери дії закону не можуть запобігти дії цього закону. Так, деякі
індивіди можуть на якийсь період відмовитися від нагальних потреб, вклю-
чаючи потребу в самозбереженні, але закон, заснований на цих потребах,
буде продовжувати діяти в масштабі даної соціальної групи.

Крім того, відхилення якого-небудь індивіда від напрямку чинності
соціологічного закону (через умови, що не відповідають оговореним) може
послабити прояв цього закону в даній конкретній групі. Незважаючи на
те, що закон повинен виконуватися без яких-небудь виключень, частина
групи попадає в необумовлені законом умови, в результаті діяльність у
рамках даного закону здійснюється меншим числом осіб, що послабляє
його прояв. Оскільки люди в суспільстві попадають під вплив великого
числа різних сил і мають різні ресурси (як матеріальні, так і духовні),
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нерідко спостерігається їхнє відхилення (чи відхід) від дії соціологічного
закону. Однак закон завжди прокладає собі дорогу там, де соціальні умо-
ви стають близькими до оговорених.

Соціологічні закони не створюються свідомо членами суспільства чи
групами як, наприклад, культурні норми чи правові закони. Люди діють
відповідно до соціологічних законів несвідомо і навчаються такій "уза-
коненій" поведінці в процесі спілкування з іншими людьми і соціальни-
ми інститутами, виходячи при цьому зі своїх потреб.

Необхідно також відзначити, що соціологічним законам притаманне
різноманіття властивостей, що фіксуються у таких поняттях і термінах,
як вид, природа, зміст і структура закону; механізм, характер, сфера і спря-
мованість його дії; форма прояву, вимоги (умови) закону й ін.

Однак, незважаючи на різноманіття властивостей, головне в характе-
ристиці соціологічних законів полягає в тому, що вони:

1) виражають процес об'єктивної людської діяльності в структурі ви-
значеного типу суспільних відносин, а також зв'язок цієї діяльності з ви-
значальними її умовами і результатами, завдяки чому дані закони розкри-
вають і саму людську діяльність, і характер тієї чи іншої системи суспіль-
них відносин;

2) на відміну від економічних та інших видів законів, соціологічні
закони відображають функціонування і розвиток як усього суспільства,
так і окремих соціальних утворень (об'єктів) усередині суспільства
як цілісної системи, відображаючи в цій цілісності системоутворюючі
зв'язки;

3) виражають взаємозв'язок економічних, політичних, демографічних,
психологічних, виховних, соціокультурних та інших сторін суспільного
життя як компонентів конкретної соціальної системи суспільства;

4) мають статистичну природу, обумовлену вірогідним характером
прояву соціальної причинності, тобто вони виражають як загальну спря-
мованість розвитку суспільства і його підсистем, так і пануючу тенден-
цію зміни масових явищ за визначений проміжок часу й у цьому зв'язку
часто виступають як закони-тенденції;

5) виконують функцію стабілізації як соціального організму (об'єк-
та), так і суспільства в цілому, забезпечення його цілісності;

6) діють у сукупності з іншими соціальними законами, перш за все
економічними, психологічними, педагогічними і т.ін.;

7) реалізуються і виявляються не взагалі, а в конкретній формі в про-
цесі практичної діяльності людей, у взаємодії усіх сил, що беруть участь
у соціальному процесі — як особистостей, так і різних соціальних груп.
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3.2. Класифікація соціологічних законів

СЛІД зазначити, що в суспільстві діють соціологічні закони різних ви-
дів і структурних рівнів. Це — закони загальні, специфічні (особливі) і
часткові, основні і неосновні, закони, що виражають причинні і функціо-
нальні залежності, закони розвитку, закони функціонування та інші.

За ступенем спільності і тривалості дії в соціології виділяють наступ-
ні закони.

/ Загальні (чи загальсоціологічні) закони, що виявляються протягом
всієї історії розвитку людства, діють у всіх суспільних системах і харак-
теризують функціонування всього суспільства. Наприклад, закон соціа-
лізації, закон суспільного поділу праці, закон соціальної гармонії, закон
соціальної мобільності, закон вартості, закон товарно-грошових відно-
син, закон залежності будь-якого соціального явища від співвідношення
базису і надбудови чи закон детермінації соціального явища станом мате-
ріальних продуктивних сил суспільства й ін.

У Специфічні (чи особливі) закони, дія яких обмежена однією чи де-
кількома суспільними системами. Наприклад, закони, що зв'язані з пере-
ходом від одного типу суспільства до іншого, закони первинного накопи-
чення капіталу, закони класової боротьби і т.ін.

У Часткові (чи частковосоціологічні) закони, що діють протягом часу
існування якої-небудь суспільної системи і характеризують функціону-
вання окремих елементів соціальної сфери (соціальних спільнот, класів,
груп і т.ін.) у їхньому взаємозв'язку із суспільством. Наприклад, закони
організації і життєдіяльності колективу, родини, тієї чи іншої соціальної
групи і т.ін.

Крім того, за способом прояву в соціології розрізняють також динамі-
чні і статистичні закони.

Динамічні закони визначають напрямок, фактори і форми соціальних
імін, фіксують твердий, однозначний зв'язок між послідовністю подій у
конкретних умовах. Динамічні закони поділяються на причинні і функціо-
нальні. Причинні динамічні закони фіксують строго визначені зв'язки
розвитку соціальних явищ. Наприклад, роль способу виробництва при пе-
реході від одного типу суспільних відносин до іншого. Що стосується функ-
ціональних динамічних законів, то вони відбивають зафіксовані емпірично
і строго повторювані взаємні залежності між соціальними явищами.

Динамічні закони охоплюють усі без винятку соціальні об'єкти і ви-
ражають причинні і функціональні зв'язки соціальних явищ. До них,
наприклад, може бути віднесений закон обумовленості (залежності)
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соціального стану людини (соціальної групи) від характеру розподілу праці
в суспільстві й ін.

Статистичні закони, на відміну від динамічних, не строго детермі-
нують соціальні явища, а відбивають основні напрямки змін, їх тенденції
при збереженні стабільності даного соціального цілого. Інакше кажучи,
ці закони обумовлюють зв'язок явищ і процесів соціальної дійсності не
жорстко, а з визначеним ступенем імовірності. Сутнісною характеристи-
кою статистичних законів є те, що вони виражають властивості системи,
цілого на основі вірогіднісного зв'язку елементів даної системи. Ці зако-
ни розкривають внутрішні необхідні зв'язки між масовими явищами ви-
падкового характеру, що мають загальну підставу. Прикладом прояву ста-
тистичних законів можуть слугувати демографічні процеси, процеси плин-
ності робочої сили, процеси товарного виробництва і багато інших.

Крім того, у соціологічній науці прийнято також виділяти два ряди
соціологічних законів, що органічно зв'язані між собою. Це закони розвит-
ку (процесу) і закони функціонування (організації, будівлі, структури).

Закони розвитку характеризують переходи від одного етапу, стану со-
ціального об'єкта, явища чи процесу до іншого етапу, стану, тобто їхні
якісні зміни, перетворення і т.ін. Наприклад, закон прискорення історич-
ного розвитку говорить, що на кожну наступну стадію іде менше часу,
чим на попередню. Так, капіталістична система коротша за тривалістю,
ніж феодальна, а та, у свою чергу, коротша тривалості рабовласницького
устрою. Доіндустріальне суспільство триваліше індустріального. Кожна
наступна суспільна система коротша попередньої в 3-4 рази. Найтрива-
лішим був первісний лад, що проіснував декілька сотень тисяч років.

Археологи, що вивчають історію суспільства за розкопками пам'яток
матеріальної культури, вивели ту ж саму закономірність. Кожну фазу в
еволюції людства вони називають історичною епохою. Виявилось, що
палеоліт (древній кам'яний вік) триваліше мезоліту (середній кам'яний
вік), що більш тривалий за неоліт (новий кам'яний вік). Мідний вік три-
валіший за бронзовий, котрий, у свою чергу, триваліший за залізний. Чим
ближче до сучасності, тим сильніше стискується спіраль історичного часу,
суспільство розвивається швидше і динамічніше.

Інший закон розвитку історії проголошує, що народи і нації розвива-
ються з неоднаковою швидкістю. От чому в Америці чи Україні з індуст-
ріально розвинутими регіонами сусідять райони, де проживають народи,
що зберегли доіндустріальний (традиційний) уклад життя. Коли вони
входять у сучасний потік життя, послідовно не пройшовши всі попередні
етапи, у їхньому розвитку можуть з'явитися не тільки позитивні, але і
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негативні моменти. Так, відкриття Америки Колумбом і наступна колоні-
зація материка високорозвиненими європейськими країнами призвела до
загибелі не менш розвинутої цивілізації майя, поширенню захворювань і
деградації аборигенного населення.

У свою чергу, закони функціонування виражають зв'язки і взаємодії
елементів соціального явища, процесу, цілісного соціального організму,
спосіб їх взаємного існування у визначеній якості, соціальному просторі
і часі. Украй важливо розрізняти форми прояву законів соціального роз-
витку і функціонування. Закони розвитку виявляються як причинні умови
зміни процесів, ситуацій. Форма прояву законів функціонування — це на-
слідок функціонування явища, що служить збереженню соціальної систе-
ми, у якій дане соціальне явище діє. Наприклад, підготовка фахівців вищої
кваліфікації є наслідком функціонування системи освіти. Удосконалювати
цей наслідок (тобто систему освіти) — значить не тільки зберігати, але і
зміцнювати ту соціальну систему, для якої готуються кадри фахівців.

Важливо підкреслити, що і закони функціонування (організації), і за-
кони розвитку (процесу) розкривають дії тих самих соціальних сил —
сил даного суб'єкта соціального процесу. Однак результати їх взаємодії
різні — перші закони характеризують необхідність і визначеність саме
даної організації сил даного суб'єкта, другі — визначеність і необхідність
тієї чи іншої тенденції зміни, розвитку.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що система
соціологічних законів є як би "кістяком", до якого приростає всі "тіло"
суспільного організму. А їх природа вказує на соціальний зміст, динаміч-
ні і статистичні особливості, форму і сферу реалізації цієї системи.

У цьому зв' яжу механізм дії соціологічних законів являє собою сукуп-
ність ланок (явищ, процесів, зідносин), через які реалізується об'єктив-
ний зв'язок, що виражається ними. Серед цих ланок особливе місце за-
ймає діяльність людей, соціальних інститутів і організацій, у залежності
від яких можуть змінюватися як механізм дії, так і форма прояву соціоло-
гічних законів, тобто стійке, послідовне наближення змін масового яви-
ща чи процесу до визначеного стану, рівня розвитку через інтеграцію вели-
кого числа індивідуальних соціальних дій.

Таким чином, соціологічні закони складаються як рівнодіюча сукуп-
них дій усіх членів суспільства і реалізуються через зіткнення інтересів
різних соціальних груп.

Дія соціологічних законів охоплює всю сферу соціальної дійсності
(соціального виробництва), у якій ці закони виникають, реалізуються і
діють. Вона здатна розширюватися і звужуватися. Соціологічні закони не
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можуть бути довільно скасовані людьми і діють незалежно від того, ба-
жані вони людям чи ні, пізнали вони їх чи ні.

В соціології, як відносно молодій науковій дисципліні, ще не склалася
досить чітка класифікація соціологічних законів. У той же час, як пока-
зує практика розвитку соціологічного знання, соціологічні закони можна
класифікувати за різними критеріями і підставами.

По-перше, за таким критерієм, як специфіка соціальних систем, відо-
бражених даними законами. Тут можна виділити три групи соціологіч-
них законів.

1. Закони, що діють на рівні соціальних інститутів (наприклад, діале-
ктичної єдності людини і соціальної сфери).

2. Закони, що відображають розвиток компонентів соціальної струк-
тури суспільства (наприклад, постійного збільшення самостійного насе-
лення; прискореного зростання міського населення й ін.).

3. Закони, що діють на рівні конкретних суспільних систем (напри-
клад, закон самовдосконалення соціальних систем, пропорційного і пла-
номірного їхнього розвитку й ін.).

По-друге, при управлінні соціальними процесами в суспільстві, а та-
кож при розробці прогнозів і планів його розвитку важливо враховувати
дію наступних соціологічних законів.

1. Закону соціального порівняння, що виражає суспільні зв'язки між
індивідами (соціальними групами) на основі реального життєвого поло-
ження і його сприйняття, що складається шляхом співставлений.

2. Закону вільного часу, який полягає в тому, що для підвищення ефек-
тивності виробничої діяльності суспільство повинне виділити частину
сукупного часу в якості вільного.

3. Закону зростання потреб, що характеризує об'єктивний характер
динаміки людських потреб (участь одних, виникнення нових, їх розви-
ток, заміщення і т.ін.) в міру удосконалення матеріального виробництва,
зміни умов, якості і способу життя.

4. Закону великих чисел, що виражає логіку кількісних змін у суспі-
льних системах. Соціальні процеси і дії людей (попит, народжуваність,
міграція, задоволеність, суспільна думка), будучи явищами масовими,
підкоряються статистичним закономірностям, соціологічний зміст яких
— у варіативності вибору, розходженні (збігу) інтересів, мотивів, пере-
ваг, матеріальних можливостей тощо.

По-третє, у практиці соціологічних досліджень велике значення має
класифікація соціологічних законів за формами зв'язків. У цьому випад-
ку виділяють наступні групи соціологічних законів.
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1. Закони, що відбивають інваріантне існування спеціальних зв'язків
ЧЧ зв'язаних з ними явищ. Згідно з цими законами, якщо є явище А, то
обов'язково повинне бути і явище Б. Наприклад, у будь-якому суспільст-
ві, заснованому на системі тоталітарного управління, існує латентна (при-
хована) опозиція.

2. Закони, що відбивають тенденції суспільного розвитку. Вони обумов-
люють динаміку структури соціального об'єкта, перехід від одного по-
РЧдку взаємин до іншого. Цей визначальний вплив попереднього стану
структури на наступний, носить характер закону розвитку (так, якісні зміни
в Трудовому колективі обумовлюють підвищення його впливу на всі соці-
альні відносини).

3. Закони, що установлюють функціональну залежність між соціаль-
ними явищами. Закони функціонування забезпечують збереження тієї чи
іншої соціальної системи в стані відносної стійкості (наприклад, чим ак-
тивніше люди беруть участь у політичній практиці, в управлінні справа-
ми суспільства, тим вище в кінцевому рахунку їхня політична культура).

4. Закони, що фіксують причинний зв'язок між соціальними явища-
ми. Розходження законів, що фіксують "функціональні" і "причинні" зв'яз-
ки, не означає, що функціональність не може бути видом причинності.
Функціональний зв'язок може виражати, а може і не виражати причин-
ність. Ці поняття збігаються лише частково. Наявність функціональної
залежності ще не свідчить про сутнісні причинні відносини (наприклад,
Найважливішою і необхідною умовою соціальної інтеграції є раціональ-
не сполучення суспільних і особистих інтересів).

5. Закони, що встановлюють імовірність зв'язку між соціальними яви-
Щами (так, імовірність правопорушень серед сільської молоді зростає в
Зв'язку з її міграцією в місто і т. ін).

І, нарешті, по-четверте, велике значення в соціології мають закони
Перетворювальної діяльності людей, спрямованої на зміну (удосконален-
ня) даного соціального явища чи процесу відповідно до його законів. Ця
Діяльність здійснюється свідомо відповідно до розроблених прогнозів,
Соціальних проектів чи планів і за законами, що їй властиві. Найбільш
Конкретне їхнє втілення досягається у створенні соціальних технологій у
тому чи іншому виді людської діяльності.

Як випливає з вищевикладеного, соціологія як наука спирається на
складну ієрархічну систему законів, що характеризують особливість со-
ціального буття в його різних проявах — від загальсоціологічної сутності
Явища чи процесу до його індивідуального одиничного здійснення — і
Мого свідоме перетворення в інший, більш досконалий стан. Пізнаючи
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соціологічні закони, людина може свідомо використовувати їх у своїй пере-
творювальній діяльності, а також видозмінювати форму й умови їх дії.

Більш того, соціологічні закони мають велике значення в дослідженні
суспільних явищ, в управлінні соціальними процесами. Саме їх наяв-
ність і дія забезпечують можливість застосування наукового підходу в
соціології. Непередбачуваність, безладність і хаотичність поведінки лю-
дей у суспільстві не можуть бути досліджені за допомогою наукових ме-
тодів; навпроти, передбачуваність, повторюваність, заданість багатьох
сторін людської поведінки дозволяють ученим, що займається дослід-
женням людського суспільства, відкривати соціальні закони, визначати
умови їх дії і передбачати поведінку і дії людей у соціальних групах і у
суспільстві в цілому.

3.3. Поняття і специфіка соціологічних категорій

Категорії соціологічної науки відбивають якість об'єктивної реальнос-
ті, що була виділена практикою людей і стала об'єктом даної науки. У
категоріях соціології відбиваються, з одного боку, якісна визначеність і
цілісність досліджуваного об'єкта, а з іншого боку — істотні властивос-
ті, риси і характеристики, вузлові моменти стану зрілості соціального
об'єкта, можливості його розвитку й удосконалювання. В системі соціо-
логічних категорій відбиваються цілісність, складність і багатогранність
об'єкта соціології, його стабільність, визначеність і рухливість. Розвиток
об'єкта соціологічної науки й удосконалювання творчої практики людей
ведуть до розширення і поглиблення пізнання соціальної дійсності. Тому
категорії соціології постійно збагачуються як за змістом, так і за формою,
усе більш досконалою стає їхня систематизація.

Соціологічні категорії являють собою основні і найбільш загальні
поняття соціології, що відображають об'єктивну соціальну дійсність в
узагальненому вигляді [11, с.120], у її становленні, розвитку і утверджен-
ні і, крім того, вони виступають "сходинками" пізнання соціальної дійс-
ності, "цеглинками" соціологічної науки і соціологічного знання. Вони
складають основу процесу мислення про соціальну дійсність, про ті явища
і процеси, що протікають у тому чи іншому суспільному організмі.

Соціологічні категорії мають свої визначені особливості.
По-перше, вони відбивають не суспільство в цілому, а конкретні його

компоненти різної функціонально-структурної спрямованості.
По-друге, вони є не загальними, як філософські категорії, а специфіч-

ними, тобто діючими лише в соціології.
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По-третє, вони мають подвійне призначення: з одного боку, їх розви-
ток виступає як збагачення спеціальних соціологічних теорій, що скла-
дають спеціальну методологічну основу соціології, а з іншого боку —
поповнення їх арсеналу сприяє більш глибокому проведенню польових
робіт із прикладної соціології (тому що це розширює можливості виміру
нових явищ соціальної дійсності), більш широкому здійсненню операціо-
налізації (опису) соціологічних понять.

Для соціології гранично широкою і центральною категорією є категорія
"соціальне" (від латинського зосіаііз — спільний, товариський, суспільний).
Тому уявляється доцільним прояснити суть цієї категорії більш предметно.
Так, у "Тлумачному словнику живої великоросійської мови" В. Даля соці-
альність визначається як "общественность, общежительность, гражданст-
венность, взаимньіе отношения и обязанности гражданского бьіта, жизни",
тобто як конкретно-емпіричне, що виявляється в поведінці людей і їх взаємо-
діях. У цьому визначенні "соціальне" притаманне й особистості — через
громадянськість позиції, і спільноті — через соціальні відносини.

У працях К. Маркса поняття "соціальне" і "суспільне" розрізняються.
Перше він використовував при аналізі відносин людей одне до одного, до
умов життєдіяльності. Друге застосовувалося при аналізі суспільних від-
носин на рівні суспільства в цілому, взаємодії його сторін: політичної,
економічної, ідеологічної тощо.

Якщо підходити до цього розмежування з погляду наукового аналізу,
то воно може бути визнане цілком доцільним, тому що поняття "соціаль-
не" виступає як конкретно-соціологічне, а "суспільне" — як абстрактно-
філософське. Однак це розмежування вказує скоріше на рівні соціально-
го (конкретних людських взаємодій на мікрорівнях і опосередкованих,
абстрактних суспільних відносин на макрорівні, тобто на рівні суспільс-
тва), ніж на розходження соціального і несоціального. Адже суспільні
відносини також соціальні, оскільки породжені всі тим же світом людсь-
ких взаємодій. Так що ж таке соціальне?

На основі проведеного аналізу [17, с.13-17] можна зробити наступні
висновки.

По-перше, соціальне — це властивість, внутрішньо притаманна інди-
відам і спільнотам, що формується в результаті процесів соціалізації й
інтеграції людини в суспільство, у суспільні відносини.

По-друге, соціальне відбиває зміст і характер взаємодій між суб'єкта-
ми (індивідами, групами, спільнотам) як результат виконуваних люди-
ною визначених соціальних ролей, що він бере на себе, стаючи членом
певної соціальної спільноти.
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По-третє, соціальне є результатом взаємодії і може бути виражене в
культурі, оцінках, орієнтаціях, поведінці, духовній діяльності, способі
життя людей і т.ін. Як видно з рис.3.1, сучасне суспільство можна пред-
ставити як свого роду систему, яка складається із окремих рівнів соціаль-
них груп та їх зв'язків, і розглядається з таких позицій:

/ фундаментальний рівень формування організації суспільства — це
людство в цілому, яке складає свої інтереси як єдина цивілізація;

/ соціальні інститути — стійкі, організовані форми спільної діяль-
ності людей;

/ соціальні класи, групи, спільності, прошарки, верстви, кола;
/ рівень окремого індивіда, особи, оскільки для соціології сама особис-

тість є предметом вивчення — як суб'єкт та об'єкт соціальних відносин.

Економічна сфера Політична сфера

Індивід

Соціальна гру_па

Людство
Культурологічна сфера

Інші сфери
суспільного життя

Рис.3.1. Суспільство як система взаємодій різних соціальних утворень

Це розмежування має велике методологічне значення при емпіричному
аналізі проблем (тобто конкретному вивченні реального соціального світу,
реальних людських відносин). Наприклад, знаючи про характер соціальних
норм на рівні суспільства, ми можемо визначити їхнє співвідношення з групо-
вими і міжособистісними варіантами їх функціонування. І навпаки, вивчаю-
чи особистісні і групові цінності — вийти на загальносоціальний рівень.

Нарешті, соціальне може мати і позаособистісну форму буття. Наприк-
лад, духовні і матеріальні цінності суспільства, груп, особистості; твори
мистецтва і літератури і багато чого іншого, де відбита соціальна ідея лю-
дини як їхнього духовного творця.

Як бачимо, категорія "соціальне" служить, перш за все, для виявлення і
відображення сутності суспільного життя людей (теоретичні і прикладні
проблеми взаємодії природи і суспільства); специфіки соціальної форми
руху матерії, тобто відмінності суспільства від об'єднань тварин; супере-
чливої єдності людини як суспільної істоти і разом з тим біологічного
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організму; структури суспільних систем з погляду оптимізації їх функціо-
нування і розвитку.

Отже, категорія "соціальне" відображає і виражає специфіку буття су-
спільства як суб'єкта життєвого процесу в цілому, а відповідно — специ-
фіку всіх соціальних процесів і соціальних суб'єктів. У силу цього знан-
ня "соціального" виявляє себе в наступних функціях:

• як критерій оцінки відповідності стану суспільства і його елемен-
тів досягнутому рівню соціального прогресу; це стосується різних сфер
суспільного життя і системи відносин;

• сприяє розумінню того, у якому ступені будь-яке соціальне явище,
процес, спільнота сприяють гармонічному розвитку суспільства й особи-
стості в їх цілісній єдності;

• виступає підставою розробки соціальних норм, нормативів, цілей і
прогнозів суспільного розвитку;

• детермінує зміст інтересів, потреб, мотивів, установок в діяльнос-
ті соціальних спільнот і особистостей;

• безпосередньо впливає на формування суспільних цінностей і жит-
тєвих позицій людей, їхнього способу життя;

• виступає мірою оцінки кожного з видів суспільних відносин (полі-
тичних, економічних, духовних), відповідності їх реальній практиці, ін-
тересам суспільства і людини.

У той же час, складність фактичного здійснення соціального процесу,
різноманіття його соціальних суб'єктів, кожний з який являє собою соціаль-
ну цілісність, відображається відповідною категорією (особистість, колек-
тив, родина, соціальна група, спільнота, суспільство і т.ін.), а також має
свої сутнісні характеристики, які виявляються через категорію соціальне.

3.4. Типологія і зміст соціологічних категорій

Система категорій в соціології має складну структуру будівлі і субор-
динаційну залежність утворюючих її груп понять, що, природно, обумов-
лює визначену складність їх типологізації. В той же час соціологічні кате-
горії можна класифікувати за різними підставами, наприклад, за рівнем
соціологічної теорії, за категоріями спеціальних соціологічних теорій, за
обсягом відображення соціальної дійсності, за категоріями загальної і
прикладної соціології тощо.

У цьому зв'язку всі соціологічні категорії умовно прийнято поділяти
на два типи (види): методологічні і процедурні. Серед методологічних
категорій можна виділити п'ять основних груп.
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Перша група методологічних категорій розкриває сутність соціаль-
них зв 'язків:

1) соціальна система — визначене, структурно упорядковане цілісне
утворення, основними елементами якого є люди, норми, зв'язки і відно-
сини (наприклад, суспільство розглядається як макросистема, а її підсис-
теми — соціальні інститути, спільноти і т.ін., що складаються з людей);

2) соціальний інститут (від латинського іпзіішішп — пристрій, за-
снування) — історично сформована, стійка форма закріплення й органі-
зації відносин між людьми в специфічних видах діяльності (наприклад,
важливими соціальними інститутами в суспільстві є держава, армія, суд,
сім'я, наука, право, культура, виховання, освіта і т.ін.);

3) соціальна організація — складна, взаємозалежна система соціаль-
них позицій і ролей, виконуваних індивідами, об'єднаними для реаліза-
ції визначених загальних цілей організованим способом;

4) соціальний контроль — механізм саморегуляції в соціальних сис-
темах (групах, колективах, інститутах, організаціях, у суспільстві в ціло-
му), здійснюваний за допомогою нормативного (морального, правового,
адміністративного і т.ін.) регулювання поведінки людей з метою забезпе-
чення соціального порядку;

5) соціальні дії — визначена система вчинків, засобів і методів, за
допомогою яких особа чи група має намір змінити поведінку, установки
або думки інших осіб чи груп;

6) соціальні відносини — вид суспільних відносин, що розуміються в
науковій літературі двояко: у широкому і вузькому значеннях. У широкому
сенсі вони означають відносини між будь-якими соціальними спільнотами
(наприклад, колективами підприємств, населенням різних регіонів і ін.); у
вузькому — відносини між класами, соціальними шарами і групами, що
займають різне положення в суспільстві, приймають неоднакову участь у
його економічному, політичному і духовному житті, та розрізняються рівнем
і джерелом доходів, структурою особистого споживання. Стрижнем соціаль-
них відносин є відносини рівності і нерівності. Соціальні відносини завжди
"присутні" в економічних, рівно як і в політичних, інших видах суспільних
відносин, але не вичерпують їх, не позбавляють їхньої специфіки;

7) соціальна сфера — галузь відносин між групами, що займають рі-
зне соціально-економічне положення в суспільстві, у першу чергу виріз-
няються роллю в суспільній організації праці, відношенням до засобів
виробництва, джерелами і розмірами одержуваної частки суспільного ба-
гатства. У такому (вузькому) розумінні соціальна сфера відбиває лише один
аспект суспільного життя — відносини, пов'язані з характером суспільної
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нерівності, розходженнями в положенні груп у суспільстві. Трактування
соціальної сфери в широкому сенсі дають розуміння про те, як функціо-
нують ті чи інші галузі невиробничої сфери народного господарства: тор-
гівля, побут, охорона здоров'я, освіта, спорт, комунальне обслуговування
й інші галузі;

8) соціальна залежність — визначений елемент соціальних відносин,
що виникає між людьми, які живуть в одному суспільстві, і випливає із
свідомих впливів одне на одного членів суспільства (соціальна залеж-
ність — важлива основа встановлення законів);

9) соціальний зв 'язок — організована система відносин, інститутів і
засобів соціального контролю, що з'єднує індивідів, підгрупи й інші основ-
ні елементи у функціональне ціле, здатне до самозбереження і розвитку;

\0)соціальний факт — фіксована одинична суспільно значима подія
(чи сукупність однорідних подій) соціальної реальності, вихідний момент
соціологічного й інших видів соціального аналізу.

Друга група методологічних категорій розкриває зміст соціальних
спільнот:

1) суспільство (глобальне суспільство) — найважливіша категорія,
спосіб буття людства, що історично розвивається, сукупність зв'язків і
відносин між людьми, що складаються на основі їхньої спільної діяль-
ності і культури. Існує чимало визначень категорії "суспільство" — від
самого широкого, де воно розглядається як створена людиною особлива
форма руху матерії через різні проміжні значення (буржуазне, античне,
світське і т.ін.), до самого вузького — різновид соціальної організації,
об'єднання (наприклад, спортивне товариство);

2) соціальна спільнота — реально існуюча й емпірично фіксована
сукупність індивідів, що відрізняється відносною цілісністю і виступає
самостійним суб'єктом історичної і соціальної дії і поведінки. Подібні
спільноти можуть розрізнятися за кількісним складом, тривалістю існу-
вання, щільністю зв'язків на основі культури, подібністю поведінки і т.ін.
(до найбільш важливих з них відносяться: соціальні групи, у тому числі
класи; національні, територіальні, професійні спільноти; трудові колек-
тиви; родини);

3) соціальний клас — велика група людей, що розрізняється за їхнім
місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва, за їхнім
відношенням до засобів виробництва, за їхньою роллю в суспільній органі-
зації праці, тобто за способом одержання і розмірам тієї частки суспільного
багатства, якою вони володіють (класи — це складні соціальні утворення,
в рамках яких можуть виділятися соціальні верстви, прошарки, групи);
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4) соціальний шар — соціальне утворення, об'єднане внутрішнім зв'яз-
ком, почуттям належності, що має орієнтовно окреслений принцип відок-
ремлення, який знаходить своє вираження в тому, що у взаємодії між чле-
нами шару в основу покладається висота суспільного становища (іноді в
соціології соціальний шар розглядається як проміжна, перехідна суспільна
група, що не володіє всіма ознаками класу і досліджується в контексті
соціально-класової структури суспільства);

5) соціальна група — відносно стійка сукупність людей, об'єднаних
загальними інтересами, цінностями, нормами свідомості і поведінки, що
складається в конкретно-історичних умовах певного етапу розвитку сус-
пільства (розрізняють великі, середні і малі соціальні групи: а) великі —
стійкі сукупності значної кількості людей, що діють спільно в соціально
значимих ситуаціях у масштабах суспільства в цілому, наприклад класи,
шари, професійні, етнічні і демографічні групи; б) середні — порівняно
стійкі спільноти людей, що працюють на одному підприємстві чи прожива-
ють на одній території; в) малі — порівняно нечисельні спільноти людей,
що знаходяться між собою в безпосередньому особистісному спілкуванні і
взаємодії, —родина, бригада, спортивна команда, студентська група і т.п.);

6) особистість—стійка система соціально значимих рис, що характеризу-
ють індивіда як члена того чи іншого суспільства чи спільноти, включеного
в систему соціальних відносин за допомогою предметної діяльності і спілку-
вання. Іншими словами, особистість — це продукт суспільних відносин.

Третя група методологічних категорій розкриває сутність соціаль-
них процесів:

1) соціальний процес — серія явищ взаємодії людей один з одним чи
серія явищ, що відбуваються в організації або структурі груп, які зміню-
ють відносини між людьми чи відносини між складовими елементами
спільноти і характеризують перехід з одного стану в інший зі зміною які-
сних або кількісних характеристик. Вирізняють наступні види процесів:
а) внутрішньоособистісні, що відбуваються з особистістю, наприклад са-
моосвіта; б) міжособистісні, що відбуваються у відносинах між двома ін-
дивідами; в) процеси, що відбуваються між індивідом і групою; г) про-
цеси, що змінюють організацію і внутрішню структуру спільноти; д) про-
цеси, що змінюють відносини між двома групами (спільнотами); є) про-
цеси, що змінюють структуру й організацію суспільства в цілому;

2) соціалізація — процес становлення особистості, що забезпечує
включення індивіда в систему цінностей (норми, установки, зразки пове-
дінки і діяльності) і культуру суспільства, соціальної спільноти чи групи,
їх засвоєння і створення на цій основі сприятливих умов життєдіяльності;
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3) соціальна адаптація — процес взаємодії індивіда чи соціальної
групи із зовнішнім середовищем, в результаті якої відбувається засвоєння
нової соціальної ситуації;

4) соціальна мобільність (чи соціальне переміщення) — процес пе-
реходу людей з одних соціальних груп чи прошарків до інших, а також їх
просування до позицій з більш високим статусом, престижем, доходом і
владою (соціальне сходження) або рух до більш низьких ієрархічних по-
зицій (соціальне низходження, деградація);

5) соціальна інтеграція — сукупність процесів, унаслідок яких від-
бувається зчеплення різнорідних взаємодіючих елементів у соціальну
спільноту (ціле, систему), що забезпечує певну стійкість і рівновагу сус-
пільних відносин;

6) соціальний конфлікт — процес, у якому індивід чи група прагне до
досягнення власних цілей (задоволенню потреб, реалізації інтересів)
шляхом усунення, знищення чи підпорядкування собі іншого індивіда чи
групи, що прагнуть до подібних чи ідентичних цілей;

7) соціальна дезорганізація (чи аномія) — сукупність соціальних проце-
сів, які призводять до того, що в рамках визначеної спільності відбуваються
дії, що відхиляються від норми й оцінюються негативно, а також переви-
щують припустимий оптимум, загрожуючи усталеному плину процесів ко-
лективного життя.

Четверта група методологічних категорій розкриває суть соціаль-
ного розвитку:

1) соціальний прогрес — послідовне сходження до більш складних форм
суспільного життя, яка здійснюється в результаті вирішення протиріч, що
розгортаються на попередніх етапах і фазах соціального розвитку, і яке глибо-
ко змінює всі сфери колективного життя, структуру (як на макро-, так і мікро-
рівнях) спільнот, їхню культуру і спосіб задоволення повсякденних потреб;

2) соціальна дія — спосіб вирішення соціальних проблем і протиріч, в
основі якого лежить зіткнення інтересів і потреб основних соціальних сил
даного суспільства;

3) соціальний рух — спільна дія різних соціальних (демографічних, етніч-
них і ін.) груп, які об'єднані загальною метою, цінностями, системою норм,
що регулюють їх поведінку, неформальним лідером і специфічними спосо-
бами символізації своїх цінностей в ідеології. Виділяють наступні види
соціальних рухів: реформаторські, революційні, еволюційні й експресивні;

4) соціальна діяльність — спосіб існування і розвитку соціальної дійс-
ності, прояв соціальної активності індивіда або групи чи цілеспрямоване
відображення і перетворення навколишнього світу;
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5) соціальний розвиток — постійне поліпшення функціонування со-
ціальних груп, спільнот і суспільства в цілому. Соціальний розвиток має
декілька аспектів: а) збагачення кількості елементів — коли мова йде про
кількісний розвиток соціальної групи; б) диференціація відносин — те,
що називають розвитком організації; в) підвищення ефективності діяль-
ності — те, що називають розвитком функцій; г) підвищення задоволе-
ності індивіда участю в колективному житті — те, що називають відчут-
тям "щастя", що важко виміряти, але яке змінює форми колективної життє-
діяльності людей;

6) соціальна інновація (нововведення) — впровадження нових форм
організації праці, життєдіяльності людей і управління, що охоплює не тільки
окремий соціальний об'єкт (наприклад, підприємство), але і їх сукупність,
тобто соціальну організацію, інститут, спільноту і т.ін.

П'ята група методологічних категорій розкриває характер використання
соціологічних знань у практиці суспільного життя:

1) соціальне проектування — обґрунтоване конструювання соціального
об'єкта як стану, так і процесу, що відповідає заданим вимогам і наміченого
до побудови в близькому або віддаленому майбутньому;

2) соціальне прогнозування — одна з форм конкретизації наукового пе-
редбачення, доведення гіпотез до втілення в теоретичні й імітаційні моделі,
тобто випереджального проектування і конструювання соціальних об'єктів;

3) соціальне планування — система розробки планів економічного і со-
ціального розвитку на всіх рівнях організації суспільства (його сутність — у
науково обгрунтованому визначенні цілей, задач, показників, завдань і заходів,
встановленні термінів, темпів і пропорцій розвитку соціальних об'єктів);

4) соціальна технологія — сукупність прийомів, методів і впливів,
що застосовуються для досягнення поставлених цілей у процесі соціаль-
ного планування і розвитку, рішення різного роду соціальних проблем
(підвищення продуктивності праці, удосконалення організації управлін-
ня, цілеспрямований вплив на суспільну думку і т.п.).

Процедурні соціологічні категорії відображають в основному особли-
вості збору, аналізу й обробки соціальної інформації і діють, як правило,
при організації і проведенні соціологічних досліджень. Центральне місце
тут належить категорії "соціологічне дослідження" і сукупності понять, що
розкривають її зміст. Це — методологія, методика і техніка соціологічного
дослідження з безліччю їх видів, соціологічний вимір з різними його прийо-
мами, емпірична інтерпретація понять, анкетування, опитування, спостере-
ження, експериментування, програма соціологічного дослідження, технології
дослідження, процедури дослідження, анкета, інтерв'ю, контент-аналіз і т.п.
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Зміст цих і інших процедурних категорій, що відносяться до організації і
проведення соціологічних досліджень, докладно висвітлені у п'ятій час-
тині "Методологія та технології соціологічних досліджень" підручника.

На завершення цього розділу зазначимо, що кожна з категорій соціо-
логіївідображає окрему сторону об'єктивного світу. У той же час не окремі
категорії, а їх зв'язок, діалектична єдність дають адекватне уявлення про
те чи інше соціальне явище, процес, соціальний інститут, соціальну систе-
му, соціальну діяльність людей. Разом з тим, в міру розвитку об'єктивної
соціальної дійсності і поглиблення соціологічного знання, змінюються роль
і місце окремих категорій, виникають нові, тобто відбувається подальший
розвиток вже сформованих категорій.

Виявлення основних елементів категоріального апарату соціології як
науки дозволяє більш предметно розкрити логіку її розвитку і закономір-
ного удосконалення системи її понять. Соціологічні категорії знаходяться у
визначеному зв'язку між собою і являють певну систему, що будується на
основі діалектики історичного розвитку і логіки пізнання. Кожна соціологіч-
на категорія може бути осмислена лише як елемент усієї системи соціологіч-
них категорій. Тому важливим завданням соціології є побудова такої систе-
ми соціологічних категорій, що відображала би формування і розвиток соціо-
логічних категорій, усієї категоріальної структури соціологічного знання.

Таким чином, соціологічні поняття і категорії є вузловими пунктами
виділення й аналізу різних соціальних систем, суспільства в цілому, а та-
кож "сходинками" проникнення мислення в сутність соціальної дійсності.
Вони наповнюються реальним соціальним змістом лише через свої системо-
утворюючі елементи — конкретних індивідів та їх практичну діяльність.

ІВЗІГІ Резюме

1. Соціологічні закони — це істотні, необхідні, стійкі і повторювані при-
чинні зв'язки між явищами і процесами як в окремих соціальних сис-
темах і підсистемах так і в суспільстві в цілому. Вони виникають, ви-
являються і реалізуються в результаті масової практичної діяльності і
через діяльність людей. У свою чергу, люди не можуть скасувати дії
соціологічних законів, якщо маються відповідні умови для їх виник-
нення. Вони здатні лише використовувати (прискорювати чи уповіль-
нювати) їхні дії у своїх інтересах.

2. Основними ознаками соціологічних законів є наступні: закон діє лише
за наявності визначених умов; за наявності умов закон діє завжди і скрізь;
умови дії закону реалізуються не цілком, а частково і приблизно.
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3. Механізм дії соціологічних законів являє собою сукупність ланок
(явищ, процесів, відносин), через які реалізується об'єктивний зв'я-
зок, що виражається законами. В свою чергу діяльність людей, соціа-
льних інститутів і організацій можуть змінювати як механізм дії, так і
форму прояву соціологічних законів.

4. Класифікація соціологічних законів здійснюється за наступними кри-
теріями: за специфікою соціальних систем, стосовно яких діють зако-
ни; за характером управлінських дій і процесів; за формами соціаль-
них зв'язків, що відображаються законами; за характером перетворю-
вальної діяльності людей.

5. Соціологічні категорії — це основні і найбільш загальні поняття соці-
ології, що відображають об'єктивну соціальну дійсність в узагальне-
ному вигляді, у її становленні, розвитку й утвердженні. Центральною
для соціології визнають категорію "соціальне", яка відображає і вира-
жає специфіку буття суспільства як суб'єкта життєвого процесу в ці-
лому, а відповідно — специфіку всіх соціальних процесів і суб'єктів.

6. Соціологічні категорії умовно поділяють на два типи: методологічні
та процедурні. До методологічних відносяться категорії, які розкри-
вають: сутність соціальних зв'язків (соціальні системи, інститут орга-
нізація, контроль, дія, відносини, сфера); зміст соціальних спільнот
(суспільство, спільнота, клас, шар, група, особистість); сутність соціа-
льних процесів (соціальні адаптація, мобільність, інтеграція, конфлікт,
дезорганізація, соціалізація); сутність соціального розвитку (соціальні
прогрес, дія, рух, діяльність, розвиток, інновація); характер викорис-
тання соціологічних знань у практиці суспільного життя (соціальні
проектування, прогнозування, планування, технології). Процедурні
категорії відображають особливості збору, аналізу й обробки соціаль-
ної інформації, організації соціологічних досліджень і обробки їх ре-
зультатів (соціологічне дослідження, методологія, методика і техніка
дослідження, соціологічний вимір і його прийоми, емпірична інтер-
претація понять, програма і технології дослідження та ін.).

7. Соціологічні категорії і поняття наповнюються реальним соціальним
змістом через свої системоутворюючі елементи — практичну діяль-
ність конкретних індивідів.
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Розділ 4. ГЕНЕЗА СОЦІОЛОГІЇ ЯК ГАЛУЗІ
НАУКОВОГО ЗНАННЯ

[ШІгР В результаті вивчення цього

розділу Ви повинні вміти:

/ пояснити основні передумови виникнен-
ня соціології як самостійної галузі наукових
знань;
/ показати, у чому полягає сутність концеп-
ції О. Конта, а також яка роль позитивізму і
його основних напрямків в подальшому роз-
витку соціології;

розповісти про основні етапи становлення і розвитку соціології як науки;
/ визначити головні віхи розвитку соціологічної науки в Росії, а також

охарактеризувати роль і стан соціології в сучасній Україні.

4 . 1 . Передумови виникнення соціології
Як відомо, будь-яка сума знань людей про навколишній світ може нази-

ватися наукою лише в тому випадку, коли існують чітко визначені об'єкт
і предмет дослідження, система знань, що стосуються цього предмета, а
також категоріальний апарат, що описує сутнісні основи даного предмета.
Більшість сучасних наук формували свій предмет і систему знань протя-
гом тривалого історичного періоду. На самому початку цього шляху ми
зіштовхуємося з думками й ідеями, що описують предмет науки винятко-
во на рівні повсякденного знання. Однак надалі ці знання виступають як
основи науки, паростки нових напрямків розвитку людської думки.

Говорячи про виникнення соціології як науки, варто пам'ятати, що
соціологія являє собою систему внутрішньо організованого і перевірено-
го знання про факти, що складають життя людей у сучасному суспільстві.
Це означає, що знання про будь-який соціологічний феномен повинне бути
засноване на перевірених і підтверджених зведеннях і наукових доказах.
Дане положення особливо актуально для соціологічного знання, що по-
винне звільнитися від влади міфів, оман, традицій і нашарувань повсяк-
денного знання, заснованого на спостереженнях повсякденного життя.

У цьому розділі представлені основні передумови й етапи, що мають
найбільше значення в процесі перетворення повсякденного знання в нау-
ку про суспільство.
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З найдавніших часів людину цікавили не тільки загадки і явища на-
вколишньої природи (розливи рік, землетруси, виверження вулканів, зміна
пори року чи дня і ночі), але і проблеми, пов'язані з її власним існуванням
серед інших людей. Дійсно, чому люди прагнуть жити серед інших людей,
а не відокремлено? Що змушує їх проводити між собою кордони, розділя-
тися на окремі держави і ворогувати один з одним? Чому одним дозволено
користатися багатьма благами, а іншим відмовлено у всьому?

Пошук відповідей на ці й інші питання змусив вчених і мислителів
стародавності звернути свій погляд на людину і на суспільство, у якому
вона існує. Подібно до математики — науки, багато в чому побудованої
на абстракціях, що починалася з геометрії, з виміру реальних об'єктів,
так і джерела соціології повинні знайтись в міркуваннях вчених і мисли-
телів — у мудрих, з філософським підтекстом порадах з різних життєвих
питань. Прикладом таких міркувань слугують книги філософів лаоської
школи Моцзи, з яких починалися перші спроби на основі спостережень і
міркувань визначити шляхи найкращого правління, виховання молоді, а
також умови для діяльності з найбільшою користю і т.ін. А індійські тексти
"Махабхарати", наприклад, визначають порядок громадського життя, не-
обхідний для досягнення могутності правителів і щастя для всіх людей.

Антична думка дала новий поштовх дослідженням соціальної сфери,
заклала ще ряд елементів у фундамент основ соціології. Такі роботи Платона,
як "Держава", "Закони", а також "Політика" Аристотеля поклали початок
вивченню окремих суспільних інститутів, зокрема держави, родини, права.
Вперше античні філософи звернулися до проблеми місця людини в суспіль-
стві. Автори античних творів поставили вчення про людину і суспільство
на теоретичну основу. Це знайшло вираження в зразках логіко-понятійного
аналізу (Платон), емпірико-наукового (Аристотель) і історико-політичного
(Полібій) дослідження соціальних проблем сучасного їм суспільства.

Епоху Відродження по праву можна вважати новим етапом у розвит-
ку соціальної думки. У цей період з'являються спрямовані на вивчення
різних сторін суспільства нові пошуки, що безумовно можна віднести до
області соціології. Еразм Роттердамський, Томас Мор, Нікколо Макіавеллі,
Мішель Монтень — далеко не повний перелік імен великих середньовіч-
них учених, що піднімали проблеми людських відносин у суспільстві. У
результаті стала складатися модель суспільства, що нагадувала громаду,
де порядок і моральні засоби регулювалися волею Бога і традиціями.
Людина в такій системі світобудови грала дуже незначну роль.

Пізніше, діячі епохи Просвітництва докорінно змінили погляд на сус-
пільство і на місце в ньому людини. Клод Адріан Гельвецій, Дені Дідро,
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Жан-Жак Руссо, Вольтер починають аналізувати структуру суспільства,
визначати джерела розвитку нерівності, появи неоднорідності суспільства,
виявляти роль релігії в соціальних процесах. Створюючи механістичну,
раціональну модель суспільства, вони розглядають окрему людину як
незалежний суб'єкт, поведінка якого залежить в основному від його влас-
них вольових зусиль.

У цей період італійський філософ Джамбаттіста Віко (1668-1744)
спробував створити основу нової науки про суспільство, розробити схе-
му "руху націй". Ця спроба залишилася тоді одинокою. В основному всі
дослідження в даній області характеризувалися фрагментарністю, несис-
тематичністю, тому не можна сказати, що соціологія як наука виникла в
той час.Аналіз суспільства, поведінки людини в групі, питання неоднорі-
дності і нерівності не привертали належної уваги дослідників, і досяг-
нення в області вивчення суспільних явищ були незначними в порівнянні з
успіхами в інших галузях науки. Чому ж спостерігалося таке відставання у
вивченні суспільних явищ? Можна назвати декілька причин, що виявились
в тих чи інших підходах до вивчення соціальної проблематики.

По-перше, тривалий час вважалось, що кожна людина, наділена сві-
домістю, має абсолютну волю у виборі лінії поведінки, професії, суспіль-
ства. Ця воля обмежувалася лише Божественним провидінням. Відповід-
но до цієї думки, людина в будь-який момент за власної примхи може
змінювати поведінку, суспільство, у якому вона живе, закони і звичаї, що
існують у державі, установлювати справедливий порядок, якщо це не
розходиться з Божественною волею. Людина вільна як птах, а хіба є мож-
ливість наукового вивчення траєкторії і напрямків її польоту?

По-друге, французькі просвітителі Вольтер, Гольбах, Дідро та інші були
переконані в тому, що людина володіє не тільки вільною волею, але й
розумом і здатністю до навчання. З цього безперечно вірного положення
робився висновок про те, що найголовніше — навчити людей сприймати
милосердя, культуру, справедливість і чесноти, а також дати їм можли-
вість вибору найкращої моделі устрою суспільства. Люди, що засвоїли
вищі цінності культури і поведінки, усвідомлюють вигоди і необхідність
найкращої моделі, а тому зможуть налаштувати своє життя відповідно до
неї й установити найкращий соціальний порядок, що принесе їм благо-
денство. З погляду науки тут цікаві тільки два моменти: визначення опти-
мальних шляхів освіти, поширення високої культури, а також розробка
найкращого кодексу людської поведінки і розумного державного устрою.

Такі чи подібні до них досить наївні погляди на суспільство і людину
панували в науковому світі порівняно довго, доти, доки ускладнення
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людських відносин, створення складних організацій, розвиток різних сфер
людського життя не привели до необхідності практичного розв'язання проб-
лем взаємин між людьми і соціальними спільнотами, створення дієздатних
організацій, покликаних вирішувати виникаючі соціальні конфлікти й ін.

Між тим розуміння необхідності вивчення соціальних спільностей лю-
дей, процесів їх розвитку і функціонування з'явилося порівняно недавно.
Людство здійснило фундаментальні відкриття буквально у всіх областях
природничих наук, у той час як у вивченні людини і її місця в суспільстві,
людських взаєминах спостерігалися бездіяльність і дуже значне відставання.

Поштовхом до дослідження соціальних питань послужив, перш за все,
розвиток суспільного виробництва. Використовуючи природні ресурси,
розширюючи таким шляхом сферу виробництва, люди зіштовхнулися з
обмеженістю цих ресурсів, у результаті чого єдиним способом збільшен-
ня продуктивності праці стало раціональне використання робочої сили,
чи, іншими словами, людей, зайнятих у виробництві матеріальних благ.
Якщо на початку XIX століття виробники слугували доповненням до ре-
сурсів і механізмів і тільки механізми треба було винаходити й удоскона-
лювати, то в середині століття стало очевидним, що складною технікою
можуть керувати лише грамотні і зацікавлені у своїй діяльності люди.

Крім того, ускладнення всіх сфер життєдіяльності людей значно загост-
рило проблеми здійснення взаємодії між ними, управління цими взаємо-
діями і створення соціального порядку в суспільстві. Коли ці проблеми
постали і були усвідомлені, виникли передумови формування і розвитку
нової науки, що вивчала б асоціації людей, їх поведінку в цих асоціаціях,
а також взаємодії між людьми і результати таких взаємодій.

Таким чином, поява соціології як самостійної науки була викликана
розвитком суспільства й суспільствознавства наприкінці XVIII — почат-
ку XIX століття. У цей час світ переживав глибокі соціальні зміни, пов'я-
зані з переходом від традиційного до індустріального суспільства. Саме
ці глибокі зміни, викликані потребами капіталістичного суспільства, що
розвивалося, заклали ті об'єктивні передумови, що стали основою ста-
новлення й оформлення соціології як самостійної галузі наукових знань.
Серед них дослідники [4, с.8-12] виділяють три групи факторів (чи перед-
умов), що сприяли процесу виникнення сучасної соціології.

1. Соціально-економічні фактори (передумови), у число яких входять
такі, як індустріальна революція, ринок вільної праці, урбанізація (тобто
процес підвищення ролі міст у розвитку суспільства), розвиток торгівлі і
багато чого іншого з наслідками, що випливають, для способу життя лю-
дей, змінами в соціальній структурі, новими суспільними відносинами.
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2. Соціально-політичні фактори (передумови), серед яких — новий
соціальний порядок, панування буржуазних шарів, влада капіталу, дер-
жавна бюрократія, демократизм і т.ін.

3. Інтелектуальні фактори (передумови), такі, як філософські ідеї
епохи Просвітництва з її духовними орієнтирами — гуманізмом, раціо-
налізмом, з домінантами прогресу, свободи особи, наукового знання, іде-
ями Вольтера, Руссо, Сен-Сімона і багатьох інших.

Крім того, суб'єктивно процес становлення соціології стимулювався
прагненням перебороти описовість, умоглядність, абстрактність науки про
суспільство і направити її шляхом наукового аналізу конкретних подій
життєдіяльності суспільства, заснованого на науковому спостереженні й
експерименті.

Отже, нові форми економічного і політичного життя вимагали конк-
ретного наукового аналізу. Виникла потреба переходу від загальних абст-
рактних філософських міркувань про суспільство, тенденції його розвитку
до позитивної науки про суспільство як про живе функціонуюче утворен-
ня. Оскільки строгі наукові методи пізнання бьіли вироблені і застосову-
валися в цей період природознавством, соціологія потерпає його впливу.
У період свого становлення соціологія розвивається під загальним пра-
пором позитивізму. Безперечно, соціологія мала багату й різноманітну
передісторію, але її власна історія починається лише в XIX сторіччі, коли
постало питання про створення позитивної науки про суспільство, що
спирається на строго встановлені наукові факти.

4.2. Основні етапи становлення і розвитку
соціології як науки

У становленні і розвитку соціології як самостійної науки можна виді-
лити декілька етапів.

Початковий етап пов'язаний з іменами О. Конта, Г. Спенсера і
К. Маркса. Це етап глобальних концепцій розвитку суспільства. Орієнта-
ція на перехід до позитивної науки поєднувалася зі створенням загаль-
них, певною мірою умоглядних, теорій.

Засновником соціології був відомий французький вчений Огюст Конт
(1798-1857). Його часто називають батьком соціології, тому що саме він
уперше спробував застосувати для вивчення суспільства науковий підхід,
заснований на спостереженні й експерименті] Він вважав, що соціологія,
яку він спочатку називав "соціальною фізикою", повинна запозичати з
природничих наук об'єктивність, перевірність, доказовість. "Соціальна
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фізика" складалася з двох взаємозалежних частин: соціальної статики і
соціальної динаміки. Соціальна статика вивчає структуру суспільства,
функції його основних інститутів, а соціальна динаміка — процеси соці-
альних змін. Суспільство, по Конту, — складна система відносин, ціліс-
ний організм, про окремі структурні елементи якого можна судити тільки
по співвідношенню з цілим. Еволюційний розвиток приводить до уста-
новлення фундаментального соціального порядку.

Конт також вважав, що за допомогою науки можна знайти ті прихова-
ні закони, що керують усіма суспільствами. Використовуючи методологіч-
ні і світоглядні установки Сен-Сімона (секретарем у якого він працював),
Конт спробував сформулювати основний закон, що сприяв би трансфор-
мації донаукового знання про суспільство в наукове знання, тобто в за-
кон, якому підкоряється суспільний прогрес.Відповідно до цього закону,
що одержав у Конта назву "закону трьох стадій", знання про людину і
суспільство проходить три стадії: теологічну (чи релігійну), метафізичну
і позитивну (чи наукову). Спочатку в суспільстві домінують релігійно-
метафізичні уявлення — фікції, а потім настає епоха домінування пози-
тивної науки, чи позитивізму взагалі. І якщо в природознавстві науковий
принцип був уже взятий на озброєння, то в суспільствознавстві цього поки
ще не сталося. Тому Конт вважав важливим розробити спочатку систему
наук, у якій визначити місце соціальної науки і її особливого предмета, а
вже потім представити цю науку як систему — систему соціології, і на-
решті, спираючи на неї, побудувати систему суспільства.

У своїх роботах Конт, розробляючи методи соціологічного дослідження
(зокрема методи спостереження, експерименту, порівняльного, генетич-
ного і конкретно-історичного аналізу), зберіг прихильність двом ідеям,
що зробили великий вплив на наступний розвиток соціології. Перша з
них — застосування наукових методів у вивченні суспільства. Друга —
практичне використання науки в області соціальних реформ. Він був гли-
боко переконаний, що знання, добуті за допомогою наукових досліджень,
можна ефективно використовувати для покращення управління добробу-
том суспільства. Погляди Конта вплинули на подальший розвиток соціо-
логічної думки і, перш за все, на становлення позитивізму.

У соціології англійського вченого Герберта Спенсера (1820-1903)
чітко виражена натуралістична тенденція, відповідно до якої суспільство
уподібнюється біологічному організму, що розвивається на основі загаль-
ної еволюції. Спенсер розвиває вчення про соціальні інститути як про
механізми самоорганізації спільного життя людей, розробляє типологію
суспільств і т.ін.
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Вихідним пунктом у соціології Карла Маркса (1818-1883) також був
позитивізм. Маркс створив матеріалістичне вчення про суспільство, від-
повідно до якого головною визначальною силою в розвитку суспільства є
спосіб виробництва матеріальних благ. За Марксом, розвиток суспільст-
ва носить закономірний і поступально прогресивний характер. Реалізую-
чи системний підхід до аналізу суспільства, він створює теорію суспіль-
но-економічної формації, що розкриває взаємозв'язки між різними сто-
ронами суспільства. Він вважав, що історична зміна формацій відбува-
ється на основі вирішення протиріч, конфліктів. Таким чином, К. Маркс
уперше представив суспільство як продукт історичного розвитку, як структу-
ру що динамічно розвивається. Він обґрунтував виникнення соціальної
нерівності і проаналізував соціальні конфлікти як явище, необхідне для
суспільного розвитку і прогресу.

Г Соціологічний позитивізм був провідним напрямом у розвитку соціо-
логії XIX століття; його основні концепції розроблялися також англійсь-
ким ученим Джоном Міллем (1806-1876) і французьким соціологом Емі-
лем Дюркгеймам (1858-1917). Роль соціології, з погляду засновників по-
зитивізму, полягала насамперед у вивченні і спостереженні соціальних
фактів і соціальних процесів суспільного життя, їх описі і систематизації.
Характерними рисами раннього позитивізму були в основному натура-
лізм, органіцизм, еволюціонізм і феноменізм, що будувалися на моделях
біології, анатомії, фізіології людини, а також частково і механіки.

Теоретики позитивізму постулювали наявність незмінних законів функ-
ціонування і розвитку суспільства, що розглядались як частина чи продов-
ження природних законів і разом з останніми трактувалися ними як фено-
меналістські (тобто у вигляді уявлень у свідомості індивідів), що виключа-
ло саму можливість об'єктивного пізнання сутності й причин соціальних
явищ. Суспільство досліджувалося прихильниками позитивізму не стіль-
ки в динаміці, скільки у статиці — як система в стані рівноваги. )

У той же час усередині соціологічного позитивізму з'явився цілий ряд
інших наукових шкіл і напрямків, що вплинули на подальший розвиток і
перетворення соціології в самостійну науку. Серед провідних з них мож-
на виділити наступні.

Географічна школа в соціології, що поєднує велику кількість різних
натуралістичних теорій. Теоретики цієї школи (О. Монтеск'є, І. Мечников,
К. Ріттер, Г. Бокль і інші) визнавали ведучим фактором соціальних змін і
вихідним пунктом соціологічного аналізу суспільства, його буття, порядку
й організації географічне середовище і його окремі компоненти (клімат,
ландшафт, довжину берегової лінії і т. ін.). Вони, як правило, недооцінювали
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масштаби історичної діяльності людей щодо перетворення природного се-
редовища в культурне і того величезного потенціалу розвитку суспільства,
що закладений у внутрішній взаємодії соціальних і духовних факторів.

Демографічна школа в соціології, представники якої (А. Гійяр,
А. Казані, В. Мірабо й інші) вважали головним фактором розвитку суспіль-
ства зростання народонаселення. Ця школа поклала початок розвитку
демографії — самостійної науки про населення, яка вивчає його чисель-
ність, склад, структуру, поділ за територіями і т.ін.

Расово-антропологічна школа в соціології є свого роду різновидом
натуралістичного і біологічного напрямків соціальної думки. При дослід-
женні соціального життя вона базується на наступних положеннях:

• соціальне життя і культура є результатом дії расово-антропологіч-
них факторів;

• основними суб'єктами соціально-історичних процесів визнаються раси,
тобто спільноти людей, об'єднаних загальними спадкоємними ознаками;

• раси не рівні між собою стосовно інтелектуальних, творчих і ін-
ших здібностей;

• расові змішання шкідливі з погляду соціального і культурного роз-
витку;

• соціальна поведінка людини цілком визначається біологічною спад-
ковістю.

Представники даної школи (Ж. Гобіно, X. Чемберлен і ін.) вважали,
що розвиток суспільства залежить перш за все від спадковості, "расового
відбору" і боротьби "вищих" і "нижчих" рас.Однієї з різновидів расово-
антропологічної школи була так називана антропосоціологія, що намага-
лася встановити пряму залежність між класовою належністю й антропо-
логічними параметрами індивідів.

Органічна школа в соціології походить від діалектики Г. Гегеля і кла-
сичного ідеалізму Ф. Шеллінга. Представники цієї школи розглядали сус-
пільство як аналог природного організму, а соціальне життя намагалися
пояснити за допомогою прямої проекції біологічних закономірностей. Ця
школа зіграла певну позитивну роль у розвитку соціології. Так, сучасна
соціологія визнає деяку подібність між функціонуванням суспільства й
організму:

• соціальні інститути взаємозалежні в суспільстві подібно органам
тіла і живуть незважаючи на зміну свого "персоналу", як це відбувається
при відновленні клітин в органах;

• в обох випадках діють процеси самозбереження і зворотного зв'яз-
ку як адаптивні реакції на оточення;
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• суспільний поділ праці знаходить аналоги в спеціалізації органіч-
них функцій.

У той же час суспільства не походять на організми в інших відношеннях:
• зв'язки в суспільстві культурно-інформаційні, ідейні, значеннєві, а

не чисто матеріальні, як в організмі;
• суспільства складаються з автономних індивідів, що можуть вико-

ристовувати соціальну систему для власних цілей, а не для блага і продов-
ження життя цілого; самі суспільства не мають інтересів, потреб і цілей, а
лише впливають на думки і дії членів своєю організацією, її структурою;

• суспільства мають більш чіткі границі, розрізняючись політично,
але не в культурному, релігійному і національному аспектах;

• структури і функції набагато менш тісно пов'язані в суспільствах,
ніж в організмах, суспільства не розмножуються і т.ін.

Слід зазначити, що поява органіцизму в сучасній соціології (у струк-
турному функціоналізмі, у соціобіології й ін.) — це частина більш широ-
кого процесу зближення біології із суспільними науками.

Соціальний дарвінізм як школа в соціології, що ґрунтується на пози-
ціях натуралізму, склалася на основі біологічних впливів у суспільних
науках. її представники (Г Спенсер, Р. Вормс, Л. Гумплович, У. Самнер,
А. Шефле й ін.) намагалися звести закони розвитку суспільства до біоло-
гічних закономірностей природного відбору, виживання найбільш при-
стосованих, до установок теорій інстинкту, спадковості і т.ін. Головна ідея
представників цієї школи полягає в тому, що основою соціальної струк-
тури суспільства є природні здібності людини. І будь-який соціальний
стан не може вступити в протиріччя з природничо-науковими законами,
що керують людиною.

Соціальний механіцизм — один з напрямків натуралізму в соціології,
представники якого (Л. Кетле, В. Парето й інші), виходячи з класичної
механіки, намагалися пояснити суспільне життя і поведінку людини ме-
ханічними закономірностями, широко використовуючи при цьому фізич-
ну термінологію. Соціальна структура зводилася до суми її елементів, а
суспільство розумілося як механічний агрегат. При всій неспроможності
своєї методології прихильники цієї школи внесли помітний вклад у
теорію і методику соціальних змін і використання в соціології елементів
кібернетики і загальної теорії систем.

На рубежі ХІХ-ХХ століть одержала широке поширення психологіч-
на школа (чи психологічний напрям у соціології), що прийшла на зміну
примітивним біолого-натуралістичним теоріям, характерним для інди-
відуальної психології. Інтерес до психологічних теорій був викликаний
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насамперед необхідністю врахування складної сукупності соціальних
факторів, а також пояснення мотивації людської поведінки в суспільстві і
її соціальних механізмів. Усе це в значній мірі сприяло появі безлічі різно-
видів психологічного напряму в соціології. У той же час об'єднуючим
моментом для них був головний принцип, визнаний усіма представниками
даного напрямку, — прагнення шукати ключ до пояснення всіх суспіль-
них явищ і процесів з погляду психічного осмислення життєдіяльності
індивіда і суспільства.

Ці різновиди психологічного напряму виділялися в залежності від ви-
бору ключових пояснювальних понять чи принципів. Так, представники
психологічного еволюціонізму американські соціологи 77. Уорд (1841-1913)
і Ф. Гіддінгс (1855-1931) прагнули виявити психологічні фактори розвитку
цивілізації. Розвиток суспільства вони визначали як частину космічної
еволюції, що носить цілеспрямований характер і залежить від первинних
біологічних факторів (голод, спрага, статеві потреби і т.ін.), розглянутих
ними як соціальні, що роблять можливим свідому взаємодію людей. На-
ступним різновидом цього напрямку є інстинктивізм, засновник якого
У. Мак-Дугал (1871-1938) — англо-американський соціолог і психолог —
шукав основу суспільного життя в біологічно наслідуваних інстинктах,
супроводжуваних відповідними емоціями, що виражають прагнення до
мети і є загальною якістю, що поєднує людей.

Представники біхевіоризму (дослівний переклад з англійської — по-
ведінки) — зокрема американський психолог Дж. Уотен (1878-1958) —
на основі досліджень російських учених І. Павлова і В. Бехтєрєва зробив
висновок, що всі суспільні явища і процеси зводяться до взаємодії між
стимулами, які впливають на людський організм, і відповідними реакція-
ми цього організму, де як основні механізми, що визначають суспільне
життя, виступають фізіологічні механізми умовних рефлексів.

Родоначальники школи психології народів — німецькі соціологи
М. Лацарус (1824-1903) ЇХ. Штейнталь (1823-1899) — основною істо-
ричною силою суспільного розвитку вважали "народний дух", що вира-
жає психічну подібність індивідів однієї нації.

У рамках психологічного напряму розроблялися також проблеми гру-
пової соціології. Яскравим представником цього плину, а також одним із
засновників соціальної психології вважається Г. Лебон (1841-1931) —
французький соціолог і соціальний психолог. У своїй головній роботі
"Психологія натовпу" він першим сформулював фундаментальну роль
емоцій у суспільних справах, а також питання анонімності, сугестивності,
психічного зараження й інших подібних явищ, що відбуваються у натовпі.

З Соціологія
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Вагому роль у психологічному напрямку в соціології займала і продов-
жує займати така теоретико-методологічна течія, як символічний інтер-
акціонізм (у перекладі з англійського — взаємодія). Його засновниками є
відомі американські соціологи і психологи Ч. Кулі (1864-1929), У. Томас
(1863-1947) і ін. Однак найбільш вагомий внесок у практичну розробку
цієї теорії вніс Док. Мід (1863-1931) — відомий американський соціолог
і соціальний психолог, що ввів у науковий обіг поняття "міжіндивідуальна
взаємодія". Він вважав, що сукупність процесів соціальної взаємодії
конструює суспільство й індивіда. Дія індивіда (фізична чи вербальна)
сприймається іншими людьми, будучи опосередкована певними значен-
нями (під якими він розумів скорочену взаємодію, що існує в досвіді інди-
відів). Тотожність значень у досвіді того, хто сприймає дію, припускає,
на його думку, можливість "прийняття ролі іншого". Ця концепція Міда
вплинула на подальший розвиток соціології і соціальної психології.

Видним представником психологічного напрямку в соціології по пра-
ву є відомий австрійський психолог, соціальний мислитель і лікар Зітмунд
Фрейд (1856-1939) — засновник теорії психоаналізу, який стверджував,
що першорядну роль у житті суспільства грає психіка окремих соціаль-
них груп.

Таким чином, різні наукові школи позитивістського спрямування в
соціології були першими школами на шляху формування соціології як
самостійної наукової і навчальної дисципліни.

Слід зазначити, що на рубежі ХІХ-ХХ століть соціологія переживає
якісно новий етап: усвідомлюється обмеженість абстрактно-теоретичних
методів пізнання, що переважали на першому етапі, ставиться питання
про виділення соціології в якості самостійної цілісної науки. Найбільш
яскраві представники соціології в цей час — М. Вебер, Г. Зіммель,
Е. Дюркгейм. їх поєднує думка про принципову відмінність законів сус-
пільного розвитку від законів природи, про своєрідність соціологічних
методів пізнання. Саме в результаті їх зусиль соціологія перетворилася в
науку, що має свій предмет, свою теорію і можливості для емпіричних
підтверджень різних аспектів цієї теорії.

Для творчості Макса Вебера (1864-1920), відомого німецького економіс-
та, історика і соціолога, характерні, перш за все, глибоке проникнення в пред-
мет дослідження, пошук вихідних, базових елементів, за допомогою яких
можна було б прийти до розуміння закономірностей суспільного розвитку.
Знаходячись під впливом Маркса і Ніцше, Вебер, однак, розробив власну
соціологічну теорію ^'розуміючу соціологію"), яка і в даний час впливає на
всі наукові соціологічні теорії і на діяльність соціологів у всіх країнах світу.
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Одним з центральних пунктів соціологічної теорії Макса Вебера з'яви-
лося виділення елементарної частки поведінки індивіда в суспільстві —
соціальної дії, що є причиною і наслідком системи складних взаємин між
людьми. При цьому суспільство, відповідно до вчення Вебера, являє со-
бою сукупність діючих індивідів, кожний з який прагне до досягнення
своїх власних цілей. Дії окремих індивідів кооперуються, на основі чого
утворюються асоціації (групи чи суспільства). Незважаючи на свої егоїстич-
ні устремління, люди діють спільно, тому що їхні вчинки осмислені, раціо-
нальні, і вони розуміють, що індивідуальні цілі найкраще досягаються за
допомогою спільних дій. Це розуміння приходить до них у зв'язку з тим,
що в ході суспільної практики завжди відкидають непотрібні зразки по-
ведінки і залишають тільки ті, котрі можна передбачати, розрахувати і які
приносять користь з найменшим ризиком. Отже, осмислена поведінка, у
результаті якої досягаються індивідуальні цілі, приводить до того, що лю-
дина діє як соціальна істота, в асоціаціях з іншими, забезпечуючи у такий
спосіб значний прогрес у взаємодії з навколишнім середовищем.

У теоретичних роботах Вебера не тільки достатньо чітко був визначений
предмет соціології як науки, але і закладені основи для її розвитку як у теоре-
тичному, так і в практичному відношеннях. Ідеї Вебера і понині надихають
багатьох соціологів на подальші теоретичні розробки. У нього багато послідов-
ників, а його книги вважаються класичними зразками наукових досліджень.

Ідеї Георга Зіммеля (1858-1919) — німецького філософа і соціолога —
лягли в основу його теоретичної концепції, що одержала назву формальної
соціології. У своїх роботах Г. Зіммель особливу увагу приділив поняттю
соціальної форми, протиставляючи її змісту соціальних процесів. Суть
його формальної соціології складають: "зміст" (куди він включав історично
обумовлені цілі, мотиви, спонукання людських взаємодій) і "форма" (уні-
версальний спосіб втілення і реалізації історично мінливих змістів). Він
вважав, що задача "чистої" соціології полягає у вивченні і класифікації
шляхів розвитку суспільства, а задача "філософської" соціології — у від-
стеженні історичних зразків цих форм у зв'язку з їх культурно обумовле-
ним змістом. Він відокремлював матерію соціальної взаємодії (цілі, мо-
тиви, потреби людей, що вступають у суспільні відносини) від найпрос-
тіших структур цієї взаємодії, що найбільш часто повторювалися і були
характерними для всіх історичних епох. При цьому Зіммель часто поєд-
нував за формальною ознакою структури, що володіють різним, а часом і
вчаємовиключним, соціально-історичним змістом (наприклад, християн-
ські секти і ранній комуністичний рух, подружній конфлікт і військове
зіткнення, підпорядкування солдатів офіцеру і робітників підприємцю).



6 8 Частина І. Проблеми теорії та історії соціологи

Формальна школа в соціології завдяки внеску Г. Зіммеля зіграла велику
роль у структуралізації і професіоналізації її в наукову і навчальну дисцип-
ліну, а також вплинула на такі соціологічні теорії, як структурно-функціо-
нальний аналіз, символічний інтеракціонізм і інші.

]___ Великий внесок в інституціалізацію соціології як наукової і навчальної
дисципліни вніс Емічь Дюркгейм (1858-1917)—засновник французької соціо-
логічної школи. Він прагнув насамперед до автономії соціології, відділенню
її предмета від предмета інших наук про суспільство, а також до пояснення
усіх феноменів суспільного життя винятково із соціологічних позицій.

Е. Дюркгейм, на відміну від Вебера, вважав, що суспільство — це над-
індивідуальне буття, існування і закономірності якого не залежать від дій
окремих індивідів. Об'єднуючись в групи, люди відразу починають під-
корятися правилам і нормам, які він називав "колективною свідомістю".
Кожна соціальна одиниця повинна виконувати визначену функцію, не-
обхідну для існування суспільства як цілого. Однак функціонування окре-
мих частин соціального цілого може бути порушено, і тоді ці частини
стають перекрученою, погано функціонуючою формою соціальної орга-
нізації. Дюркгейм багато уваги приділяв вивченню форм, а також видів
девіантної поведінки, такої, що відхиляється від загальноприйнятих норм
і правил. Уведений ним в науковий вжиток термін "аномія" дозволяє дати
пояснення причин поведінки, що відхиляється, дефектів соціальних норм
і докладно класифікувати типи такої поведінки.

Вчення про суспільство Е. Дюркгейма лягло в основу багатьох сучас-
них соціологічних теорій і перш за все структурно-функціонального аналі-
зу. Численні послідовники створили дюркгеймівську соціологічну школу,
а сучасні вчені справедливо називають Дюркгейма класиком соціології.
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Рис.4.1. Основні ідеї представників класичної соціології
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Подальший розвиток у цей період знаходять такі напрямки соціологіч-
ного аналізу, як структурно-функціональний аналіз, конфліктний і систем-
ний підходи, формулюються положення символічного інтеракціонізму.
Потім, у першій половині XX століття, настає етап бурхливого розвитку
емпіричної соціології. На цьому етапі розвиваються методи збору й ана-
лізу емпіричної інформації, теорія виміру.

В другій половині XX століття усвідомлюється необхідність синтезу
теорії й емпірії, йдуть пошуки загальної теорії, набувають бурхливого роз-
витку спеціальні соціологічні теорії. Великий внесок у розвиток соціології
здійснили на цьому етапі видатний американський соціолог російського
походження Петирим Сорокін (1889—1968) та його учні і послідовники, аме-
риканські вчені Толкотт Парсонс (1902-1979) і Роберт Мєртон (нар. 1910).

Разом з тим спеціалізація і методологічний плюралізм призвели в цей
період і до певних негативних наслідків. Для соціології стають характер-
ними розірваність елементів, фрагментація, піддається сумніву цілісність
соціологічного знання, вона розглядається як набір безлічі спеціальних
теорій і конкретних досліджень. Однак у 70—90-і роки XX ст. в соціоло-
гію приходить розуміння необхідності сполучення різних методологіч-
них підходів і напрямків соціологічного аналізу. Різні теоретичні підходи
вже не розглядаються як протилежні, взаємовиключні.

У цьому зв'язку польський соціолог П. Штомпка наводить слова аме-
риканського соціолога Дж. Александера про те, що "нормою стає син-
тезування, а не полемічне теоретизування" [25, с.8]. Прикладами такого
синтезування П. Штомпка вважає концепцію багатомірності Дж. Алексан-
дера, концепцію структуралізації Е. Гіденса, теорію соціальної комунікації
Ю. Хабермаса, теорію символічних впливів П. Бурд'є, свою теорію соціаль-
ного становлення й ін.

Варто особливо підкреслити, що сучасне відновлення соціології по-
лягає в тому, що вона переходить від описовості фактів до їх аналітичних
узагальнень. Так поступово, етап за етапом, здійснювався розвиток усіх
структурних елементів соціологічної системи наукового знання.

Приділивши багато уваги питанням становлення науки соціології, ми
вважаємо за можливе орієнтувати вас на самостійне ознайомлення з наступ-
ними, пізнішими етапами її подальшого розвитку (див. список літератури).

4.3. Розвиток соціології в Росії й Україні

З огляду на недостатню висвітленість у навчальній літературі проблем
становлення і розвитку вітчизняної соціології, необхідно хоча б коротко
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зупинитися на цьому питанні. Адже в нашій країні соціологія має свої
особливості, свої етапи становлення і розвитку.

Почнемо з того, що вже на початку 20-х років XX ст. соціологічна наука
в Росії (до складу якої входила й Україна) була повною мірою оформлена
як національна соціологічна школа. Соціологія в Росії, що розвивалася, з
одного боку, під впливом західноєвропейських соціологічних теорій, ще
тривалий час залишалася на рівні механічного переносу наукових концеп-
цій у національне соціокультурне середовище. З іншого боку, інституціалі-
зація російської соціологічної школи відбувалася в значній мірі і за раху-
нок розробок оригінальних наукових ідей вітчизняними вченими.

Серед них найбільш пріоритетними у світовій соціологічній науці при-
йнято вважати наступні: 1) обґрунтування психологізму як методологіч-
ної основи аналізу суспільних явищ (наприклад, механізм наслідування
був досліджений М. Михайлівським раніше, ніж Г. Тардом); 2) розробка
типології культур (запропонована М. Данилевським і здійснена ним на-
багато раніше, ніж аналогічні ідеї описані О. Шпенглером); 3) конс-
труктивна наукова критика соціал-дарвінізму й органіцизму в рамках су-
б'єктивної російської соціологічної школи; 4) спроба обґрунтування ди-
хотомії суспільного прогресу (була почата П. Струве і М. Туган-Барановсь-
ким); 5) розробка концепції соціального біхевіоризму (була проведена
Г. Зеленим і В. Бехтєрєвим); 6) створення теорії соціальної стратифікації
і соціальної мобільності (була здійснена П. Сорокіним).

Становлення держави (колишнього СРСР) збіглося з періодом при-
скореного процесу інституціалізації вітчизняної соціологічної науки.
Якийсь час цей процес за інерцією продовжувався. Створювалися соціо-
логічні наукові і навчальні заклади, проводилися теоретичні і прикладні
дослідження, тематика яких визначалася новими потребами, породжени-
ми змінами в країні.

Однак цей період продовжувався порівняно недовго. Вже з кінця 20-х
— початку 30-х років XX ст. термін "соціологія" починає вживатися з над-
мірними ідеологічними штампами переважно в негативному аспекті. Со-
ціологія стала розглядатися як буржуазна наука. /Ніхто вже не зважувався
говорити, що історичний матеріалізм є соціологією марксизму. Викладан-
ня соціології було заборонено. Кращі підручники марксистської соціології
20-х років XX ст. (М. Бухаріна, С. Оранського й ін.) були вилучені з обігу.
До кінця 30-х років минулого століття розгром соціологічної науки був
довершений, а кращі вчені були змушені залишити країну. Тому протягом
майже п'яти десятиліть соціологія в нашій країні могла розвиватися лише
в рамках інших галузей знання (філософії, історії, економіки, права). Усе
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це підкреслює необхідність вичленовування соціологічного знання з ін-
ших наук, а також об'єднання його в рамках однієї науки — соціології.

Часткове відродження соціології стало можливим лише з початком демо-
кратичних процесів кінця 50-х років XX ст. Однак непослідовність політич-
них змін наклала істотний відбиток і на розвиток соціологічної науки. її пред-
мет трактувався занадто звужено, стверджувалося, що вона займається тільки
конкретними соціологічними дослідженнями. На озброєння була узята кон-
цепція 30-х років, відповідно до якої історичний матеріалізм ототожнювався
із соціологією, а конкретні соціологічні дослідження, як несумісні з філософ-
ською методологією, взагалі виводилися за рамки соціологічного знання.

Ідеологічні догми того часу привели до того, що конкретні соціологічні
дослідження давали в основному однобоку характеристику соціальних про-
цесів, виділяючи лише їхню позитивну сторону. Це підтверджує той факт,
що соціологічна наука була орієнтована на створення ідеологічного камуфля-
жу, коректування тих чи інших кроків політичного керівництва колишнього
СРСР. Разом з тим, незважаючи на ідеологічну "зашореність", формувалися
наукові колективи, які проводили об'єктивні дослідження, здійснювали по-
шук шляхів для вирішення різних соціальних проблем суспільства. Найбільш
помітними в цьому сенсі були дослідження соціально-економічного розвит-
ку села, трудової й управлінської діяльності в сфері промисловості, проблем
освіти і виховання, родини і шлюбу, бюджетів вільного часу і багато інших.

Стали з'являтися перші значні соціологічні праці вітчизняних авто-
рів. Серед них — роботи А. Здравомислова, Т. Заславської, М. Іовчука,
Г. Осипова, Б. Паригіна, М. Руткевича, А. Харчева, В. Ядова і багатьох
інших учених, які намагалися своєю науковою діяльністю і конкретними
дослідженнями довести необхідність утвердження соціології як самостій-
ної галузі людського знання. Завдяки цим зусиллям відбувався процес
інституціалізації соціології як науки, а пізніше і як навчальної дисциплі-
ни у ведучих університетах країни (Москві, Києві і Ленінграді). У 1962
році була утворена Радянська соціологічна асоціація, а в 1969 році —
Інститут конкретних соціальних досліджень, що у 1972 році був перетво-
рений в Інститут соціологічних досліджень, а в 1988 році — в Інститут
соціології Академії наук СРСР. З 1974 року почав видаватися спеціалізо-
ваний журнал "Соціологічні дослідження".

В Україні починаючи з 60-х років XX ст. соціологічна думка розвива-
лася в рамках Інституту філософії АН УРСР, де були створені три соціоло-
гічних відділи. Соціологічні дослідження проводилися в Києві, Харкові,
Дніпропетровську, Одесі (переважно на базі різних вузівських кафедр).
Соціологічний відділ Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР
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був загальновизнанним у колишньому СРСР науковим підрозділом, у рамках
якого (разом з київвськими соціологами) були створені методики соціаль-
ного планування нна промислових підприємствах. Ці методики і зв'язані з
ними концепції, ЯЇІК і розробки Донецького та Одеського відділень Інсти-
туту економіки АНН УРСР, внесли значний вклад у розвиток промислової
соціології і соціолітюгії праці в Україні.

Разом з тим проюцес організаційної інституціалізації соціології в цей пе-
ріод був неповнимм. Він не торкнувся сфери освіти, — жоден навчальний
заклад не готував її професійних соціологів. Негативним було також і те, що
вітчизняна соціолсіогія розвивалася практично в умовах ізоляції, методоло-
гічного монізму, ососкільки інші теоретичні орієнтації, крім марксизму, були
фактично забороняєш.

Однак у серединні 80-х років минулого століття відбулися істотні і докорін-
ні зміни в суспільсстві, що сприяли створенню принципово нових умов для
розвитку соціологіігічної науки. Вони в основному полягають у наступному.
По-перше, виниклШ) соціальне замовлення на об'єктивну соціологічну ін-
формацію. Органиги влади прийняли орієнтацію на пошук нових підходів до
вирішення реальнших проблем суспільного розвитку, що, природно, було
неможливо здійснінити без соціальної діагностики, накопичення й аналізу
соціологічної інфоіюрмації. По-друге, в ідейно-теоретичному плані були створе-
ні необхідні умови іи для методологічного плюралізму різних підходів, поглядів
і орієнтацій у соцісііологічних дослідженнях. По-третє, суспільні науки стали
"відкритими" для :а широкого взаємообміну зі світовою науковою думкою.

Унаслідок ствсворення таких умов склалася нова ситуація й у самій со-
ціологічній науці.ц. Почався активний процес її інституціалізації як галузі
загальнолюдського гуманітарного знання. Такий процес характерний май-
же для всіх респуіублік і регіонів колишнього СРСР.

В Україні, у звів'язку з утвердженням державного суверенітету, цей про-
цес супроводжуєтііггься хоча і повільним, але досить очевидним відродженням
соціологічної науауки, придбанням нею своїх національних рис.У 1990 р.
створено Інститугут соціології НАН України, починає виходити журнал
"Філософська і сасоціологічна думка" (українською і російською мовами),
засновується Соцьціологічна асоціація України. З 1998 року виходить що-
місячний журнал іш "Соціологія, теорія, методи, маркетинг" (українською і
російською моватами), який представляє інтереси Соціологічної асоціації
України. Утворенїно соціологічні служби в Адміністрації Президента Укра-
їни, Верховній РаіРаді, Кабінеті Міністрів України, а також в інших центра-
льних та регіоналальних органах державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування, я.
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При Київському, Харківському, Дніпропетровському, Львівському,
Одеському і ряді інших університетів почали працювати факультети со-
ціології, а в ряді інших вищих навчальних закладів — відповідні соціо-
логічні відділення, що приступили до підготовки професійних соціоло-
гічних кадрів. Соціологія як обов'язкова навчальна дисципліна уведена
у всіх вищих навчальних закладах України.

З кожним роком росте число незалежних і державних соціологічних
центрів, лабораторій і служб, що здійснюють прикладні соціологічні до-
слідження, проводять опитування громадської думки в сферах політики,
економіки, культури, освіти, фізичної культури і спорту, інших сферах
життєдіяльності українського суспільства. В даний час їх нараховується
понад сто. Незважаючи на певні економічні труднощі, діяльність соціо-
логічних осередків в Україні стає усе більш ефективною, привертаючи
до себе увагу керівників державних органів, суспільних і комерційних
організацій, політиків, вчених і широкої громадськості.

Значних успіхів українські соціологи досягли в галузі дослідження
різноманітних соціальних і суспільних проблем. Зокрема, в дослідженні
концептуальних засад загальносоціологічної теорії (В. Танчер, В. Тара-
сенко, В. Судаков), соціальної структури і соціальної стратифікації, про-
фесійній орієнтації молоді (С. Макєєв, О. Куценко, В. Черноволенко),
впливу засобів масової інформації на самовизначення молодого поко-
ління (Є. Головаха, Н. Костенко, В. Оссовський), застосування мате-
матичного апарату у соціологічних дослідженнях і удосконалювання ме-
тодичних засобів соціологічного аналізу (А. Горбачик, В. Максименко,
Н. Паніна, В. Паніотто, Ю. Яковенко), соціології освіти та вивчення проб-
лем вищої школи (В. Андрущенко, В. Астахова, В. Волович, І. Гавриленко,
М. Лукашевич, О. Якуба), соціології культури та закономірностей цінніс-
ної самосвідомості (А. Ручка, В. Панюков, В. Піча, І. Попова, Н. Побєда,
0. Семашко), електоральної соціології та вивчення громадської думки
(І. Бекешкіна, О. Вишняк, В. Полторак, В. Хмелько, М. Чурилов), со-
ціології політики та політичної свідомості (М. Головатий, В. Матвієн-
ко, М. Михальченко), етносоціології та соціології міграцій (Л. Азар,
В. Євтух, М. Шульга), соціології права та злочинності (О. Бандурка,
1. Рущенко, В. Соболєв), соціології організацій та управління (Ю. Бурега,
Є. Суіменко, Ю. Сурмін, М. Туленков), економічної соціології та соціо-
логії праці (В. Ворона, В. Пилипенко, Ю. Саєнко, М. Сакада), соціо-
логії особистості та способу життя (В. Бакіров, Л. Сахань), соціальної
інженерії та соціальних технологій (В. Патрушев, В. Подшивалкіна,
О. Скідін) та ін.
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У той же час в нашій країні ще не переборена фрагментарність соціо-
логії, розірваність її елементів, про що свідчать навчальні програми і на-
вчальні посібники, де частіше дається виклад різних спеціальних соціоло-
гічних теорій (галузевих соціологій), а не загальної теорії. Соціологія в
Україні ніби повертається до своїх джерел, до узагальнень загальсоціо-
логічного характеру, до цілісної системи соціологічного знання. Усе час-
тіше звучать заклики звернутися до загальної теорії. Багато вітчизняних
соціологів справедливо відзначають, що без загальної теорії немає і не може
бути розвинутої цілісної системи соціологічного наукового знання, тому
що саме загальна теорія й виконує функції вихідного та узагальнюючого
знання, що забезпечує подальший розвиток спеціального і конкретного.

Про тенденції розвитку сучасної соціології гарно, на наш погляд, сказав
відомий англійський соціолог Ентоні Гіденс у статті "Дев"ять тез про май-
бутнє соціології"[4]. Він стверджує, що соціологія прийде до теоретичного
синтезу і відмовиться від забуття загальної теорії. При цьому буде переосми-
слений головний об'єкт соціологічного аналізу — цілісність суспільства. Це
вже не ізольоване суспільство в державно-національних рамках, а система
суспільств. Соціологія знову зацікавиться великомасштабними довгостроко-
вими процесами соціальної трансформації, стане більш активним учасником
формування практичної соціальної політики. Е. Гіденс виявив упевненість,
що соціологічне мислення і соціологічне бачення проникне в контекст
інших наук про суспільство (історію, філософію, політологію, соціальну
антропологію, міжнародні відносини). Подібно іншим наукам соціологія
за своєю природою й історією розвитку інтернаціональна. Вона є продук-
том духовного розвитку людства, результатом творчої діяльності вчених
різних країн. її поява — досягнення світової суспільствознавчої думки.

Безперечно, розвиток соціології має свої особливості в різних краї-
нах. Без їхнього врахування наші уявлення про соціологію були б недо-
статньо повними і глибокими. Зараз ми ремствуємо на те, що не знаємо,
як розвивалась українська соціологічна думка. А тим часом вона розви-
валася у свій час достатньо інтенсивно.

Звертаючись до історичних джерел соціологічної думки в Україні, варто
згадати роботи митрополита Ьіаріона, Клима Смолятича, Володимира Моно-
маха, Ю. Рогатинця, І. Вишневського і Ф. Прокоповича, а також соціально-
філософські здобутки Г. Сковороди. Усе це, а також подальші роботи україн-
ських етнографів-фольклористів, публіцистів і істориків, заклали основи ду-
ховної традиції, особливості якої проявилися й у розвитку української
соціологічної думки: у ній велике значення приділялось внутрішньому світу
людини, його самосвідомості, різним проявам суб'єктивної історії народу.
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Крім того, безпосередні передумови розвитку соціологічної думки були
закладені соціально-філософськими уявленнями українських філософів
Юркевича, Федоровича, Лесевича, Строніна й ін. Зокрема, П. Юркевича
(1827 -1874) по праву вважають основоположником (поряд з Г. Шпетом)
екзистенціоналізму, широко розповсюдженої в наш час філософської течії.
Основна тема "метафізики любові і філософії серця", яку він розробляв,
зв'язана з ідеями Г. Сковороди. Соціально-філософські погляди П. Юрке-
вича, у свою чергу, вплинули на уявлення російських філософів кінця
XIX — початку XX століття і перш за все В. Соловйова. Коли в 1861 році
П. Юркевича запросили працювати в Московський університет, він, за
свідченням сучасників, був єдиним досить підготовленим філософом,
що без попереднього закордонного стажування міг зайняти філософську
кафедру Московського університету.

Ще одна фігура, на характеристиці якої варто зупинитися особливо,
маючи на увазі "протосоціологію" в Україні, — український правозна-
вець і соціолог Б. Кистяківський (1868-1920). Його погляди в більшій
мірі (якщо мати на увазі останній період його творчості) відносяться вже
безпосередньо до соціології, а точніше — до соціології права. У 1918—
1920 роках Б. Кистяківський очолював кафедру соціології в соціально-
економічному відділі Всеукраїнської Академії наук (ВУАН). Саме з діяль-
ністю цієї кафедри в період роботи там Б. Кистяківського в 20-і роки XX ст.
пов'язані основні досягнення соціологічної думки в Україні.

Значний внесок у розвиток історико-соціологічної думки в Україні
внесла також діяльність М. Грушевського. Його творчість, з одного боку,
являла собою розвиток історико-соціологічного напрямку західної суспі-
льної думки (Т. Дюркгейм, М. Вебер, Л. Леві-Брюль), а з іншого боку —
безпосередньо пов'язана з духовними національними традиціями на-
родознавства і фольклористики. М. Грушевський відомий також як за-
сновник (у 1921 році) Українського соціологічного інституту. У цьому ж
році ним була опублікована лекція з генетичної соціології. В останні роки
життя М. Грушевський тісно співробітничав з "Асоціацією культурно-істо-
ричного досвіду", у рамках якої велася робота в галузі соціології, етноло-
гії і фольклору.

Крім того, на розвиток вітчизняної соціологічної думки вплинули не
тільки західноєвропейська й американська соціологія, ідеалістична ро-
сійська філософія, але й ідеї народництва, революційного демократизму
в Україні, традиції національно-визвольного руху.

Таким чином, історія соціологічної думки в Україні, як і історія світової
соціологічної науки взагалі, свідчить про те, що для успішного розвитку
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соціології необхідні певні зовнішні умови, що у значній мірі стають внут-
рішніми факторами її розвитку. До них варто насамперед віднести те, що
називають "відкритістю" суспільства, — ступінь його демократичності,
здатність критично відноситись до того, що відбувається, реально оціню-
вати переваги, достоїнства і недоліки.

У цьому зв'язку сучасний історик соціології, французький дослідник
Раймонд Арон у книзі "Етапи розвитку соціологічної думки", просліджу-
ючи самобутність, національні джерела й особливості соціології класи-
ків, підкреслює, що це не означає, що соціологія національна. Як і кожна
наука, вона зазнає впливу різних факторів, але це не змінює її інтернаціо-
нальної природи.

{Ш-ЛІР Р е з ю м е

1. Передумови виникнення соціології почали формуватися ще в творах
вчених і мислителів стародавніх часів. Антична філософська думка,
представлена працями Платона, Арістотеля, Полібія та ін. поклала по-
чаток вивченню суспільства та його складових. Нових поштовхів роз-
витку соціальної думки надали праці мислителів епохи Відродження
(Е. Роттердамський, Т. Мор, Н. Макіавеллі, М. Монтень) створили мо-
дель суспільства, що нагадувала громаду, де порядок і моральні заса-
ди регулювались волею Бога і традиціями. Діячі епохи Просвітництва
(Гельвецій, Дідро, Руссо, Вольтер, Віко) створили механістичну, раціо-
нальну модель суспільства, в якій людина є незалежним суб'єктом,
поведінка якого залежить від власних вольових зусиль. В той же час
дослідження суспільства в період протосоціології суттєво відставало
від розвитку інших наук.

2. Виникнення соціології як самостійної науки було викликано потреба-
ми переходу від традиційного до індустріального суспільства. Почат-
ковий етап її становлення пов'язаний з іменами О. Конта, Г. Спенсера,
К. Маркса та орієнтацією на перехід до позитивної науки.

3. Соціологічний позитивізм став провідним напрямом соціології XIX ст.
Його основні концепції розроблялись Д. Міллем, Е. Дюркгеймом. В
середині позитивізму з'явились школи і напрями: географічна школа
(О. Монтеск'є, І. Мечников, К. Ріттер, Г. Букль та ін.); демографічна
школа (А. Гійяр, А. Казані, В. Мірабо та ін.); расово-антропологічна
школа (Ж. Гобіно, X. Чемберлен та ін.); соціальний дарвінізм (Г. Спен-
сер, Р. Ворме, Л. Гумплович, У. Самнер, А. Шефле та ін.); соціальний
механіцизм (Л. Кетле, В. Парето та ін.).
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4. На рубежі ХІХ-ХХ ст. поширилась психологічна школа: психологічний
еволюціонізм (Л. Уорд, Ф. Гіддінгс, У. Мак-Дугал); біхевіоризм (Дж. Уотен,
І. Павлов, В. Бєхтєрев); школа психології народів (М. Лацарус, X. Штей-
таль); групова соціологія (Г. Лебон); символічний інтеракціонізм (Ч. Кулі,
У. Томас, Дж. Мід). Окрему роль в цьому напрямі зіграв 3. Фрейд.

5. Соціологія переживає новий етап — етап класичної соціології (М. Ве-
бер, Г. Зіммель, Е. Дюркейм), де отримали розвиток структурно-функ-
ціональний аналіз, конфліктний і системний підходи, символічний ін-
тераціонізм, емпірична соціологія.

6. У другій половині XX ст. усвідомлюється необхідність синтезу теорії
й емпірії, йдуть пошуки загальної теорії (П. Сорокін, Т. Парсонс, Р. Мер-
тон, Дж. Александер, Ю. Хабермас, П. Штомпка та ін.).

7. Розвиток вітчизняної (російської та української) соціології розвивав-
ся під впливом західноєвропейських соціологічних теорій але на те-
ренах національного соціокультурного простору. Оригінальні ідеї і кон-
цепції Н. Михайловського, М. Дашковського, П. Струве, М. Туган-
Барановського, Г. Зеленого, В. Бехтєрєва, П. Сорокіна та ін. ввійшли
до світової системи соціологічних знань.
За радянської доби соціологія певний час заборонялась. Часткове її
відродження відбулось у 50-ті роки XX ст. (А. Зравомислов, Т. Заславсь-
ка, Г. Осипов, Б. Паригін, М. Руткевич, А. Харчев, В. Ядова та ін.).
В Україні соціологічна думка почала відновлюватись з 60-х років
XX ст. Ґрунтуючись на національних культурно-наукових здобутках,
відбувається її інституціоналізація, соціологічні дослідження практич-
но всіх сфер суспільного життя набувають поширення, стають все більш
важливим джерелом соціальної інформації, яка використовується в
управлінні сучасним суспільством.

|Р0| Список використаної та рекомендованої літератури

/. АронР. Зтапьі развития социологической мьісли. — М . : Прогресе, 1993.
2. Бачигин В. А., Сандулов Ю. А. История западной социологии: Учеб-

ник. — Спб.: Лань, 2002.
3. Волков Ю. Г, Мостовая И. В. Социология: Учебник для вузов / Под

ред. В. И. Добренькова. — М.: Гардарики, 1998.
4. Гидденс 3. Девять тезисов о будущем социологии //Теория и история

зкономических и социальньїх институтов и систем. — М . : Зима, 1993.
5. Гіденс Е. Соціологія. — К.: Основи, 1999.
6. Гавриленко І. М. Соціологія. Навч. посіб. — К.: КНУ ім.Т. Шевченка, 2000.
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7. Западная социология І И. А. Громов, А. Ю. Мацкевиц, В. А.Семенов.
— СПб.: Ольга, 1997.

8. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології від античності до
початку XX ст. — К.: Либідь, 1993.

9. История социологии: Учеб. пособие / Под общ. ред. А. Н. Елсукова и
др. — Минск: Вьісш. шк., 1993.

Ю.КондратшЛ. Й. Історія соціології України в іменах.—Луцьк: ВДУ, 1996.
11. Кукушкина Е. И. Русская социология XIX — начала XX века. — М.:

Изд-во МГУ, 1993.
12.ЛукашевичН. П., ТуленковН. В. Социология: Учеб. пособ.—К.: МАУП, 2002.
13. Погорілий О. І. Соціологічна думка XX ст.: Посібник. — К.: Либідь, 1996.
14. Попова И. М. Социология. Введение в специальность: Учебник. —

К.: Тандем, 1997.
15. Ручка А. А., Танчер В. В. Очерки истории социологической мьісли. —

К.: Наук, думка, 1992.
16. Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології.—К.: Наук,

думка, 1995.
17. Смелзер Н. Социология — М.: Фенікс, 1994.
18. Современная западная социология: Словарь. — М.: Политиздат, 1990.
19. Социологическая мисль в России. — Л.: Наука, 1978.
20. Соціологічна думка в Україні: Навч. посіб. /М. В. Захарченко, В. Ф. Бур-

лачук, М. О. Молчанов та ін. — К.: Заповіт, 1996.
21. Соціологія: Загальний курс: Навч. посіб. /Піча В. М. — К.: Каравела, 2000.
22. Социология: наука об обществе: Учеб. пособ. /Под ред. В. П. Андру-

щенко, Н. И. Горлача. — X.: Рубикон, 1996.
23. Соціологія. Навч. посіб. /За. ред. С. О. Макеєва — К.: Укр. енциклопе-

дія ім. М. П. Бажана, 1999.
24. Социология: Знциклопедия / Сост. А. А. Грицанов и др. — Минск,

Книжньш дом, 2003.
25. Справочное пособие по истории немарксистской западной социоло-

гии. — М.: Наука, 1986.
26. Тексти по истории социологии ХІХ-ХХ веков. — М.: Наука, 1994.
27. ТуленковН. В. Историко-социологическое введение: Конспект лекции

по социологии. — К.: УГУФВС, 1994.
28. Фролов С. С. Социология: Учебник. — М.: Логос, 1996.
29.Харчева В. Г. Основьі социологии: Учебник. — М . : Логос, 1997.
ЗО. Черниш Н. Й. Соціологія: Курс лекцій. — Львів: Кальварія, 1996.
ЗІ.Шаповал М. Загальна соціологія. — К.: УЦДК, 1996.
32.Якуба Е. А. Социология: Учеб. пособие. — X.: Константа, 1996.
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т т СУСПІЛЬСТВО як
Л СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

£ Поняття "суспільство" не має ще однозначного тлумачення в соціаль-
ній філософії та соціології. Під суспільством зазвичай розуміються су-
б'єкти історичного процесу у вигляді самодостатніх соціальних організ-
мів, які мають досить визначені координати у просторо-часовому конти-
нуумі людської історії (наприклад, українське суспільство 2000-х років).
Водночас, під суспільством розуміються й конкретно-історичні типи со-
ціальної організації, зокрема "феодальне суспільство". Категорія "суспі-
льство" вживається також і для визначення суттєвих якостей будь-якого
соціального колективу ("суспільство взагалі").

Однак у всіх перерахованих випадках термін "суспільство" викорис-
товується головним чином для позначення форм соціальної колектив-
ності, реальних або типізованих спільностей людей. В той же час, цей
термін може використовуватися й ще в одному сенсі, коли він означає
соціальність взагалі (при антитезі "суспільство-природа"). В цьому
випадку термін "суспільство" співпадає із поняттям "надорганічний
світ", "соціокультурна реальність", "соціальна форма руху матерії", "со-
ціум" тощо./

Все це говорить про те, що поняття "суспільство" вживається у науково-
му обігу у вузькому і широкому значеннях. У вузькому — воно означає
форму соціальної колективності, а в широкому — соціальність взагалі.
Разом з тим у розумінні суспільства як форми соціального упорядкуван-
ня життєдіяльності людей також немає єдності. Наприклад, існує суб'єк-
тивне визначення суспільства, згідно з яким воно розглядається як особ-
ливий самодіяльний колектив людей. Зокрема, в теорії соціальних груп
суспільство трактується як сукупність різноманітних перехрещуваних груп
людей, які є різновидом однієї домінуючої групи. Існує і так званий орга-
нізаційний підхід, який презентує суспільство як інституційну систему
сталих зв'язків між взаємодіючими індивідами та соціальними угрупо-
ваннями. Наприклад, в "атомістичній" теорії суспільство трактується як
сукупність діючих особистостей і зв'язків між ними.

Серед великого розмаїття наукових підходів щодо тлумачення цього
поняття особливе місце займає й діяльнісний підхід, прихильники якого
вважають, що суспільство — це власне сам процес колективного буття
людей. Зокрема, у функціональній концепції, що відноситься до цього
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наукового підходу, поняття "суспільство" трактується через самозабезпе-
чувальну систему дій.

При певній різниці у підходах більшість вчених дійшли згоди, що су-
спільство — це особлива організаційна форма соціальності. Однією із
найбільш популярних точок зору на суспільство у вітчизняній соціології
є наступна: "суспільство розуміється як відносно стала система соціаль-
них зв'язків і відносин великих і малих груп людей, що визначилася в
процесі історичного розвитку людства та підтримується силою звичаю,
традиції, закону, соціальних інституцій тощо (громадянське суспільство),
а також заснована на певному способі виробництва, розподілу, обміну і
споживання матеріальних та духовних благ" [38, с.105].

Однак виникає питання: "Чи визначає поняття "суспільство" реальний
об'єкт, або це лише абстракція?". Теорія сингуляризму, або соціального ана-
томізму виходить із твердження, що існують лише конкретні взаємодії окре-
мих людей, а "суспільство " означає власне результат таких взаємодій. Цій
соціологічній теорії протистоїть інша, — теорія соціального реалізму (що
сформульована Е.Дюркгеймом), яка інтерпретує суспільство як своєрідну
самостійну соціальну реальність, що не зводиться до сукупності індивідів.

По суті справи, полеміка між цими двома науковими підходами впи-
рається у проблему системності суспільства, а саме: у виявлення його
інтегративних (системних) властивостей, які виникають як результат вза-
ємодії утворюючих його підсистем, частин, елементів. Вже у найпрості-
ших актах спільної діяльності людей формуються, — рамки окремих дій,
— соціальна реальність, як сукупність організаційних відносин між вза-
ємодіючими індивідами. Саме ця сукупність надіндивідуальних реалій
колективного життя й утворює соціокультурне середовище існування ін-
дивідів, яке є об'єктивним по відношенню до них.

Таким чином, у будь-якому суспільстві присутні інтегральні (систем-
ні) властивості колективної діяльності, які не зводяться до властивостей
індивідуальних людських дій. В той же час, ці інтегральні (системні) вла-
стивості проявляють себе тільки завдяки цілеспрямованій діяльності
людей. Відповідно суспільство — це передусім системна сукупність вза-
ємодіючих людей. Більш того, суспільством може вважатися лише такий
колектив людей, який володіє ознакою самодостатності, тобто здатний
утворювати та репродукувати феномен суспільного життя із усіма соціа-
льними властивостями, що відрізняють їх від природних процесів.

Отже, суспільство — це самодостатня соціальна система, продукт спі-
льної діяльності людей, здатних власними зусиллями утворювати необ-
хідні умови для свого існування.
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Розділ 5. СИСТЕМНИЙ ПОГЛЯД НА
СУСПІЛЬСТВО

РЛп В результаті вивчення цього
розділу Ви повинні вміти:

/ визначати сутність терміна "суспільст-
во" у його широкому і вузькому значеннях,
а також розрізняти поняття "суспільство",
"держава", "країна";
/ розрізняти різні типи суспільства і визна-
чати їх, використовуючи різні підстави;
/ розбиратися в сутності системного під-
ходу до вивчення суспільства, мати чітке

уявлення про поняття "система" і "соціальна система";
/ відрізняти поняття "соціальна система" і "соціальна структура", а та-

кож визначати їхню сутність, види, характерні риси й особливості;
/ розкривати зміст суспільства як соцієтальної (великої соціальної) сис-

теми й визначати його складові елементи (підсистеми), а також меха-
нізми їх взаємодії;

/ визначати такі системоутворюючі елементи суспільства, як соціальна
спільність, соціальна група, соціальний інститут, соціальна організа-
ція, особистість.

5 . 1 . Поняття про суспільство і його типи

Протягом усього історичного періоду формування і розвитку соціоло-
гічного знання багато видатних вчених і соціальних мислителів намага-
лися знайти відповіді на ті фундаментальні питання, що їх хвилювали, а
саме: що являє собою людське суспільство? Як воно існує? Яка його струк-
тура? Які механізми соціальної інтеграції забезпечують у суспільстві ви-
значений порядок, усупереч величезному розмаїттю інтересів індивідів і
різних соціальних груп?

Передусім відзначимо, що в соціологічній науці термін "суспільство "
розглядається в широкому і вузькому значеннях. У самому широкому зна-
ченні— це сукупність відносин і зв'язків між людьми, що історично розви-
ваються і складаються в процесі їхньої спільної життєдіяльності. У вузько-
му сенсі — це історично конкретний тип (рід, вид, підвид) того чи іншого
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суспільства (наприклад, буржуазне суспільство) і навіть окремого регіону
чи країни (українське суспільство), визначені форми соціальних відносин і
зв'язків, що відображають всебічну залежність індивідів одне від одного.

Тим часом людське суспільство постійне змінюється. На початку людсь-
кої історії виникло суспільство первісних мисливців і збирачів. Пізніше
його змінило рабовласницьке, потім феодальне і, нарешті, капіталістичне
суспільство. Людське суспільство розвивається від простого до складного.
У межах однієї і тієї ж країни в різні періоди існували різні типи суспіль-
ства. Наприклад, історія України іде в глибину століть. Україна — це назва
країни і держави, а Київська Русь, Російська імперія, Радянський Союз і
сучасна Україна — це найменування не тільки різних видів держави, що
існували в межах однієї країни, але й різних типів суспільства.

Варто пам'ятати, що коли людина, наприклад, емігрує в іншу країну і
приймає нове громадянство, їй доводиться пристосовуватися не тільки
до іншого клімату чи політичного режиму, але й до соціального устрою,
тобто до суспільства.

У цьому зв'язку варто розрізняти три дуже подібних поняття — "кра-
їна ", "держава ", "суспільство ". Країна — це частина світу або терито-
рії, що має визначені границі і користується державним суверенітетом.
Держава — це політична організація даної країни, що включає визначе-
ний тип режиму влади (монархія, республіка), органи і структуру прав-
ління (уряд, парламент). Суспільство — це соціальна організація даної
країни, основу якої складає соціальна структура. Країни вивчає геогра-
фія, держави — політологія, а суспільство — соціологія.

Отже, суспільство — це соціальна організація не тільки країни, але
також нації, народності, племені. Були часи, коли чітких політичних або
державних кордонів, що відокремлюють одну країну від іншої, не існува-
ло. Країн у звичному змісті цього слова тоді ще не існувало, а цілі народи
і племена досить вільно пересувалися в просторі, освоюючи нові терито-
рії. Коли процес переселення народів завершився, з'явилися обмежені
державним суверенітетом частини світу. Отже, країни — це результат
територіального розділу світу. Однак суспільство існувало й у ту далеку
епоху, коли ще не було країн і держав.

Таким чином, поняття "суспільство " застосовано до будь-якої істори-
чної епохи, до будь-якої за чисельністю групи, або будь-якого об'єднання
людей (саме людей, а не їх тваринних предків; адже людина з'явилася
близько 40 тисяч років тому), якщо воно, це об'єднання, на думку амери-
канського соціолога Здварда Шилза, відповідає таким ознакам: 1) не є
частиною якої-небудь більш великої соціальної системи (суспільства);
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2) шлюби укладаються між представниками лише даного соціального об'-
єднання; 3) поповнення здійснюється переважно за рахунок дітей тих
людей, що вже є визнаними представниками даного соціального об'єд-
нання; 4) має певну територію, яку вважає своєю власною; 5) має власну
назву і власну історію; 6) має власну систему управління; 7) існує довше
середньої тривалості життя окремого індивіда; 8) його з'єднує власна за-
гальна система цінностей (звичаїв, традицій, норм, законів, правил тощо),
яку називають культурою [16, с.17].

Неважко здогадатися, що подібним критеріям відповідають і сучасні
держави, що нараховують сотні мільйонів громадян, і стародавні племе-
на, що могли б розміститися на території нинішнього міського мікро-
району. У тих або інших утвореннях існують кровно-родинні системи
(укладання шлюбів і рекрутування нових членів), свої території, назви,
культура, історія, органи управління, а саме головне — вони не є части-
ною другого соціального цілого. Отже, суспільством можна називати саму
велику соціальну групу, у якій тільки доводиться жити людям і, до якої
включаються всі інші групи. Ми вже маємо певне уявлення про великі і
малі соціальні групи. Отож, суспільство, принаймні сучасне, — це сама
велика із складаючих його великих соціальних груп.

На відміну від філософів, соціологи розуміють суспільство цілком кон-
кретно і виділяють певні ознаки, за якими усе мислиме і реальне різнома-
ніття суспільств, що існували раніше і існують тепер, можна розподілити
на визначені типи. Декілька типів суспільств, що об'єднані за подібними
ознаками чи критеріями, складають типологію. У соціологічній науці
прийнято виділяти декілька типологій.

По-перше, якщо за головну ознаку обирається наявність писемності,
то всі суспільства поділяються на дописемні, тобто, ті що вміють говори-
ти, але не вміють писати, і писемні, що володіють алфавітом і фіксують
звуки на матеріальних носіях: у клинописних таблицях, берестяних гра-
мотах, книгах, газетах, або у комп'ютерах. Хоча писемність виникла бли-
зько 10 тисяч років тому, ще й дотепер деякі племена, що загублені десь у
джунглях Амазонки чи Аравійської пустелі, не знайомі із нею. Винахід
писемності свідчить про досягнення народом високого рівня культури.
Народи, що не знають писемності, називають дикими, відсталими або
нецивілізованими.

По-друге, існує й така типологія, що поділяє всі суспільства на два
класи — прості і складні. Критерієм тут виступає число рівнів управління
і ступінь соціальної диференціації (розшарування). У простих суспільст-
вах немає керівників і підлеглих, багатих і бідних. Такі первісні племена,
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які ще подекуди збереглися й дотепер. У складних суспільствах декілька
рівнів управління, декілька соціальних прошарків населення, що розташо-
вані зверху до низу в міру зменшення доходів. Тут не просто з'являються
керівники і підлеглі — вони складають протилежні великі групи чи кла-
си: пануючий і непануючий. Виникла колись стихійно соціальна нерів-
ність тепер закріплюється юридично, економічно, релігійно і політично.
Поштовх до появи складних суспільств був даний зародженням самого
могутнього інституту — держави. А відбулося це приблизно 6 тисяч ро-
ків тому (близько 4 тисяч років тривав "інкубаційний" період, протягом
якого рання держава перетворювалася просто в державу). Прості суспіль-
ства, що виникли 40 тисяч років тому, відносяться до протодержавних
утворень. Отже, історичний період виникнення простих суспільств у 4-5
разів перевищує період виникнення складних.

По-третє, в основі типології може лежати також і спосіб добування
засобів існування, тобто спосіб виробництва. Самі стародавні — це по-
лювання і збирання. Відповідно цьому критерію виділяється суспільство
первісних мисливців і збирачів. Воно складалося із локальних родинних
груп (трибів), відділених одна від одної величезним простором. За часом
воно було самим тривалим — існувало сотні тисяч років. Ранній період
людських утворень називають ще протосуспільством, або періодом люд-
ського стада. На зміну йому прийшли два інших типи суспільства і спо-
собу виробництва — скотарство (пастухування) і городництво. Скотар-
ство — більш ефективний спосіб добування засобів існування, заснова-
ний на прирученні (одомашнюванні) диких тварин. Скотарі так само, як
мисливці і збирачі, вели кочовий спосіб життя. З полювання поступово
виросло скотарство, коли люди переконалися, що приручати тварин еко-
номічніше, ніж добувати їх на полюванні. Зі збирання виросло городниц-
тво, а з нього — землеробство. Таким чином, городництво — перехідна
форма від добування з природи готових продуктів (диких рослин) до си-
стематичного й інтенсивного вирощування окультурених злаків. Невели-
кі городи згодом поступилися місцем великим полям, примітивні дере-
в'яні мотики (сапи) — дерев'яному, а пізніше залізному плугу.

З землеробством пов'язують зародження держави, міст, класів, писем-
ності — необхідних ознак цивілізації. Вони стали можливими завдяки
переходу від кочового до осілого способу життя. Землеробську чи аграр-
ну цивілізацію 200 років тому змінила машинна індустрія (промисловість).
Наступила ера індустріального суспільства. Заводські труби, що дим-
лять, а також загазовані міські квартали і гігантські вугільні розрізи — це
відмітні ознаки індустріального суспільства. На думку багатьох фахівців,
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у 70-і роки XX століття на зміну індустріальному приходить постіндуст-
ріальне суспільство, щоправда, не скрізь, а лише в самих розвинутих краї-
нах, наприклад у США і Японії. У постіндустріальному суспільстві пере-
важає не промисловість, а інформатика і сфера обслуговування. Безлюдні
заводські цехи, роботизовані виробництва, гігантські супермаркети,
космічні станції — це ознаки постіндустріального суспільства, більш ви-
соку стадію якого називають ще інформаційним суспільством.

По-четверте, відповідно до класифікації суспільств, наприклад у тер-
мінах мови, виділяють такі суспільства, як французьке, німецьке, англійсь-
ке, польське, українське тощо, а у термінах релігій — суспільства можуть
розподілятися на мусульманське, християнське, буддистське, іудейське
та ін.

Крім того, у середині XIX століття К. Маркс запропонував свою ти-
пологію суспільств, що одержала досить широке поширення, особливо
в нашій країні. Підставою для неї служать два критерії: спосіб вироб-
ництва і форма власності. Суспільства, що розрізняються мовою, куль-
турою, звичаями, політичним устроєм, способом і рівнем життя людей,
але об'єднані за цими двома ознаками, складають одну суспільно-
економічну формацію. Передова Америка і відсталий Бангладеш —
сусіди по формації, якщо базуються на капіталістичному типі вироб-
ництва. Згідно Марксу, людство послідовно пройшло чотири суспільні
формації — первісну, рабовласницьку, феодальну і капіталістичну.
П'ятою проголошувалася комуністична, котра повинна була настати в
майбутньому.

Якщо уважно подивитися на існуючі класифікації суспільств, то мож-
на знайти між різними типологіями більше подібності, ніж розходжень.
Сучасна соціологія використовує усі зазначені типології, поєднуючи їх у
певну синтетичну модель. її автором вважають американського соціоло-
га Даніеля Белла, що розділив всесвітню історію людства на три стадії:
доіндустріальну, індустріальну і постіндустріальну. Коли одна стадія
приходить на зміну іншій, змінюються технологія, спосіб виробництва,
форма власності, соціальні інститути, політичний режим, культура, спо-
сіб життя, чисельність населення, соціальна структура суспільства.

У доіндустріальному (чи аграрному) суспільстві, яке ще називають
традиційним, визначальним фактором розвитку виступало сільське гос-
подарство, з церквою й армією як головними інститутами. В індустріа-
льному суспільстві — промисловість, з корпорацією і фірмою на чолі. У
постіндустріальному — теоретичне знання, на чолі з університетом як
місцем його виробництва і зосередження.
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Перехід від індустріального до постіндустріального суспільства су-
проводжується перетворенням товарної економіки в обслуговуючу, що
означає перевагу сфери послуг над сферою виробництва. Змінюється
соціальна структура: класовий розподіл поступається місцем професій-
ному. Власність як критерій соціальної нерівності втрачає своє значен-
ня, а вирішальним чинником стають рівень освіти і знань. Подібні про-
цеси спостерігаються в Англії, США, Японії, що завершують перехід
від індустріального до постіндустріального суспільства. Але вони не
відзначаються в Україні, яка нещодавно завершила перехід від доіндус-
тріального суспільства (де більшість населення складали селяни, що
проживали в сільській місцевості) до індустріального. Отже, розвиток
людського суспільства послідовно проходить три стадії, що відповіда-
ють трьом головним типам суспільства: доіндустріальному, індустріаль-
ному і постіндустріальному.

5.2. Характеристика суспільства
як соціальної системи

Осмислення й усвідомлення того, що людина живе в суспільстві, від-
бувалося в процесі тривалого розвитку соціально-філософської думки. В
античні часи сфера людського буття ототожнювалася не з суспільством, а
з державою. У філософії нового часу уявлення про суспільство спочатку
формуються переважно в рамках теорії суспільного договору, відповідно
до якої перехід людини з природного в суспільний стан пов'язується з
виникненням держави. Великий крок вперед у цьому напрямку був зроб-
лений Г. Гегелем, який відокремив громадянське суспільство як сферу
приватних (майнових і ін.) інтересів людей від держави, що являє собою
сукупність взаємозалежних установ і організацій, які здійснюють управ-
ління суспільством, використовуючи владні функції.

У поясненні сутності і устрою суспільства як цілісної системи, меха-
нізмів його функціонування і розвитку особлива роль належить заснов-
никам і видатним представникам соціологічної науки. О. Конт, наприк-
лад, вважав суспільство функціональною системою, структуру якої скла-
дають сім'я, класи, держава і, яка базується на розподілі праці і солідар-
ності. 3. Дюркгейм розглядав суспільство як надіндивідуальну всеосяж-
ну духовну реальність, засновану на системі колективних уявлень і цін-
ностей. На думку М. Вебера, суспільство — це система взаємодій людей,
що є продуктом соціальних, тобто орієнтованих на людей, дій. Т. Парсонс
визначав суспільство як систему соціальних дій і відносин між людьми,
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що зв'язують індивідів на основі єдиних норм і цінностей. З погляду
К. Маркса, суспільство — це сукупність відносин між людьми, що істо-
рично розвивається та складається в процесі їхньої спільної діяльності.

Практично у всіх приведених вище визначеннях у тому чи іншому
ступені, але достатньо чітко, простежується системний підхід до аналі-
зу суспільства, з точки зору якого воно розглядається як цілісна соціа-
льна система, що складається з визначених елементів, які знаходяться
між собою у тісному взаємозв'язку. Системний підхід до аналізу суспі-
льства забезпечує, передусім, єдність трьох аспектів його вивчення, а
саме: генетичного (чи конкретно-історичного), функціонального і стру-
ктурного, що, у свою чергу, дозволяє об'єднати різні знання у єдину
систему чи єдину теорію суспільства. В основі даного підходу лежить
поняття "система" — певним чином упорядкована і взаємозалежна су-
купність елементів, що утворюють певну цілісну єдність. Внутрішню
природу, змістовну сторону всякої цілісної системи, матеріальну осно-
ву її організації визначає, головним чином, склад або набір її системо-
утворюючих елементів.

Взагалі система, на думку багатьох дослідників [38, с. 119], — це пред-
мет, явище чи процес, що складається з якісно визначеної сукупності еле-
ментів, які знаходяться у взаємних зв'язках і відносинах, утворюють єдине
ціле і здатні у взаємодії із зовнішніми умовами свого існування змінюва-
ти свою структуру. Істотними рисами будь-якої системи є цілісність та
інтеграція. Перше поняття фіксує об'єктивну форму існування явища,
тобто його існування як цілого, а друге — процес і механізм об'єднання
його частин. Ціле завжди більше суми частин, що в неї входять. Це озна-
чає, що кожне ціле має нові якості (які механічно не можуть зводитись до
суми його елементів), виявляє деякий "інтегральний ефект". Ці нові якос-
ті, що властиві явищу як цілому, зазвичай позначаються як системні чи
інтегральні якості.

У цьому зв'язку під соціальною системою розуміється цілісне со-
ціальне утворення (суспільство, соціальна спільність, соціальна група
тощо), де основними системоутворюючими елементами є люди, їх зв'я-
зки і відносини. При цьому соціальні зв'язки і відносини людей вияв-
ляються в їхній діяльності, яку вони здійснюють не ізольовано, а в
процесі взаємодії з іншими людьми, об'єднаними в різні соціальні
спільності і групи в умовах визначеного соціального середовища. Ці
зв'язки і відносини носять порівняно стійкий характер і постійно від-
творюються в історичному процесі, переходячи з покоління в поко-
ління (див. рис.5.1).
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Виробництво
товарів і послуг

Розподіл
товарів і послуг

Захист населення від хвороб
стихійного лиха і ворогів

Народження і
соціалізація людей

Комунікація між
членами суспільства

Соціальний
контроль

Рис. 5.1. Умови цілісності суспільства (за Г. іДж. Ленські)

Соціальні зв 'язки, у свою чергу, являють собою набір фактів, що де-
термінують спільну діяльність людей у конкретних суспільствах і в конк-
ретний час для досягнення визначених цілей. Це — зв'язки індивідів один
з одним, а також їхні зв'язки з явищами і процесами навколишнього сві-
ту, що складаються в ході їх практичної діяльності. Сутність соціальних
зв'язків виявляється в змісті і характері соціальних дій особистостей, чи,
інакше кажучи, у соціальних фактах. Соціальні зв'язки носять об'єктив-
ний характер, тобто їхнє встановлення не залежить від волі і примх інди-
відів, а диктується, передусім, тими соціальними умовами, у яких живуть
і діють люди, що складають ту чи іншу соціальну спільність.

У соціології на мікро- і макрорівнях виділяють зв'язки особистісні,
соціально-групові, організаційні, інституціональні і соцієтальні. Соці-
альними об'єктами, що відповідають цим видам зв'язків, виступають
індивід (його свідомість і дії), соціальна група, соціальна організація,
соціальний інститут і суспільство. В межах суб'єктивно-об'єктивного
континууму розрізняються суб'єктивні, об'єктивні і змішані зв'язки і,
відповідно, об 'єктивні (діюча особистість, соціальна дія, закон, систе-
ма управління і т.п.), суб'єктивні (особистісні норми і цінності, оцінка
соціальної реальності тощо) та суб'єктивно-об'єктивні (сім'я, релігія і
т. п.) об 'єкти.

За допомогою механізму соціальної взаємодії людей здійснюється від-
творення і становлення нових соціальних відносин. Ці відносини являють
собою відносно стійкі і самостійні зв'язки між індивідами і соціальними
групами, що займають різне положення в суспільстві, а відтак і приймають
неоднакову участь у його економічному, політичному і духовному житті, а
також розрізняються між собою способом життя, рівнем і джерелами дохо-
дів, структурою особистого споживання. Отже, соціальні відносини — це
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відносини рівності і нерівності індивіда і соціальних груп стосовно того соці-
ального положення або тієї соціальної ролі, яку вони займають у суспільстві.

Необхідно особливо підкреслити, що специфіка суспільства як соціаль-
ної системи полягає в тому, що воно складається на базі тієї чи іншої
спільності людей (соціальна група, соціальна організація і т.д.), а її елемен-
тами є люди, чия поведінка детермінується визначеними соціальними пози-
ціями (статусами), що вони займають, і конкретними соціальними функція-
ми (ролями), які вони виконують, соціальними нормами і цінностями,
прийнятими в даній соціальній системі, а також їх різними індивідуальними
якостями. Крім цього, до складу елементів соціальної системи можуть вхо-
дити й різні ідеальні (вірування, уявлення і т.д.) та випадкові елементи.

Таким чином, індивід здійснює свою діяльність не ізольовано, а в про-
цесі взаємодії з іншими людьми, об'єднаними в різні соціальні спільноти в
умовах дії сукупності факторів, що впливають на формування і поведінку
особистості. У процесі цієї взаємодії люди, соціальне середовище впливають
на даного індивіда, рівно як і він впливає на інших індивідів і середовище.
У результаті дана соціальна спільність людей стає соціальною системою,
тобто певною цілісністю, що володіє системними якостями, тобто такими
якостями, яких немає в жодному із включених до неї окремо елементів.

Визначений спосіб зв'язку і взаємодії елементів, тобто індивідів, що
займають визначені соціальні позиції (статуси) і виконують визначені
соціальні функції (ролі), відповідно до прийнятої в даній соціальній сис-
темі сукупності норм і цінностей, утворюють й відповідну структуру со-
ціальної системи.

5.3. Сутність структури соціальної системи

В соціології немає загальноприйнятого визначення поняття "струк-
тура соціальної системи ". В різних наукових працях це поняття визна-
чається як "організація відносин "; "визначена артикуляція, порядок уст-
рою частин"; "послідовні, більш-менш постійні регулярності"; "зразок
поведінки, тобто неформальні дії чи послідовність дій, що спостеріга-
ються; "істотні, заглиблені, визначальні умови"; "характеристики більш
фундаментальні, чим інші, поверхневі"; "устрій частин, що контролює
усе різноманіття феномена"; "відносини між групами й індивідами, що
виявляються в їхній поведінці", і т.ін. Усі ці дефініції, на наш погляд, не
протистоять, а доповнюють одна одну, а також дозволяють створити ін-
тегральне уявлення про елементи і властивості структурної організації
соціальної системи.
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Отже, основними видами структури соціальної системи є:
1) ідеальна структура, що зв'язує воєдино вірування, переконання, уяви;
2) нормативна структура, що включає цінності, норми, визначені соці-

альні ролі;
3) організаційна структура, що визначає спосіб взаємозв'язку соціаль-

них позицій чи статусів індивідів, а також детермінує характер відтворення
соціальних систем;

4) випадкова структура, що складається з елементів, включених до
її функціонування, а також наявних в даний момент (конкретний інтерес
особистості, або ресурси що випадково надійшли і т.д.) [38, с. 121].

Перші два види соціальної структури пов'язані з концепцією культур-
ної структури, а два інших — з концепцією соцієтальної структури. Норма-
тивна й організаційна структури розглядаються як єдине ціле, а елементи,
включені до їхнього функціонування, — як стратегічні. Ідеальна і випадкова
структури та їх елементи, будучи включеними до функціонування соціаль-
ної структури як єдиного цілого, можуть викликати як позитивні, так і нега-
тивні відхилення в її поведінці. Це, у свою чергу, є наслідком неузгодженості
у взаємодії різних структур, що виступають як елементи більш загальної
соціальної системи, дисфункціональні розлади цієї системи.

Структура соціальної системи як функціональна єдність сукупності
елементів регулюється тільки їй властивими законами і закономірностями,
а також володіє своєю власною детермінованістю. Внаслідок цього існу-
вання, функціонування та зміна структури соціальної системи визначаєть-
ся не законом, що стоїть як би "поза нею", а має характер саморегуляції,
що підтримує у визначених умовах рівновагу елементів усередині соціаль-
ної системи, а також відновлює цю рівновагу при відомих порушеннях та
направляє зміну цих елементів і самої структури даної соціальної системи.

Закономірності розвитку і функціонування даної соціальної системи
можуть збігатися або не збігатися з відповідними закономірностями соціє-
тальної (великої соціальної) системи, можуть мати позитивні чи негативні
соціально значимі наслідки для даного суспільства. Соціальна система,
виходячи зі структурно-функціонального аналізу, може бути представлена
в п 'ятьох аспектах:

1) як взаємодія особистостей, кожна з яких є носієм індивідуальних
якостей;

2) як соціальна взаємодія, що має своїм наслідком становлення соці-
альних відносин і утворення соціальної групи;

3) як групова взаємодія, в основі якої лежать ті чи інші загальні об-
ставини (місто, село, трудовий колектив і т.д.);
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4) як ієрархія соціальних позицій (статусів), що займають особистос-
ті, включені у діяльність даної соціальної системи, і соціальних функцій
(ролей), які вони виконують на основі даних соціальних позицій;

5) як сукупність норм і цінностей, що визначають характер і зміст
діяльності (поведінки) елементів даної системи.

Перший аспект, що характеризує соціальну систему, пов'язаний з по-
няттям індивідуальності, другий — соціальної групи, третій — соціаль-
ної спільності, четвертий — соціальної організації, п'ятий — соціально-
го інституту і культури. Таким чином, соціальна система виступає як вза-
ємодія основних її структурних елементів.

5.4. Зміст основних елементів суспільної системи

У суспільстві існує складна ієрархія соціальних систем, що якісно роз-
різняються між собою. Суперсистемою, чи великою соціальною (соціє-
тальною) системою є суспільство. Як велика соціальна система, суспільст-
во складається з безлічі індивідів, їхніх соціальних зв'язків, взаємодій і
відносин. Однак суспільство являє собою не просту суму індивідів, зв'язків
і відносин, оскільки є не сумарною, а цілісною соціальною системою, де
індивідуальні дії, зв'язки і відносини, інтегруючись між собою, утворюють
зовсім нову, системну якість, яку не можна розглядати як просту суму елеме-
нтів. У цьому зв'язку суспільні зв'язки і відносини носять надіндивідуаль-
ний, надособистісний характер, у результаті чого суспільство є якісно визна-
ченою самостійною субстанцією, що є первинною по відношенню до інди-
відів. Останні, народжуючись, вже застають визначену структуру зв'язків і
відносин у суспільстві, у яку вони включаються в процесі соціалізації.

Отже, в результаті взаємодії усіх системоутворюючих елементів (фак-
торів) суспільство стає цілісної великою соціальною (соцієтальною) сис-
темою з новими якостями, яких немає у жодного із включених у неї окре-
мо елементів. Крім того, внаслідок своїх інтегральних якостей суспільст-
во як соцієтальна система здобуває відому самостійність по відношенню
до особистостей (що входять у нього), а також відносно самостійний спо-
сіб свого функціонування і розвитку.

Таким чином, суспільство являє собою найбільш загальну і складну
природно-історичну соціальну (чи соцієтальну) систему, а її елементами
є люди, соціальна діяльність, зв'язки і відносини яких обумовлюються
визначеним соціальним положенням (статусом), що вони займають; со-
ціальними функціями (ролями), що вони виконують; соціальними нор-
мами і цінностями, прийнятими в даній соціальній системі, а також їх
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індивідуальними якостями (соціальні якості особистості, мотиви, ціннісні
орієнтації, інтереси і т.д.) [37, с.204—233].

В якості соцієтальної системи суспільство володіє властивістю до само-
відтворення, яке здійснюється за допомогою ряду необхідних диференційо-
ваних функцій. Ці функції, з одного боку, є наслідком механічного розподілу
суспільної праці, а з іншого боку, доповнюючи один одного, взаємодіючи
один з одним, додають функціонуванню і розвитку суспільства характер
особливого соціального організму. Диференціація суспільних функцій су-
проводжується створенням різних безособистісних структур (економічних,
соціальних, політичних та інших інститутів і організацій), що виступають у
якості "речових або матеріальних" носіїв цих функцій. Ці структури запов-
нюються людьми, що володіють визначеними якостями (психологічними,
професійними й ін.), необхідними для виконання тих чи інших функцій
(економічних, політичних і ін.). Люди, що включені у функціонування тих чи
інших соціальних структур, здійснюють свої функції не ізольовано, а взаємо-
діючи один з одним. Внаслідок цього в межах тих чи інших безособистісних
соціальних структур (інститутів або організацій) складається визначена струк-
тура міжособистісних відносин. Саме за допомогою цих міжособистісних
відносин, суб'єктами яких є реальні індивіди, приводяться в дію, або вірні-
ше, виконуються ті чи інші функції збоку безособистісних структур.

Найважливішими елементами суспільства як соцієтальної системи
виступають його економічна, соціальна, політична й ідеологічна (чи ду-
ховна) структури, взаємодія елементів яких (тобто систем менш загаль-
ного порядку) інституціалізує їх у соціальні системи (економічну, соціа-
льну, політичну, ідеологічну тощо). Кожна з цих найбільш загальних со-
ціальних систем займає визначене місце в суспільстві як соцієтальній
системі і виконує (добре, погано, чи зовсім не виконує) у ньому строго
окреслені функції. Наприклад, економічна система виконує функцію ви-
робництва, обміну і розподілу матеріальних благ, соціальна — функцію
соціалізації індивідів, політична — функцію соціального управління і
контролю, ідеологічна (чи духовна) — функцію виробництва духовних
цінностей. Дані елементи суспільства утворюють ієрархічну залежність,
у якій економічна система є визначальною, а соціальна, політична й ду-
ховна — похідними від неї. Однак це не означає, що між даними систе-
мами в суспільстві відсутній зворотний зв'язок, тобто кожна наступна
система робить істотний зворотний вплив на попередню. У свою чергу,
кожна з цих більш загальних соціальних систем включає до своєї струк-
тури у якості елементів нескінченну безліч соціальних систем менш за-
гального порядку: сім'я, трудовий колектив тощо (див. рис.5.2).
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Рис.5.2. Структура суспільства як соцієтальної системи
(основні сфери або системи)

З розвитком суспільства як соцієтальної системи в ньому поряд із на-
званими виникають й інші соціальні системи та органи соціального впливу
на соціалізацію індивіда (виховання, освіта), на його естетичний (естетич-
не виховання), моральний (моральне виховання, припинення різних форм
девіантної поведінки), фізичний (охорона здоров'я, фізичне виховання)
розвиток. "Сама ця органічна система, на думку К. Маркса та Ф. Енгельса,
як сукупне ціле має свої передумови, а її розвиток в напрямку цілісності
складається саме в тому, щоб підкорити собі усі елементи суспільства
або створити з нього ще відсутні, але потрібні їй органи. Таким чином
система в ході історичного розвитку перетворюється в цілісність".

Кожна зі структур суспільства як соцієтальної системи, будучи її еле-
ментом, не тільки виконує визначену функцію, але і додає цій системі в
процесі її відносин з іншими її структурами нову (системну) якість, що
не зводиться до якостей її елементів. У той же час соцієтальна система
постійно відтворює соціальну якість своїх структур і відповідно соціальні
якості індивідів і груп індивідів, включених до їхнього функціонування,
тобто суб'єктів соціальних відносин. Виникає тенденція адаптації до форм
і способів функціонування соцієтальної системи її структурних і особис-
тісних елементів. Це — одна сторона проблеми, пов'язана із функціону-
ванням соцієтальної системи.

Інша їїсторона полягає в тому, що в процесі функціонування соцієталь-
ної системи може мати місце (за всілякими причинами об'єктивного і
суб'єктивного характеру) "підміна" функцій, коли суб'єкти соціальних від-
носин, що включені у дану систему, починають виконувати невластиві їй
функції (наприклад, адміністративно-командні методи регулювання еконо-
мічного життя з боку політичної системи) або виявляється "некомпетентність"
особистісних елементів даної структури (наприклад, здійснення технічними
фахівцями економічних функцій). Внаслідок цього порушується баланс у
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функціонуванні як структурних, так і особистісних елементів соціальної
системи, її поведінка стає дисфункціональною. Дисфункціональні розлади
чи аномалії в поведінці соцієтальноі системи з об'єктивною необхідністю
ведуть до її деформації і дестабілізації, зростанню соціальної напруженості.

Єдиним виходом із ситуації, що склалася є реформування як структурних,
так і особистісних елементів соцієтальноі системи, надання їх функціону-
ванню природно-історичного характеру. Реформування таким чином забез-
печує перехід соцієтальноі системи до її нового якісного стану, наприклад,
перехід від авторитарних-бюрократичних — до наукових методів управ-
ління економікою; від економіки дефіцитної — до економіки з розвинутою
системою споживання; від бюрократичного суспільства — до суспільства
демократичного, від закритого суспільства — до суспільства відкритого.

Іншими елементами (чи системами) суспільства як соцієтальноі сис-
теми є класи, етнічні, демографічні, територіальні і професійні групи,
сім'я, особистість і т.д. [41, с.122-151]. Кожний з названих елементів та-
кож може розглядатися як соціальна система і містити у собі безліч інших
підсистем. У такий спосіб соціальні системи взаємно перегруповуються,
ті самі індивіди можуть бути елементами різних соціальних систем. Од-
нак кожна з них, узята ізольовано чи в зв'язку з іншими, може розгляда-
тися як відносно самостійна соціальна система (див. рис.5.3).

'Соціальні групи,
стани, класи, нації,
соціальні органі-
зації, індивідуструкгурал

соціальної
системи

.суспільства

Відношення класів,\
націй, соціальних
.спільнот, особис-

тостей і т. п.

Соціальні
інститути,
установи,
організації

Ідеологія,
мораль, тради-

ції, норми, цінності,
мотивації і т. п/

Рис.5.3. Структура соціальної системи суспільства
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В основі класифікації соціальних систем як найважливіших елемен-
тів суспільства може лежати й тип соціальних зв'язків. Дані зв'язки між
людьми, які є включеними в ті чи інші соціальні системи, установлю-
ються на основі різних соціальних функцій, що утворюють визначені
пункти перетинання, якими є соціальні статуси, що відображають обумов-
лене відповідними зв'язками і відносинами взаємне положення індиві-
дів. У цьому випадку за зв'язкалш-відносинами виділяються соціальні
групи; за зв'язками-взаємодіями — соціальні спільноти; за інституціо-
нальними зв'язками — соціальні інститути; за зв'язками контролю —
система соціального контролю; за організаційними зв 'язками — соціаль-
ні організації.

Соціальні групи як елементи суспільної системи являють собою об'єд-
нання людей на основі спільності соціально значимої ознаки. Структура
і специфіка соціальних груп у кінцевому рахунку пояснюється структурою
і специфікою соціально-економічного устрою суспільства, передусім спосо-
бом виробництва і обумовленою ним класовою структурою суспільства.
Соціальні групи характеризуються насамперед способом взаємовідносин
їх членів (нація, клас, трудовий колектив і т.д.). Границі соціальної групи
окреслюються участю (чи неучастю) тих чи інших індивідів у даному
виді спільної діяльності.

Соціальні спільноти (місто, село, трудовий колектив, сім'я тощо) як
елементи суспільної системи відрізняються тим, що практично усі соціа-
льні системи складаються саме на їхній базі. Соціальна спільність являє
собою сукупність людей, яку характеризують умови їх життєдіяльності
(економічні, соціально-статусні, рівень професійної підготовки й освіти,
інтереси, потреби тощо), загальні для даної групи взаємодіючих індиві-
дів (нації, класи, соціально-професійної групи, трудові колективи і т.д.);
приналежність досліджуваної групи взаємодіючих індивідів до тих чи
інших соціальних інститутів (сім'я, освіта, наука, політика, економіка,
релігія і т. д.). Функціонування і розвиток соціальної спільноти відбува-
ється на основі взаємодії її елементів — індивідів.

Наступний тип соціальних систем суспільства, а значить і елементів
суспільної системи, складається на основі спільностей, соціальні зв'язки
яких обумовлені об'єднаннями організацій. Такі зв'язки називаються ін-
ституціональними, а соціальні системи — соціальними інститутами, що
діють від імені суспільства як цілого. Інституціональні зв'язки назива-
ють ще нормативними, тому що їх характер і зміст установлюється суспіль-
ством з метою задоволення потреб його членів у тих чи інших сферах сус-
пільного життя (економіка, політика, спорт, релігія, мистецтво і т.д.).
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Отже, соціальні інститути виконують у суспільстві функції соціального
управління і контролю, що й дає власне можливість суспільству та його
системам забезпечувати дотримання нормативних умов, порушення яких
завдає шкоди соціальній системі.

Соціальні інститути регулюють поведінку членів тієї чи іншої спіль-
ноти за допомогою системи санкцій і винагород. В кожному суспільстві
їх завдання зводиться не тільки до примуса, але й до здійснення гарантій
свободи у визначених видах діяльності —свободи творчості, слова, віро-
сповідання, права на одержання визначеної форми і величини доходу, на
житло тощо. Зовні соціальний інститут виглядає як сукупність осіб, уста-
нов і організацій забезпечених певними матеріальними засобами і здійс-
нюючих конкретну соціальну функцію. Із змістовної сторони — соціаль-
ний інститут це визначена система цілеспрямованих, доцільно орієн-
тованих і стійких стандартів поведінки людей в конкретних ситуаціях у
різних видах і сферах діяльності.

Ще одним типом соціальних систем суспільства, а також основним
його елементом є соціальні організації, що являють собою складну, ієрар-
хічно взаємопов'язану систему соціальних позицій і ролей, котрі повин-
ні виконуватися індивідами, що унаслідок цього стають її членами. Соці-
альні організації, таким чином, не що інше, як ієрархічні цільові системи
(де їх елементи — люди — ієрархічно об'єднані для досягнення спільних
цілей). Все це змушує індивідів розподілятися за ролями (за цілями) —
"горизонтально" — і за керівництвом, підпорядкуванням (за статусами)
— "вертикально". Суспільство розглядає соціальну організацію як най-
важливіший інструмент вирішення економічних, соціальних, політичних,
духовних та інших задач. Соціальна організація дає можливість людині
реалізувати свої потреби й інтереси, але в строго визначених межах. Ці
межі встановлюються соціальним статусом людини і соціальною роллю,
що йому запропонована, а також соціальними нормами і цінностями,
прийнятими в тій чи іншій організації, а також в суспільстві в цілому.
Цілі організаціям можуть задаватися як зовні, так і вироблятися всере-
дині них. У будь-якому випадку соціальні організації створюються в
суспільстві для досягнення визначених цілей і вирішення певних специ-
фічних задач, вони — головні інструменти функціонування і розвитку
суспільства.

Варто підкреслити, що розмежування видів соціальних систем у сус-
пільстві (чи елементів суспільної системи) носить дуже умовний харак-
тер. Виокремлення соціальної системи за тим чи іншим критерієм визна-
чається, як правило, завданням соціологічного дослідження. Та ж сама
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соціальна система в суспільстві (наприклад, сім'я) може в однаковій мірі
розглядатися і як соціальна спільність, і як соціальна група, і як елемент
соціального контролю, і як соціальний інститут, і як соціальна організація.

Людина з властивими їй індивідуальними якостями включається в со-
ціальну систему (суспільство в цілому), підкоряється її законам і приймає
її норми і цінності, виступаючи таким чином як особистість, яка також
може розглядатися як соціальна система. її соціальні якості виявляються
в процесі соціальної діяльності. Кожна особистість має визначену сукуп-
ність соціальних якостей, що утворюють її структуру. За посередництвом
цих якостей відбувається вплив на неї цієї системи, а результатом є соці-
альні відносини і поведінка людей, які типологізовані на основі їх одно-
типних соціальних властивостей і інтегральних якостей тієї чи іншої соці-
альної системи і суспільства в цілому.

Таким чином,різні соціальні об'єкти, що розташовані на макро-, і мікро-
рівнях, а також на об'єктивно-суб'єктивних континуумах, утворюють
складну систему соціальних зв 'язків, що управляє потребами, інтересами
і цінностями людей. її можна позначити як систему соцієтальних зв 'язків.
Вона упорядковується в кожній конкретній соціальній системі таким чи-
ном, що коли на ній з'являються сплетення і вузли, то суспільство, у свою
чергу, передбачає систему засобів, щоб бути спроможним ці сплетення
розплутати, а вузли розв'язати. Якщо ж воно не в змозі цього зробити, то,
виходить, що існуюча і використовувана в даному суспільстві система
засобів стала неадекватною, тобто невідповідною до соціальної ситуації,
що склалася. І в залежності від практичного відношення суспільства до
даної ситуації воно може виявитися в стані занепаду, застою чи радикаль-
них реформ.

Система соцієтальних зв 'язків виступає таким чином як організова-
на сукупність різних форм соціальних зв'язків, що згуртовують індивідів
та їхні групи у єдине функціональне ціле, тобто в суспільство (соцієталь-
ну систему). В той же час, яку б ми форму соціальних зв'язків між явища-
ми не досліджували, вони завжди існують лише в системі і поза нею існу-
вати не можуть. Різноманіття типів соцієтальних зв'язків відповідає й
різноманіттю типів соціальних систем, що утворюють суспільство і ви-
значають ці зв'язки.

ІПЗІ3! Резюме

1. Термін "суспільство" прийнято розглядати в широкому і вузькому зна-
ченнях. В широкому — це сукупність відносин і зв'язків між людьми,

4 Соціологія
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яка розвивається в процесі історії і складається в процесі їхньої спіль-
ної життєдіяльності. А у вузькому — це історично конкретний тип
(рід, вид або підвид) того чи іншого суспільства, а також визначені
форми соціальних відносин і зв'язків, що відображають всебічну за-
лежність індивідів одне від одного.

2. Необхідно розрізняти три дуже подібних поняття — "країна", "держа-
ва" і "суспільство". Країна — це частина світу або певної території,
що має визначені границі і користується державним суверенітетом.
Держава — це політична організація даної країни, що включає визначе-
ний тип режиму влади, органи, структуру і форму правління. Суспіль-
ство — це соціальна організація даної країни, основу якої складає соці-
альна структура. Країни вивчає географія, держави — політологія, а
суспільство — соціологія.

3. Будь-яке соціальне утворення, на думку Е. Шилза, щоб іменуватися
суспільством, має відповідати наступним ознакам: 1) не бути части-
ною якої-небудь більш великої соціальної системи; 2) шлюби мають
укладатися між представниками лише даного соціального об'єднан-
ня; 3) відтворення здійснюється переважно за рахунок дітей тих лю-
дей, що вже є визнаними представниками даного об'єднання; 4) має
певну територію, яку вважає своєю власною; 5) має власну назву і влас-
ну історію; 6) має власну систему управління; 7) існує довше серед-
ньої тривалості життя окремого індивіда; 8) його з'єднує власна загаль-
на система цінностей, яку називають культурою.

4. В соціології прийнято виділяти декілька типологій суспільства. За
ознакою писемності, усі суспільства поділяються на дописемні, що
вміють говорити, але не вміють писати, і писемні, що володіють алфа-
вітом і фіксують звуки на матеріальних носіях. За критерієм числа
рівнів управління і ступенем диференціації (розшарування) суспіль-
ства поділяються на прості, де немає керівників та підлеглих, бага-
тих та бідних і, складні, де не просто з'являються керівники і підлег-
лі — вони складають протилежні великі групи чи класи: пануючий і
непануючий.

Якщо за основу класифікації суспільства брати спосіб добування засо-
бів існування, або спосіб виробництва, то усі суспільства можна поді-
лити на: суспільство мисливців і збирачів, суспільство скотарів і земле-
робів (або аграрне суспільство), індустріальне суспільство (де існує
промисловість) постіндустріальне суспільство (де переважає не про-
мисловість, а інформатика і сфера обслуговування) та інформаційне
суспільство (як більш висока стадія постіндустріального).
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ВІДПОВІДНО до типології суспільств у термінах мови, виділяються такі
суспільства, як французьке, німецьке, англійське, українське тощо, а у
термінах релігії — суспільства можуть розділятися на мусульманське,
християнське, іудейське і т.д.
У середині XIX ст. К.Маркс запропонував свою типологію суспільств,
підставою для якої служать два критерії: спосіб виробництва і форма
власності. Згідно цієї типології людство послідовно пройшло чотири
суспільні формації: первісну, рабовласницьку, феодальну і капіталіс-
тичну. П'ятою була проголошена комуністична, яка мала наступити у
майбутньому.
Сучасна соціологія використовує усі зазначені типології, поєднуючи
їх у певну синтетичну модель, що запропонував Д.Белл, який розді-
лив всесвітню історію людства на три стадії: доіндустріальну, індус-
тріальну і постіндустріальну, які власне і відповідають одноймен-
ним назвам суспільств.

5. Системний підхід до аналізу суспільства є на сьогодні найбільш плід-
ним, який забезпечує єдність трьох аспектів його вивчення, а саме:
генетичного (чи конкретно-історичного), функціонального і структу-
рного. В основі даного підходу лежить поняття "система" — певним
чином упорядкована і взаємозалежна сукупність елементів, що утво-
рюють цілісну єдність. В цьому зв'язку під соціальною системою ро-
зуміється цілісне соціальне утворення (суспільство, соціальна спіль-
ність, соціальна група тощо), де основними системоутворюючими еле-
ментами є люди, їхні зв'язки і відносини.

6. Кожна соціальна система має певну структуру, тобто визначений по-
рядок устрою її частин або елементів. Основними видами структури
соціальної системи є такі: 1) ідеальна, що зв'язує воєдино вірування,
переконання й уяви людей; 2) нормативна, що включає цінності, но-
рми, а також визначені соціальні ролі; 3) організаційна, що визначає
спосіб взаємозв'язку соціальних позицій чи статусів індивідів, а та-
кож детермінує характер відтворення системи; 4) випадкова, що
складається із елементів, включених до її функціонування в даний
момент.

7. Соціальна система, виходячи із структурно-функціонального аналізу,
може бути представлена в п'ятьох аспектах: \)як взаємодія особисто-
стей, кожна із яких є носієм індивідуальних якостей; 2) як соціальна
взаємодія, що має своїм наслідком становлення соціальних відносин і
утворення соціальних груп; 3) як групова взаємодія, в основі якої ле-
жать ті чи інші загальні обставини (місто, село, трудовий колектив
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тощо); 4) як ієрархія соціальних позицій (статусів), що займають осо-
бистості включені у діяльність даної системи і, соціальних функцій
(ролей), які вони виконують на основі даних соціальних позицій; 5) як
сукупність норм і цінностей, що визначають характер і зміст діяльно-
сті (поведінки) елементів даної системи.

8. Суспільство являє собою найбільш загальну і складну природно-істо-
ричну соцієтальну (велику соціальну) систему, а її елементами є люди,
соціальна діяльність, зв'язки і відносини яких обумовлюються визна-
ченим соціальним положенням (статусом), що вони займають, соціаль-
ними функціями (ролями), що вони виконують; соціальними нормами
і цінностями, прийнятими в даній соціальній системі, а також їх інди-
відуальними властивостями.

9. Найважливішими елементами суспільства як соціальної системи ви-
ступають його економічна, політична, соціальна, духовна (ідеологіч-
на), та правова структури, які заповнюються людьми та внаслідок вза-
ємодії інституалізуються у соціальні системи, але менш загального по-
рядку (у порівнянні із суспільством загалом). Кожна із цих систем за-
ймає визначальне місце в суспільстві і виконує у ньому строго окрес-
лені функції. Наприклад, економічна система виконує функцію виро-
бництва, обміну і розподілу матеріальних благ, соціальна — функцію
соціалізації індивідів, політична — функцію соціального управління
і контролю, духовна — функцію виробництва духовних цінностей.

З розвитком суспільства як соцієтальної системи в ньому поряд із на-
званими виникають й інші соціальні системи та органи соціального
впливу на соціалізацію індивідів. Іншими елементами (чи системами)
суспільства як соцієтальної системи є соціальні класи, соціальні спіль-
ноти, соціальні групи, соціальні інститути, соціальні організації.

10.Виокремлення видів соціальних систем у суспільстві (або елементів
суспільної системи) носить умовний характер і визначається, як пра-
вило, виходячи із завдань соціологічного дослідження. Та ж сама со-
ціальна система в суспільстві, наприклад, сім'я — може в однаковій
мірі розглядатися і як соціальна спільність, і як соціальна група, і як
соціальний інститут, і як соціальна організація, і як елемент соціаль-
ного контролю тощо.
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Розділ 6. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА

СУСПІЛЬСТВА

ІШ-̂ П В результаті вивчення цього

розділу Ви повинні вміти:

/ визначати термін "соціальна структура
суспільства" та виділяти основні елементи
соціальної структури суспільства;
/ розкривати поняття "соціальний статус" і
виділити його видові особливості, а також
зв'язок з поняттями "соціальна роль", "соці-
альний ранг";

/ пояснювати механізм соціальної нерівності, що формується на основі
рангових показників, а також виділяти форми нерівності, які існують у
сучасному суспільстві;

/ розкривати сутність основних теорій соціальної структури суспільст-
ва, а також визначати їхні переваги й обмеження;

/ пояснювати зміст соціальної стратифікації, розкривати сутність її ви-
дів і основних стратифікаційних моделей сучасного суспільства;

/ розкривати значення категорії "соціальна мобільність" та її роль в ди-
наміці соціальної структури сучасного суспільства;

/ визначати основні елементи соціально-класової структури українсь-
кого суспільства і показувати їхній вплив на динаміку його розвитку.

6.1. Сутність соціальної структури суспільства

У попередньому розділі мова йшла про соціальну систему (самою ве-
ликою з якої є суспільство в цілому) як сукупність різноманітних соціаль-
них явищ і процесів, що детерміновані соціальними відносинами і зв'язка-
ми, в результаті чого утворюється цілісний соціальний організм (об'єкт).
При цьому окремі соціальні феномени, явища і процеси виступають в
якості системоутворюючих елементів, без яких, природно, неможливе
існування тієї чи іншої соціальної системи.

У свою чергу, будь-яка соціальна система (у т.ч. і суспільство) має
визначену соціальну структуру, під якою в самому загальному вигляді
розуміється сукупність взаємозалежних та взаємодіючих соціальних груп,
соціальних інститутів і соціальних відносин (зв'язків) між ними [41, с.348].
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Соціальна структура суспільства є частиною його як соціальної сис-
теми, що поєднує в собі два компонента: перший — це соціальний склад,
тобто певний набір елементів даної структури, серед яких виділяють різ-
ні за типами соціальні спільності і групи людей, а другий — це соціальні
зв'язки, тобто певний набір зв'язків цих елементів, що розрізняються як
за масштабами розповсюдження їхньої дії, так і за їхнім значенням в ха-
рактеристиці соціальної структури суспільства на визначеному ступені
його функціонування й розвитку (див. рис.6.1).

Соціальна структура
суспільства

Соціальний склад
(елементи)

Соціальні зв'язки
(зв'язки елементів)

Основні елементи соціальної структури:
1. Соціальні спільноти (великі і малі соціальні групи).
2. Соціальні класи.
3. Нації (тобто соціально-етнічні структури).
4. Соціально-професійні групи

(тобто соціально-професійні структури).
5. Соціально-демографічні структури.
6. Соціально-територіальні (або соціально-поселенські) спільноти.

Рис.6.1. Соціальна структура суспільства

Отже, соціальна структура суспільства — це стійкий зв'язок елемен-
тів у суспільній системі, який означає об'єктивний (реальний) розподіл
суспільства на окремі соціальні спільності (класи, шари, прошарки, верст-
ви і групи) і, в той же час вказує на різне положення людей по відношен-
ню один од одного, виходячи з численних критеріїв. Більш того, соціаль-
на структура присутня в усьому тому, що має місце в суспільстві, в усіх
формах соціальної поведінки, в соціальних інституціях, об'єднаннях, гру-
пах, рухах тощо.

При цьому соціальна структура має певні властивості, а саме: а) стійкі
зв'язки між будь-якими елементами суспільства, тобто стійкі взаємозале-
жності, кореляції; б) регулярність, сталість та повторюваність цих взає-
модій; в) наявність рівнів або "поверхів" відповідно значимості елемен-
тів, що входять до її структури; г) регулюючий, ініціюючий та динаміч-
ний контроль за поведінкою елементів.

Кожний з елементів соціальної структури суспільства, у свою чергу, є
складною соціальною системою зі своїми численними підсистемами і зв'я-
зками. Основними елементами соціальної структури є індивіди (люди) та
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їх групи, що займають визначені соціальні позиції (статуси) у суспільстві
та виконують в ньому визначені соціальні функції (ролі). На основі ста-
тусно-рольових ознак і відбувається об'єднання індивідів у соціальні гру-
пи, інші соціальні спільноти. Тому соціальну структуру суспільства ви-
значають ще і як сукупність соціальних статусів і ролей, що подібна пе-
реплетенням незліченних гілок і гілляк, які власне і складають крону де-
рева [16, с. 98]. У свою чергу, соціальні статуси і ролі — це похідні суспі-
льного розподілу праці, які засвоюються індивідами в процесі їхньої со-
ціалізації (див. рис.6.2).
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Рис.6.2. Соціальна структура суспільства

Таким чином, соціальна структура — це анатомічний "кістяк" суспі-
льства, де "плоттю", що оточує даний "кістяк", є культура суспільства, а
цементуючим чинником виступає соціальний контроль, що включає різні
норми і санкції, прийняті в даному суспільстві. Крім того варто підкрес-
лити, що будівельними "цеглинками" соціальної структури суспільства
служать саме соціальні статуси і ролі, що зв'язуються між собою функ-
ціональними відносинами. Вони ідеально підходять для цього, оскільки
ні індивіди, ні соціальні групи, ні соціальні норми, або цінності такими
компонентами суспільного "будинку" виступати не можуть.
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Для прикладу давайте розглянемо, що ж являє собою будинок вза-
галі. Це, насамперед, сукупність несучих вертикальних підпор та гори-
зонтальних перекриттів, з'єднуючих вузлів, вхідних отворів і додат-
кових елементів, що створюють або естетичний (інтер'єр, дверні чи
віконні прикраси), або психологічний (балкон, санвузол) комфорт. Зви-
чайно, конкретні форми, архітектурні види й особливості будинків
різноманітні і залежать від культури народу, історичної епохи, кліма-
тичних умов і таланта архітектора. Однак основу будинку складають
вертикальні підпори і горизонтальні перекриття, що функціонально
зв'язані між собою.

У такий же спосіб це відбувається й у "суспільному будинку". У ньо-
му також повинні бути основні елементи, функціональний взаємозв'я-
зок яких утворює каркас суспільства. Це — соціальні статуси і ролі,
функціонально зв'язані завдяки суспільному розподілу праці. Наприк-
лад, соціальні статуси — "будівельник", "батько", "президент", "водій",
"чоловік", "спортсмен" і т.п. — це усього лише порожні осередки. Кож-
на з них заповнюється визначеною кількістю людей, але вони постійно
міняються: хтось умирає, хтось звільняється і переходить на інше місце
роботи і т.д. Однак осередки залишаються, оскільки вони необхідні
суспільству. Без них воно не зможе нормально функціонувати: лікар
потрібний, щоб лікувати, учитель, щоб учити, і так до нескінченності.
Кожен осередок — на своєму місці і виконує цілком визначену і важли-
ву суспільну функцію.

Уявимо собі суспільство, де одна людина виконує усі функції: він —
і президент, і воєначальник, і лікар, і будівельник, і кравець. Чи зможе
таке суспільство нормально функціонувати та розвиватися? Зрозуміло,
що не зможе. Адже кожну функцію "майстер на всі руки" буде викону-
вати абияк, йому не вистачить на це ні часу, ні знань, ні умінь. У такому
суспільстві є відсутнім поділ праці. А останнє (тобто суспільство) ви-
никає лише тоді, коли різні функції закріплюються за різними групами
спеціально підготовлених людей. Це називається спеціалізацією. Сучас-
не суспільство — це суспільство фахівців, а не дилетантів. Фахівцям
приходиться кооперуватися між собою, адже вони не можуть обійтися
однин без одного: пекарю потрібні чоботи, будинок, міцне здоров'я і
навчання дітей. Тому він обмінює результати (продукти) своєї праці на
товари і послуги шевця, будівельника, лікаря і вчителя. А ті, у свою
чергу, роблять так само. У такий спосіб на основі спеціалізації і коопе-
рації праці формується функціональний зв'язок статусів і ролей, що і
складають суть суспільного розподілу праці.
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6.2. Соціальні статуси і ролі — головні сполучні
елементи соціальної структури суспільства

Слово "статус" — латинського походження. У Древньому Римі цей
термін означав стан, правове положення юридичної особи. Однак напри-
кінці XIX століття англійський історик соціології Г. Мейн додав йому со-

. ціологічного звучання. Соціальний статус — це соціальне положення
людини в суспільстві. Соціальне положення— узагальнена характерис-
тика, що охоплює професію, економічне становище, політичні можливо-
сті й демографічні ознаки людини. Наприклад, "будівельник" — профе-
сія; "працівник найманої праці" (який отримує середній за розмірами
прибуток) — економічні риси; "член соціалістичної партії" — політична
характеристика; "чоловік у віці ЗО років" — демографічні властивості
(сюди ж відноситься і національність). Усі ці характеристики описують
соціальний стан тієї ж самої людини, але з різних сторін.

Отже, статус — основний елемент соціальної структури суспільст-
ва. У цьому зв'язку він являє собою визначену позицію людини в соціа-
льній структурі групи чи суспільства, пов'язану з іншими позиціями че-
рез систему прав і обов'язків. Так, позиція вчителя має сенс тільки в зв'я-
зку з позицією учня і директора школи, а останнього — у зв'язку з пози-
цією міністра освіти і т.д. Статус учителя, як і будь-який інший статус,
визначений щодо всієї системи освіти.

Необхідно розрізняти два види статусу — особистий і соціальний.
Соціальний статус вживається в двох значеннях — широкому і вузькому.
Про широке значення статусу ми уже знаємо — це соціальне положення лю-
дини в суспільстві, що дає їй узагальнену характеристику. У вузькому —
соціальний статус — це положення людини, яке вона автоматично займає
як представник великої соціальної групи (професійної, класової, націо-
нальної тощо). Наприклад, колись у США і Північно-Африканській Респуб-
ліці негрів ставили нижче за суспільним становищем, чим білих. У ре-
зультаті до будь-якого негра — талановитий він чи ні, доброчесний чи
лиходій — відносилися зневажливо, а особисті якості відступали якби на
другий план перед національними. І навпроти, заслуги і достоїнства біло-
го заздалегідь перебільшувалися: при знайомстві чи працевлаштуванні
йому довіряли більше. Особистий статус — це положення, яке людина
займає в малій (чи первинній) соціальній групі в залежності від того, як
вона оцінюється за своїми індивідуальними якостями. Замічено, що соці-
альний статус відіграє першорядну роль серед незнайомих, а особистий —
серед знайомих людей, що й складають первинну або малу соціальну групу.
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Кожний з нас має визначений набір соціальних і особистих статусів, оскільки
бере участь у безлічі великих і малих соціальних груп, що існують в суспіль-
стві. До них відносяться сім'я, коло родичів і знайомих, трудовий колектив,
спортивна команда, шкільний клас, студентська група, клуб за інтересами,
молодіжна тусовка і т.п. В них кожний з нас може мати високий, середній
чи низький статус, тобто бути лідером, незалежним чи аутсайдером.

Крім розглянутих видів статусу, існують й такі, як приписуваний, до-
сяжний і змішаний статуси. Приписуваний статус (його називають ще
аскриптивним) — це статус, із яким людина народжується або котрий
призначається їй за протягом часу. Приписуваний статус не збігається з
природженим. Природженими вважаються тільки три соціальних стату-
си: стать, національність, раса. Наприклад, негр — це природжений ста-
тус, що описує расу. Українець — це природжений статус, що вказує на
національність. Жінка — це природжений статус, що вказує на стать. Раса,
стать, національність задані біологічно і людина успадковує їх помимо
своєї волі і свідомості. Тим часом приписуваний статус дуже нагадує при-
роджений, але не зводиться до нього. У строгому змісті природженим є
біологічно успадкований статус, а приписуваним — статус, що соціально
здобувається. Наприклад, після настання визначеного віку син короля
успадковує від батька корону. Король — приписуваний статус.Придбати
його може тільки той, хто народився в королівській сім'ї.

Досяжний статус, у свою чергу, істотно відрізняється від приписува-
ного. Це такий статус, який людина одержує завдяки власним зусиллям,
бажанню, вільному вибору або здобуває в результаті удачі чи везіння. До-
сяжним вважається всякий статус, що не призначається людині автоматично
самим фактом народження. Так, професію водія чи менеджера людина здобу-
ває (досягає) завдяки власним зусиллям, підготовці і вільному вибору. Ста-
тус чемпіона світу, доктора наук чи рок-зірки він також здобуває в результаті
власних старань і величезної праці. Важливо підкреслити, що чим динаміч-
ніше розвивається суспільство, тим більше в його соціальній структурі осе-
редків, розрахованих на статуси, що досягаються. Крім того, чим більше в
суспільстві статусів, що досягаються, тим воно демократичніше.

Що стосується змішаного статусу, то він одночасно має риси як при-
писуваного, так і досяжного. Наприклад, звання професора спочатку є
статусом, що досягається, але згодом перетворюється в приписуваний,
тому що вважається довічним, хоча і не наслідуваним. Тому статус про-
фесора відноситься до змішаного типу.

І ще один аспект. Безсумнівно, що найважливішим елементом соціа-
льної структури суспільства виступає статус.Роллю ж є його динамічна,
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тобто поведінкова, сторона. Адже індивід, що займає високу позицію в
суспільстві (якщо вимірювати цю висоту (або ранг) з погляду доступних
йому влади, доходу, освіти і престижу) у найбільшій мірі прагне відпові-
дати своєму статусу і вести себе належним чином. Саме статус жадає від
людини соціально схвалюваної поведінки, реалізації прав і обов'язків,
тобто соціально-психологічного ототожнення себе зі своїм статусом. Тому
модель поведінки індивіда, що орієнтована на конкретний статус, нази-
вається статусною роллю чи просто роллю. Таким чином, від власника
конкретного соціального статусу люди очікують, що він буде відігравати
цілком визначену роль, відповідно до тих вимог, що до цієї ролі вони
пред'являють. Вимоги і норми поведінки суспільство приписує статусу
заздалегідь. За правильне виконання своєї ролі індивід винагороджується,
а за неправильне — карається (зокрема, це може бути зроблено у формі
несхвалення чи відмовлення голосувати за дану кандидатуру на виборах).

Як елементи соціальної структури суспільства статуси являють собою
порожні осередки і тільки люди, заповнюючи їх, привносять визначену
розмаїтість і рухливість. У свою чергу, кожна соціальна позиція (чи осере-
док) наділена певним колом запропонованих прав і обов'язків. Обов'язки
вказують на те, що виконавець даної ролі чи носій даного статусу неодмін-
но повинний робити стосовно інших виконавців чи носіїв. Права, у свою
чергу, говорять про те, що людина власне може собі вільно дозволити чи
допустити по відношенню до інших людей. Обов'язки строго розписані.
Вони обмежують поведінку людей визначеними рамками, роблять її перед-
бачуваною. У той же час права й обов'язки жорстко взаємозалежні між
собою, і саме так, що одне передбачає інше. Вони можуть існувати й окремо,
але в такому випадку соціальна структура суспільства деформується. Так,
статус раба в стародавньому світі припускав тільки обов'язки і не містив у
собі майже ніяких прав. У тоталітарному суспільстві права й обов'язки
асиметричні: у правителя і вищих посадових осіб права максимальні, а
обов'язки мінімальні, і навпроти, у звичайних громадян багато обов'язків і
досить мало прав. У демократичному суспільстві вони більш симетричні.
Таким чином, від того, як розташовані і як співвідносяться між собою права
й обов'язки в соціальній структурі, залежить рівень розвитку суспільства.

Крім того, виконуючи ті чи інші обов'язки, індивід несе перед іншими
людьми і визначену відповідальність. Швець, наприклад, зобов'язаний
виготовити в обумовлений термін і з високою якістю продукцію для замов-
ника. Якщо ж це не відбулося, він повинен бути якось покараний — позба-
витися контракту, виплатити неустойку, можуть постраждати його імідж і
репутація або його можуть притягти до суду. Наприклад, у Древньому
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Єгипті було так: якщо архітектор побудував поганий будинок, який зава-
лився і на смерть придавив хазяїна, то його позбавляли життя. Це форми
прояву відповідальності. Вони дуже різноманітні і залежать, насамперед,
від рівня культури, устрою суспільства й історичного часу.

Соціальні статуси займають строго визначене місце в статусній ієрар-
хії, що створюється суспільною думкою. Так, статус банкіра цінується
вище статусу сантехника і т.д. У свою чергу, місце в статусній ієрархії
суспільства називається рангом. Ранги статусу можуть бути високи-
ми, середніми і низькими. Чим вище ранг, і чим більше суспільство цінує
той або інший статус, тим більш великими привілеями, благами, почес-
тями, символами, нагородами і престижем він наділений. Ранг статусу
може мати й формальне закріплення, або легітимізацію. У цьому випад-
ку він називається титулом, званням. Барон, лорд, князь, граф — титули
найвищих статусів у феодальному суспільстві, що одержали формальне
закріплення. Офіцер — родовий титул (звання), різновидами якого ви-
ступають лейтенант, майор, полковник і т.д.

Більшість рангів соціального статусу у сучасному суспільстві не ма-
ють формального закріплення, а існують лише в масовій свідомості лю-
дей як певні оцінки. У кожної людини налічується декілька статусів і со-
ціальних ролей. Наприклад, батько, чоловік, інженер, член профспілки,
людина середнього віку, українець, православний, демократ і т.д. Відпо-
відно до свого статусу індивід і поводиться, тобто виконує ту роль, що
визначається соціальними нормами з боку суспільства і чеканнями (екс-
пектаціями) з боку оточуючих людей. Немає статусу без ролі, як і немає
ролі без статусу. Кожний соціальний статус, як відзначалося, — це порож-
ній осередок на зразок осередку в бджолиних стільниках. Усі осередки
скріплені між собою функціонально — взаємними правами і обов'язка-
ми. Якщо розташувати усю безліч порожніх осередків, скріплених один з
одним, на площині, то одержимо соціальну структуру суспільства.

У примітивному суспільстві статусів небагато: чоловік, жінка, дити-
на, дорослий, старець, вождь, бігмен, рядовий член, чоловік, дружина,
декілька споріднених статусів, воїн, мисливець. У сучасному суспільстві
статусів — сотні тисяч. Одних тільки професійних статусів десятки ти-
сяч. Таким чином, соціальна структура суспільства будується за прин-
ципом "один статус — один осередок". Коли осередки заповнюються ін-
дивідами, ми одержуємо для кожного статусу по одній великій соціаль-
ній групі. У сучасному суспільстві мільйони водіїв, інженерів, листонош,
тисячі професорів, лікарів і т.д. Сукупність великих соціальних груп (тобто
заповнених статусів) й дає нове поняття — соціальний склад населення.
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Якщо великі соціальні групи в суспільстві розташувати по вертикалі і
вибудувати їх за ступенем нерівності (неоднакові доходи, різний доступ
до влади, різний рівень освіти і престиж), то вийде ще одне поняття, а
саме: соціальна стратифікація. Таким чином, соціальна стратифікація
складається з тих же самих статусів, але згрупованих за іншими критері-
ями і розташованих по "поличках" (стратах) зверху вниз. Зразок страти-
фікації — класове розшарування суспільства. Соціальний статус — це
родове поняття, а його різновидами виступають: демографічні (національ-
ність, раса, стать, вік); сімейно-родинні (чоловік, дружина, син, дочка, батько,
племінник, тітка, тесть, свекруха, кузина, зведений брат, вдова, холостяк,
незаміжня, наречена і т.д.); економічні (підприємець, власник, найманий
робітник, капіталіст, бізнесмен і т.д.); професійні (інженер, водій, шахтар,
банкір і т.д.); релігійні (священик, парафіянин, віруючий і т.д.); політичні
(ліберал, демократ, виборець і т.д.); територіально-поселенські (городя-
нин, селянин, тимчасово прописаний) і інші групи соціальних статусів.

Зазначені групи соціальних статусів утворюють підструктури соціаль-
ної структури суспільства. У підсумку ми маємо економічну, політичну,
релігійну, демографічну, професійну, сімейно-родинну, територіально-по-
селенську підструктури суспільства (див. рис.6.2). Кожну з цих структур
можна розглядати під іншим кутом — як інституціональні сфери. Сімейно-
родинна структура описує інститут сім'ї і шлюбу, професійна й економічна
(як найбільш численні і різнорідні) — утворюють відразу декілька соціаль-
них інститутів — держава і право, виробництво, освіта. Релігійна структура
власне кажучи відноситься до інституту релігії. Тільки демографічна і тери-
торіально-поселенська структури не створюють соціальних інститутів.

Отже, три фундаментальних поняття соціології — соціальна струк-
тура, соціальна стратифікація і соціальні інститути — виявляються
тісно зв'язаними між собою завдяки соціальним статусам і ролям. Однак
історичним механізмом, загальним для усіх них, є суспільний розподіл
праці. Поглиблення розподілу праці та її спеціалізація і створили таким
чином усе різноманіття соціальних статусів і ролей.

Аналіз також показує, що будівельні "цеглинки" будинку соціальної струк-
тури суспільства — статуси і ролі — мають ще три грані: "ширину ", чи
права, "довжину", чи обов'язки, і "висоту", чи відповідальність. Таким
чином, ми одержали тривимірювальне зображення суспільного життя. Усі
три грані — це невід'ємні атрибути суспільного розподілу праці, однак і
сам статус — теж породження такого розподілу. Адже він описує місце
індивіда в системі суспільного розподілу праці, що пронизує усе суспіль-
ство. Разом з тим завдяки тривимірювальній формі суспільного життя наші
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"цеглинки" щільніше прилягають одне до одного, утворюючи єдине ціле.
Грані даних "цегаинок" з'єднуються між собою найміцнішим "цементом" —
соціальними нормами, оскільки вони "замішані" на законах, звичаях і тради-
ціях. За їхнім дотриманням ретельно стежить будь-яке суспільство за допомо-
гою інституту соціального контролю. Таке "будівництво" тягнеться повіль-
но — цілими століттями — зате "будинок" виходить дуже міцним. А там, де
поспішають, складають закони на швидку руку, придумують штучні звичаї й
обряди, абияк розподіляють права й обов'язки, нарешті, не стежать за до-
триманням відповідальності усіма посадовими особами, включаючи най-
вищих, міцний суспільний фундамент створити практично неможливо.

6.3. Характеристика основних концепцій
соціальної структури суспільства

В соціології, як вже відзначалося, поняття "соціальна структура сус-
пільства " вживається в широкому і вузькому значеннях. У широкому зміс-
ті— це будівля суспільства в цілому, система зв'язків між усіма його
основними елементами. При такому підході соціальна структура харак-
теризує усі численні види соціальних спільнот і відносини між ними. У
вузькому — термін "соціальна структура суспільства " застосовується
лише до соціально-класових і соціально-групових спільностей. Соціаль-
на структура у вузькому змісті — це сукупність взаємозалежних і взаємо-
діючих один з одним класів, соціальних шарів, прошарків і груп.

Аналіз свідчить, що в соціології існує безліч теорій і концепцій соціаль-
ної структури суспільства. Історично однією з перших виникла марксист-
ська концепція, у якій провідне місце приділяється соціально-класовій
структурі суспільства. Соціально-класова структура суспільства, відповід-
но до марксистського підходу, являє собою взаємодію трьох основних
елементів: класів, суспільних прошарків і соціальних груп. Ядром соціаль-
ної структури тут є класи. Наявність класів у суспільстві відзначалося
багатьма вченими на початку XIX століття. Зокрема, це поняття широко
використовували французькі історики Ф. Гізо і О. Т'єрн, англійський еко-
номіст А. Сміт, а також французький політеконом Д. Рікардо.

Однак найбільш повний розвиток учення про класи одержало в соціо-
логії марксизму, де К. Маркс і Ф. Енгельс обгрунтували економічні при-
чини виникнення класів. Вони стверджували, що розподіл суспільства на
класи є результатом суспільного поділу праці і формування приватновлас-
ницьких відносин. Процес утворення класів відбувався двома шляхами:
по-перше, шляхом виділення в родовій громаді експлуататорської верхівки,
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що спочатку складалася з родової знаті, і, по-друге, шляхом обертання у
рабство військовополонених, а також зубожілих одноплемінників, що
попадали в боргову кабалу. Такий вузький, сугубо економічний підхід до
класів був зафіксований й у визначенні сутності даного поняття, а також у
визначенні основних ознак поняття "класи ". Класи — це "великі групи
людей, що розрізняються за їхнім місцем в історично визначеній системі
суспільного виробництва, за їх відношенням (здебільшого закріпленому й
оформленому у законах) до засобів виробництва, за їхньою роллю в суспіль-
ній організації праці, а відтак і за способом одержання і розмірами тієї
частки суспільного багатства, яким вони розраховують". Класи — це такі
групи людей, з яких одна може привласнювати собі працю іншої завдяки
неоднаковості їх місця у визначеному укладі суспільного господарства.

Таким чином, відповідно до марксистської концепції, головна ознака
класу — це відношення до засобів виробництва і власності (володіння чи
неволодіння) — визначає роль класів у суспільній організації праці (ке-
руючі і керовані), у системі влади (пануючі і підлеглі), їхній добробут
(багаті і бідні), а боротьба класів служить рушійною силою суспільного
розвитку. Крім цього, відповідно до марксистського учення про класи,
вони поділяються на основні і неосновні. Основними є класи, існування
яких безпосередньо випливає з пануючих у даній суспільно-економічній
формації економічних відносин, перш за все відносин власності: раби і
рабовласники, селяни і феодали, пролетарі і буржуазія. Неосновні — це
залишки колишніх класів у новій суспільно-економічній формації, або ті
класи, що лише зароджуються, та прийдуть на зміну основним і складуть
таким чином основу класового розподілу в новій суспільній формації.

Крім основних і неосновних класів структурними елементами суспіль-
ства є також суспільні (соціальні) шари, прошарки і верстви. Соціальні
шари (прошарки) — це проміжні чи перехідні суспільні групи, що не мають
яскраво вираженого специфічного відношення до засобів виробництва і,
отже, не володіють усіма ознаками класу. Вони можуть бути внутрішньо-
класовими (тобто складати частину класу) і міжкласовими. До перших
можна віднести велику, середню, дрібну, міську і сільську монополістичну
і немонополістичну буржуазію, промисловий і сільський пролетаріат,
робочу аристократію і т.д. Історичним прикладом міжкласових прошарків
є "третій стан" (у період визрівання перших буржуазних революцій в
Європі), який включав міське міщанство і ремісництво. У сучасному суспіль-
стві це інтелігенція. Міжкласові елементи соціальної структури суспільст-
ва, у свою чергу, можуть мати і своє внутрішнє членування. Так, інтеліген-
ція може розподілятися на пролетарську, дрібнобуржуазну і буржуазну.



1 1 4 Частина II. Суспільство як соціальна система

Таким чином, соціально-прошаркова структура не цілком збігається з
класовою. Використання поняття "соціальний прошарок", на думку марк-
систських соціологів, дозволяє конкретизувати соціальну структуру сус-
пільства, вказати на її різноманіття і динамізм.

Незважаючи на сугубо економічний підхід до визначення сутності кла-
сів у марксистській соціології, певна частина соціологів марксизму усві-
домлювала, що класи — це більш широкі соціальні утворення, а відтак,
концепція соціально-класової структури суспільства повинна містити в собі
політичні, духовні й інші зв'язки і відносини. При більш широкому підході
до інтерпретації соціальної структури суспільства з позицій марксистської
соціології значне місце приділяється поняттю "соціальні інтереси ". Інте-
реси — це реальні життєві прагнення індивідів, груп й інших соціальних
спільнот, якими вони усвідомлено чи неусвідомлено керуються у своїх діях
і які обумовлюють їхнє об'єктивне положення в соціальній системі. В соці-
альних інтересах знаходять найбільш узагальнене вираження актуальні
потреби представників тих чи інших соціальних спільностей. Усвідомлен-
ня інтересів в суспільстві відбувається завдяки процесу соціального порів-
няння, тобто зіставлення життєвого положення даної групи з життєвим
положенням інших соціальних груп. Водночас для розуміння сутності кла-
сів визначене значення має термін "докорінні соціальні інтереси ", що відби-
ває наявність у великих соціальних об'єднань життєво важливих інтересів,
які власне й визначають їхнє існування і суспільне становище.

На підставі вищевикладеного можна уточнити, що класи — це великі
соціальні групи, що розрізняються виходячи з їхньої ролі в усіх сферах
життєдіяльності суспільства, а також формуються і функціонують на осно-
ві докорінних соціальних інтересів. Тим часом класи мають і загальні
соціально-психологічні характеристики, ціннісні орієнтації, тобто свій "ко-
декс" соціальної поведінки. Адже кожна соціальна спільнота є суб'єктом
діяльності і відносин. Тому класи як соціально-політична спільність ма-
ють загальну для усіх своїх членів програму діяльності, що відповідає їх
докорінним інтересам і яку виробляють їхні ідеологи. Соціальні прошарки
при такому підході являють собою соціальні спільності, що поєднують
людей на основі будь-яких приватних інтересів.

Марксистському вченню про класи як основу соціальної структури сус-
пільства в сучасній західній соціології протистоять більш продуктивні
теорії соціальної стратифікації. Представники цих теорій стверджують,
що поняття "клас" придатне лише для аналізу соціальної структури попе-
редніх суспільств, у тому числі й індустріального, капіталістичного. Однак
у сучасному постіндустріальному суспільстві воно "не працює", оскільки
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в сучасних умовах на основі широкого акціонування, а також відходу основ-
них власників акцій із сфери управління виробництвом і заміни їх найма-
ними менеджерами, - відносини власності виявилися розмитими, вна-
слідок чого вони втратили свою колишню важливість і визначеність.

Тому представники теорій соціальної стратифікації вважають, що по-
няття "клас " у сучасному суспільстві має бути замінено поняттям "стра-
та " (від латинського зігаіит — шар або верства) чи поняттям "соціальна
група", а на зміну теорії соціально-класової будівлі суспільства повинні
прийти більш гнучкі теорії соціальної стратифікації.

В сучасній соціології соціальна стратифікація розуміється як роз-
ташування людей у статусній ієрархії зверху вниз за чотирма основними
критеріями нерівності: неоднакові доходи, рівень освіти, доступ до влади,
престиж професії [18, с.95—97].

При цьому в соціологічній науці прийнято виділяти й чотири основних
історичних типи соціальної стратифікації: рабство, касти, стани і класи.
Самий жорсткий тип — це рабство. Раб — людина, що є власністю іншої
людини. Така форма власності існувала лише один раз в людській історії.
Більш м'який тип — це касти. Приналежність до касти була довічною,
оскільки вона закріплювалася релігійно, а не економічно чи політично.
Власність на людину тут була відсутня. Касти були засновані на довічному
прикріпленні до однієї професії. Стани (рос.— сословия) — це юридичне
закріплення положення індивіда, де немає власності на людину. Перехід
індивіда з нижчого у вищий стан був можливий, при виняткових обстави-
нах, ще при його житті. Наприклад, купці (нижчий стан), купуючи дворян-
ські титули, переходили у вищий стан. Класи, що з'явилися пізніше від
усіх, знаменують собою перехід людства до відкритого суспільства. При-
належність до класу ніяк не оформляється, при цьому існує також вільний
перехід із одного класу в іншій, а своєрідним ліфтом наверх тут служать
гроші. Тому доход стає головним інструментом визначення соціально-еко-
номічного положення індивідів в суспільстві. Описана вище чотирьохмір-
на модель стратифікації характеризує класове, громадянське суспільство.

Взагалі термін "стратифікація" прийшов до соціології з геології, де
він означає розташування пластів землі по вертикалі. Соціологія уподібни-
ла будівлю суспільства будівлі землі і розмістила соціальні групи (страти)
також по вертикалі. Підставою для цього служать щаблі доходів: бідняки
займають нижчу сходинку, заможні групи населення — середню, а багаті —
верхню. Багаті займають самі привілейовані посади і самі престижні професії
в суспільстві. Як правило, їхня праця оплачується вище і пов'язана головним
чином з інтелектуальною діяльністю, виконанням управлінських функцій.
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Вожді, королі, царі, президенти, політичні лідери, великі бізнесмени, вчені
і діячі мистецтв складають еліту суспільства. До заможних прошарків, що
складають середній клас у сучасному суспільстві, відносять лікарів, юрис-
тів, викладачів, кваліфікованих службовців, середню і дрібну буржуазію.
До нижчих прошарків — некваліфікованих робітників, безробітних, жеб-
раків. Робітничий клас, відповідно до сучасних уявлень, складає самостій-
ну соціологічну групу, що займає проміжне положення між середнім і ниж-
чим класами.

Представники вищого класу також мають більш високий рівень освіти
і більший обсяг влади. Представники ж нижчого класу мають незначну вла-
ду, доходи і рівень освіти. Таким чином, до доходу як головного критерію
стратифікації сучасного суспільства додаються ще престиж: професії (занят-
тя), обсяг влади [рівень освіти. Уточнимо ці категорії більш детальніше.

Доход — це кількість грошових надходжень індивіда чи родини за ви-
значений період часу (місяць, рік). Доходом називають суму грошей, отри-
ману у вигляді зарплати, пенсій, допомоги, аліментів, гонорарів, відраху-
вань від прибутку. Доходи головним чином витрачаються людьми на під-
тримку власного життя, але якщо вони дуже високі, то накопичуються і
перетворюються в багатство.

Багатство — це накопичені доходи, тобто кількість наявних чи опре-
дмечених грошей. В другому випадку вони називаються рухомими (авто-
мобіль, яхта, цінні папери і т.п.), або нерухомим (будинок, твори мистец-
тва, скарб) майном. Звичайне багатство передається в спадщину. Спад-
щину можуть одержувати як працюючі, так і непрацюючі, а доход—тільки
працюючі. Крім цього, доход є у пенсіонерів і безробітних, але його не-
має у жебраків. Багаті можуть працювати і не працювати. У тому чи ін-
шому випадку вони є власниками, оскільки мають багатство. Головне над-
бання вищого класу — не доход, а накопичене майно. Частка зарплати
невелика. У середнього і нижчого класів головним джерелом існування
виступає доход, тому що у першого якщо і є багатство, то воно незначне,
а в другого його немає зовсім. Багатство дозволяє не трудитися, а його
відсутність змушує працювати заради зарплати.

Суть влади полягає у здатності нав'язувати свою волю всупереч ба-
жанню інших людей. У складному сучасному суспільстві влада інститу-
ціоналізована, тобто охороняється законами і традицією, оточена привіле-
ями і широким доступом до соціальних благ, дозволяє приймати життєво
важливі для суспільства рішення, у тому числі й закони, що вигідні як
правило вищому класу. В усіх суспільствах люди, що володіють тим чи
іншим видом влади — політичною, економічною, релігійною тощо —



Розділ 6. Соціальна структура суспільства 1 Т 7

складають інституціоналізовану еліту. Саме вона й визначає внутрішню
і зовнішню політику держави, направляючи її у вигідне для себе русло,
чого позбавлені інші класи.

Престиж — це повага, яким у суспільній свідомості користується та
чи інша професія, посада або рід заняття. Професія юриста престижніше
ніж професії сталевара чи сантехніка, посада президента комерційного
банку престижніше посади касира. Усі професії, заняття і посади, що існу-
ють у даному суспільстві, можна розташувати зверху вниз за сходинками
професійного престижу. Як правило, професійний престиж визначається
нами інтуїтивно, тобто приблизно. Але у деяких країнах, наприклад у США,
соціологи вимірюють його за допомогою спеціальних методів. Вони ви-
вчають суспільну думку, порівнюють різні професії, аналізують статистику
і у підсумку одержують точну шкалу престижу професій у суспільстві.

Крім того слід зазначити, що практично усі сучасні теорії соціальної
стратифікації базуються на уявленні , що страта (соціальна група) яв-
ляє собою реальну, емпірично фіксовану соціальну спільноту, яка поєд-
нує людей за якимись загальними позиціями чи загальними справами,
що призводить до конституювання даної спільноти в соціальній структурі
суспільства і протиставленню іншим соціальним спільнотам. Основу тео-
рій соціальної стратифікації складає таким чином принцип об'єднання
людей у групи і протиставлення їх іншим групам за статусними ознаками:
владними, майновими, професійними, освітніми тощо.

Отже, доход, влада, престиж і освіта визначають сукупний соціально-
економічний статус, тобто положення і місце людини чи соціальної групи
у суспільстві. В цьому випадку статус виступає узагальненим показни-
ком соціальної стратифікації. При цьому провідними західними соціоло-
гами пропонуються різні критерії вимірювання соціальної стратифікації.

Наприклад, німецько-англійський соціолог Р. Дарендорф запропону-
вав власну модель соціальної стратифікації, в основу якої поклав таке
поняття, як "авторитет ". На його думку, авторитет найбільш точно від-
биває відносини влади і боротьбу між соціальними групами за владу. Вихо-
дячи з цього Р. Дарендорф поділяє усе сучасне суспільство на керуючих і
керованих. У свою чергу, керуючих він поділяє на дві підгрупи: керуючих
власників і керуючих невласників, тобто бюрократів-менеджерів. Керо-
вана група також різнорідна. У ній він виділяє, принаймні, дві підгрупи:
вищу — "робочу аристократію" — і нижчу — низькокваліфікованих ро-
бітників. Між цими двома соціальними групами знаходиться проміжний
"новий середній клас" — продукт асиміляції робочої аристократії і служ-
бовців з панівним класом — управляючими.
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Американський соціолог Б. Барбер, у свою чергу, здійснив стратифі-
кацію суспільства за шістьма показниками: 1) престиж професії, влада і
могутність; 2) доход чи багатство; 3) освіта чи знання; 4) релігійна чи
ритуальна чистота; 5) положення родичів; 6) етнічна приналежність. Тим
часом французький соціолог А. Турен вважає, що в сучасному суспільст-
ві соціальна диференціація відбувається не стосовно власності, прести-
жу, влади, етносу, а стосовно доступу до інформації. Пануюче положення
займають ті люди, що мають доступ до найбільшої кількості інформації.

Серед інших теоретичних моделей соціальної стратифікації у західній
соціології найбільш відомою і продуктивною вважається модель американсь-
кого соціолога У. Уорнера [43, с.260-261], що явилася результатом досліджень,
проведених ним у 30-х роках XX ст. в США. Варто підкреслити, що усі сучас-
ні західні моделі класової структури суспільства в тому чи іншому ступені мі-
стять у собі елементи стратифікаційної моделі Уорнера. При проведенні дослі-
дження він і його колеги спочатку орієнтувалися на досить просту трирівневу
систему класового розподілу суспільства: вищий клас, середній клас, нижчий
клас.Однак результати дослідження показали, що більш доцільно усередині
кожного з цих укрупнених класів виділити ще й проміжні класи. У підсумку
стратифікаційна модель Уорнера отримала наступний остаточний вигляд.

1. Вищий-вищий клас складають представники впливових і багатих
династій, що володіють дуже значними ресурсами влади, багатства і прести-
жу в масштабах держави. їхнє положення настільки міцне, що практично
не залежить від конкуренції, падінь курсу цінних паперів та інших соціаль-
но-економічних змін у суспільстві. Дуже часто представники цього класу
навіть не знають точно розмірів своїх "імперій".

2. Нижчий-вищий клас складають банкіри, відомі політики, власни-
ки великих фірм, що досягай вищих статусів у ході конкурентної бороть-
би чи завдяки різним особистим якостям. Вони не можуть бути прийняті
у вищий-вищий клас, тому що або вважаються вискочками (з погляду
представників вищого-вищого класу), або не мають достатнього впливу
в усіх сферах діяльності даного суспільства. Представники цього класу,
як правило, ведуть жорстку конкурентну боротьбу і залежать від політич-
ної й економічної ситуації у суспільстві.

3. Вищий-середній клас включає процвітаючих бізнесменів, найманих
керуючих фірмами, видатних юристів, лікарів, спортсменів і наукову еліту.
Представники цього класу не претендують на вплив у масштабах держави,
однак у вузьких сферах діяльності їх положення достатньо міцне і стійке.
У своїх сферах діяльності вони користуються високим престижем. Про
представників даного класу зазвичай говорять як про багатство нації.
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4. Нижчий-середній клас складають наймані робітники — інженери,
середні і дрібні чиновники, викладачі, науковці, керівники підрозділів на під-
приємствах, висококваліфіковані робітники і т.д. В даний час цей клас у роз-
винутих західних країнах найбільш чисельний. Основні його устремління —
це підвищення статусу в рамках даного класу, успіх і кар'єра. У зв'язку з цим
для представників даного класу дуже важливим моментом є економічна, со-
ціальна і політична стабільність у суспільстві. Виступаючи за стабільність,
представники цього класу є основним джерелом підтримки існуючої влади.

5. Вищий-нижчип клас складають в основному наймані робітники,
що створюють прибавочну вартість у даному суспільстві. Будучи в бага-
тьох відношеннях залежним від вищих класів стосовно одержання засо-
бів для існування, цей клас протягом усього періоду свого існування бо-
ровся за поліпшення умов життя. У ті моменти, коли його представни-
ки усвідомлювали свої інтереси і згуртовувалися для досягнення цілей,
умови їхнього існування значно поліпшувалися.

6. Нижчий-нижчип клас складають злиденні, безробітні, бездомні,
іноземні робочі й інші представники маргінальних груп населення.

Досвід використання стратифікаційної моделі Уорнера показав, що у
представленому вигляді вона в більшості випадків неприйнятна для кра-
їн Східної Європи, Росії й України, де в ході історичних процесів склада-
лася інша соціальна структура, існували принципово інші статусні групи.
Однак в даний час у зв'язку зі змінами, що відбуваються в нашому суспі-
льстві, багато елементів стратифікаційної моделі Уорнера можуть бути
використані для дослідження складу соціальних класів в Україні. Напри-
клад, соціальна структура українського суспільства, виходячи з соціоло-
гічних досліджень Н. Римашевської [43, с.260-261], у загальному вигляді
може бути представлена у такий спосіб.

1. "Загальноукраїнські елітні групи ", які поєднують у свої руках воло-
діння власністю у розмірах, зрівняних із найбільшими західними станами, а
також володіють засобами владного впливу на загальнонаціональному рівні.

2. "Регіональні і корпоративні еліти ", які володіють значним за укра-
їнськими масштабами станом і впливом на рівні регіонів і цілих галузей
або секторів економіки.

3. Український "верхній середній клас ", який володіє власністю і дохо-
дами, що забезпечують західні стандарти споживання, а також домагання-
ми на підвищення свого соціального статусу і орієнтується на сформовану
практику й етичні норми господарських взаємин.

4. Український "динамічний середній клас ", який володіє доходами, що
забезпечують задоволення середньоукраїнських і більш високих стандартів
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споживання, а також характеризується відносно високою потенційною адап-
тивністю, значними соціальними домаганнями і мотиваціями і орієнтацією
на легальні способи її прояву.

5. "Аутсайдери ", які характеризуються низькою адаптацією і соціаль-
ною активністю, невисокими доходами й орієнтацією на легальні способи
їх одержання.

6. "Маргінали", які характеризуються низькою адаптацією, а також
асоціальними і антисоціальними установками у своїй соціально-еконо-
мічній діяльності.

7. "Криміналітет ", який володіє високою соціальною активністю та
адаптивністю, але при цьому цілком свідомо і раціонально діючий всупе-
реч легальним нормам господарської діяльності.

Можна помітити, що стратифікаційна модель Римашевсьої багато в чому
схожа із моделлю Уорнера. Передусім це відзначається у відношенні зна-
чення "динамічного середнього класу", який у сучасній Україні знаходить-
ся в стадії формування, що в значній мірі визначає наявність соціальної
нестабільності в нашій країні. У той же час, якщо вдасться підтримувати в
Україні такий тип соціальної динаміки, орієнтуючи його на поступовий
перехід соціальних очікувань у відповідні статусні позиції, рівень доходів,
то це буде означати, що "динамічний середній клас" почне більш активно
трансформуватися в класичну опору стабільності і соціального порядку.

Крім того варто підкреслити, що сучасні теорії соціальної стратифіка-
ції, які висувають ті чи інші критерії розподілу суспільства на соціальні
верстви (групи), служать, у свою чергу, методологічною основою для фор-
мування теорії соціальної мобільності (чи соціального переміщення).

Соціальна мобільність — це зміна індивідом чи групою свого соціаль-
ного статусу, тобто місця, займаного в соціальній структурі суспільства.
Термін "соціальна мобільність" був введений в соціологію в 1927 р. ві-
домим американським соціологом російського походження П. Сорокіним.
Він розглядав соціальну мобільність як будь-яку зміну соціального стану,
а не тільки як перехід осіб і родин з однієї соціальної групи в іншу. Відпо-
відно до поглядів П. Сорокіна, соціальна мобільність означає переміщення
за соціальними сходинками у двох напрямках: 1) вертикальному — рух
нагору і вниз (коли соціальний статус змінюється); 2) горизонтальному
— пересування на тому ж самому соціальному рівні (тобто без зміни со-
ціального статусу) [38].

Тим часом вертикальна мобільність також буває двох видів — висхідна
і низхідна. Вона припускає зміну людиною протягом життя високого статусу
на низький чи навпаки. Переміщення людини зі статусу водопровідника
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на більш високий статус президента корпорації, як і зворотний рух, є прик-
ладом вертикальної мобільності. А горизонтальна мобільність має на
меті зміну людиною протягом свого життя одного статусу на інший, але
еквівалентний колишньому. Наприклад, індивід був спочатку водопровід-
ником, а потім став теслею.

Останнім часом в соціології виділяють ще одну — третю форму —
міжпоколінну мобільність. Це зміна статусів синів щодо їхніх батьків.
Наприклад, син водопровідника стає президентом корпорації чи навпа-
ки. Міжпоколінна мобільність, є більш важливою, ніж вертикальна і го-
ризонтальна. Саме її масштаб свідчить про те, до якого ступеня існуюча в
даному суспільстві нерівність переходить від одного покоління до іншо-
го. Якщо міжпоколінна мобільність невелика, то це означає, що в даному
суспільстві нерівність пустила глибокі корені, а шанси людини змінити
свою долю залежать не від нього самого, а визначені із народження. У
випадку значної міжпоколінної мобільності люди досягають нового ста-
тусу завдяки власним зусиллям незалежно від обставин, що супроводжу-
ють їхнє народження.

Необхідно зазначити, що проблемам соціальної мобільності присвя-
чується багато конкретно-соціологічних досліджень у різних країнах сві-
ту. Дані про соціальну мобільність цілком виразно дозволяють судити про
ступінь відкритості суспільства, його демократичності. Адже людям важ-
ливо знати, у якому ступені те чи інше суспільство надає можливість для
просування індивідів і поколінь з нижчих статусних категорій у вищі, яким
шляхом формується правляча еліта суспільства, а також чи є можливість
проникнення в правлячу еліту індивідів з інших соціальних груп.

Отже, соціально-класова структура будь-якого суспільства будується
на підставі соціальної нерівності з урахуванням такої характеристики, як
гетерогенність. Гетерогенність (від грецького кеіегоз — другий, інший і
%еппйо — поряд, створюю) — це слідування нормам і правилам, що уста-
новлені іншими особами, тобто несамостійність на протилежність авто-
номії. При цьому система соціальної нерівності формується виходячи з
базових параметрів суспільства, до яких відносяться доход, походження,
посада, влада, освіта й інші рангові показники. Близькість соціальних
статусів приводить до утворення соціальних верств, прошарків, що ма-
ють різні установки, норми поведінки, ідеали тощо.

У свою чергу, соціальні верстви (прошарки) можна об'єднати в соціаль-
ні класи, що мають визначене відношення до засобів виробництва, власну
субкультуру і можливості для заняття більш престижних соціальних ста-
тусів. Класова структура суспільства володіє унікальними специфічними
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рисами і піддана змінам у ході суспільного розвитку. Однак фун-
даментальні дослідження соціальної стратифікації українського суспіль-
ства (на відміну від західних суспільств) у даний час вкрай утруднені,
по-перше, через велику динаміку суспільних процесів і, по-друге, через
недостачу відповідних засобів на регулярне проведення досліджень соці-
альної структури українського суспільства.

ІР^3 Резюме

1. Соціальна структура суспільства є частиною його як соціальної систе-
ми, що поєднує в собі два компонента: перший — це соціальний склад,
тобто певний набір елементів даної структури, серед яких виділяють
різні за типами соціальні спільності і групи людей, а другий — це со-
ціальні зв'язки, тобто певний набір зв'язків цих елементів, що розріз-
няються як за масштабами розповсюдження їхньої дії, так і за їхніми
значеннями в характеристиці соціальної структури суспільства на ви-
значеній стадії його функціонування і розвитку.

2. Соціальна структура суспільства являє собою стійкий зв'язок елемен-
тів у суспільній системі, який означає об'єктивний (тобто реальний)
розподіл суспільства на окремі соціальні спільноти (класи, стани, про-
шарки, верстви, групи) і, в той же час вказує на різне соціальне поло-
ження людей по відношенню один до одного, виходячи із численних
критеріїв.

3. Основними елементами соціальної структури є індивіди (люди) та їх
групи, що займають визначені соціальні позиції (статуси) у суспільст-
ві та виконують в ньому визначені соціальні функції (ролі). На основі
статусно-рольових ознак відбувається об'єднання індивідів у групи та
інші соціальні спільності.

4. Соціальний статус — це соціальне положення (стан) людини в суспіль-
стві, яке у свою чергу є узагальненою характеристикою, що охоплює
професію, економічне становище, політичні можливості і демографічні
ознаки людини. Розрізняють два основних види статусу людини —
особистий і соціальний. Особистий статус — це положення, яке за-
ймає людина в малій (або первинній) соціальній групі в залежності
від своїх індивідуальних якостей, а соціальний — це положення лю-
дини, яке вона автоматично займає як представник великої соціаль-
ної групи (професійної, класової, національної). Соціальний статус
відіграє важливу роль серед незнайомих, а особистий — серед зна-
йомих людей, що й складають первинну або малу соціальну групу. """І
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ІҐ1 Існують й інші види статусу, такі як природжений, досяжний, припису-
I— ваний і змішаний. Природженим є біологічно успадкований статус (стать,

національність, раса), а приписуваним — це коли людина із ним народ-
жується, але котрий призначається їй за певним проміжком часу (так, син
короля після визначеного віку успадковує корону від батька). Досяжним
вважається такий статус, який людина отримує (досягає) завдяки влас-
ним зусиллям, бажанню, вільному вибору або здобуває його в результаті
удачі чи везіння (менеджер, професор тощо). Що стосується змішаного
статусу, то він має ознаки як приписуваного, так і досяжного (наприклад,
звання професора є досяжним статусом, але згодом перетворюється в
приписуваний, тому що вважається довічним, хоча і ненаслідуваним). '
Ще однією категорією, що відображає динамічну або поведінкову сто-
рону соціального статусу — є категорія "соціальна роль" — що являє
собою модель поведінки людини, орієнтовану на конкретний соціаль-
ний статус.При цьому вимоги і норми поведінки приписуються сус-
пільством заздалегідь. За правильне виконання своєї ролі індивід ви-
нагороджується, а за неправильне — карається.

Таким чином від власника конкретного статусу люди очікують, що він
буде відігравати цілком визначену роль, відповідно до визначених прав,
обов'язків і вимог.

6. Немає статусу без ролі, як і немає ролі без статусу. Кожний соціальний
статус (а їх у суспільстві сотні тисяч) — це порожній осередок на зра-
зок осередку у бджолиних стільниках. Усі осередки скріплені між со-
бою у суспільстві функціонально — взаємними правилами і обов'язка-
ми. Якщо розшарувати усю безліч порожніх осередків, скріплених один
з одним на площині, то одержимо соціальну структуру суспільства.

7. Соціальна структура суспільства будується за "принципом" один ста-
тус — один осередок". Коли осередки заповнюються людьми, то ми
одержуємо для кожного статусу по одній великій соціальній групі. Су-
купність великих соціальних груп (тобто заповнених людьми стату-
сів) вказує на соціальний склад населення.

8. Якщо великі соціальні групи в суспільстві розшарувати по вертикалі і
розмістити їх за ступенем соціальної нерівності (різними доходами,
доступом до влади, рівнем освіти і престижем професій), то отримає-
мо соціальну стратифікацію. Стратифікація суспільства складається
з тих же статусів, але розташованих по "поличках" (стратах) зверху вниз
і згрупованих за демографічними, сімейно-родинними, економічними,
професійними, політичними, релігійними, територіально-поселенськи-
ми і іншими ознаками.
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9. Зазначені групи статусів утворюють такі підструктури соціальної стру-
ктури суспільства, як економічну, політичну, демографічну, професій-
ну, сімейно-родинну, територіально-поселенську, релігійну. Кожну з
цих структур можна розглядати і як інституціональні сфери. Сімейно-
родинна структура утворює інститут сім'ї і шлюбу; професійна і еко-
номічна (як найбільш чисельні і різнорідні) — утворюють відразу де-
кілька соціальних інститутів: держава, право, виробництво, освіта;
релігійна — інститут релігії. Тільки демографічна і територіально-
поселенська структури не утворюють соціальних інститутів.
Таким чином соціальна структура, соціальна стратифікація і соціаль-
ні інститути, як фундаментальні категорії соціології, виявляються тіс-
но пов'язаними між собою завдяки соціальним статусам і ролям. Од-
нак загальним для усіх них історичним механізмом виступає суспіль-
ний розподіл праці, поглиблення і спеціалізація якого створили усе
розмаїття соціальних статусів і ролей.

10. В соціології існує багато теорій і концепцій соціальної структури сус-
пільства. Однак історично першою із них виникла марксистська кон-
цепція, де провідне місце займає соціально-класова структура суспіль-
ства, що являє собою взаємодію трьох основних елементів: класів,
суспільних прошарків (верств) і соціальних груп. Ядром — цієї струк-
тури виступають класи — великі соціальні групи, що виникли в ре-
зультаті суспільного розподілу праці і формування приватновласниць-
ких відносин. Відповідно до марксистської концепції головна ознака
класу — це відношення до засобів виробництва і власності, що визна-
чає їх роль у суспільному розподілу праці, системі влади, їх добробут,
а боротьба класів виступає рушійною силою суспільного розвитку.

11. В сучасній західній соціології, на відміну від марксистської теорії про
класи, виникли більш продуктивні теорії соціальної стратифікації,
представники яких вважають, що поняття "клас" у сучасному суспіль-
стві має бути змінено поняттям "страта" або соціальна група, а на змі-
ну теорії соціально-класової будівлі суспільства мають прийти більш
сучасні стратифікаційні теорії, що краще пояснюють соціальну струк-
туру сучасного постіндустріального суспільства.

12. Соціальна стратифікація суспільства, в контексті теоретичних засад
сучасної західної соціології, розуміється як розшарування людей у ста-
тусній ієрархії зверху вниз за чотирма основними критеріями соціа-
льної нерівності: неоднакові доходи, рівень освіти, доступ до влади,
престиж професії. Основу теорій соціальної стратифікації таким чи-
ном складає принцип об'єднання людей у соціальні страти (групи) і
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протиставлення їх іншим групам за майновими, владними, освітніми
і професійними статусними ознаками що власне і відображає соціаль-
ну структуру сучасного суспільства.

13.Серед численних теоретичних моделей соціальної стратифікації най-
більш продуктивною вважається модель американського соціолога У.
Уорнера, який просту трирівневу систему класового розподілу захід-
ного суспільства: вищий клас, середній клас, нижчий клас доповнив
проміжними класами усередині кожного із цих рівнів.

14. Багато елементів стратифікаційної моделі У. Уорнера можуть бути ви-
користані для аналізу соціальної структури сучасного українського су-
спільства, яка внаслідок трансформаційних процесів ще не здобула
остаточного вигляду і може бути представлена у такий спосіб: 1) зага-
льноукраїнські елітні групи; 2) регіональні і корпоративні еліти; 3)
український верхній середній клас; 4) український динамічний серед-
ній клас; 5) аутсайдери; 6) маргінали; 7) криміналітет.

15. Концептуальні засади соціальної стратифікації служать методологіч-
ною основою теорії соціальної мобільності, яка пояснює зміни у соці-
альній структурі сучасного суспільства. Соціальна мобільність, на дум-
ку засновника цієї теорії П. Сорокіна, означає зміну соціального стану
індивідів і родин, тобто їх переміщення із однієї соціальної групи в
іншу за соціальними сходинками у двох напрямах: 1) вертикальному
— рух нагору і вниз із зміною соціального статусу; 2) горизонтально-
му — переміщення на тому ж соціальному рівні без зміни соціального
статусу. Останнім часом дослідники виділяють ще одну форму — між-
поколінну мобільність, яка характеризує зміну соціальних статусів ді-
тей відносно їхніх батьків.
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Розділ 7. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК
СУЦІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАСВОЄННЯ

СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ

[ІЬ§П В результаті вивчення цього розділу

Ви повинні вміти:

/ пояснити, що таке соціалізація й у чому її сутність;
•'• / показати, які існують погляди соціологів на соціа-

лізацію;
/ розкрити природу процесу соціалізації і назвати
його основні етапи;
/ пояснити сутність основних сучасних моделей
соціалізації і вміти розрізняти їх;
/ порівняти можливості однорівневого і багаторівне-
вого підходів до дослідження процесів соціалізації.

7.1. Сутність процесу соціалізації

Поняття "соціалізація " (від латинського зосіаііз — суспільний) усе актив-
ніше використовується як наукова категорія представниками широкого спек-
тра наук — філософії, соціології, психології, політології, педагогіки й інших.
Виникнення цього поняття в американській і французькій соціології відно-
сять до кінця XIX століття і пов'язують з іменами американського соціолога
Ф. Гіддінгса (1855-1931) і французького соціолога/^ Тарда (1843-1904).

Під соціалізацією в сучасній соціології зазвичай розуміють процес
засвоєння індивідом зразків поведінки, психологічних механізмів, соціаль-
них норм і цінностей, необхідних для успішного функціонування індивіда
в даному суспільстві [ЗО, с.686-687]. Іншими словами, мова йде про при-
дбання і нагромадження в процесі соціалізації індивідуального соціаль-
ного досвіду, необхідного для нормальної життєдіяльності та взаємодії із
соціальним оточенням в суспільстві.

Соціалізація охоплює всі процеси залучення до культури, комунікації
і навчання, за допомогою яких людина набуває соціальну сутність і здат-
ність брати участь у соціальному житті. У статті І. Кона і В. Ольшанського
соціалізація визначається як "процес, у ході якого людська істота з визна-
ченими особистісними задатками здобуває якості, необхідні їй для життє-
діяльності" [6, с.67]. На відміну від близьких до категорії "соціалізація"
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таких понять, як "розвиток" і "виховання", вона охоплює процес і резуль-
тати взаємодії індивіда з усією сукупністю соціальних впливів. Таким
чином соціалізація виступає як процес взаємодії індивіда із соціальним
оточенням. У цьому бачиться певний відхід від розуміння пасивної ролі
індивіда в процесі соціалізації.

У цьому зв'язку Н. Андрєєнкова [1, с.43-^5] у дослідженні соціалізації як
процесу становлення людини як суспільної істоти виділяє аспекти, важливі з
погляду соціальних контактів індивіда з оточуючими її людьми. З цих пози-
цій у структуру соціалізації вона включає: соціальне пізнання, оволодіння
визначеними навичками практичної діяльності, інтеріалізація визначених
норм, позицій і ролей, вироблення ціннісних орієнтацій і установок, а також
включення людини в активну творчу діяльність. Поряд І цим авторка чітко
визначає свою позицію стосовно взаємодії процесів соціалізації і виховання.

Соціалізація містить у собі таким чином і виховання. Цілеспрямована
дія на індивіда задля прищеплювання йому визначених навичок, понять
доповнюється при цьому практикою соціальної діяльності індивіда, учас-
тю його в різних неформальних групах і т.п. Справедливо відзначається
велика автономія індивіда в процесі соціалізації. Будучи продуктом сус-
пільства, він вільний самостійно вибирати ті чи інші цінності й установ-
ки, орієнтуючись не тільки на загальні регулятивні принципи середови-
ща, але й на власні схильності. У ході соціалізації індивід грає як пасивну
роль (засвоєння соціального досвіду, сприйняття цінностей і ін.), так і
активну роль (вироблення визначеної системи орієнтацій, установок і т.п.).
І хоча ця активність зосереджена лише на самовдосконаленні і не поши-
рюється на середовище соціалізації, не можна не погодитися з тверджен-
ням авторки, що соціалізація "немислима без активної участі самої лю-
дини в процесі освоєння соціального досвіду і культури" [1, с.44].

Російський соціолог В. Харчева, у свою чергу, справедливо відзначає,
що в процесі соціалізації людина в силу властивої їй соціальної активно-
сті при взаємодії із середовищем не просто засвоює його вимоги, але й
змінює це середовище, впливає на нього [28, с і58] .

Аналіз сучасної соціологічної літератури дозволяє зробити деякі ви-
сновки й узагальнення. Зокрема, відзначається тенденція врахувати всю
сукупність соціальних і психологічних процесів, за допомогою яких здій-
снюється соціалізація — як контрольованих, цілеспрямованих, так і сти-
хійних, спонтанних. Деякі автори розуміють ці процеси як взаємодію.

Як зміст і результат процесу соціалізації визнаються засвоєння системи
знань, норм і цінностей, соціального досвіду, соціальних якостей і рис, соці-
альних ролей, зразків і психологічних механізмів поведінки (див. рис. 7.1).

5 Соціологія
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Рис.7.1. Феномени соціалізації людини

Деякі автори намагаються об'єднати сукупність цих ознак у такому
інтегральному понятті, як "соціальність", хоча можливості його викорис-
тання викликають сумнів через передбачувані складності з його якісними
і кількісними вимірами. В той же час аналіз показує, що практично всі
автори визнають в якості основних інститутів соціалізації систему освіти
і виховання. Виховання є провідним і визначальним початком соціалізації,
ядро якого складає процес передачі накопичених минулими поколіннями
знань і культурних цінностей, тобто освіту (див. рис.7.2).

Неформальні
об'єднання

Рис. 7.2. Інститути соціалізації людини
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Варто зазначити, що процес соціалізації продовжується протягом всьо-
го життя індивіда і включає в себе такі стадії — дотрудову, трудову і після-
трудову. Загальним є визнання того, що соціалізація носить діяльнісний
характер і головний критерій її успішності є вільне функціонування інди-
віда в суспільстві. І, нарешті, загальновизнаною у вітчизняній літературі
стає активність індивіда в процесі соціалізації. Головний висновок су-
часної теорії соціалізації: " особистість, що формується — не об'єкт яки-
хось зовнішніх впливів, а активний суб'єкт саморозвитку [9, с.31].

Таким чином, соціалізація являє собою складний і багатогранний про-
цес, що вивчається різними науками (від історії і психології до педагогі-
ки, етнографії і філософії), кожна з яких досліджує свій аспект. Соціоло-
гія, зокрема, вивчає даний процес у наступних аспектах:

1) соціокультурному (тобто соціалізація поколінь у конкретно-істори-
чних умовах);

2) біосоціогенетичному (тобто соціалізація індивідів у визначених
соціально-економічних умовах);

3) генетико-віковому (тобто вікова соціалізація в умовах конкретного
суспільства).

Важливо підкреслити, що процес соціалізації відбувається як стихійно,
так і цілеспрямовано під впливом безлічі посередників, тобто суспільних
структур і інститутів, роль яких по-різному виявляється на різних етапах
і стадіях соціалізації. Серед посередників соціалізації людини виділяються
такі, як родина, родичі і друзі, навчальні заклади, трудові, спортивні та
інші колективи, суспільно-політичні і культосвітні організації, засоби ма-
сової інформації, література, мистецтво і т.ін.

В основі механізму соціалізації лежить перш за все активно-перетво-
рювальна діяльність людини, за допомогою якої відбувається її включен-
ня в життя і культуру суспільства, формування соціальних зв'язків, за-
своєння загальних способів практичної діяльності, розвиток свідомості і
самосвідомості, систем соціальної орієнтації.

Отже, і це необхідно особливо відзначити, соціалізація за своєю суттю
є процесом взаємо- і самореалізації особистості в ході її активної трудо-
вої діяльності. Тут важливо вказати, що соціалізація особистості — не
просто односпрямовании процес її навчання соціальним ролям (така точка
зору переважає в деяких концепціях західної соціології), але й процес
взаємовпливу. Можливість такого впливу закладена в наявності визначе-
ної волі для активності особистості, що реалізується у різноманітних варі-
антах інтеракції особистості в ході соціалізації. Різноманітним є й поєд-
нання основних сил, що впливають на цей процес.Це і фізичні, і психічні,
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і соціальні особливості людини. Це і несхожість навколишнього середови-
ща. Це і різний індивідуальний соціальний досвід, і різний культурний рі-
вень особистості. Під впливом розмаїтості і багатогранності кожного з видів
у конкретних варіантах взаємодії формуються власне унікальні особистості
з індивідуальними особливостями реалізації моделей соціалізації.

7.2. Характеристика сучасних моделей
соціалізації

В основу кожної моделі соціалізації покладена та чи інша теорія соці-
алізації. Сучасний американський соціолог Н. Смелзер систематизував
їх у чотири основні групи.

1. Теорія розвитку особистості (Ч. Кулі, Дж. Г. Мід).
2. Психоаналітичні теорії (3. Фрейд, Е. Еріксон).
3. Теорія розвитку пізнання (Ж. Піаже).
4. Теорія морального розвитку (Л. Колберг).
Розглянемо коротко сутність основних моделей кожної із запропоно-

ваних груп теорій соціалізації.
Однієї з розповсюджених моделей, джерела якої лежать у теорії пси-

хоаналізу 3. Фрейда, є розуміння соціалізації як розвитку особистісного
контролю. Основна ідея, на якій побудована ця модель, полягає у визнанні
людей ще від народження асоціальними, внаслідок уроджених агресив-
них інстинктів. Тому соціалізація носить конфліктний характер і вимагає
не тільки особистісного, але і суспільного контролю [27].

Однак дана модель, заснована на визнанні незмінності людської при-
роди, залишає мало можливостей для виховного впливу, орієнтуючись
більше на соціальні санкції. Більш того, сукупність подібних санкцій і
засобів, орієнтованих на придушення одних і розвиток інших, "суспіль-
но корисних" інстинктів, рефлексів, і може видаватися за "виховання".
Як не дивно, але елементи подібної моделі соціалізації, що майже пов-
ністю заперечувалися радянською наукою як властиві тільки для буржу-
азного суспільства, залишили глибокий слід і у вітчизняній педагогіці.
Чого коштує, наприклад, визнання в одній із брошур у якості значимих
для формування "нової людини" рефлексу нападу й оборони, рефлексу
боротьби за існування, соціального рефлексу — колективної боротьби за
життя, рефлексу наслідування і пристосування, а також статевого рефлексу.
Методичні роз'яснення при цьому уточнюють: "Уроджений рефлекс
нападу й оборони шляхом виховання ми повинні по'єднати з класовою
боротьбою" [5, с.9-10].
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Разом з тим прихильники даної моделі бачили можливості зміни як
індивіда, так і суспільства в сполученні психоаналітичної гарантії з адек-
ватною соціалізацією особистості, забезпечити яку, на наш погляд, може
тільки виховання, що корегує процес соціалізації. У цьому зв'язку на-
вряд чи можна вважати вичерпними можливості цієї моделі для соціалі-
зації розумово відсталих дітей.

Поряд з моделлю "особистого контролю" (3. Фрейд) і моделлю
"рольового тренінгу" (Т. Парсонс) у західній соціології дуже поширена
модель "соціального вчення ", представлена більшістю різновидів біхе-
віоризму (Дж. Доллард, Б. Скіннер, Р. Уолтерс і ін.), яка заснована на
відомій формулі "стимул — реакція". Ця модель під соціалізацією розу-
міє "модифікацію" людської поведінки шляхом "дозування" стимулів,
тобто дотримання визначених пропорцій покарання і заохочення для
одержання бажаної реакції (поведінки) [24]. При удаваній зовнішній при-
вабливості і реальності подібні методи "соціальної інженерії", що ціл-
ком придатні для дресирування білих пацюків і інших тварин, навряд
чи можуть бути застосовні для нормального, а не репресивного вихо-
вання людини.

Ще одна модель, яка набула поширення в західній соціології, а саме
модель "міжособистісного спілкування ", розглядає соціалізацію як про-
цес і результат групового впливу на особистість, здійснюваного шляхом
міжособистісного спілкування, що відбувається відповідно до об'єктив-
них законів, закріплених в системі соціальних ролей. Прихильники даної
моделі (Ч. Кулі, Дж. Мід і ін.), яка називається "Я-теорія ", чи теорія
"дзеркального Я"', думають, що особистість виростає з безлічі інтерак-
цій людей з навколишнім світом, у результаті яких вона навчається диви-
тися на себе очима інших, тобто мислити про себе як і про інших, а також
розуміти поведінку інших людей.

Певний інтерес для організації процесу соціалізації має положення
Дж. Міда, одного з розробників даної концепції, про три стадії соціалі-
зації. На першій з них — імітації — діти копіюють поведінку дорослих,
не завжди розуміючи її. На другій — стадії рольових ігор — діти, викону-
ючи в іграх дорослі ролі, "приміряють" їх на себе, учаться надавати своїм
думкам і діям ті ж значення, що й дорослі. На третій, завершальній ста-
дії — колективних ігор — дитина до розуміння очікувань окремих людей
додає групові очікування. Оволодіння правилам рольових і колективних
ігор підготовлює дітей до виконання правил гри в суспільстві, що закріп-
лені в законах і нормах. Тим самим здобувається почуття соціальної іден-
тичності [14].
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Акцент на розвитку інтелекту, важливості оволодіння мовою в проце-
сі соціалізації дозволяє віднести до прихильників цієї моделі і представ-
ників психологічної школи Л. Виготського. Проблема соціалізаціїрозгля-
дається ним в зв'язку з формуванням особистості в процесі взаємодії і
взаємовпливу соціальних груп, колективів і особистості. Процес соціалі-
зації з цих позицій характеризується як поступове розширення, у міру
придбання індивідом соціального досвіду, сфери його спілкування і дія-
льності, як процес розвитку і саморегуляції, становлення самосвідомості
й активної життєвої позиції [19, с.350].

Подальший розвиток ця модель одержала у різних напрямках групо-
вої психотерапії, заснованої на використанні групових моделей, "які ак-
центують створення безпосереднього життєвого досвіду для навчання й
особистісного зросту" [20, сі4]. Учасники спеціально створюваних і пра-
цюючих під керівництвом провідного психолога малих груп включають-
ся у своєрідний досвід спілкування підвищеної інтенсивності. Метою спіл-
кування є надання допомоги в самовдосконаленні, а також у подоланні
труднощів на шляху соціалізації.

Ця модель відкриває широкі можливості для виховання в колективі і
через колектив, для широкого використання ігрових форм навчання і
виховання [16, с. 142-148]. Інтеріорізація при цьому виходить не від учи-
теля, а від однолітків-однокласників. Соціалізація тут відбувається скорі-
ше імпліцитними, а не експліцитними методами. Концентрація на інди-
віді як відмінному від групи практично відсутня. Навчання і виховання
виглядає як тренування однієї команди, що навчається, як корпоратив-
но вести свою життєву гру. Хоча не слід забувати про небезпеку закріп-
лення при такому підході у індивіда конформістського типу поведінки і
соціалізації.

Ще одна, "когнітивна" модель соціалізації (Ж. Піаже, Л. Кольберг,
А. Маслоу й ін.) побудована на ідеї, що поведінка особистості детерміно-
вана її знаннями, сукупність яких утворює у її свідомості образ (картину)
навколишнього світу. Саме ця картина світу, а не сама реальність керує
поведінкою людей. Головним аспектом соціалізації при цьому виступає
процес навчання мисленню, розвитку пізнавальних, моральних і емо-
ційних структур особистості. Згідно Ж. Піаже, когнітивна соціалізація
проходить в кілька стадій, кожна з яких окреслюється новими навич-
ками, що обмежують можливості навчання людини. Діти проходять ці
стадії у визначеній послідовності, хоча швидкість і результативність
соціалізації у різних дітей може відрізнятися. Він визначає такі стадії
соціалізації.
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Перша стадія — сенсорно-моторна (до 2 років) — припускає розви-
ток у дітей здатності тривалий час утримувати в пам'яті образи об'єктів
навколишнього середовища.

Друга стадія — передопераціональна (від 2 до 7 років) — діти вчать-
ся розрізняти символи і значення символів, розуміти різницю між об'єк-
тами і їх символами.

Третя стадія — конкретних операцій (від 7 до 11 років) — діти учаться
виконувати деякі дії подумки, тобто представляти необхідні дії "у розу-
мі", без виконання їх у житті.

Четверта стадія — формальних операцій (від 12 до 15 років). На-
стає час навчитися аналізу абстрактних (математичних, моральних, логіч-
них і ін.) проблем, умінню міркувати про майбутнє.

Дана концепція була доповнена американським психологом Л. Коль-
бергом, який в основу переходу від однієї стадії соціалізації до наступно-
го поклав не тільки результати розвитку когнітивних навичок, але і здат-
ності до розуміння і співпереживання (емпатії) почуттям інших людей.
Досягнення тих чи інших стадій не пов'язується з віком, а завершальні
етапи доступні далеко не усім.

Особливе місце серед прихильників когнітивної моделі займає й точка
зору "гуманістичних" психологів (А. Маслоу, К. Роджерс і ін.). Ґрунтую-
чись на ідеї самоактуалізації особистості в процесі її дозрівання, вони вва-
жали, що природні внутрішні сили особистості в змозі самостійно реалізу-
вати соціалізацію індивіда, а засоби, фактори й агенти соціалізації повинні
лише не заважати цим силам. Звичайно, важко погодитися з недооцінкою в
цій моделі агентів соціалізації в особі соціальних інститутів, зокрема, та-
ких як освіта і виховання. Однак у цій концепції закладені застереження
від зловживання їх можливостями для маніпулювання свідомістю людей.

Говорячи ж про зв'язок з вихованням "когнітивної" моделі в цілому,
можна відзначити її підвищену схильність до ідеологізації виховання, коли
абстрактна ідеологізована картина світу (у вигляді якого-небудь "ізму") може
виявитися неадекватною реальному світу, що в результаті може привести
до викривленого уявлення про систему соціальних ролей і про своє місце
в суспільстві (наприклад, роль "гвинтика" у суспільному механізмі).

Однієї з найбільш популярних моделей соціалізації, положення якої акту-
алізуються в зв'язку із зростанням етнонаціональних проблем [29, с.31-32],
є модель "інкультурації" (Ф. Боас, В. Маліновський і ін.). У ній соціаліза-
ція розглядається як процес передачі культурної спадщини. Людина в цьому
процесі бере участь як пасивний споживач, що автоматично сприймає куль-
туру в ході свого індивідуального розвитку. Сама ж культура у цій моделі
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трактується як своєрідний екран у вигляді національного характеру, на
який і проектується психологія індивіда.

Погоджуючись з авторами цієї концепції в тому сенсі, що в національ-
ному характері (менталітеті) дійсно закріплені стійкі психологічні риси
конкретної етнічної групи, не можна прийняти їхню точку зору на розу-
міння соціалізації як несвідомої передачі цих рис від покоління до поко-
ління. Не можна також не визнати взаємовпливи і взаємодії цих рис у
процесі міжнаціонального спілкування, як і впливу на ці риси змін у на-
вколишньому соціальному середовищі. Здається, що про це не слід забу-
вати при формуванні і розвитку національних основ вітчизняної культу-
ри, здійсненні національної орієнтації в системах освіти і виховання. Це
тим більше важливо, що в іншому випадку доведеться переборювати вже
допущені перекоси при "виділенні" одного загального для всіх народів
колишнього СРСР "національного екрана" у вигляді російського націо-
нального характеру як державно схвалюваного зразка.

7.3. Зміст основних етапів і стадій процесу
соціалізації

Аналіз розглянутих вище моделей соціалізації показує, що усі вони в
тій чи іншій мірі визнають той факт, що процес соціалізації обмежується
періодом досягнення дитиною дорослого віку. Так, на думку Н. Андрєєн-
кової, процес соціалізації завершується у віці 23-25 років, тобто з досяг-
ненням молодою людиною стадії зрілості [1, с.44]. Саме цей період необ-
хідний для стійкої інтеріорізації комплексу норм і ролей, для вироблення
стійкої системи соціальних орієнтацій і установок. У залежності від віку
індивіда, прихильники цього підходу виділяють три основних етапи со-
ціалізації: 1) первинна соціалізація (дитини); 2) маргінальна (проміжна
чи псевдостійка) соціалізація (підлітка); 3) стійка (концептуальна) ціліс-
на соціалізація (перехід від юнацтва до зрілості (період від 17-18 до
23-25 років).

Аналіз сукупності різних факторів на кожному з цих етапів дозволяє
виділити "критичні періоди ", особливо важливі для соціалізації індивідів.
Для первинної соціалізації— це перші 2-3 роки і час вступу до школи.
Для маргінальної соціалізації— перетворення дитини в підлітка і підлітка
в юнака. Для стійкої соціалізації— початок самостійного життя і пере-
хід від юнацтва до зрілості.

Разом з тим обмеженість такого підходу пов'язана, перш за все, із двома
аспектами проблеми. По-перше, це розуміння дитинства (а іноді і юнацтва,
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молодості в цілому) лише як підготовки до "дійсного" життя, що почнеться
з досягненням дорослості. Такий підхід істотно спотворює зміст соціалі-
зації, обмежує активність молодої людини, привчає бачити в сьогоденні
тільки засіб досягнення чогось у майбутньому. При цьому сьогоднішнє
життя, виходячи з цього підходу, сприймається як щось вимушене, тим-
часове, примусове. "Щоб випробувати повноту життя, — відзначає І. Кон,
— треба, однак, не тільки вміти бачити в сьогоднішній праці "завтрашню
радість" (А. Макаренко), але і відчувати самоцінність кожного даного
моменту діяльності, радість подолання труднощів, дізнавання нового і
т. д." [8, с.337].

Другий аспект цієї проблеми обумовлений появою у вітчизняній науко-
вій літературі поглядів, що переоцінюють вплив навчання і виховання на
протікання процесу соціалізації. Від подвійності такого роду урятовані
ті, найбільш продуктивні, моделі соціалізації, які можна об'єднати в рам-
ках концепції соціалізації дорослих, чи концепції безперервноїї соціалізації.

Одним з тих, хто першим описав соціалізацію як процес, що продовжу-
ється протягом усього життя, був американський соціолог О. Брим-молод-
ший [23, 108]. Відмінність соціалізації дорослих від соціалізації дітей, на
його думку, полягає в тому, що соціалізація дорослих націлена на зміну
поведінки в новій ситуації, тоді як у дітей акцент робиться на формування
ціннісних орієнтацій. Крім того, дорослі, спираючись на свій соціальний
досвід, здатні оцінювати норми і сприймати їх критично, у той час як діти
в змозі лише засвоювати їх. І, нарешті, соціалізація дорослих допомагає
придбати необхідні навички (часто конкретного характеру), а соціалізація
дітей пов'язана в більшій мірі з мотивацією.

Характерно, що деякі соціологи акцентують увагу на відмінностях
соціалізації в дитинстві й у зрілому віці. Вони вважають, що життя доро-
слих — це серія очікуваних і несподіваних криз, які потрібно переборо-
ти. До таких критичних моментів у житті дорослих індивідів Д. Клаузен,
наприклад, відносить вибір професії, "криза сорокалітніх" і ін. Подібну
точку зору називають іноді в літературі адаптивним підходом [23, 109],
що, на наш погляд, не зовсім точно відповідає змісту терміна "адапта-
ція". Оскільки мова йде про подолання стресів, що виникають у даних
ситуаціях, то це свідчить скоріше про те, що адаптація не відбулася, що
характеристика ситуації значно перевищила адаптивні можливості інди-
віда, і це призвело його до стресу.

Ближчим до нашого розуміння адаптивної соціалізації с еволюційний
підхід, запропонований американським соціальним психологом Е. Ерік-
соном [23, с і 10—111]. Він вважає, що індивіду як у дитинстві, так і в
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зрілому віці доводиться переборювати складні, іноді критичні ситуації,
що закономірно виникають на його життєвому шляху і носять специфіч-
ний характер на кожному етапі (стадії). Переборюючи ці критичні ситуації
(а їх він виділяє вісім), індивід успішно збагачується новим соціальним
досвідом і переходить до наступного стадії. У випадку, якщо соціалізація
на якій-небудь стадії не відбулася (тобто індивіду не вдалося подолати
головну на цій стадії проблему) чи відбулася частково, це негативно по-
значається на наступних стадіях і соціалізації в цілому.

При цьому знання цих найважливіших проблем індивідів на різних
вікових стадіях дозволяє більш конкретно і цілеспрямовано вести з ними
виховну роботу, орієнтуючись на надання допомоги у вирішенні цих про-
блем. Зупинимося на викладі еволюційної теорії соціалізації (чи теорії
стадій людського розвитку) докладніше, тому що в ній процес соціаліза-
ції розглядається досить системно.

/ стадія — дитячий період. Основна проблема — довіра чи недовіра.
Дитина на підставі визначеного рівня турботи і комфорту з перших днів
довідується, якою мірою можна розраховувати на задоволення основних
потреб: їжа, тепло, безпека. Про подолання кризи можна судити, коли
малята не плачуть і не сердяться при відході з їх поля зору дорослих, які
турбуються про них. При неповному вирішенні цієї проблеми залишки
недовіри можуть позначитися на подальших стадіях.

// стадія — вік від одного року до двох років. Основна проблема —
автономія або сором і сумнів. Ситуація ускладнюється збігом наванта-
жень на дитину, пов'язаних, з одного боку, з початком відстоювання сво-
їх прав і непокорою авторитету. А з іншого боку — батьки починають
учити дитину контролювати роботу свого шлунку. Підвищені вимоги в
другому напрямку можуть закріпити у свідомості почуття сорому і влас-
ної нікчемності, істотно підриваючи зусилля по самовизначенню і руху
до автономії.

/// стадія — від трьох до п 'яти років. Основна проблема — ініціати-
ва або почуття провини. Це період розвитку рухової активності, допитли-
вості й уяви. Усвідомлюються відмінності між хлопчиками і дівчатками,
виявляється дух суперництва. Дитина визначає межі, до яких ініціатива в
прояві нових здібностей може поширюватися. На цьому ґрунті можливі
конфлікти, що при зайвій твердості з боку дорослих можуть залишити
слід безініціативності на подальшому житті.

IV стадія —молодший шкільний вік. Основна проблема — старан-
ність чи недбайливість. На цій стадії йде навчання індивідуальній і коле-
ктивній роботі, формуються стосунки з вчителями й іншими дорослими,
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відбувається перша "примірка" дорослих ролей. На цьому тлі головною
задачею є набуття впевненості в собі, у своїх здібностях, їх усвідомлення
і розвиток. Невиконання (часткове чи повне) цієї задачі позначається в
прояві елементів недбайливості як на цій, так і на подальших стадіях.

V стадія — підлітковий-юнацький вік. Основна проблема — станов-
лення індивідуальності (ідентифікація) або рольова дифузія (невизначе-
ність у виборі ролей). Відомо, що це час появи активного статевого потя-
гу, а значить і пошуку партнера в інтимній сфері. Разом з тим— це час
пошуку свого місця в житті, вибору подальшого шляху (навчання, робота
і т.п.). У цей період небезпечні як невдачі в одній зі сфер, так і переоцінка
значимості якої-небудь з них. Перша невдача може негативно позначити-
ся на виборі роботи, друзів, супутника життя, а також може призвести до
стресу.

VI стадія — молоді роки. Основна проблема — інтимність чи саміт-
ність. Головні цілі на цьому етапі — залицяння, шлюб і інші види близь-
кості. Якщо пошук щирих і довірчих стосунків з постійним партнером не
увінчався успіхом чи ці стосунки призвели до розриву, то надалі це може
проявитися у вигляді тимчасових, не завжди обгрунтованих, але завжди
нестабільних інтимних зв'язках і незадоволеності цією сферою життя.

VII стадія — середній вік. Основна проблема — продуктивність (творча
продуктивність) чи стагнація (творчий застій). Ця стадія пов'язана з реалі-
зацією індивіда в двох основних ролях: працівника і батька. Причому
відчуття творчої продуктивності приносить успіх в обох ролях, у той час
як творчий застій може викликати невдачу навіть у який-небудь одній з
них. На цьому етапі реалізується той потенціал, що індивід нагромадив
протягом попередніх стадій соціалізації.

VIII стадія (заключна) — старість. Основна проблема — умиротво-
рення або розпач. На цьому етапі соціалізацію індивіда визначає підве-
дення підсумків власного життя й успішності всіх попередніх етапів.
Умиротворена старість чи розпач, гіркий жаль щодо невикористаних мо-
жливостей — такі межі прояву цієї стадії.

Зрозуміло, представлена концепція соціалізації чи стадій розвитку осо-
бистості не позбавлена можливостей її подальшого удосконалювання і
навряд чи вичерпує собою всі прогресивні підходи в дослідженні про-
цесу соціалізації [28, с і 16]. Однак безсумнівною її перевагою є, на наш
погляд, відхід від розуміння дитинства як ще не дійсного життя до розу-
міння його як підготовки до майбутнього життя. У такому контексті соці-
алізація виглядає як поняття, придатне лише для дитячого віку, що не
тільки знецінює роль дитинства в житті людини, але й істотно обмежує
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пізнавальні можливості категорії "соціалізація". Неправомірність такого
підходу підтверджується самим життям. Так, докорінні зміни у всіх сфе-
рах життєдіяльності нашого суспільства, що пов'язані з переходом до рин-
кових відносин, поставили перед необхідністю соціалізації (а точніше —
ресоціалізації) практично все населення країни. І в людей літнього віку
цей процес протікає найбільш болісно.

З подібних позицій В. Харчева обґрунтовує поширення процесу соці-
алізації на людей літнього віку. Дійсно, пенсійний статус людини визна-
чається часто не його віковими рамками, а соціально-економічними фак-
торами, здібностями і можливостями людини продовжувати професійну
й інші форми соціальної діяльності.

Отже, виділення етапів процесу соціалізації і центральних завдань
кожного етапу дозволяє корегувати виховний вплив, орієнтуючись на ви-
мір емпіричних ознак на кожному з етапів, визначати їхню вагу і значен-
ня, виявляти основні і додаткові фактори, форми і механізми їх впливу на
становлення особистості.

Ідея соціалізації як суцільного процесу взаємодії індивіда з зовнішнім
світом розвивається й в інших роботах. Так, Є. Рибалко в цій взаємодії
активність дитини бачить у "перетворенні дійсності у своїй уяві" [21, с.23],
особливо виділяючи при цьому роль пізнавального апарату дитини для її
соціалізації. Плідною уявляється також спроба розглянути процес соціа-
лізації з позицій впливу на співвідношення в людині соціального і біоло-
гічного. Виходячи з вірного припущення, що все біологічне в особистос-
ті більшою чи меншою мірою соціалізоване, а соціальне не може бути
цілком відділене від біологічного, виділяється чотири підструктури осо-
бистості [26, 39-43].

1. Нижча, біологічно обумовлена підструктура, у яку поряд з темпе-
раментом входять вікові, статеві, а іноді й деякі препатологічні і навіть
патологічні властивості психіки. Однак навіть цей рівень не вільний від
впливу соціального.

2. Психологічна підструктура, що включає індивідуальність прояву
пам'яті, емоцій, відчуттів, мислення, сприйняття, почуттів і волі. На цьо-
му рівні соціальна обумовленість майже порівнюється з біологічної.

3. Підструктура соціального досвіду. Ця підструктура поєднує при-
дбані індивідом у ході соціалізації знання, навички, уміння і звички. Пи-
тома вага соціального на цьому рівні значно перевищує біологічне. До
того ж тут виявляються істотні відмінності між окремими особистостями
в ступені соціалізації, що проявляються в рівні культури. Ця підструкту-
ра помітно впливає на ступінь соціалізації людини.
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4. Підструктура спрямованості особистості. У цій, вищій, підструк-
турі об'єднані потяги, бажання, інтереси, схильності, ідеали, індивідуальна
"картина світу" і вища форма спрямованості — переконання. Будучи май-
же цілком соціально обумовленою, будучи найбільш істотною для особис-
тості, вищим її рівнем, підструктура спрямованості визначає соціалізацію
інших підструктур, а отже, і людини в цілому.

Як бачимо, у запропонованому підході закладаються основи для роз-
гляду впливу процесу соціалізації на людину в цілому, у сукупності її біо-
логічного, психічного і соціального рівнів. Такий підхід особливо цін-
ний для розуміння процесу соціалізації людей з відхиленнями не тільки
соціального, але також біологічного і психічного рівнів. Тут дуже вдало
розробляється діяльнісний підхід до усякої взаємодії людини із соціаль-
ним середовищем. Хоча відповідно до виділених підструктур особистості
варто було б розширити це розуміння взаємодії на все навколишнє сере-
довище, а не тільки на соціальне. Відзначимо також, що цей підхід дає
можливість розгляду соціалізації як найбільш широкої форми суцільної
взаємодії людини з навколишнім середовищем.

І нарешті, важливим для розуміння механізмів процесу соціалізації є
також розробка міжрівневого дослідження проблем людини, що акцентує
увагу на внутрішніх відносинах, взаємопереходах біологічного, психічного і
соціального рівнів. Загальний принцип, якому підкоряються міжрівневі від-
носини у формулюванні А. Леонтьєва, полягає в тому, що "наявний вищий
рівень завжди залишається ведучим, але він може реалізувати себе тільки
за допомогою рівнів нижчележачих і в цьому від них залежить" [12, с.232].

З кореляцією до розуміння механізмів соціалізації цей принцип на по-
чаткових етапах психічного розвитку дитини виявляється у висуванні на
перший план механізму біологічного пристосування, завдяки якому від-
бувається становлення сприйняття і емоцій дитини. У процесі подальшої
соціалізації цей механізм трансформується, виконуючи інші завдання, ре-
алізуючи більш високі рівні діяльності, взаємодіючи з психічними і соці-
альними механізмами соціалізації. Іншими словами, міжрівневі дослі-
дження повинні вивчати різноманіття форм реалізації механіз-
мів процесу соціалізації людини. Несхожість і різноваріантність співвід-
ношення цих механізмів у сполученні з індивідуальною структурою осо-
бистості в кожному з нас пояснює несхожість людей, що соціалізувалися
в подібних умовах.

Разом з тим рівень дослідженості проблем соціалізації навряд чи мож-
на визнати задовольняючим сучасні суспільні потреби. Не з'ясовані ще до
кінця всі рушійні сили, а також елементи механізму соціалізації індивідів.
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У той же час рівень теоретичних наробок містить багато цінних, хоча і
розрізнених, ідей, думок, здогадок, що можуть і повинні бути об'єднані в
нових концептуальних підходах. Плідним, на наш погляд, буде пошук у
напрямку вивчення процесів адаптації людини до навколишнього сере-
довища, що постійно змінюється. У цьому зв'язку заслуговує на увагу
адаптивна-розвиваюча концепція соціалізації.

Сутність авторської адаптивної-розвиваючої концепції соціалізації
[13, с.95—108] складається у розгляді соціалізації як триваючої все життя
взаємодії людини з навколишнім середовищем шляхом (за допомогою)
змінюючих одна одну адаптацій у кожній зі сфер його життєдіяльності.
Всяка адаптація як особлива діяльність людини із засвоєння чергової нової
соціальної ситуації (суб'єктивно нової для конкретного індивіда) додає йому
соціальний досвід (об'єктивно існуючий як елемент культури даного сус-
пільства) і тим самим підвищує рівень його соціалізації. Наступна адапта-
ція індивіда, спираючись на новий, більш високий рівень його соціалізації,
протікає більш ефективно, дозволяючи йому швидше піднятися на черго-
ву сходинку соціалізації. У ході сукупної взаємодії індивіда із соціальним
середовищем (а отже, і впливу індивіда на суспільство в напрямку задо-
волення своїх соціальних потреб) здійснюються зміни в суспільстві убік
більшої орієнтації на людину, на сукупність його соціальних інтересів.

У такий спосіб здійснюється друга сторона нероздільного процесу со-
ціалізації — соціалізація суспільства. До переваг розглянутої адаптивної-
розвиваючої концепції соціалізації людини можна віднести такі чинники.

1. Вона спирається на взаємодію біологічного, психологічного і соці-
ального механізмів адаптації, що дозволяє у виховному впливі орієнтува-
тися на цілісність особистості людини.

2. Вона охоплює всі сфери життєдіяльності індивіда, що дозволяє
найбільше повно реалізувати комплексне його навчання і виховання.

3. Вона розглядає соціалізацію як процес, що охоплює все життя лю-
дини, а також створює передумови для організації безупинного навчання
і виховання протягом усього життєвого шляху індивіда.

4. Вона спирається на механізм засвоєння нових соціальних ситуа-
цій, що сприяє формуванню творчої мобільної особистості, орієнтованої
на свідому й активну діяльність у нових соціальних умовах.

[ДЗІ3 Резюме

1. Поняття "соціалізація" виникло в західній соціології наприкінці XIX ст.
з метою визначення основного механізму взаємодії людини з іншими
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людьми, із суспільством в цілому. Таким механізмом вважалося соці-
альне наслідування, що регулювалося суспільством через систему осві-
ти й виховання, сім'ю та громадську думку.

2. У процесі розвитку наук про людину сформувалася сукупність поглядів
на соціалізацію, що об'єднує такі ідеї: про нерозривний зв'язок з осві-
тою та вихованням; про зв'язок соціалізації з адаптивними процесами;
про соціальні контакти як одну із змістовних сторін соціалізації, про
значення самосвідомості, соціальної орієнтації та розвитку мови для
успішної соціалізації. У контексті цих ідей соціалізація розглядається
як суцільний процес набуття людьми соціального досвіду та формуван-
ня ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання соціальних ролей.

3. До сучасних моделей соціалізації належать: психоаналітична або "осо-
бистісного контролю" (З.Фрейд); "рольового тренінгу" (Т.Парсонс),
"соціального навчання" (Дж. Доллард, Б.Скіннер та ін.), "міжособис-
тісного спілкування" (Ч. Кулі, Дж. Мід та ін.), "когнітивна" (Ж. Піаже,
А. Маслоу та ін.), "модель інкультурації" (Ф. Баос, В. Малиновський
та ін.) та "еволюційна" (Е. Еріксон). Усі вони розглядають виховання
як один з механізмів соціалізації.

4. Більшість моделей виходить із завершення соціалізації зі вступом ін-
дивіда в доросле життя. Проте ближчим до істини є розуміння соціа-
лізації як такої, що триває протягом усього життя індивіда та відпові-
дає його неперервному вихованню, що не припиняється.

5. Головною тенденцією в розвитку наукових уявлень про сутність соці-
алізації є перехід від однорівневого уявлення про неї як такої, що тор-
кається лише "соціальних поверхів" людини, тобто особистості, до
багаторівневого підходу, коли соціалізація охоплює також біологічний
та психічний рівні людини.
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Розділ 8. СОЦІАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ
ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

В результаті вивчення цього розділу

Ви повинні вміти:

/ визначати сутність соціологічних категорій "со-
ціальна дія", "соціальна взаємодія", "соціальні від-
носини" та показувати їхні відмінності;
У виділяти основні ідеї і принципи системи соці-
альної дії, а також розкривати її структурні еле-
менти;
/ пояснювати умови і принципи, що лежать в
основі різних соціальних взаємодій, а також зна-
ти основні прийоми оцінки людських взаємодій;

У розкривати змістовні й видові особливості соціальних відносин і по-
казувати їхню роль у функціонуванні і розвитку суспільних структур;

/ виділяти основні підходи та механізми соціального життя суспільства
і суспільної поведінки людей.

8.1. Визначення сутності і механізмів
соціальної дії

Соціологічні категорії "соціальна дія ", "соціальна взаємодія " і "соці-
альні відносини " займають особливе місце в понятійно-категоріальному
апараті соціологічної науки. З ними пов'язане розуміння насамперед ди-
наміки людського суспільства — його функціонування, зміни і розвитку.
Ці категорії є провідними при вивченні життєдіяльності людей в сучасному
суспільстві, їх самореалізації. Багато соціологів вважають ці поняття вихід-
ними (тобто ключовими, фундаментальними) у будь-яких соціологічних
теоріях чи концепціях. Адже відправним моментом при виникненні будь-
якого соціального зв'язку є відносини, дії і взаємодії індивідів чи соціаль-
них груп людей для задоволення тих або інших різноманітних суспільних
потреб. Підтвердженням цьому може також служити велике різноманіття
і глибина концептуального опрацювання теорій соціальних відносин, дій
і взаємодій. Тому представляється дуже важливим послідовно розглянути
сутність і зміст цих фундаментальних соціологічних категорій.
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Г Отже, соціальнійдЩш думку видатного польського соціолога Яна Ще-
паньського, являють собою систему вчинків, засобів і методів, за допомо-
гою яких особа чи соціальна група має намір змінити поведінку чи уста-
новки інших осіб чи груп [41, с.86]. Крім цього, Я. Щепаньський вказує на
взаємну спряженість системи дій, між якими виникає причинна залежність:
вчинок особи А, який змінює поведінку чи установку особи Б, викликає
вчинок особи Б, що у свою чергу змінює установки і поведінку особи А.

Варто зазначити, що початок соціологічному дослідженню проблем со-
ціальної дії було покладено відомим німецьким соціологом М. Вебером.
Ним же були сформульовані й вихідні положення теорії соціальної дії, які
вже потім одержали подальший розвиток у працях інших дослідників. Взагалі
М. Вебер визначав соціологію як науку, що вивчає соціальну дію, під котрою
він розумів будь-яку дію людини, орієнтовану на мотиви інших людей. При
цьому вона (тобто дія) володіє двома обов'язковими рисами: свідомою мо-
тивацією та орієнтацією на інших (очікування). Без першої не можна гово-
рити про неї як про дію, а без другої — називати її соціальною]!, с.264].

Поряд із визначенням сутності соціальної дії М.Вебер запропонував
також й свою типологію соціальної дії, яка включає чотири її типи: 1) ціле-
раціональна — це дія, орієнтована на очікування певної поведінки інших
людей і стану об'єктів зовнішнього світу, що раціонально регулює цілі,
засоби і побічні наслідки власної поведінки, розраховані на досягнення
певного успіху; 2) ціннісно-раціональна — це дія, що характеризується
свідомою вірою в етичну, естетичну, релігійну або іншу самоцінність
певної поведінки, незалежно від успіху або вигоди; 3) традиційна — це
суб'єктивно-ірраціональна поведінка, що здійснюється за звичкою, а не
за смислом, тобто протікає автоматично на підставі прийнятого зразка;
4) афективна — це суб'єктивно-ірраціональна поведінка, яка обумовле-
на миттєвими почуттями. Тільки перших два типи дій, на думку М.Вебера,
можна вважати власне соціальними, а останні два типи — ні, тому що
вони не мають цілі, результату, успіху, мотиву, орієнтації на інших, тобто
позбавлені головних ознак соціальної дії.

Значний внесок у подальшу розробку теоретичних засад соціальної
дії зробив і відомий американський соціолог Толлкот Парсонс.Вихідним
пунктом його теоретичної моделі соціальної дії виступає схема елемен-
тарної соціальної дії, структуру якого утворюють: 1) діючі особи; 2) ситу-
ація; 3) умови, що включають у себе ціль дії і нормативні розпорядження.
Крім того, уся сукупність соціальних дій описується Парсонсом за допо-
могою п'яти "типових перемінних дій ", кожна з яких вимагає ціннісного
вибору.
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Перший тип — "універсалізм-партикуляризм" — де вибір між пове-
дінкою індивіда здійснюється відповідно до загального правила чи відпо-
відно до орієнтації на специфіку ситуації.

Другий тип — "досягнення-розпорядження" — орієнтує діючі особи
на соціальні характеристики іншого індивіда (професія, статус) або ж на
особистісні якості (стать, вік і т.п.).

Третій тип — "аффективність-нейтральність" — містить альтернати-
ву орієнтації дій на найближчі потреби індивіда чи на віддалені і важливі
його потреби.

Четвертий тип — "специфічність-дифузність" — містить орієнтацію
дії індивіда на специфічні або на загальні характеристики ситуації.

П'ятий тип — "орієнтація на себе — орієнтація на колектив" — від-
повідно й орієнтує дії індивіда в особистих чи загальних інтересах.

При цьому усе різноманіття дій, описуваних цими п'ятьма типами,
Т. Парсонс групує за чотирма рівнями: 1) суб 'єкт дії— у виді варіантів дії;
2) особистість — у виді потреб-установок; 3) соціальна система — у формі
рольових очікувань; 4) культурна система — як нормативні зразки (цін-
ності). Тим часом кожний із рівнів утворює в моделі Т. Парсонса підсисте-
му людської діяльності, а їхня взаємодія складає "систему дії", тобто су-
купність різних рівнів соціальної реальності, поєднуваних у визначене ціле
(систему) за принципами інформаційно-кібернетичної моделі. Функціону-
вання цієї системи спрямовано, насамперед, на здійснення чотирьох осно-
вних задач: 1) підтримка ціннісного зразка системи; 2) інтеграція системи;
3) досягнення цілісності системи; 4) адаптація системи (див. рис.8.1).

Функції
соціальної

системи

Підтримка цін-
нісного зразка

взаємодії

Рис.8.1. Функції соціальної системи (за Т. Парсонсом)



1.48 Частина II. Суспільство як соціальна система

Важливо підкреслити, що теорія "системи дії" поклала початок роз-
витку цілого класу соціологічних теорій, що пояснюють специфіку соці-
альної дії за допомогою категорії "соціальна система ". Крім теорії соці-
альної дії Т. Парсонса, сюди також відносять теорію функціонального
структуралізму Р. Мертона і різні теорії соціального конфлікту.

Вихідною позицією соціологічних теорій цього класу є пояснення со-
ціальної дії виходячи з потреб соціальної системи, у якій суб'єкти дії —
особи чи групи осіб — виступають як її елементи, що виконують соціаль-
ні ролі чи соціальні функції, або як джерела енергетичного й інформацій-
ного обміну. Вони як би не мають самостійного існування і розвитку поза
соціальною системою.

Другий клас поєднує соціологічні теорії, що вбачають основу соціальної
дії в потребах і внутрішній активності індивідів (наприклад диспозиційна
теорія особистості В. Ядова). Будучи вираженням природної основи люди-
ни, його задатки, здібності й потреби утворюють механізм соціальної дії,
який у сполученні із соціальними зв'язками і формує соціальну систему.

Третій клас включає соціологічні теорії, що розглядають соціальну
дію як результат діалектичної єдності суспільства, різних соціальних груп
і окремих індивідів (подібний підхід характерний для марксистської со-
ціології). Кожен окремий індивід розглядається в цих теоріях як індиві-
дуальна форма вираження соціальної системи, як сукупність суспільних
відносин, що характеризує сутність кожної окремо взятої особистості.
Однак міра знаходження системних якостей особистістю залежить від
структури її потреб і здібностей, природних особливостей і рівня розвит-
ку свідомості. Ці й інші можливості особистості реалізуються за допомо-
гою соціальної активності і спрямованості на взаємодію із системою, з її
ситуаційними факторами.

Розглянуті класи теорій соціальної дії, володіючи відзначеними роз-
ходженнями, єдині в розумінні спрямованості соціальних дій — на зміну
поведінки, установок чи прагнень індивідів або соціальних спільностей.
В силу цього вони близькі і подібні в розумінні того, що соціальні дії яв-
ляють собою системи, що поєднують у собі визначені складові елементи.
В цьому зв'язку в якості основних елементів системи соціальної дії ви-
ступають: 1) діюча особа; 2) предмет дії чи особа, на котру діють; 3) ме-
тод впливу чи спосіб використання засобів дії; 4) реакція особи, на котру
діють, чи результат дії.

Звернемо увагу і на той факт, що рушійною силою у всякій соціальній
дії виступають як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. До перших на-
лежать риси і властивості людей, що представляють взаємний інтерес, а
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також речі чи цінності, що знаходяться в їхньому розпорядженні і можуть
бути використані ними для задоволення власних потреб або інтересів. До
других (тобто суб'єктивних факторів) відносять наявність установки чи
твердої готовності особистості до виконання визначених дій.

Таким чином, соціальні дії спрямовані на таку зміну чужих установок
і поведінки, що веде до задоволення визначених власних потреб, праг-
нень і інтересів. Тому найбільш важливим в структурі соціальної дії є
засоби і методи дії, від правильного вибору яких власне і залежить успіш-
ність і ефективність усякої дії. Визначена структура дозволяє поєднувати
досить широке коло соціальних дій. Однак існує цілий ряд схем (зразків),
згідно яких соціальні дії власне і протікають. Це дозволяє класифікувати
соціальні дії за різними ознаками.

Перша, найбільш загальна класифікація дана Я. ІЦепаньським. Вона
припускає розподіл соціальних дій на дві категорії. Першу категорію
складає негативний примус, що виявляється найчастіше у вигляді забо-
рон і наказів, спрямованих на репресію стосовно небажаної поведінки, а
друга категорія припускає позитивне переконання, засноване на дії за
допомогою стимулів, що викликають бажану поведінку без звертання до
репресій у будь-якій формі.

Друга, дуже подібна за підходом класифікація припускає також дві
категорії соціальних дій: 1) пристосування і 2) опозиція. До першої ка-
тегорії відносяться такі дії, що виникають у відповідь на прохання чи
запрошення з боку керівництва і забезпечуються шляхом виховання, доб-
ровільного і свідомого підпорядкування в ході виконання самої дії для
досягнення мети. До другої категорії відносяться протиставлення себе
іншим, репресії і бунт, агресія і ворожість як реакції на примус.Проміж-
ним середнім варіантом між пристосуванням і опозицією є егоїстичний
компроміс, що поєднує, з одного боку, добровільне підпорядкування при-
мусу для досягнення особистих цілей, при збереженні, з іншого боку, го-
товності до застосування опозиційних дій.

Третя класифікація, що запропонована А.Левко [29, с.281], також
заслуговує на увагу, оскільки вона розділяє соціальні дії за змістом, обу-
мовленим їх метою і спрямованістю. У цьому зв'язку автор виділяє три
групи соціальних дій. Перша група поєднує репродуктивні дії, спрямова-
ні на збереження і підтримку нормального функціонування конкретного
соціального інституту. До таких дій відносяться соціальний контроль, під-
тримка традиції, дотримання трудової дисципліни тощо. Друга група —
соціального заперечення — поєднує дії, спрямовані на скасування яких-не-
будь елементів громадського життя. До них відносяться критика недоліків,
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подолання девіантної поведінки, конформізму мислення тощо. Третя гру-
па — соціальної творчості — поєднує дії щодо створення нових форм
соціальних відносин і розвитку суспільної свідомості. Мова йде про роз-
виток самоврядування, винахідництва, інновацій, впровадження нових
соціальних технологій і інше.

Слід зазначити, що приведений у даних класифікаціях далеко не по-
вний перелік типологій соціальної дії'може створити уявлення про те, що
соціальна дія — найбільш важлива категорія соціології, за допомогою
якої можна пояснити практично усі соціальні явища. Однак багато соціо-
логів схиляються до визнання визначеного верховенства за іншою соціо-
логічною категорією, хоча і тісно пов'язаною із соціальними діями. Мова
йде, передусім, про таку соціологічну категорію, як категорія соціальної
взаємодії.

8.2. Зміст і характерні ознаки соціальної
взаємодії

У повсякденному житті люди здійснюють безліч елементарних актів
соціальної взаємодії, навіть не підозрюючи про це. Зустрічаючись вони
вітаються за руку і говорять привітання, входячи в автобус, пропускають
вперед жінок, дітей і людей похилого віку. Усе це — акти соціальної взає-
модії, що складаються із окремих соціальних дій.

Однак далеко не все, що ми робимо у взаємозв'язку з іншими людьми,
відноситься до соціальної взаємодії. Наприклад, якщо автомобіль збив
пішохода, то це вважається надзвичайною дорожньо-транспортною по-
дією. Водночас, вона може стати соціальною взаємодією лише тоді, коли
водій і пішохід, розбираючи цю подію, починають відстоювати свої влас-
ні інтереси, як представники двох великих соціальних груп.

Таким чином під соціальною взаємодією в соціології розуміється форма
соціальної комунікації чи спілкування, що являє собою систему соціаль-
них дій щонайменше двох осіб чи соціальних спільнот, або індивіда і соці-
альної спільноти. Більш того, соціальна взаємодія — це будь-яка поведінка
індивіда чи групи індивідів, що має значення для інших індивідів і груп
індивідів чи суспільства в цілому в даний момент і в майбутньому.

Категорія "соціальна взаємодія " виражає характер і зміст відносин між
людьми і соціальними групами як постійними носіями якісно різних видів
соціальної діяльності, що розрізняються за соціальними позиціями (стату-
сами) і соціальними ролями (функціями). Незалежно від того, у якій сфері
життєдіяльності суспільства (економічній, політичній, духовній тощо) має
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місце взаємодія, вона завжди є соціальною за своїм характером, оскільки
виражає зв'язки між індивідами і групами індивідів, тобто зв'язки, що опо-
середковувані цілями, які кожна із взаємодіючих сторін переслідує.

Соціальні взаємодії мають також об'єктивну і суб'єктивну сторони.
Об'єктивна сторона соціальної взаємодії — це зв'язки, незалежні від
окремих особистостей, але які опосередковують і контролюють зміст і
характер їх взаємодії. Суб'єктивна сторона соціальної взаємодії — це
свідоме відношення індивідів одне до одного, засноване на взаємних екс-
пектаціях (очікуваннях) відповідної поведінки. Це міжособистісні (або
ширше, соціально-психологічні) відносини, що являють собою безпосе-
редні зв'язки і відносини між індивідами, що складаються в конкретних
умовах визначеного місця і часу.

У цьому зв'язку особливу роль відіграє механізм соціальної взаємодії,
що включає: а) індивідів, що здійснюють ті чи інші дії; б) зміни в зовнішньо-
му світі, що викликані цими діями; в) вплив цих змін на інших індивідів;
г) зворотну реакцію індивідів, на яких був здійснений вплив (див. рис.8.2).

Внутрішня духовна структура
суб'єктів взаємодії

(потреби, інтереси, цінності)

КУЛЬТУРА

ОСВІТА, НАУКА

ПРАВО

Діяльність, поведінка
суб'єктів взаємодії

ЕКОНОМІКА

ПОЛІТИКА

Рис. 8.2. Механізм соціальної взаємодії

Слід також усвідомити, що механізм взаємодії індивіда з іншими ін-
дивідами і соціальним оточенням в цілому визначає "відбиття" соціаль-
них норм і цінностей крізь свідомість індивіда і його реальні дії на основі
осмислення цих норм і цінностей. Крім того, на думку ряду дослідників,
спосіб взаємодії включає, як правило, шість основних аспектів: 1) пере-
дачу інформації; 2) одержання інформації; 3) реакцію на отриману інфо-
рмацію; 4) перероблену інформацію; 5) одержання переробленої інфор-
мації; 6) реакцію на цю інформацію.
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Під впливом німецького соціолога Г. Зіммеля і, особливо американсь-
кого соціолога російського походження П. Сорокіна саме соціальна взає-
модія в її суб'єктивній інтерпретації була прийнята за основне поняття
теорії соціальних груп, а потім вона стала вихідним поняттям і всієї амери-
канської соціології. З цього приводу П. Сорокін відзначав, що "взаємодія
двох чи більшого числа індивідів є родовим поняттям соціального явища:
воно може служити моделлю останніх. Вивчаючи будівлю цієї моделі, ми
можемо пізнати і будівлю усіх' суспільних явищ. Розклавши взаємодію на
складові частини, ми розкладемо тим самим на частини найскладніші
соціальні явища" [26, с.82].

Тим часом основоположником теорії соціальної взаємодії вважають
видного американського соціолога Джорджа Хоманса, автора теорії соці-
ального обміну. Суть механізму соціальної взаємодії він бачить у прагнен-
ні людей до одержання винагород, вигод і взаємному обміну ними. Найва-
жливіші принципи концепції соціального обміну (взаємодії) Дж. Хоманс
зводяться до наступного: 1) чим більше винагороджується визначений тип
соціальної взаємодії, тим частіше він буде повторюватися; 2) якщо вина-
города за визначені типи соціальної взаємодії залежить від якихось умов,
то індивід (чи спільність) прагне відтворити ці умови; 3) якщо винагоро-
да велика, то людина (спільність) готова витратити більше зусиль заради
її отримання; 4) коли потреби людини близькі до насичення, та вона у
меншому ступені готова до взаємодій заради їхнього задоволення.

Теорія соціального обміну Д ж Хоманса поклала початок розвитку без-
лічі теорій соціальної взаємодії, які видний американський соціолог
Н. Смелзер систематизував у такий спосіб [24, с. 138].

1. Теорія соціального обміну (Дж. Хоманс). Основна ідея цієї теорії
полягає в тому, що люди взаємодіють один з одним на основі свого досві-
ду, зважуючи можливі винагороди і витрати.

2. Теорія символічного інтеракціонізму (Дж. Мід, Г. Блумер). Основ-
на ідея цієї концепції полягає в уявленні про те, що поведінка людей по
відношенню одне до одного і предметів навколишнього світу визначається
тими значеннями, які вони їм надають.

3. Теорія управління враженнями (Е. Гоффман). Центральна ідея
даної теорії — у розумінні соціальних ситуацій, схожих на драматичні
спектаклі, у яких люди-актори своїми взаємодіями прагнуть створювати і
підтримувати сприятливі враження.

4. Психоаналітична теорія (3. Фрейд). Заснована на ідеї, що міжосо-
бистісна взаємодія знаходиться під глибоким впливом понять, засвоєних
у ранньому дитинстві, і конфліктів, пережитих у цей період.
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Варто звернути увагу на той факт, що при визначеному розходженні
концептуальних ідей усі розглянуті вище теорії майже подібні у виділенні
категорії "соціальна взаємодія " як головної, фундаментальної у поясненні
соціального життя суспільства. Виходячи саме із цієї тенденції, П. Сорокін
розробив свою власну теорію громадського життя, в основу якої в якості
найпростішої моделі соціального явища (а отже, і суспільства) поклав
взаємодію двох індивідів [27, с. 16-29].

Підставою для такого трактування ролі соціальної взаємодії служить
розуміння (в якості предмета вивчення соціології) групи людей, що спільно
живуть і взаємодіють (тобто впливають один на одного). На думку П. Соро-
кіна, щоб було можливе суспільство, необхідна щонайменше наявність двох
людей, які поєднані один з одним зв'язком взаємодії. Це і є найпростіший
вид (модель) суспільства чи соціального явища, на який розкладається усе
громадське життя і усі складні соціальні явища. За П. Сорокіним, соціаль-
на взаємодія будується на трьох складових частинах-елементах: 1) індиві-
ди (щонайменше два); 2) їхні дії-акти; 3) провідники взаємодії.

Здійснюючи дії (вчинки, акти), люди, виходячи з концепції Сорокіна,
"дратують " один одного, роблячи тим самим вплив один на одного. При
цьому апаратом сприйняття роздратування служить сукупність органів
почуттів людини (зору, слуху, нюху і т.п.), а апаратом посилання роздра-
тувань — усе тіло і його окремі частини (гортань, руки, ноги й ін.).

Засоби, за допомогою яких роздратування, що йде від одних людей, може
дійти до інших, на думку Сорокіна, є "провідниками взаємодії". Вони по-
діляються на: 1) звукові (це передусім людська мова, музика й інші форми);
2) світокольорові (писемність, малюнки й ін.); 3)рухові (визначені рухи люди-
ни, зокрема його рук, мускулів особи й ін.); 4) предметні (у виді визначених
предметів, що сигналізують чи символізують переживання людей і зумов-
люють їхні дії). Мова тут йде, наприклад, про гроші, прапор, національний
герб, храм, і про інші речі і предмети культури і побуту, на яких запам'ятали-
ся сліди діяльності чи роботи людей і від зіткнення з якими у інших людей
виникають ті чи інші враження і переживання. Уся сукупність таких предме-
тів, на яких відбилася діяльність людей, і які ними створені, зветься "мате-
ріальною культурою ". До провідників взаємодії він також відносить елект-
ричні (радіо, телефонний, телеграфний і інший види зв'язку), теплові (по-
в'язані з впливом через зміну температури), хімічні і механічні провідники.

На основі своєї теорії громадського життя Сорокін здійснив класифіка-
цію основних форм взаємодії за наступними підставами.

1. В залежності від кількості взаємодіючих індивідів: а) двох людей
один з одним; б) одного і багатьох; в) багатьох і багатьох.
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2. В залежності від якостей індивідів: а) одно- і різностатеві; б) осіб,
подібних за рядом ознак; в) різних між собою.

3. За характером взаємовідносин: а) однобічні і двосторонні взаємо-
дії; б) солідарні взаємодії; в) антагоністичні взаємодії.

4. За тривалістю взаємовідносин: а) короткочасні взаємодії; б) три-
валі взаємодії.

5. За ступенем упорядкованості: а) організовані взаємодії; б) неорга-
нізовані взаємодії.

6. З точки зору усвідомлення взаємодії: а) обоє індивідів взаємодіють
свідомо; б) обидві сторони взаємодіють несвідомо; в) свідома реакція на
несвідомий акт; г) несвідома реакція на свідому взаємодію.

7. В залежності від "матерії" обміну і процесу спілкування: а) інтелекту-
альні (розумові) взаємодії (обмін ідеями); б) чуттєво-емоційні взаємодії (об-
мін емоціями); в) вольові взаємодії (обмін вольовими рішеннями, наказами).

Відзначимо, що кожна форма соціальної взаємодії в теоретичній мо-
делі Сорокіна поєднує і відповідні їм соціальні групи. На такі процеси
спілкування і на такі дрібні групи взаємодіючих індивідів розпадається
усе людське середовище, у якому ми живемо й існуємо і яке покриває усе
населення земної кулі. Людський світ, на думку автора, можна предста-
вити у вигляді величезного людського моря, у якому окремими хвилями є
окремі процеси соціальної взаємодії й утворені ними соціальні групи.

Оскільки взаємодія в групах "зачіпає" і охоплює усіх членів тих чи
інших соціальних груп, та оскільки вчинки і переживання кожного з них
відбиваються на вчинках і переживаннях інших, отже, ця тісна (причин-
на) взаємозалежність їх поведінки дає підставу розглядати взаємодіючих
осіб як колективне ціле, або колективну єдність. А оскільки суспільство
також є сукупністю взаємодіючих людей, то всяке суспільство чи всяка
соціальна група являє собою колективну єдність чи колективне ціле.

Виникнення колективних єдностей пов'язано також -Іумовами, що спо-
нукують людей шукати інших людей і вступати з ними у взаємодію. Се-
ред цих умов виділяють такі: 1) космічні або фізико-хімічні умови; 2)
біологічні умови; 3) соціально-психічні умови.

До космічних умов відносять ряд умов неорганічного світу, серед яких
приходиться жити людині. Найважливіші з них: світло, звук, тепло, воло-
гість, обриси води і суши, гористість і долинність земної поверхні, мінера-
логічна будівля ґрунту і т.п. У пошуках найбільш сприятливого сполучен-
ня цих умов для проживання люди концентруються в найбільш зручних
місцях, і змушені зустрічатися і вступати у взаємодію один з одним, тобто
утворювати суспільства.
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Під біологічними умовами мається на увазі сукупність умов живої при-
роди, у якій проживає людина. Вони зводяться до потреби одного тварин-
ного організму в других, однієї людини в іншій. Це умови задоволення
таких життєвих потреб, як потреба розмноження, духовна потреба, бать-
ківський інстинкт і батьківська симпатія; потреба в їжі та самозахисті.
Усі зазначені потреби притягають людей одне до одного, змушують їх
зустрічатися і взаємодіяти, тобто жити громадським життям.

Під соціально-психічними умовами розуміються ті, які, по-перше, по-
в'язані з задоволенням сукупності потреб, властивих людині як живій
істоті, що володіє свідомістю і розвинутим духовним життям; по-друге,
це ті умови, що випливають із самого факту життя людини в суспільстві
собі подібних. У першому випадку мова йде про умови задоволення по-
треби в спілкуванні, розумовій діяльності, чуттєво-емоційних переживан-
нях і потреб вольової діяльності. Друга група соціально-психічних умов
поєднує такі, як умови розподілу праці; подібність, тяга до людей, подіб-
ним собі; рівень розвитку провідників взаємодії людей і т.п.

Як бачимо, прагнення до проживання у найбільш сприятливих для
людини умовах зводить людей разом у тих частинах землі, де сукупні
умови відповідають цим критеріям, і "змушують" їх вступати у взаємо-
дію один з одним, створювати суспільства і жити соціальним життям.
Тим часом тривалість і стабільність сприятливих космічних, біологічних
і соціально-психологічних умов міцніше скріплюють спільно проживаю-
чих у цих місцях людей і сприяють збереженню виниклої колективної
єдності, її зміцненню і розвитку. Взаємовідносини членів суспільства,
таким чином, стають більш ясними, визначеними, а також стійкими і
шаблонними, тобто організованими.

Іншими словами, колективна єдність людей в наслідок продовження
свого існування кристалізується й організується. Однак у тих випадках,
коли сукупність зазначених умов веде до ізолювання (роз'єднання) взаємо-
діючих індивідів, це, як правило, обумовлює розпад взаємодіючих спіль-
ностей.

З вищевикладеного випливає, що оскільки міра співвідношення кос-
мічних, біологічних і соціально-психологічних умов для різних взаємоді-
ючих груп неоднакова, а також різні і рівні колективної єдності групових
утворень, то навряд чи викликає заперечення висновок про неоднорід-
ність суспільства. Дійсно, спільно проживаючі люди з неоднаковою си-
лою зв'язані один з одним. Кожне населення розшаровується на цілий
ряд соціальних груп. Воно складено з безлічі колективних єдностей, а не
представляє собою щось ціле (єдине), усі члени якого однаково зв'язані
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один з одним. Більш того, оскільки кожна людина належить не до одної,
а до багатьох соціальних груп (прошарків), то і їх характер також буде
робити цілком визначений вплив на поведінку людини.

Отже, складність і багатогранність сил, від яких залежить взаємодія
людей, обумовлюють складність і багатогранність як соціальної поведінки
індивідів, так і соціальних процесів, усього суспільного життя. Звідси —
необхідність розуміння суті основних соціологічних теорій соціальної
взаємодії, а також уміння спиратися на сильні сторони кожної з них для
пояснення дуже складних реалій функціонування і розвитку сучасного
суспільства, механізмів соціальної життєдіяльності людей.

8.3. Поняття та особливості соціальних відносин

Ще однією фундаментальною соціологічною категорією, що займає
провідне місце в системі категорій соціологічної науки та з якою пов'яза-
не розуміння соціальної життєдіяльності людей у сучасному суспільстві,
є категорія "соціальні відносини".

Аналіз показує, що категорія "соціальні відносини" ще не набула чіт-
кого визначення у соціологічній літературі, у якій це поняття нерідко ото-
тожнюють із категорією "суспільні відносини". Однак таке ототожнення
на думку марксистських соціологів є правомірним лише в тому випадку,
коли соціальні відносини розуміються в широкому контексті, тобто у про-
тиставленні їх природним відносинам.

Зокрема, ЬС. Маркс виокремлював соціальні відносини із системи сус-
пільних відносин (економічних, політичних, правових, духовних і т.д.)
вважаючи їх специфічним і відносно самостійним видом, що відображає
діяльність соціальних суб'єктів з приводу їх неоднакового, різного соціаль-
ного положення в суспільстві і тієї неоднакової ролі, яку вони відіграють
у суспільному житті [28, с.66].

Складність дослідження соціальних відносин полягає у тому, що вони
не є статичними, тобто закостенілими формами соціальної взаємодії і
завжди взаємопов'язані з іншими видами відносин, інтегрують їх, пере-
тинаються з ними і проявляються через них. Для того, щоб виокремити
соціальні відносини у їх вузькому розумінні із системи суспільних відно-
син, необхідно перш за все установити, з приводу чого вони складаються.
Відомо, що кожний вид суспільних відносин складається і реалізується
між соціальними суб'єктами (індивідами і соціальними групами) з при-
воду того або іншого матеріального чи духовного об'єкта. Якщо відносини
складаються з приводу засобів виробництва — це економічні відносини,
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державної влади — політичні, юридичних законів або правових норма-
тивів — юридичні, моральних вчинків — моральні і т.д.

Таким чином, соціальні відносини у вузькому сенсі складаються з при-
воду власне самої соціальної взаємодії, що виникає між індивідами і со-
ціальними групами, які обіймають різне положення у суспільстві, чим і
визначається їх нерівний реальний доступ до влади, власності, інших
життєво важливих благ. Все це говорить про те, що соціальні відносини
органічно пов'язані з усіма іншими видами суспільних відносин, із фор-
мами і способами соціальної діяльності людей, їх соціальних спільно-
стей і груп, а також із їх соціальними інтересами і потребами.

В принципі взаємодія індивідів і соціальних груп у суспільстві приво-
дить до встановлення соціальних відносин, під якими у сучасному вигля-
ді розуміються відносно стійкі зв'язки між людьми (внаслідок чого вони
інституціалізуються в соціальні групи) і соціальними групами як постійни-
ми носіями якісно різних видів соціальної діяльності, що розрізняються
за соціальними статусами і ролями у суспільних структурах [31, с і26] .

З цього приводу відомий польський соціолог Флоріан Знанецький
інтерпретує соціальні відносини як визначену стійку систему, що охоп-
лює двох партнерів (будь то індивіди, групи, спільності чи суспільства) і
сполучну ланку (предмет, інтерес, установку, цінність), які стають "плат-
формою" соціального об'єднання людей. Цей зв'язок може базуватися,
наприклад, на обов'язках батьків забезпечити соціалізацію дитини, тоб-
то його освіти (навчання і виховання), приучення до виконання визна-
ченого роду обов'язків по відношенню до старших, до братів і сестер, до
суспільства і т.д. [38, с і88] .

Інакше кажучи, соціальні відносини — це система унормованих взає-
модій між двома (і більше) партнерами на основі визначеної платформи
(тобто інтересу). За цим поняттям завжди приховується якась ціль (або
цілі), що хочуть досягти люди, які об'єдналися. Наприклад, соціальні ін-
ститути примусу (суд, в'язниця) створюються в суспільстві для підтрим-
ки суспільного порядку, покарання тих, хто не бажає підкорятися мораль-
ним і правовим нормам або зазіхає на суспільні цінності (духовні чи ма-
теріальні). У такому трактуванні поняття "соціальні відносини " викорис-
товується для позначення сталих соціальних систем, обмежених визна-
ченими нормами спілкування, усередині яких установлені стійкі обов'яз-
ки індивідів, що складають дану соціальну систему (соціальну групу, ін-
ститут, суспільство загалом).

Наявність загальної платформи у соціальних відносинах фіксується
й у концепції М. Вебера, що визначає соціальні відносини як поведінку
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декількох людей, співвіднесену за своїм змістом і яка орієнтується на ньо-
го. Отже, соціальні відносини припускають, що соціальна поведінка індиві-
дів буде носити доступний осмисленому спостереженню і визначенню
характер. На це орієнтовано і соціальні інститути. Якщо ми говоримо,
що соціальний інститут сім'ї повинний займатися відтворенням населення
(як фізичного — народження дітей, так і соціального — виховання), то
відповідно ми можемо спостерігати й певний характер поведінки членів
сімейної групи, наприклад методи впливу на дітей або планування сім'ї.

Поряд із соціальним аспектом ця обставина має велике методологічне
значення при розробці емпіричних показників в програмах соціологіч-
них досліджень проблем соціальних інститутів, тому що сприяє конкре-
тизації доступних спостереженню соціолога форм поведінки, а значить
і соціальній діагностиці типів соціальних відносин. Факт можливості
спостереження й оцінки соціальних відносин має значення емпіричного
референта (показника) і для індивідів, учасників даних відносин, оскіль-
ки дозволяє прогнозувати і свою поведінку, і поведінку інших осіб. Ця
обставина вносить визначену упорядкованість в структури різних суспіль-
них відносин, дозволяє кожній людині визначати, у яких рамках і який
тип поведінки може заохочуватися, чи засуджуватися (каратися) в даному
співтоваристві (суспільстві).

Звідси випливає висновок, що соціальна поведінка людини в суспільс-
тві в значній мірі носить визначений інституціональний характер, тобто
регулюється відповідними соціальними нормами, виконання яких підтри-
мується за допомогою санкцій. Саме соціальні норми забезпечують упо-
рядкування і регулярність соціальних відносин у суспільстві. Що стосу-
ється неформальної поведінки людей, то тут у вигляді соціальних норм
виступають традиції і звичаї, що не завжди збігаються з пануючою в сус-
пільстві офіційною системою соціально-нормативного регулювання. На-
приклад, в умовах соціалізму в республіках Середньої Азії існував калим
(викуп) за наречену, що ніяк не вписувалося в офіційну доктрину інсти-
туціональних відносин.

Таким чином, інституціональнерегулювання охоплює тільки частину
соціальних відносин, хоча і дуже значну і важливу для функціонування
суспільства.

Соціальні відносини за своїми видами можуть бути короткочасними і
тривалими, в останньому випадку вони ґрунтуються на повторюваності
поведінки, що відповідає змісту відносин. Ця обставина може також
виступати як основа соціальної діагностики існування визначеного роду
соціальних відносин.
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Для підтвердження висунутого положення можна використати приклад,
наведений М. Вебером. Він пише: "Твердження, що "дружба" чи "держава"
існує, означає, таким чином, тільки одне: ми (спостерігачі) припускаємо
наявність у сьогоденні чи в минулому можливості, яка полягає в тому, що на
підставі визначеного виду установок окремих людей, їх поведінка здійсню-
ється в рамках усередненого передбачуваного змісту... "Держава", наприк-
лад, перестає "існувати" у соціологічному змісті, якщо тільки зникає мож-
ливість функціонування визначених типів осмислено орієнтованої соціаль-
ної дії. Така можливість може бути великою чи мінімальною. Однак тільки
в цьому змісті й у тій мірі, у якій вона дійсно (наближено) існувала чи
існує, існувало чи існує й дане соціальне відношення" [3, с.267].

Якщо партнери соціальних відносин вкладають у свою поведінку різ-
ний зміст, то такі відносини є об'єктивно однобічними для кожного з
членів цього соціального об'єднання. Але навіть у цьому випадку їх
поведінка співвіднесена зі змістом, тому що кожний партнер припускає
(іноді помилково), що визначена установка стосовно нього властива ін-
шому суб'єкту, і на дане очікування він власне і орієнтує свою поведінку.
Така проблемна ситуація може мати серйозні наслідки як для партнерів,
так і для існуючих соціальних відносин. Уявимо собі, що ви орієнтуєтеся
на яку-небудь людину як на друга і відповідно плануєте своє поведінку,
тоді як ваш партнер вважає вас просто знайомим чи потрібним лише для
реалізації своєї власної мети.

Соціальні відносини можуть змінюватися також у зв'язку із зміною
цінностей партнерів, їх установок на характер відносин, або розпадатися
через невиконання однією із сторін прийнятих норм взаємодії. Звідси —
складність вивчення соціальних відносин усередині соціальних груп,
спільнот, а також між суспільствами. Однак, вивчаючи соціальні відноси-
ни, не можна орієнтуватися тільки на ту поведінку, норми якої були при-
йняті при укладанні союзу. Люди — не технічні системи, а тому стабіль-
ність їх поведінки завжди відносна. Останнє пов'язано із їхніми віковими
особливостями, із зміною ціннісних орієнтацій, і навіть з конкретною соці-
альною ситуацією, у якій вони опинилися. Це значить, що в процесі будь-
яких соціальних відносин можуть виникати нові, не характерні типи пове-
дінки, що не завжди свідчать про розпад інституціональних зв'язків.

Існує й ще одна специфіка соціальних систем, а значить і соціальних
відносин. На відміну від технічних, соціальні системи можуть зберігати свою
цілісність, знаходячись у стані глибокого внутрішнього конфлікту (конфлікт-
ні соціуми), оскільки їх розпад може спонукати індивідів до самознищен-
ня. Тут вже починають діяти закони біопсихологічного самозбереження.



1 БО Частина II. Суспільство як соціальна система

Однак, якщо соціальні відносини існують тривалий час, то партнери по
взаємодії можуть сформулювати максими (поняття усередненого типу пове-
дінки), що створює передумову більш ефективного їхнього функціонування.
Такі максими можуть бути представлені у формі соціальних показників,
зафіксованих у соціологічних дослідженнях рольової поведінки людей.

На закінчення відзначимо, що в практичній людській життєдіяльнос-
ті, що здійснюється лише за допомогою соціальних дій, взаємодій і відно-
син, — сутність усього суспільного життя, його різновидів, меж, границь
і можливостей. Тому розглянуті нами найважливіші соціологічні катего-
рії: "соціальні дії", "соціальні взаємодії" і "соціальні відносини" дозво-
ляють глибше розуміти сенс соціального життя і соціальної діяльності
індивідів, соціальних груп і суспільства в цілому, а також відслідковувати
динаміку функціонування і розвитку суспільних систем.

[іКіН Резюме

1. Соціологічні категорії "соціальна дія", "соціальна взаємодія" і "соціаль-
ні відносини" займають не тільки особливе місце в понятійно-категорі-
альному апараті соціологічної науки, але й пояснюють динаміку людсь-
кого суспільства, його функціонування, зміни і розвиток.

2. На думку німецького соціолога М. Вебера соціальна дія — це будь-яка
дія людини, що орієнтована на мотиви інших людей. При цьому вона,
щоб називатися соціальною має володіти двома обов'язковими риса-
ми: свідомою мотивацією та орієнтацією на інших людей.

3. Кожна соціальна дія має визначену структуру, до сукупності елемен-
тів якої входять: діюча особа, соціальна ситуація і умови, які включа-
ють у себе ціль дії та нормативні розпорядження.

4. Усе розмаїття соціальних дій Т. Парсонс групує за чотирма рівнями:
1) суб'єкт дії; 2) особистість у виді потреб-установок; 3) соціальна
система — у формі рольових очікувань; 4) культурна система — у формі
нормативних зразків) у систему дії, тобто сукупність різних рівнів
соціальної реальності, функціонування якої спрямовано на здійснення
таких основних задач, як підтримка ціннісного зразка соціальної систе-
ми, інтеграція соціальної системи, досягнення цілісності соціальної
системи, адаптація соціальної системи.

5. Під соціальною взаємодією розуміється форма соціальної комунікації
чи спілкування, що являє собою систему соціальних дій щонаймен-
ше двох осіб чи соціальних груп (спільнот), або індивіда і соціальної
групи.
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6. Механізм соціальної взаємодії, який відіграє особливу роль у життє-
діяльності суспільства включає в себе: а) індивідів, що здійснюють
ті або інші дії; б) зміни у зовнішньому середовищі (світі), що викли-
кані цими діями; в)вплив цих змін на інших індивідів; г) зворотною
реакцію індивідів, на яких було вчинено певний вплив.

7. В соціології існує безліч теорій соціальної взаємодії, першою із яких
є теорія соціального обміну Дж. Хоманса, яка побудована за наступ-
ними принципами: 1) чим більше винагороджується визначений тип
соціальної взаємодії, тим частіше він буде повторюватися; 2) якщо
винагорода за визначені типи соціальної взаємодії залежить від яки-
хось умов, то індивід (чи спільність) прагне відтворити ці умови;
3) якщо винагорода велика, то людина (спільність) готова витратити
більше зусиль заради її одержання; 4) коли потреби людини близькі
до насичення, та вона у меншому ступені готова до взаємодій заради
їхнього задоволення.

8. Взаємодія індивідів і соціальних груп у суспільстві приводить до
встановлення соціальних відносин, під якими розуміються відносно
стійкі зв'язки між людьми (внаслідок чого вони інституалізуються в
соціальні групи) і соціальними групами як постійними носіями різ-
них видів соціальної діяльності, що розрізняються за соціальними
статусами (положенням) і соціальними ролями (функціями) у суспіль-
них структурах.

9. Соціальні відносини — це специфічний і відносно самостійний
вид системи суспільних відносин (економічних, політичних, право-
вих, моральних тощо), що відображає діяльність соціальних суб'єк-
тів з приводу їх неоднакового, різного соціального положення в сус-
пільстві і тієї неоднакової ролі, яку вони відіграють у суспільному
житті.

10. Відомий польський соціолог Флоріан Знанецький інтерпретує соціальні
відносини як визначену стійку систему, що охоплює двох партнерів
(будь то індивіди, групи, спільноти чи суспільства) і сполучну ланку
(предмет, інтерес, установку, цінність), які стають "платформою" со-
ціального об'єднання людей. Іншими словами соціальні відносини —
це система унормованих взаємодій між двома (і більше) партнерами
на основі визначеної платформи (тобто інтересу).

Соціальні відносини можуть змінюватися у зв'язку із зміною цінніс-
них орієнтацій партнерів, їх установок на сам характер відносин або
розпадатися через невиконання однією із сторін прийнятих норм або
правил взаємодії.

6 Соціологія
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Розділ 9. СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ
В СУСПІЛЬСТВІ ТА ШЛЯХИ

ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ

В результаті вивчення цього розділу

Ви повинні вміти:

розкривати зміст соціального конфлікту та пе-
редумови його виникнення;
У визначати об'єкт і предмет соціологічної тео-
рії конфлікту;
У пояснювати причини, що викликають соціаль-
ні конфлікти в суспільстві;

охарактеризувати основні типи і види соціальних конфліктів;
У пояснювати механізм соціального конфлікту та визначати основні етапи

його протікання;
/ розкривати основні методи розв'язання конфліктів та способи управ-

ління ними;
У визначити особливості соціальних конфліктів у сучасній Україні.

9 . 1 . Поняття соціального конфлікту
та передумови його виникнення

Виокремлення соціологічної теорії конфлікту обумовлене, насампе-
ред, актуалізацією і складністю такого суспільного явища, як соціальний
конфлікт. Унаслідок цього проблема соціального конфлікту є однією із
найактуальніших проблем сучасної соціології. Вона охоплює широке коло
питань, серед яких визначення поняття "соціальний конфлікт", його при-
роди як суспільного явища, причин виникнення та можливостей його
розв'язання, а також типології, класифікації конфліктів, виявлення їх ролі
у суспільному житті та ін.

З огляду на ці обставини соціологічна теорія конфлікту вивчає зако-
номірності і природу виникнення та протікання конфлікту як суспільного
явища, типологію конфліктів, а також принципи і методи запобігання та
розв'язання соціальних конфліктів, технологічні засади управління ними.

Об'єктом соціологічної теорії конфлікту є різноманітні конфлікти
між соціальними суб'єктами (індивідами, соціальними групами, класа-
ми, націями, державами тощо), що розглядаються як фактори розвитку
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соціальних систем. Предметом цієї соціологічної теорії, у свою чергу,
є закономірності та процеси виникнення, протікання і розв'язання соці-
альних конфліктів, їх соціальні ознаки, а також різноманітні конфліктні
відносини, що виникають між людьми і групами людей у процесі їхньої
взаємодії та суспільної життєдіяльності.

Перш ніж перейти до безпосереднього викладення основних проблем
цієї соціологічної теорії, дамо визначення власне самого поняття "соціа-
льний конфлікт". Загалом під конфліктом розуміється зіткнення проти-
лежних інтересів, цілей, позицій або поглядів суб 'сктів соціальної взає-
модії (індивідів, соціальних груп, суспільств тощо). Соціальний конфлікт
завжди пов'язаний з усвідомленням людьми протиріч своїх інтересів як
членів тих чи інших соціальних груп з інтересами інших суб'єктів. Заго-
стрення цих протиріч часто-густо породжують соціальні конфлікти, які
протікають у відкритій або закритій формі.

Аналіз показує, що соціальні протиріччя пронизують усі сфери суспіль-
ного життя — економічну, політичну, соціальну, духовну тощо. Загострен-
ня тих чи інших соціальних протиріч створює певні "зони кризи". Криза
виявляється у різкому посиленні соціальної напруженості, яка нерідко
переростає у конфлікт. Соціологи марксистської та й немарксистської
орієнтації відзначають, що конфлікт є тимчасовим станом суспільства,
який можна перебороти за допомогою раціональних засобів.

Більшість соціологів схильні вважати, що існування сучасного суспі-
льства без конфліктів неможливо, оскільки конфлікт є невід'ємною час-
тиною життєдіяльності людей, а також важливим джерелом соціальних
змін, що відбуваються в суспільстві. Конфлікт, у свою чергу, робить соці-
альні відносини більш динамічними і мобільними. Адже звичні норми
поведінки і діяльності індивідів, що раніше задовольняли їх, з дивною
рішучістю часто-густо відкидаються ними без усякого жалю. Під впли-
вом конфліктів суспільство може перетворюватися. Чим сильніше соціаль-
ний конфлікт, тим помітніше його вплив на протікання соціальних про-
цесів і темпи їх здійснення.

Витоки досліджень проблеми соціального конфлікту беруть свій по-
чаток із глибокої давнини. Ще китайські філософи у УП-УІ ст. до н. є.
бачили джерело розвитку природи і суспільства у боротьбі протилежнос-
тей. Мислителі Стародавньої Греції створили вчення про протилежності
та їх роль у виникненні речей. Велику увагу дослідженню конфліктів при-
ділив відомий італійський учений Н. Макіавеллі, який у своїх працях,
присвячених римській історії, розглядає конфлікти різного рівня і відзна-
чає їх позитивну роль у суспільному розвитку.
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Однак більш грунтовно конфлікт розглянув А. Сміт. У 1776 р. вийшла
його праця "Дослідження про природу і причини багатства народів", у якій
він писав, що в основі конфлікту лежать розподіл суспільства на класи та
економічне суперництво між ними. Останнє він розглядав як рушійну силу
розвитку суспільства. Великий внесок в осмислення соціальних конфліктів
зробив і Г. Гегель, який однією з їх причин вважав соціальну поляризацію
між "нагромадженням багатства" і "прив'язаним до праці класом" [3, с.441].

Вже на початку XX ст. чимало мислителів виходили з того, що соціаль-
ний конфлікт — це реальність, неминуче явище в житті будь-якого суспіль-
ства і вагомий стимул його соціального розвитку. Цих поглядів дотримува-
лися німецький соціолог М. Вебер, австрійський соціолог Л. Гумплович
та інші дослідники. З позицій історичного матеріалізму розглядали соціаль-
ний конфлікт К. Маркс і Ф. Енгельс, які вважали, що соціальні конфлікти
породжуються насамперед соціальною нерівністю і виявляються у класо-
вій боротьбі. Саме класова боротьба, на їх погляд, є не тільки немину-
чою, а й необхідною для визначення та вирішення протиріч капіталістич-
ного устрою.

Зазначимо, що в сучасній соціологічній науці існує два основних під-
ходи щодо осмислення сутності соціального конфлікту.

Марксистська традиція розглядає соціальний конфлікт як явище, при-
чини якого криються в самому суспільстві, насамперед у протистоянні
класів та їх ідеологій. Як наслідок, уся історія в працях марксистськи
орієнтованих соціологів з'являється як історія боротьби гнобителів і при-
гноблених. Критики марксистського підходу відзначають, що проблема
конфлікту у теорії марксизму не одержала всебічного обгрунтування, тому
що конфлікти розглядалися цією теоретичною доктриною тільки як зіткнен-
ня між антагоністичними класами. До того ж у марксистській концепції
абсолютизувалися економічні відносини, що вважалися головною причиною
конфлікту між класами та іншими соціальними групами.

Представники немарксистської традиції {?. Дарендорф, Л. Козер) роз-
глядають конфлікт як частину життя суспільства, яким необхідно вміти
керувати. Природно, що в їхніх поглядах є змістовні розбіжності, однак
принципово важливо, що соціологи немарксистської орієнтації розгля-
дають конфлікт як соціальний процес, який не завжди веде до зміни со-
ціальної структури суспільства. Хоча, звичайно, і такий результат теж
можливий, особливо тоді, коли конфлікт піддався консервації і не був
вчасно розв'язаний.

Водночас існують також інші пояснення природи і сутності соціаль-
них конфліктів. Так, німецький соціолог Г. Зіммель визначав конфлікт не



Розділ 9. Соціальні конфлікти в суспільстві та шляхи їх розв'язання 1 б/ 7

тільки як одну із форм розбіжностей, але й як соціалізуючу силу, здатну
об'єднати протиборчі взаємозалежні сторони. З цього приводу він писав,
що "конфлікт очищає повітря".

Однак своє подальше теоретичне обгрунтування проблема соціально-
го конфлікту одержала у середині XX ст. При цьому соціологічна теорія
конфлікту протистоїть теорії структурно-функціонального аналізу суспіль-
ства. Представники структурного функціоналізму дотримуються рівно-
важної, безконфліктної моделі розвитку суспільства, відповідно до якої
суспільство являє собою систему, життєдіяльність і єдність якої забезпе-
чується завдяки функціональній взаємодії її структурних елементів, та-
ких як держава, політичні партії, промислові об'єднання, профспілки,
церква, сім'я тощо. Виходячи з ідеї єдності суспільства як передумови
його рівноваги і стабільності функціоналісти називають вирішальним
засобом, що забезпечує соціальну "єдність", наявність у членів суспіль-
ства єдиних цінностей. Це можуть бути правові установки, моральні нор-
ми, релігійні заповіді тощо. Ці цінності складають основу суспільного
життя і визначають практичну діяльність як окремих індивідів, так і соці-
альних груп і організацій. Це, природно, є однобоким і вузьким підходом
до розгляду соціальних явищ, які відбуваються в суспільстві.

Однак у другій половині XX ст. в соціологічній науці сформувався
новий напрям, який всебічно і глибоко досліджує проблему соціального
конфлікту. Найбільш відомими його представниками є Р. Дарендорф,
Л. Козер, Д. Локвуд, К. Боулдінг та інші вчені. Так, німецько-англійський
соціолог Ральф Дарендорф створив теорію конфліктної моделі розвитку
суспільства виходячи з того, що будь-яке суспільство постійно піддається
соціальним змінам і внаслідок цього щоразу спричиняє соціальний кон-
флікт. Він розглянув причини формування й етапи розвитку соціальних
конфліктів, в основі яких насамперед бачив конфлікт інтересів. Будь-яке
суспільство, на його думку, спирається на примус.Для членів суспільства
характерна нерівність соціальних позицій (наприклад, у розподілі влас-
ності і влади), а звідси і розбіжність їхніх інтересів і устремлінь, що ви-
кликає взаємні непорозуміння й антагонізм. Р. Дарендорф дійшов виснов-
ку, що соціальна нерівність і породжені нею соціальні протиріччя ство-
рюють соціальну напруженість і конфліктні ситуації. Інтереси суб'єктів
соціальних дій безпосередньо впливають на формування конфлікту. Тому,
щоб зрозуміти природу конфлікту, необхідно насамперед зрозуміти при-
роду інтересу і способи його усвідомлення суб'єктами конфлікту. І тут
Дарендорф виділяє об'єктивні (латентні) і суб'єктивні (явні) інтереси. Вони
виявляються вже на першому етапі прояву конфлікту, коли вимальовуються
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"обидві сторони" конфлікту. Ці "сторони" ще не є в буквальному значен-
ні соціальною групою, вони ще не консолідувалися в неї. Тому Дарен-
дорф називає їх квазігрупами. Водночас у кожній із цих груп відбувається
формування певних загальних інтересів і психологічної спрямованості
на їх захист. Усе це характеризує перший етап розвитку конфлікту. Другий
етап розвитку конфлікту, за Дарендорфом, складається в усвідомленні
латентних (тобто прихованих) глибинних інтересів соціальних суб'єктів
і тим самим в організації квазігруп у фактичні соціальні угруповання,
тобто в організації груп за інтересами [5, с.142].

Третій етап полягає в безпосередніх зіткненнях тих чи інших "іден-
тичних" груп (наприклад, класів, націй, політичних організацій, малих
груп тощо). Якщо ж ідентичність відсутня, то конфлікти є неповними,
тобто до кінця ще несформованими. Р. Дарендорф стверджує: "Загалом
кожен конфлікт досягає своєї остаточної форми лише тоді, коли елемен-
ти, які беруть у ньому участь... ідентичні" [5, с 143].

На думку Дарендорфа, в основі соціальних конфліктів часто лежать
політичні фактори: боротьба за владу, престиж, авторитет. Конфлікти
можуть виникати в кожному соціальному угрупованні, де є пануючі і під-
леглі. Нерівність соціальних позицій означає неоднаковий доступ до ре-
сурсів розвитку індивідів, соціальних груп, інших спільностей людей. А
звідси і протиріччя їхніх інтересів. Нерівність соціальних позицій відбито
у самій владі, яка дозволяє одній групі людей розпоряджатися результата-
ми діяльності інших. Боротьба за володіння і розпорядження ресурсами,
за лідерство, владу і престиж роблять соціальні конфлікти неминучими.
Тому конфлікт сприймається не як благо, а як неминучий спосіб розв'я-
зання певних протиріч. Р. Дарендорф також стверджує, що конфлікти —
це усепронизуючі компоненти суспільного життя, їх неможливо усунути
тільки тому, що ми їх не бажаємо. На них треба зважати як на реальність.
Конфлікти — це джерела інновацій і соціальних змін. Вони не дозволяють
суспільству застоюватися, тому що постійно створюють напруження. Згідно
з Дарендорфом, придушення конфлікту веде до його загострення. Тому
завдання полягає в тому, щоб вміти контролювати конфлікт: він повинен
бути легалізованим, інституалізованим, а також розвиватися і розв'язува-
тися на основі існуючих у суспільстві правил і процедур.

Американський соціолог Льюїс Козер у працях "Функції соціальних
конфліктів" (1956) та "Продовження дослідження соціального конфлік-
ту" (1967) обґрунтовує свою теорію позитивно-функціонального конфлік-
ту. Під соціальним конфліктом він розуміє "боротьбу за цінності і пре-
тензії на певний статус, владу і ресурси, а також боротьбу, у якій цілями
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супротивників є нейтралізація, нанесення збитку чи усунення супротив-
ника" [20, с.39]. Козер також підкреслює, що будь-якому суспільству при-
таманні неминуча соціальна нерівність, вічна психологічна незадоволе-
ність членів суспільства, що породжують напруженість між індивідами і
соціальними групами. Ця напруженість нерідко розв'язується за допомо-
гою різного роду конфліктів.

Виходячи зі стану суспільства Л. Козер дає класифікацію соціальних
конфліктів. Він зауважує, що в закритому суспільстві конфлікти можуть
руйнувати соціальні зв'язки, розділяти його на ворожі групи, призводити
до виникнення революцій. У відкритому ж суспільстві конфліктам даєть-
ся вихід, що пом'якшує напруженість. Вони можуть нести у собі позити-
вний потенціал, який сприяє розвитку суспільства.

Загальна теорія конфлікту розробляється також і американським соціо-
логом Кеннетом Боулдінгом, який написав працю "Конфлікт і захист: за-
гальна теорія" (1963). Він констатує, що у сучасних суспільствах можливе
та необхідне регулювання соціальних конфліктів. Так, Ьоулдінг вважає, що
конфлікт є невід'ємним атрибутом суспільного жиггя. Уявлення про сут-
ність соціальних конфліктів дозволяє суспільству контролювати їх і керу-
вати ними, а також передбачати їх наслідки. 11а думку Боулдінга, конфлікт
— це ситуація, у якій сторони розуміють несумісність своїх позицій і праг-
нуть випередити супротивника своїми діями. Конфлікт виступає як вид
соціальної взаємодії, за якої сторони усвідомлюють своє протистояння і
своє відношення до нього. І тоді вони свідомо організовуються, а також
виробляють певну стратегію і тактику боротьби. Але все це не виключає
той факт, що конфлікти можна і потрібно переборювати або обмежувати.

Загалом, як свідчить аналіз, зарубіжні соціологи далеко просунулися у
дослідженні соціальних конфліктів. Що ж стосується досліджень вітчиз-
няних учених, то в них насамперед підкреслювалася матеріально-економіч-
на і класова природа конфлікту. Це була марксистська концепція, яка зво-
дилася здебільшого до аналізу зіткнень між антагоністичними класами та
являла собою спрощений підхід до вивчення проблеми. А оскільки вважало-
ся, що в соціалістичному суспільстві були відсутні антагоністичні класи,
то виходило, що були відсутні і конфлікти. Тому серйозні наукові дослід-
ження з цієї проблематики у радянський період майже не проводилися. В
останнє десятиліття XX ст. ця тема стала більш предметно висвітлюватися
в численних статтях, наукових публікаціях, наприклад, у фахових соціо-
логічних журналах. З'являються монографічні дослідження, проводяться
круглі столи, присвячені проблемі соціальних конфліктів в умовах пере-
хідного періоду.
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Загально визнано, що суспільство зберігається як ціле лише завдяки
постійному розв'язанню властивих йому внутрішніх конфліктів. Вище
вже говорилося про конфлікти, які породжуються неоднаковим станови-
щем людей стосовно влади. Інакше кажучи, коли одні індивіди, пере-
буваючи при владі, керують, інші змушені підкорятися і виконувати при-
йняті ними закони, директиви та розпорядження.

Причиною соціального конфлікту може виявитися також розбіжність
інтересів і цілей відповідних соціальних груп. На наявність цієї причини
вказували, зокрема, Е. Дюркгейм і Т. Парсонс.Те саме можна сказати і про
розбіжність індивідуальних та суспільних цінностей. У кожного індивіда і
соціальної групи є визначений набір ціннісних орієнтацій щодо найбільш
значущих сторін їхнього соціального життя. Але при задоволенні потреб
одних людей виникають перешкоди, створювані іншими людьми. При цьо-
му з'являються протилежні ціннісні орієнтації, що й можуть стати причи-
ною конфлікту, наприклад різне відношення до власності: одні вважають,
що власність повинна бути колективною, інші віддають перевагу приватній
власності, треті прагнуть до кооперативної. При наявності певних умов при-
хильники різних форм власності можуть вступити у конфлікт між собою.

Важливим джерелом конфліктів є також соціальна нерівність. Фахівці
в галузі соціології конфлікту відзначають, що соціальні позиції і характер
домагань людей залежать від їхнього підходу до розподілу суспільних
цінностей (доходів, знань, інформації, елементів культури тощо). Прагнен-
ня до загальної рівності, як показала історія, вже не може розглядатися як
загальне благо, тому що призводить до зрівнялівки, а також до згасання
для багатьох людей стимулів щодо їх творчої діяльності та ініціативи.

Заради справедливості зазначимо, що неможливо цілком задовольнити
потреби та інтереси всіх бажаючих. Тому нерівність, у тому числі й соціальна,
на думку багатьох дослідників, непереборна. Вона існує повсюдно і нерідко
має позитивне значення, оскільки сприяє прояву заможності та стимулює
життєву енергію людей. А конфлікт, у свою чергу, виникає за такого ступе-
ня нерівності, коли він розцінюється однією із соціальних груп як стриму-
ючий фактор, що перешкоджає задоволенню їхніх потреб та інтересів.

9.2. Функції соціального конфлікту та
його класифікація

Роль соціального конфлікту як неминучого явища суспільного життя
та соціального розвитку розкривається через його різноманітні функції,
які він відіграє у сучасному суспільстві.
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На думку американського соціолога Л. Козера, основними функціями
соціального конфлікту є такі: 1) утворення соціальних груп і підтримка
їхньої цілісності і границь; 2) встановлення і підтримка відносної стабіль-
ності внутрішньогрупових і міжгрупових відносин; 3) створення і під-
тримка балансу інтересів між протиборчими сторонами; 4) стимулюван-
ня дій щодо створення нових форм соціального контролю; 5) створення
нових соціальних інститутів; 6) одержання інформації про навколишнє
середовище (точніше, про соціальну реальність, її позитивні і негативні
сторони); 7) соціалізація та адаптація конкретних індивідів.

І, хоча конфлікт, звичайно, приносить не тільки дезорганізацію і шкоду,
можна виділити також наступні позитивні функції соціального конфлікту.
Перша з них — це функція розрядки напруженості. Сутність її полягає у
зниженні психологічного напруження між протиборчими сторонами, а кон-
кретно — у відношеннях між ними. Існування, так би мовити, "вихідних
клапанів" і "відвідних каналів" допомагає взаємній адаптації індивідів, а
також стимулює позитивні соціальні зміни. Наприклад, вираження своєї по-
зиції і відстоювання її у протиборстві із супротивником є важливим засобом
каналізації емоцій, що приводить до знаходження компромісу між конфлік-
туючими сторонами, оскільки "емоційне підживлення" конфлікту зникає.

Іншою позитивною функцією соціального конфлікту є комунікативна
функція. Через цю функцію учасники конфлікту усвідомлюють свої та
чужі їм інтереси, виявляють загальні проблеми, пристосовуються одне
до одного. Мало того, в ситуації конфлікту люди або інші суб'єкти суспі-
льного життя краще усвідомлюють як свої прагнення, бажання, цілі, так і
бажання і цілі протилежної сторони. Завдяки цьому позиція кожної із сто-
рін може як зміцнитися, так і трансформуватися.

Ще одна позитивна функція соціального конфлікту — консолідуюча.
Як випливає із попередніх функцій, конфлікт здатний грати консолідуючу
роль у суспільстві і навіть бути рушійною силою соціальних змін. Це від-
бувається тоді, коли під час розв'язання конфлікту люди по-новому сприй-
мають один одного, і у них з'являється інтерес і можливості до співробі-
тництва. Саме завдяки цьому конфлікт може консолідувати суспільство,
тому що відкрите зіткнення дозволяє сторонам конфлікту краще довіда-
тися про погляди і домагання протилежної сторони.

Водночас соціальний конфлікт має й негативний, руйнівний характер.
Він може дестабілізувати відносини в соціальних системах, руйнувати
соціальні спільності і групову єдність. Так, страйки можуть спричинити
серйозні збитки підприємствам і суспільству, оскільки припинення роботи
підприємств може стати фактором розбалансованості економіки країни.
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Водночас міжнаціональні та міжетнічні конфлікти порушують зв'язки між
націями і злагоду у суспільстві. У суспільстві таким чином відбувається
безліч різноманітних конфліктів. їх намагаються класифікувати, напри-
клад, за сферами суспільного життя. Ідеться про конфлікти у сфері еко-
номіки, політики, національних або конфесіональних взаємовідношен-
нях, у соціальній або духовній сфері тощо.

Нині одержала поширення й така точка зору, що деякі соціальні конф-
лікти не тільки можливі, а й можуть бути бажаними. Відповідно до цього
виділяють два типи конфліктів: функціональний та дисфункціональний.
Конфлікт вважається функціональним, якщо він веде до підвищення ефе-
ктивності дії будь-якої організаційної системи. І навпаки, конфлікт вва-
жається дисфункціональним, якщо він призводить до зниження особис-
тої задоволеності працівників, групового співробітництва та ефективно-
сті функціонування організаційної системи.

Конфлікти можна класифікувати також залежно від суб'єктів і зон роз-
біжностей. Це найпоширеніша нині класифікація конфліктів, яка охоплює
такі їх види [23, с.326]:

1. Особистісний конфлікт охоплює такі конфлікти, що відбуваються,
так би мовити, усередині особистості, на рівні її індивідуальної свідомості.
Цей тип конфлікту не відповідає визначенню, поданому вище. Однак його
потенційні дисфункціональні наслідки аналогічні наслідкам інших типів
конфлікту. Він може набрати різної форми: а) рольового конфлікту, який
виникає, коли до індивіда висуваються суперечливі вимоги з приводу того,
яким має бути результат його роботи; б) внутрішньоособистісного кон-
флікту, який може також виникнути в результаті того, що виробничі ви-
моги не узгоджуються із особистими потребами або цінностями людини.

2. Міжособистісний конфлікт — це розбіжності між двома чи більше
людьми з однієї або кількох соціальних груп. До них можуть приєднува-
тися також окремі особистості, що не утворюють групи. Цей тип конфлікту,
можливо, найпоширеніший. Міжособистісний конфлікт може також про-
являтися і як зіткнення особистостей з різними рисами характеру,
поглядами і цінностями.

3. Конфлікт між особистістю і соціальною групою. Він виникає, як
правило, у двох випадках: а) якщо сподівання групи суперечать сподіван-
ням окремої особистості; б) якщо ця особистість займає позицію, що до-
корінно відрізняється від позиції цієї групи.

4. Міжгруповш конфлікт — це конфлікт між соціальними групами і
спільностями людей із протилежними інтересами. Сучасне суспільство —
це світ різноманітних організацій, які складаються із безлічі соціальних
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груп — формальних і неформальних. Навіть у найкращих організаціях між
такими групами можуть виникати конфлікти. Часто-густо функціональні гру-
пи починають конфліктувати через розбіжності цілей усередині організації.

5. Конфлікт належності — це коли індивіди мають начебто подвійну
належність. Наприклад, коли конфліктуючі сторони утворюють групу
всередині якоїсь великої соціальної групи або коли індивід входить одно-
часно у дві конкуруючі групи, що переслідують одну мету.

6. Конфлікт із зовнішнім середовищем — це коли індивіди, що склада-
ють соціальну групу, зазнають тиску ззовні, передусім з боку адміністра-
тивних або економічних норм і розпоряджень. Вони таким чином вхо-
дять у конфлікт із соціальними інститутами, що підтримують ці норми і
розпорядження.

Типологію соціального конфлікту можна подати також і у такий спосіб:
а) конфронтація — це пасивне протистояння груп із протиборчими

політичними, економічними чи соціальними інтересами. Як правило, це
протистояння не набирає форму відкритого зіткнення, але припускає на-
явність непереборних розбіжностей та здійснення тиску;

б) суперництво — це боротьба за визнання особистих досягнень і тво-
рчих здібностей з боку суспільства, соціальної групи або соціальної орга-
нізації. Мета суперництва — придбання кращих позицій, визнання, а та-
кож демонстрація переваги шляхом досягнення престижних цілей;

в) конкуренція — це особливий тип конфлікту, його мета — одержання
вигоди, прибутку або доступу до дефіцитних благ.

Професор Мічиганського університету А. Раппопорт, полемізуючи з
відомим американським дослідником конфлікту професором Гарвардсь-
кого університету Т. Шеллінгом, переконливо довів, що не можна підга-
няти всі конфлікти під єдину універсальну схему. Так, є конфлікти типу
сутички, коли супротивників розділяють непримиренні протиріччя і роз-
раховувати можна тільки на перемогу; дебатів, де можливі спори, манев-
ри й обидві сторони можуть розраховувати на компроміс; ігор, якщо оби-
дві сторони діють у рамках тих самих правил, тому вони ніколи не завер-
шуються і не можуть завершитися руйнуванням усієї структури відно-
син. Цей висновок має важливе значення, оскільки він знімає ореол без-
вихідності та приреченості навколо кожного з конфліктів — чи то у сфері
міжнародних відносин, чи всередині суспільства [22, с.9].

Зазначимо, що класифікація конфліктів з точки зору об'єкта загалом
досить ускладнена, оскільки об'єктом конфлікту може бути практично
будь-яка цінність, будь-який предмет, будь-яке право. Проте можна за-
пропонувати таку класифікацію, що має свідомо неповний характер:
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1) конфлікти, в яких об'єктом є людина (дитина у сімейних супереч-
ках, коханий-кохана і т. ін.);

2) конфлікти навколо матеріальних цінностей (наприклад, предме-
тів власності: землі, будинків, грошей, цінних паперів, умов праці та її
оплати);

3) конфлікти навколо інтелектуальної власності;
4) конфлікти навколо "престижних" об'єктів, або об'єктів, здатних

принести вигоду (наприклад, вигідна і престижна посада, у боротьбі за
яку беруть участь кілька претендентів);

5) конфлікти, що пов'язані з релігійною вірою. Тут можна виділити
конфлікти, що протікають усередині конфесій (розбрати з приводу тлу-
мачення догматів йіри, культу, церковної власності та ін.), і міжконфесій-
ні конфлікти;

6) конфлікти, зумовлені тим, що були порушені уявлення однієї із
сторін щодо справедливості винагороди (наприклад, суперечка навколо
нагороди, що, на думку однієї зі сторін конфлікту, є незаслуженою; супе-
речки навколо оплати праці тощо).

Варто підкреслити, що конфлікт із погляду соціології — це передусім
модель поведінки з особливим розподілом ролей, послідовністю подій,
певними способами вираження поглядів, ціннісних орієнтацій, а також
формами відстоювання власних групових інтересів, цілей.

Якщо виходити з точки зору поведінкової теорії, то мета конфлікту
полягає у задоволенні власного інтересу за рахунок інтересів інших лю-
дей. Коли інтереси чітко демонструються, виявлені суб'єкти, об'єкт і
засоби конфлікту, а також тактика поведінки, тоді це буде відкритий,
або повномасштцбний конфлікт. Якщо ж інтереси учасників конфлікту
структуровані слабо, їх чисельність невелика, конфлікт слабко легалі-
зований і поведінка його учасників прихована, то такий тип конфлікту
називається прихованим, або неповним (наприклад, порушення трудо-
вої дисципліни, невихід на роботу, цивільна непокора і т. ін.). Можна
назвати ще й хибний конфлікт, який перебуває на межі психологічного і
соціологічного підходів щодо аналізу конфлікту. У разі хибного конфлі-
кту відсутні його об'єктивні підстави. Лише у якоїсь однієї сторони ви-
никає неправильне уявлення про наявність конфлікту у той час, як його
насправді немає.

Існують також інші варіанти типології соціальних конфліктів, які кла-
сифікуються за різними підставами. Крапку тут ставити ще рано, оскіль-
ки проблема предметної розробки типології соціального конфлікту зали-
шається ще й досі відкритою, тобто вченим тут є ще над чим працювати.
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9.3. Характерні ознаки суб'єктів
конфліктних ситуацій

Важливим питанням при розгляді соціальних конфліктів є питання про
"діючих осіб і виконавців" конфліктних відносин. Як стверджує Ю. За-
прудський, поряд із поняттям "сторона конфлікту" сюди можна віднести
і такі поняття, як "учасники", "суб'єкти" та "посередники" конфлікту.
Зазначимо, що не слід ототожнювати учасників і суб'єктів соціальних
конфліктів, оскільки це може призвести до плутанини у розумінні вико-
нуваних ними ролей у конфлікті.

Учасником соціального конфлікту може бути будь-як людина, органі-
зація чи група людей, які беруть участь у конфлікті, але не усвідомлюють
мети конфліктного протиріччя. Учасником конфлікту може бути також
якась стороння особа, що випадково опинилася в зоні конфлікту і не має
тут особистого інтересу [8, с.53].

Суб'єктом соціального конфлікту є окрема людина чи соціальна гру-
па, що здатні створювати конфліктну ситуацію, тобто тривко і відносно
самостійно впливати на хід конфлікту відповідно до своїх інтересів, а
також впливати на поведінку і стан інших людей, викликати ті чи інші
зміни в соціальних відносинах.

Оскільки потреби суб'єктів, їхні інтереси, цілі, домагання можуть ре-
алізовуватися нерідко лише завдяки використанню влади, то у конфлік-
тах можуть брати безпосередню участь такі політичні організації, як пар-
тії, парламентські об'єднання, державний апарат, "групи тиску" тощо.
Вони є виразниками волі відповідних соціальних класів, груп і окремих
особистостей. Нерідко соціальний конфлікт набуває форму конфлікту
політичних, етнічних та інших лідерів (а великі маси людей виходять на
вулиці лише в моменти найвищого загострення ситуації). Так, у більшос-
ті соціальних і етнонаціональних конфліктів у перші роки перебудови в
колишньому СРСР суб'єктами були винятково представники державних
структур влади.

Водночас зазначимо, що відомий дослідник соціального конфлікту
Р. Дарендорф до суб'єктів соціальних конфліктів зараховує насамперед
три види соціальних груп: 1) первинні групи — це безпосередні учасники
конфлікту, які взаємодіють, прагнучи досягти об'єктивно чи суб'єктивно
несумісних цілей; 2) вторинні групи — представники цих груп прагнуть
бути незадіяними безпосередньо в конфлікті, але роблять суттєвий вне-
сок у його розпалювання; 3) треті групи — це сили, що зацікавлені у
розв'язанні конфлікту.
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Підкреслимо, що соціальний конфлікт — це завжди боротьба, яка
породжена конфронтацією суспільних і групових інтересів. Конфлікт ви-
никає не раптово, причини його накопичуються і посилюються інколи
впродовж досить тривалого часу. Конфлікт — це боротьба протилежних
інтересів, цілей, цінностей і сил. Для того щоб будь-яке протиріччя пере-
росло у конфлікт, необхідно, щоб суб'єкти конфлікту гостро і чітко усві-
домлювали протилежність своїх інтересів і мали відповідну мотивацію
своєї поведінки.

9.4. Механізм соціального конфлікту
та його стадії

У визначенні механізму соціального конфлікту в соціологічній науці
існує два підходи: 1) статичний і 2) динамічний. З точки зору статичного
підходу механізм соціального конфлікту охоплює такі елементи, як конфлікт-
на ситуація, учасники конфлікту, об 'єкт конфлікту. Розглянемо їх більш
докладніше.

1. Конфліктна ситуація. На шляху переростання протиріччя у конф-
лікт складається своєрідна ситуація, яку називають конфліктною. Остан-
ня безпосередньо передує конфлікту та за певних умов розвивається в
нього. Передконфліктна ситуація є дуже хиткою: незначна, навіть ви-
падкова подія може викликати незворотні процеси, що безпосередньо
ведуть до відкритого конфлікту. На цій стадії складається сполучення
різних обставин, які передують конфліктам і часто-густо породжують
несумісні вимоги. При цьому задоволення інтересів однієї сторони пере-
шкоджає задоволенню інтересів іншої.

2. Учасники конфлікту. У будь-якій конфліктній ситуації виділяють
учасників конфлікту й об'єкт конфлікту. Серед учасників конфлікту роз-
різняють опонентів (тобто тих людей, що зацікавлені в об'єкті конфлікту),
утягнуті групи і зацікавлені групи. Що стосується утягнутих і зацікав-
лених груп, то їх участь у конфлікті зумовлена двома причинами або їх
сполученням: 1) вони здатні вплинути на результат конфлікту; 2) результат
конфлікту торкається їхніх інтересів.

3. Об'єкт конфлікту — це той ресурс, на який саме і поширюються
інтереси конфліктуючих сторін. Об'єкт конфлікту є неподільним, оскіль-
ки його сутність або виключає розподіл, або він представлений в рамках
конфлікту як неподільний (одна чи обидві сторони відмовляються від
розподілу). Фізична неподільність об'єкта не є обов'язковою умовою кон-
флікту, оскільки нерідко об'єкт може допускати його використання обома
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сторонами (наприклад, одна сторона забороняє іншій використовувати
певне місце для автомобіля, не маючи на це відповідних прав).

З точки зору динамічного підходу механізм соціального конфлікту про-
ходить зазвичай наступні стадії протікання конфлікту.

1. Прихована стадія. На цій стадії суб'єкти конфлікту, перш ніж зва-
житися на відкриті дії, оцінюють свої можливості (матеріальні цінності,
владу, інформацію, зв'язки і т. ін.), вживають відповідні заходи щодо кон-
солідації сил протиборчих сторін, пошуку прихильників та розширення
їх кола. На цій стадії протиріччя ще не усвідомлюються всіма учасника-
ми конфлікту. Конфлікт виявляється лише в явному чи неявному невдо-
воленні ситуацією. Невдоволеність щодо цінностей, інтересів, цілей та
засобів їх досягнення не завжди виливається в конфлікт: протилежна сто-
рона іноді або упокорюється з несправедливістю, або чекає своєї години,
затаївши образу. Власне конфлікт починається з невизначених дій, що
спрямовані проти інтересів іншої сторони. Крім того, ця стадія є пері-
одом формування кожною із конфліктуючих сторін своєї стратегії і так-
тики подальших дій.

2. Стадія формування конфлікту. На цій стадії, як правило, форму-
ються протиріччя, чітко усвідомлюються претензії, що можуть бути ви-
словлені протилежній стороні у вигляді відповідних вимог. Оформляються
групи, що беруть участь у конфлікті, та висуваються їх лідери. Відбува-
ється демонстрація своїх аргументів і критика аргументів супротивника.
На цій стадії конфліктуючі сторони нерідко можуть приховувати свої плани
чи аргументи. Використовується також провокація, тобто дії, що спрямо-
вані на формування вигідної для однієї сторони певної громадської дум-
ки і несприятливої для іншої конфліктуючої сторони. У процесі свого
формування конфлікт змінюється. Це пов'язано з тим, що відносини, які
складаються на початку і наприкінці конфлікту, істотно різняться: різною
мірою проявляється активність учасників конфлікту, можуть також вини-
кати несподівані перебіги подій, які додатково спричиняють поглиблен-
ня і розростання конфлікту.

Аналіз свідчить, що процес формування соціального конфлікту три-
ває доти, поки не з'являються перші та відчутні результати протиборст-
ва, які осмислюються, обмірковуються та аналізуються суб'єктами кон-
флікту. На цьому початковий етап соціального конфлікту фактично за-
кінчується. Але ця стадія має важливе значення. У цей період створю-
ються відповідні умови для втручання у конфлікт з метою його перебо-
рення. Адже кожна із сторін конфлікту вже стикнулася з певним опором
супротивника, відчула його силу і може зрозуміти, як нелегко їй буде
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наблизитися до перемоги. Крім цього, початок конфлікту є періодом
найбільших вагань його учасників. Невипадково прихильники відкри-
тих конфліктів завжди проводять певну роботу щодо підтримки бойового
духу своїх учасників, переконуючи їх іти до кінця. Тому саме в цей час
варто розпочати відповідні дії, що дозволять зупинити відкрите зіткнен-
ня, а також прийти до компромісного рішення.

3. Стадія інциденту. Для виникнення конфлікту як такого потрібні
три умови: конфліктна ситуація, учасники конфлікту, а також наявність
приводу для конфлікту, тобто своєрідного "спускового механізму", що
сприяє розвитку подій. Слугує цьому, як правило, подія, що переводить
конфлікт у стадію активних дій, тобто конфліктуючі сторони вирішують
вступити у відкриту боротьбу.

4. Стадія активних дій. Конфлікт вимагає від його учасників вели-
кої кількості енергії, завдяки якій він швидко досягає максимального
напруження у діях, тобто критичної межі, а потім швидко йде його зга-
сання. У самому конфлікті дії обох сторін можуть бути як відкритими,
або безпосередніми, так і прихованими, або опосередкованими. Вони
можуть бути фізичними, психологічними, ідеологічними, тобто залежать
від специфічної поведінки людей. Ці дії можуть бути також передбачу-
вані і непередбачувані, але вони зазвичай розширюють сферу соціаль-
ного конфлікту.

Соціальний конфлікт, як показує аналіз, зовні схожий на спіралепо-
дібні природні явища. Тому цілком припустимо розглядати розвиток ко-
жної його стадії у вигляді певного витка спіралі, що має свої підйоми і
спади, напруженість і розрядку. Так, у конфлікті справді спостерігаєть-
ся зростання психологічної напруженості. Але це зростання не може
бути нескінченним. Доходячи до певної критичної межі, конфлікт на-
чебто завмирає, після чого настає деякий спад напруженості. Визнання
такого спіралеподібного руху відносин у процесі конфлікту є дуже важ-
ливим, оскільки дає можливість знаходити і використовувати відповід-
ні засоби для регулювання конфліктних відносин.

5. Стадія завершення конфлікту. На цій стадії конфлікт завершу-
ється, але це не означає, що всі інтереси конфліктуючих сторін повні-
стю задоволені. При цьому своєрідною ознакою завершення конфлік-
ту служить завершення самого інциденту, тобто коли між конфліктую-
чими сторонами припиняється конфліктна взаємодія. Усунення інци-
денту — це необхідна дія, але її недостатньо для погашення конфлік-
ту, оскільки за певних обставин цей конфлікт може спалахнути знову
(див. рис.9.1).
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Рис.9.1. Схема розвитку соціального конфлікту

Отже, розв'язання конфлікту можливе лише за умови зміни конфліктної
ситуації, а точніше, коли буде усунуто головну причину конфлікту, коли змі-
ниться ставлення суперників один до одного і позитивні аспекти перева-
жатимуть негативні, а також коли зміняться вимоги сторін і суперник піде
на поступки (хоча можливі й одночасні спільні поступки обох суперників).

Водночас розв'язання конфлікту може бути як повним, так і частко-
вим. Повне розв'язання означає припинення конфлікту, кардинальну пе-
ребудову всієї конфліктної ситуації. При цьому "образ ворога" трансфор-
мується в "образ партнера", а установка на боротьбу змінюється орієнта-
цією на співпрацю. При частковому розв'язанні конфлікту передусім
змінюється тільки зовнішня його форма, але зберігаються внутрішні спо-
нукальні установки щодо продовження протиборства.

У соціальній практиці існує, як правило, три основних виходи із конф-
лікту. Загалом можна зазначити, що кожна із сторін або виграє, або про-
грає, причому виграш однієї з них не означає, що інша програла. На більш
конкретному рівні справедливо буде сказати, що існує три результати кон-
флікту: "виграш-програш"; "виграш-виграш"; "програш-програш". Од-
нак таке подання результату конфлікту є досить неточним. Справа в тому,
що є варіанти, які не відповідають повною мірою цій вихідній схемі. Що
стосується схеми "виграш-виграш", то, наприклад, компроміс не завжди
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можна вважати перемогою обох сторін. Та чи інша сторона нерідко дома-
гається компромісу лише для того, щоб її опонент не зміг вважати себе
переможцем, і це відбудеться навіть у тому разі, коли компроміс для неї
так само невигідний, як і програш.

Щодо схеми "програш-програш", то вона не стосується повною мі-
рою таких випадків, коли обидві сторони стають жертвами деякої третьої
сторони, що користується їхнім розбратом для одержання своєї вигоди.
Крім того, наявність конфлікту може стати для незацікавленої або мало-
зацікавленої третьої сторони причиною того, що цінність передається
особі чи групі, що взагалі не брала участь у конфлікті. Наприклад, неваж-
ко уявити собі таку ситуацію, коли керівник підприємства відмовляє двом
співробітникам, які претендують на певну вакантну посаду, і віддає її тре-
тій особі лише тому, що, на його думку, ці обов'язки зможе виконувати
лише та людина, яка не вступала у конфлікт.

Варто підкреслити, що успішне розв'язання конфлікту пов'язане з
певними умовами, а саме:

• своєчасною і точною діагностикою його причин, у ході якої вияв-
ляються об'єктивно існуючі протиріччя, інтереси, цілі. На основі такого
діагнозу визначається так звана ділова зона конфлікту;

• взаємною зацікавленістю сторін у подоланні існуючих протиріч.
Це можливо при взаємному визнанні інтересів кожної зі сторін, для чого
учасникам конфлікту необхідно звільнитися від недовіри один до одного;

• спільним пошуком шляхів подолання конфлікту. У цій ситуації
можуть бути використані найрізноманітніші способи і методи розв'язан-
ня соціального конфлікту.

9.5. Головні причини й наслідки соціальних
конфліктів та методи управління ними

В основі майже усіх соціальних конфліктів лежать кілька головних
причин: 1) обмеженість ресурсів, які потрібно розподілити; 2) взаємоза-
лежність виконуваних функцій або завдань; 3) різниця у цілях; 4) різниця
в уявленнях і цінностях; 5) різниця у манерах поведінки, досвіді, рівні
освіти тощо; 6) погані комунікації. Розглянемо ці причини докладніше.

1. Розподіл ресурсів. Навіть у найпотужніших організаційних форму-
ваннях ресурси завжди обмежені. Тому керівництво організаційних фор-
мувань має вирішити, як розподілити матеріальні, людські, фінансові та
інші ресурси між різними соціальними групами (структурними підрозді-
лами), щоб найефективнішим способом досягти поставлених цілей.
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2. Взаємозалежність виконуваних функцій та завдань. Можливість
виникнення конфлікту існує скрізь, де одна людина чи група людей зале-
жить при виконанні своїх функцій та завдань від іншої людини чи групи,
тобто їхня діяльність залежатиме від діяльності інших людей.

3. Різниця у цілях. Можливість конфлікту збільшується в міру того, як
організації стають більш спеціалізованими і структурно поділяються на
підрозділи. Це відбувається тому, що спеціалізовані підрозділи самі фор-
мулюють свої цілі і можуть приділяти більше уваги саме їх досягненню,
ніж досягненню цілей всієї організації.

4. Різниця в уявленнях і цінностях. Уявлення про будь-яку ситуацію
залежить від бажання досягти визначеної мети. Замість того щоб об'єк-
тивно оцінювати ситуацію, люди нерідко розглядають лише ті погляди,
альтернативи або аспекти ситуації, які, на їх думку, більш сприятливі для
їхньої групи та особистих потреб.

5. Різниця у манерах поведінки, досвіді, рівні освіти. Ці розбіжності
також можуть спричинити виникнення конфлікту. Дослідження показу-
ють, що люди з такими рисами характеру, як авторитарність, догматизм,
скоріше вступають у конфлікт.

6. Погані комунікації. Погане передання інформації є як причиною,
так і наслідком конфлікту. Воно може діяти як каталізатор конфлікту, за-
важаючи окремим працівникам чи групі людей правильно зрозуміти си-
туацію або об'єктивно сприйняти точку зору інших.

Підкреслимо, що існування одною або більше джерел конфлікту збі-
льшує можливість виникнення конфліктної ситуації у процесі управлін-
ня будь-якою соціальною системою. Однак навіть за великої можливості
виникнення конфлікту протилежні сторони можуть не виявити бажання,
щоб і далі погіршувалася ситуація. Але в багатьох ситуаціях людина, як
правило, реагуватиме так, щоб не дати іншому домогтися бажаної мети.

Наступна стадія конфлікту як процесу — це управління ним. Залежно
від того, наскільки ефективним буде управління конфліктом, його наслід-
ки стануть функціональними чи дисфункціональними, що, у свою чергу,
може суттєво вплинути на можливість виникнення майбутніх конфліктів:
чи усуне причини конфліктів, чи, навпаки, створить їх.

Щодо функціональних наслідків конфлікту, то серед них вирізняють такі:
1) проблему, яка лежить в основі конфлікту, можна вирішити прийнят-

ним для всіх сторін шляхом — у результаті всі учасники конфлікту почу-
ватимуть свою причетність до розв'язання цієї проблеми. Це, у свою чер-
гу, зводить нанівець усі складності, що супроводжують конфлікти, — во-
рожість, несправедливість, вимушеність йти проти своєї волі;
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2) конфліктуючі сторони будуть більше схильні до співробітництва, а
не до антагонізму у майбутніх ситуаціях, які можуть призвести до виник-
нення конфлікту.

Водночас, якщо не знайти ефективного способу управління конфлік-
том, то можуть виникнути наступні дисфункціональні наслідки, тобто
умови, що заважатимуть досягненню поставлених цілей: 1) незадоволе-
ність, поганий душевний стан, зростання плинності кадрів, зниження
продуктивності праці та ефективності діяльності; 2) зниження рівня спів-
робітництва у майбутньому; 3) надто сильна відданість своїй групі та кон-
куренція з іншими групами організації; 4) уявлення про іншу сторону
як про "ворога", про свої цілі як позитивні, а про цілі іншої сторони — як
негативні; 5) згортання взаємодії і спілкування між конфліктуючими сто-
ронами; 6) посилення ворожості між конфліктуючими сторонами внаслі-
док зменшення взаємодії і спілкування; 7) зміщення акцентів, тобто на-
дання більшого значення "перемозі" у ході конфлікту, ніж розв'язанню
реальної проблеми.

Необхідно також зазначити, що соціологічною наукою значна увага
приділяється виробленню певних технологій врегулювання конфліктів,
управління ними. Завдання суб'єктів управління конфліктом у тому й
полягає, щоб не допустити його поширення і зменшити його негативні
наслідки. Суб'єктом управління конфліктом може бути як одна з його сто-
рін, так і третя сторона, що не бере участі у ньому, але зацікавлена у його
врегулюванні. При цьому, хто б не був суб'єктом управління соціальним
конфліктом, важливо знайти ефективні способи та методи врегулювання
конфліктних відносин.

Цьому можуть сприяти наступні організаційні заходи. По-перше, зро-
бити соціальні конфлікти (насамперед тіньові, неявні, латентні) надбан-
ням гласності, максимально відкритими. Це дасть змогу контролювати
хід протікання конфлікту і вчасно реагувати на процеси, що відбуваються
в ході протиборства сторін. По-друге, знизити ступінь соціально-психо-
логічного напруження, щоб перешкодити появі детонізуючих ситуацій у
відносинах між конфліктуючими сторонами.

Аналіз також показує, що процес розв'язання соціального конфлікту
— доволі складна справа. Він може розвиватись різними шляхами, а та-
кож використовувати різноманітні методи, які розроблені теорією соціа-
льного управління. Серед них найчастіше застосовують такі загальні ме-
тоди управління конфліктом.

1. Метод уникнення конфлікту — може виражатися у відході з полі-
тичної арени того чи іншого політичного діяча або у погрозі відходу, в
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уникненні зустрічей із супротивником тощо. Однак уникнення конфлікту не
означає його ліквідацію, тому що залишається невирішеною сама причина.

2. Метод переговорів — дає змогу уникнути застосування насильст-
ва. У процесі переговорів сторони обмінюються думками, що неминуче
знижує гостроту конфлікту, а також допомагає зрозуміти аргументи сто-
рін, об'єктивно оцінити співвідношення сил і умови примирення. Пере-
говори дають можливість більш ретельно розглянути альтернативні си-
туації, домогтися взаєморозуміння, прийти до згоди, консенсусу, відкри-
ти шлях до співробітництва.

3. Метод посередництва — це процедура примирення. У ролі посере-
дників можуть виступати як організації, так і приватні особи, а функції
посередників можуть виконувати не тільки урядові, а й будь-які інші уста-
нови та організації. Практика підтверджує, що вдало підібраний посере-
дник може швидко врегулювати конфлікт там, де без його участі згода
була б неможливою. Так, у складних міжнародних соціальних конфлік-
тах роль посередників часто-густо виконують лауреати Нобелівської пре-
мії. Така практика наочно демонструє ті високі вимоги, що висуваються
до особистості посередника (авторитет, моральність, професійна компе-
тентність, високий інтелект тощо).

4. Метод відкладання — нерідко означає поступитися своїми позиція-
ми. Ця дія досить поширена у соціальній практиці. Але тут важливо під-
креслити, що сторона, яка поступилася своїми позиціями, у міру нагро-
мадження певних сил і зміни ситуації на свою користь зробить, як прави-
ло, спробу повернути втрачене.

5. Метод третейського розгляду, або арбітраж — зазвичай за такого
розгляду керуються нормами законів, у тому числі міжнародного права.

Пошук шляхів виходу із конфліктних ситуацій сприяє виробленню
також інших методів розв'язання соціальних конфліктів. Осмислення
природи і змісту суспільних конфліктів дало змогу вченим і практикам
виробити рекомендації, що можуть допомогти у прискоренні процесу
розв'язання конфлікту:

• під час переговорів пріоритетними мають бути лише ті питання, що
стосуються змісту конфлікту;

• сторони повинні прагнути до усунення психологічної та соціальної
напруженості;

• необхідно демонструвати взаємоповагу один до одного;
• учасники переговорів мають гласно і переконливо розкривати позиції

один одного і свідомо створювати атмосферу публічного обміну думками;
• усі учасники переговорів повинні прагнути до консенсусу.
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Поряд із зазначеними існує ще й ціла низка ефективних способів управ-
ління конфліктними ситуаціями, які у сучасній теорії соціального управ-
ління поділяють на дві категорії: структурні та міжособистісні методи
управління конфліктами.

І. Серед структурних методів управління конфліктами найчастіше ви-
користовують такі:

1. Метод роз 'яснення вимог — один із найкращих методів управління,
що дає змогу запобігати дисфункціональним конфліктам. Полягає у роз'яс-
ненні того, яких результатів очікують від кожної людини або підрозділу
організації. Тут повинні бути згадані такі параметри, як рівень досягну-
тих результатів, хто надає і одержує різну інформацію, яка система повно-
важень і відповідальності, а також чітко визначені цілі, політика, проце-
дури і правила спільної діяльності.

2. Метод координації та інтеграції спільних дій — ґрунтується на засто-
суванні координаційного механізму. Один із найпоширеніших тут механіз-
мів —це ланцюг команд. Як відзначали М. Вебер і представники адміністра-
тивної школи управління, встановлення ієрархії повноважень упорядковує
взаємодію людей, процес прийняття рішень і проходження інформаційних
потоків усередині організації. В управлінні конфліктною ситуацією дуже
корисні й такі засоби інтеграції, як управлінська ієрархія, використання
спеціальних служб, що здійснюють зв'язок між функціями, а також між-
функціональні цільові групи, наради між відділами і підрозділами.

3. Метод загальноорганізаційних та комплексних цілей — передбачає
об'єднання спільних зусиль двох або більше людей, груп, відділів або
підрозділів організації для досягнення певної мети.

4. Метод системи винагород — застосовується з метою здійснення
впливу на поведінку і дії людей, щоб уникнути дисфункціональних нас-
лідків. Не менш важливо, щоб система винагород не заохочувала неконс-
труктивну поведінку і дії окремих осіб або груп.

II. Серед міжособистісних методів управління конфліктами можна
виокремити такі:

1. Метод відхилення — характеризується тим, що людина (або група)
намагається ухилитися від конфлікту. Один із способів розв'язання конф-
лікту — не потрапляти в ситуації, що провокують виникнення протиріч,
а також не вступати в обговорення питань, що мають великі розбіжності.

2. Метод згладжування — характеризується поведінкою, яка дикту-
ється переконанням, що не варто сердитися. Особа, яка застосовує цей
метод, намагається не випустити із себе, тобто зовні, ознаки конфлікту,
апелюючи до потреби в солідарності. У результаті може наступити мир,
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але проблема залишиться. Більше не існує можливості для прояву емо-
цій, але вони живуть усередині і накопичуються.

3. Метод примусу — використовуються спроби змусити іншу сторону
прийняти свою точку зору за будь-яку ціну. Той, хто намагається це зро-
бити, не цікавиться думкою інших. Особа, що використовує цей метод,
зазвичай поводиться агресивно і для впливу на інших, як правило, вико-
ристовує силу влади. Конфлікт у такий спосіб можна взяти під контроль,
показавши, що володієш найсильнішою владою, придушуючи свого су-
противника, вимагаючи від нього поступитися перед керівником.

4. Метод компромісу — характеризується прийняттям точки зору ін-
шої сторони, але лише до певної міри. Здатність до компромісу високо
цінується в управлінських ситуаціях, оскільки часто-густо надає можли-
вість швидко розв'язати конфлікт, задовольнивши обидві сторони. Однак
використання методу компромісу на початковому етапі конфлікту, що ви-
ник унаслідок прийняття важливого рішення, може зашкодити діагнозу
проблеми і скоротити час для пошуку альтернативи.

5. Метод розв'язання проблеми — визнання розбіжностей в думках і
готовність до ознайомлення з іншою точкою зору, щоб зрозуміти причини
конфлікту і знайти вірний курс дій, прийня гний для всіх. У складних ситуа-
ціях, де розмаїтість підходів і достовірна інформація є істотними для ухва-
лення розсудливого і вірного рішення, появу конфліктуючих думок потріб-
но навіть заохочувати і управляти ситуацією, використовуючи цей метод.

Інші методи управління конфліктами теж можуть з успіхом обмежува-
ти або запобігати конфліктним ситуаціям, але вони не приведуть до опти-
мального вирішення суперечливих питань, оскільки не всі точки зору
протилежних сторін можуть бути вивчені однаково ретельно.

9.6. Соціальні конфлікти у сучасному
українському суспільстві

Соціальні конфлікти отримують своєрідний прояв у сучасній україн-
ській дійсності. Сьогодні українське суспільство переживає системну
кризу, причини якої різноманітні та неоднозначні. Зміни у суспільних від-
носинах супроводжуються небаченим розширенням сфери прояву соціа-
льних конфліктів. У них втягуються не тільки великі соціальні групи, а й
нерідко цілі регіони, як однорідні у національному відношенні, так і на-
селені різними етнічними спільнотами. Конфліктами, як показує аналіз,
охоплені майже всі сфери життя українського суспільства — соціальна,
економічна, політична, духовна, конфесійна тощо.
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Ці конфлікти породжені реальними соціальними протиріччями, що виник-
ли в ході поглиблення кризового стану суспільства. Нерідко відбуваються
"неприродні" зіткнення, тобто штучно створені й навмисне провоковані,
особливо у сфері міжнаціональних, міжрегіональних і міжконфесійних
відносин. Результатом їх часто бувають страйки, зіткнення, у які проти
своєї волі можуть бути втягнені великі соціальні спільноти.

Конфлікти на основі об'єктивно виникаючих протиріч, якщо вони
вчасно вирішуються, сприяють суспільному прогресу. При цьому соціаль-
ні протиріччя, що служать джерелом конфліктних колізій, можна поділи-
ти на два основні види. З одного боку, це протиріччя, що породжені соці-
ально-економічним станом значної частки членів нашого суспільства. У
ході поглиблення цих протиріч відбувається зіткнення різних соціальних
груп, інших етносів. Ці протиріччя виявляються насамперед у непомір-
них контрастах багатства і бідності, процвітання деяких осіб і зубожіння
більшості населення. З іншого боку, це політичні протиріччя, зумовлені
неприйняттям політики влади. Сьогодні це протидія багатьох суспільних
сил курсу уряду, орієнтована на зміну суспільно-політичного ладу.

Головне, що характеризує соціальні процеси в Україні в останні
роки, — це явна дезінтеграція сформованих раніше соціальних структур
і зв'язків. Намітився процес переходу від інтеграції та диференціації од-
ного типу до інтеграції та диференціації іншого типу. У результаті глибо-
ких економічних і соціально-політичних перетворень українського сус-
пільства, починаючи з 90-х років XX ст., його соціальна структура зміни-
лася. Утворюються нові соціальні групи, які можна розглядати як клас
власників і підприємців; буржуазія заявила про себе створенням власних
політичних організацій і кардинальною зміною відносин власності. Існу-
ють і такі групи, як номенклатурна бюрократія, "тіньовики", формуються
нові маргінальні групи. В нашій країні відбувається масштабна "деком-
позиція" соціальної структури. її елементам притаманна все більша роз-
біжність у характері праці, розмірах доходів, рівні освіти, доступу до вла-
ди і т. ін. Поширюється соціальна нерівність, яка фактично й породжує
безліч конфліктів.

Очевидно, що при розмаїтті факторів, що впливають на конфліктність
у нашому суспільстві, основну роль відіграють протиріччя між трьома
основними структурами суспільства й усередині них. Ідеться про владу
(законодавчу, виконавчу, судову), підприємництво (державне, колектив-
не, приватне, українсько-іноземне, компрадорське, спекулятивне, мафіо-
зне) і виробників (різних груп інтелігенції, службовців, робітників, селян,
фермерів, студентства, ветеранів праці тощо).
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Динаміка соціальних процесів у сучасному українському суспільстві
зумовлена докорінними протиріччями, породженими ще у період перебу-
дови, що носять все гостріший характер. Це протиріччя між декларова-
ним відновленням і подальшим руйнуванням суспільного організму; між
прагненням увійти до цивілізованого науково-технічного прогресу і ката-
строфічно поглинаючою кризою економіки, науки, культури, освіти; між
обіцяною свободою, демократією і посилюючим відчуженням народу від
власності, від управління державою.

Соціальних протиріч виникло, як бачимо, значно більше, і стали вони
гострішими, а багато з них набрали форму соціальних антагонізмів. Антаго-
ністичне протиріччя виразилося насамперед у конфронтації прихильників
соціалістичного і капіталістичного шляхів розвитку. Це протиріччя стало
стрижнем усіх сфер нашого суспільного життя, що спричиняє нерідко жорсткі
і непримиренні конфлікти. Більшість людей, відчувши на собі тягар станов-
лення ринкових відносин, вступають у відкриті конфлікти з адміністрацією.
Очевидний конфлікт усередині інтелігенції. Частина інтелігенції, яка брала
участь у зміні соціально-політичного курсу, ввійшовши до урядових струк-
тур і зайнявши там лідируюче становище, допомагає утвердитися при владі
новим класам. По суті, створився альянс частини інтелігенції із номенкла-
турною елітою. Варто сказати і про вітчизняну буржуазію. Вона тільки фор-
мується як клас, але її конфлікт з іншими класами і соціальними групами
вже розгортається навколо розподілу кредитів, механізмів приватизації, по-
даткового законодавства тощо. Сьогодні кожна група промисловців і підпри-
ємців на всіх рівнях (у центрі й регіонах) прагне реалізувати свої інтереси,
використовуючи лобістський тиск на виконавчу і законодавчу гілки влади.

Можна погодитися з думкою окремих дослідників про те, що в сучасній
Україні конфлікт став повсякденною реальністю. Країна перетворилася на
поле дії соціальних конфліктів, починаючи з міжетнічних, міжконфесій-
них і закінчуючи соціально-масовими конфліктами, що виявляються в ба-
гатьох страйках. Це підтверджують насамперед могутні страйки шахтарів,
працівників науки, учителів тощо.

Починаючи з 1992 р. багато конфліктів стало виникати і в регіонах краї-
ни. Вони були зумовлені не протистоянням рядових працівників і адмініс-
трації, а протистоянням населення і трудових колективів центральним орга-
нам влади і управління. Основна спрямованість страйкового руху останнього
періоду — це боротьба за підвищення рівня життя. Переважають вимоги
про підвищення заробітної плати, ліквідації заборгованості по зарплаті й
виплаті пенсій. Водночас усе голосніше лунають вимоги, пов'язані із від-
стоюванням працюючими свого права власності на майно підприємств.
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Майже завжди поряд з економічними вимогами висуваються й політич-
ні вимоги. Не можна не враховувати, що у робітничому русі взаємодіють
річні сили, які дотримуються різних політичних орієнтацій. Усе це політизує
дії трудових колективів. Трудові конфлікти часто-густо є реакцією на переко-
си в економічній і соціальній політиці уряду, на його невміння усвідомити
наслідки прийнятих рішень. Основний зміст конфліктів у соціально-еконо-
мічній сфері пов'язаний із перерозподілом власності і становленням рин-
кових відносин, що неминуче призводять до поляризації соціальних груп.

Численні конфлікти в економічній сфері пов'язані ще й з тим, що у
країні дотепер відсутня чітка законодавча база розв'язання трудових су-
перечок. Комісії примирення та арбітражі не виконують свої функції, а
адміністративні органи в окремих випадках не виконують досягнутих угод.
Усе це не сприяє розв'язанню трудових конфліктів, а тому постає завдан-
ня створити більш продуману законодавчу систему для їх врегулювання.

Конфлікти у соціально-політичній сфері — це конфлікти з приводу
перерозподілу влади, домінування, впливу, авторитету. Вони можуть но-
сити як прихований, так і відкритий характер. Основними конфліктами у
сфері влади можна назвати такі:

1. Конфлікти між основними гілками влади (законодавчої, виконавчої
і судової) у країні, в Автономній Республіці Крим і в областях. На вищому
рівні цей конфлікт проходить по лінії протистояння, з одного боку, президен-
та й уряду, а з іншого — Верховної Ради і рад народних депутатів усіх рівнів.

2. Внутрішньопарламентські конфлікти між фракціями та іншими
політичними формуваннями Верховної Ради і всередині них.

3. Конфлікти між політичними партіями з різною ідеологічною і по-
літичною спрямованістю.

4. Конфлікти між різними ланками і "кланами" всередині управлін-
ського апарату.

Політичні конфлікти — це цілком нормальне явище в житті будь-якого
суспільства. Існуючі в суспільстві партії, рухи, їх лідери мають свої уявлен-
ня про вихід із кризи і відновлення суспільства. Це знаходить висвітлення
в їхніх програмах. Але вони не зможуть їх реалізувати доти, поки перебу-
вають поза сферою державної влади. Потреби, інтереси, цілі, домагання
великих політичних груп і рухів можуть бути реалізовані насамперед за
допомогою використання важелів державної влади. Саме тому державна
влада, політичні інститути України є ареною гострої політичної боротьби.

Протиріччя між законодавчою і виконавчою гілками влади переходять
у конфлікт лише при певному стиканні об'єктивних і суб'єктивних факто-
рів. При цьому боротьба носить нерідко "верхівковий", елітарний характер.
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Конфлікти у верхніх ешелонах виконавчої і законодавчої влади розв'язу-
ються переважно силовими прийомами, тиском, погрозами, обвинувачен-
нями тощо. Сучасна соціально-економічна й політична ситуація в Україні
значною мірою сприяє конфліктному сценарію розвитку подій. Важливо
розуміти обставини, що спричинили конфлікт, і прагнути до пом'якшення
умов його протікання, не допускати, щоб він викликав насильницькі дії з
боку тієї чи іншої сторони.

Помітне місце в сучасному суспільному житті посідають міжнаціональ-
ні, міжетнічні та міжконфесійні конфлікти. У їх основі лежить боротьба
за права й інтереси етнічних, національних і релігійних громад. Часто ці
конфлікти пов'язані зі статусними, територіальними і майновими претен-
зіями. Є підстави вважати, що конфліктність у сфері міжнаціональних,
міжетнічних і міжконфесійних відносин має свою логіку походження і
розвитку. Так, у свідомості живих поколінь зберігаються образи, що ви-
никли ще у минулі часи, і вони в силу нинішніх несправедливостей (у
якій би формі вони не виявлялися) не в змозі перебороти почуття націо-
нальної ворожнечі. Тому проблема урахування і реалізації етнічних інте-
ресів населення країни має важливе значення. Уявлення про ущемлення
національних інтересів і претензії націй на пріоритетні права, зокрема
кримських татар, є одним із джерел суспільної напруженості. З розпадом
СРСР ця проблема не зникла. Інколи такі конфлікти навмисно провоку-
ють націоналістичні, сепаратистські, а також фанатично-релігійні сили.

Зазначимо, що конфлікти в Україні, хоча вони і відбуваються в різних сфе-
рах суспільного життя та іменуються політичними, економічними, національ-
ними і т. ін., у широкому сенсі належать до соціальних конфліктів. Це значить,
що йдеться про протиборство між соціальними спільнотами і соціальними
групами, тобто соціальними силами, що переслідують свої цілі та інтереси.

Найбільш відкритою формою вираження соціального конфлікту можуть
бути різні масові дії: висування вимог до влади з боку незадоволених соці-
альних груп; використання суспільної думки в підтримку своїх вимог чи
альтернативних програм; прямі акції соціального протесту. Масовий про-
тест — це активна форма конфліктної поведінки. Він може бути організо-
ваним або стихійним, прямим або непрямим, набувати характеру насильства
чи ненасильства. Організаторами таких масових протестів виступають, як
правило, політичні організації і так звані групи тиску.

Формами вираження протесту можуть бути мітинги, демонстрації, пікету-
вання, кампанії цивільної непокори, страйки, голодування, прогули і т. ін. Ко-
жна з цих форм використовується у певних цілях. Організатори акцій соціаль-
ного протесту повинні чітко усвідомлювати, які конкретні завдання можна
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вирішити за допомогою тієї чи іншої акції і на яку суспільну підтримку вони
можуть розраховувати. Так, гасло, що є достатнім для організації пікетування,
навряд чи можна використати для організації кампанії цивільної непокори.

Отже, як показує проведений аналіз, соціальні конфлікти все більше ста-
ють нормою соціальних відносин. В Україні відбувається процес формування
деякого проміжного типу економіки, де буржуазний тип відносин, заснованих
на приватній власності, поєднується із відносинами державної власності і дер-
жавною монополією на певні засоби виробництва. Створюється суспільство з
новим співвідношенням класів і соціальних груп, де все більше зростатимуть
розбіжності в доходах, статусі, культурі, освіті і т. ін. А оскільки конфлікти в на-
шому житті неминучі, то вкрай необхідно навчитися ефективно управляти ними,
а також прагнути до розв'язання їх з найменшими втратами для суспільства.

Резюме

1. Соціологічна теорія досліджує природу і закономірності виникнення
та протікання соціального конфлікту як суспільного явища, типоло-
гію конфліктів, їх соціальну роль, способи їх запобігання та розв'я-
зання, а також методи управління ними.

2. Об'єктом соціологічної теорії конфлікту є конфлікт як суспільне яви-
ще і фактор розвитку соціальної системи, що виникає у суспільстві
між суб'єктами соціальної взаємодії.

3. Предмет соціологічної теорії конфлікту — закономірності і процеси виник-
нення, протікання і розв'язання соціальних конфліктів, їх соціальні ознаки та
конфліктні відношення, що виникають між людьми у ході їхньої взаємодії.

4. Під соціальним конфліктом, як правило, розуміється зіткнення проти-
лежних інтересів, цілей, позицій, цінностей або поглядів суб'єктів соці-
альної взаємодії (індивідів соціальних груп, класів тощо). У соціології
конфлікт розглядається як невід'ємне явище суспільного життя, що при-
зводить до соціальних змін, і яким необхідно вміти управляти.

5. Роль соціального конфлікту у житті суспільства розкривається за до-
помогою таких його позитивних функцій, як розрядки психологічної
напруженості, комунікативної, консолідуючої, інформаційної тощо.

6. Серед основних типів соціального конфлікту виділяють функціональ-
ні і дисфункціональні, особистісні і міжособистісні, конфлікт між осо-
бистістю і соціальною групою, міжгрупові і міжкласові, а також полі-
тичні, економічні, соціокультурні, міжнаціональні, міжетнічні, міжкон-
фесійні, міжнародні тощо.

7. Суб'єктом соціального конфлікту є окрема людина або соціальна група,
яка здатна створювати конфліктну ситуацію і самостійно впливати на
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хід конфлікту ВІДПОВІДНО до своїх інтересів. До суб'єктів соціального кон-
флікту належать три види соціальних груп: первинні, вторинні і треті.

8. Механізм соціального конфлікту у статичному вимірі містить такі еле-
менти: конфліктна ситуація, учасники конфлікту, об'єкт конфлікту. У
динаміці механізм соціального конфлікту поділяється на такі стадії: при-
хована стадія, стадія інциденту, стадія активних дій, стадія завершення
конфлікту, стадія його розв'язання.

9. В основі більшості соціальних конфліктів лежать такі причини, як ре-
сурси, що необхідно розподілити, взаємозалежність завдань, які необ-
хідно вирішувати в ході колективної праці, різниця у цілях, інтересах,
цінностях, манерах поведінки, рівні культури, освіті, життєвому досві-
ді, а також неефективні комунікації між людьми.

10. Серед основних методів розв'язання соціальних конфліктів виокремлю-
ються такі: метод уникнення, метод переговорів, метод посередництва,
метод відкладання, метод третейського розгляду, або арбітраж. Також
існує ще дві категорії методів управління конфліктом: структурні та між-
особистісні. Структурні методи включають: метод роз'яснення вимог,
метод координації та інтеграції спільних дій, метод загальноорганіза-
ційних та комплексних цілей, метод системи винагород. Міжособистіс-
ні методи охоплюють такі, як метод відхилення, метод згладжування,
метод примусу, метод компромісу, метод розв'язання проблем.

11. Особливості соціальних конфліктів у сучасній Україні зумовлені транс-
формаційними процесами, що відбуваються в усіх сферах суспільно-
го життя і пов'язані з переходом до демократичного ринково-підпри-
ємницького суспільства.
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СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІттт
• ш ТЕОРІЇ

Спеціальні соціологічні теорії являють собою відповідну підсистему
соціологічного знання та пізнання соціальної реальності, одну з основ-
них структурних ланок соціологічної науки. Вони вивчають соціальні за-
кони та закономірності становлення, функціонування і розвитку соціаль-
них спільнот, тобто те, що безпосередньо становить предмет соціології
та пов'язане з категоріями "соціальне", "соціальні відносини", "соціаль-
на сфера" тощо.

Спеціальні соціологічні теорії, на відміну від галузевих, характеризу-
ються вищим рівнем абстракції, що дає можливість розглядати один і той
же соціальний об'єкт, ту чи іншу соціальну спільноту під відповідним
кутом зору, а також виділяти в ній той чи інший аспект (рівень, грань)
соціального об'єкта, що вивчається.

Вони також конкретизують теоретичні положення загальносоціологіч-
ної теорії, здійснюючи перехід від загальних концептуальних понять до
операціональних, за допомогою яких вдається більш предметно виміря-
ти і оцінювати різноманітні соціальні явища, процеси, відносини тощо.

Спеціальні соціологічні теорії опосередковують зв'язок між загаль-
ними та галузевими теоріями, утворюючи, таким чином, концептуальне
ядро соціологічного знання.

По-перше, у них фактично розроблюються власне соціологічні кате-
горії, що утворюють своєрідну матрицю категоріально-понятійного апа-
рату соціології.

По-друге, як наслідок цього, у спеціальних соціологічних теоріях фор-
мується предмет соціології, що має не менш складну структуру, ніж пред-
мет таких наук, як фізика, біологія, економіка тощо.

Нарешті, по-третє, як наслідок двох попередніх пунктів, у спеціальних
соціологічних теоріях відображається специфіка соціологічного знання
як особливого типу знання, який неможливо порівняти з жодним іншим
науковим знанням.

Тому спеціальні соціологічні теорії пов'язують в одне ціле всі галузі
соціологічного знання незалежно від об'єкта, функцій та рівня, а відно-
сини між загальними, спеціальними та галузевими теоріями будуються, у
свою чергу, за типом зворотного зв'язку. Зупинимося на основних спеці-
альних соціологічних теоріях докладніше.

7 Соціологія
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Розділ 10. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Р ^ 3 В результаті вивчення цього
розділу Ви повинні вміти:

/ розкривати сутність соціології особистості,
визначити її предмет та об'єкт дослідження;
/ визначати зміст поняття "особистість" та
особливості соціологічного підходу до її ви-
вчення;
/ характеризувати головні теорії і концепції
особистості та показувати відмінність між
ними;
/ аналізувати соціологічну структуру особис-
тості і визначати роль та взаємодію її основ-
них компонентів;
/ виявляти основні історичні типи особис-
тості та їхні характерні риси;
/ розкривати сутність механізму взаємодії
особистості і суспільства та визначати його
складові.

10.1. Поняття особистості: сутність та
соціологічні концепції

и Термін "особистість " має досить давнє походження. У Стародав-
ній Греції він означав театральну маску, яку актори використовували
під час вистав з метою надати кожному персонажеві того вигляду, якого
вимагав його характер. З часом цей термін поширився на самого актора
й ту роль, яку він виконував. Оскільки маска зображала той чи інший
тип із реального життя, поняття "особистість" наблизилося до його су-
часного розуміння. Остаточно цей термін було переосмислено у римсь-
кому праві і офіційно зафіксовано як такий, що характеризує окремого
індивіда. Відтоді його вживають стосовно окремого громадянина як
юридичної і релігійної особи, нащадка своїх предків, наділеного ім'ям
і власністю.

Термін "особистість" невіддільний від понять "людина", "індивід",
"індивідуальність "Гріюдина ж, як свідчить практичний досвід, — значно
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складніша й заплутаніша система, ніж ми її бачимо в численних науко-
вих теоріях. Цей термін вказує лише на якісну відмінність людей від тва-
рин і нічого не говорить про соціально зумовлені відмінності між сами-
ми людьми. Проте у життєдіяльності людини можна виділити біологічну,
соціальну й психологічну структури. її вчинки зумовлюються різноманіт-
ними матеріальними і духовними мотивами. Вона функціонує на свідо-
мому й підсвідомому рівнях, а також існує водночас як у зовнішньому,
так і внутрішньому світі.

Словом "індивід " переважно визначають людину як одиничного пред-
ставника будь-якого цілого (біологічного роду чи соціальної спільноти,
групи тощо), наприклад, учитель, робітник, менеджер. Причому специ-
фічні особливості реального життя та діяльності конкретної людини до
змісту цього поняття не входять.

Багатозначний термін "індивідуальність ", навпаки, означає якраз те
особливе, конкретне і специфічне, що відрізняє одну людину від іншої,
включаючи як природні, так і соціальні, як соматичні, так і психічні, як
успадковані, так і набуті в процесі індивідуального розвитку (онтогенезу)
властивості.
І Поняття "особистість " теж багатозначне. З одного боку, воно означає
конкретного індивіда як суб екта діяльності в єдності його індивідуальних
властивостей (одиничне) та соціальних ролей (загальне), що виконуються
ним у суспільстві. З іншого боку, особистість розуміється як соціальна
властивість індивіда, як сукупність інтегрованих у ньому соціально важли-
вих властивостей, якостей і рис, що виникли в процесі прямої та непря-
мої (опосередкованої) взаємодії цієї особи з іншими людьми і роблять її,
в свою чергу, суб'єктом праці, пізнання та спілкування. Тому саме другий
аспект поняття особистості є найважливішим з погляду соціології, яку
окрема людина цікавить не сама по собі, а як член певного суспільства,
класу, спільноти або групи, що втілює в собі деякі соціально типові риси._^

Таким чином, соціологічний підхід до особистості робить акцент саме
на її належності до певної соціальної спільноти, яка накладає на людину
відбиток, що впливає на її світогляд, ідеали, цінності, установки й норми
поведінки, риси характеру, психологію тощо. Відтак ми підійшли до більш
предметного визначення поняття особистості. Особистість — це стійка
система соціально значущих властивостей, якостей та рис, що характе-
ризують індивіда як продукт суспільного розвитку і залучення його до
системи соціальних відносин через активну предметну діяльність і спіл-
кування. Особистість формується в процесі соціалізації і є продуктом інди-
відуального досвіду та соціальної взаємодії [21, с 161] (див. рис. 10.1).
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Ціннісні орієнтації

Потреби особистості

Рис. 10.1. Соціальна обумовленість особистості

Таке тлумачення особистості містить у собі:
• по-перше, розуміння її у зв'язку з життєдіяльністю людини, її соці-

альною суттю. Тобто людина у процесі свого життя засвоює багатство
соціального досвіду, розвиває свої потенції і включається в суспільне
життя виходячи з можливостей, що надає їй суспільство, а також із влас-
них можливостей та активності;

• по-друге, суспільне в людині завжди виявляється через індивідуаль-
не. Виходячи з цього, можна сказати, що чим глибше і ширше людина
засвоює навколишній світ, тим яскравіші її індивідуальні якості. І навпа-
ки, чим багатший, складніший внутрішній світ людини, тим глибше вона
виражає сутність суспільних відносин.

Вивченням особистості в усіх її суспільних проявах займається спеці-
альна соціологічна теорія, яка дістала назву "соціологічна теорія осо-
бистості". Предмет її розгляду — дослідження особистості як об'єкта
і суб'єкта соціальних відносин на рівні взаємозв'язків із соціальними
спільнотами.

Як об 'єкт соціальних відносин особистість характеризується соціоло-
гічною теорією за допомогою таких понять:

• соціалізація, тобто процес виникнення особистості, перетворення
біологічно заданого матеріалу силами соціальної дійсності;
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• соціальна ідентифікація — усвідомлення особистістю своєї належ-
ності до певної спільноти;

• рольова ідентифікація — сприйняття суспільно заданих функцій і
групових вимог як таких, що відповідають інтересам і потребам суб'єкта.

Як суб'єкт соціальних відносин особистість розглядається соціоло-
гічною теорією через систему таких понять:

• самоусвідомлення особистості, тобто усвідомлення власної само-
бутності в межах соціуму;

• нормативна свідомість і система ціннісних орієнтацій (сприйняття
і оцінка соціальної діяльності, поведінка за конкретних умов);

• потреби, мотивації, соціальні установки, соціальна поведінка, тоб-
то поняття, які широко використовуються в психології.

Слід наголосити, що соціологічний аналіз розвитку індивіда дав відо-
мий соціальний філософ Евальд Іл'єнков. У статті "Що ж таке особис-
тість?" він пише: "Оскільки тіло немовляти з перших хвилин включене в
сукупність людських відносин, потенційно воно вже особистість. Потен-
ційно, але не актуально, бо інші люди ставляться до нього по-людськи, а
воно до них — ні. Людські стосунки, в систему яких тільце немовляти
включене, тут ще не набувають взаємного характеру. Вони односторонні,
бо дитина ще довгий час лишається об'єктом людських дій, звернутих до
неї, але сама ще не виступає як їхній суб'єкт..." Особистість, на думку
Іл'єнкова, "... з'являється тоді, коли індивід починає самостійно, як су-
б'єкт, здійснювати зовнішню діяльність за нормами і еталонами, задани-
ми йому ззовні, — тією культурою, у лоні якої він прокидається для люд-
ського ЖИТТЯ, ДЛЯ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" [17, С.43].

Поряд із названими соціальними поняттями соціологічна теорія осо-
бистості розглядає й властиві їй риси, витоки яких слід шукати у специ-
фіці умов життєдіяльності окремих соціальних спільнот, до яких нале-
жать індивіди, тобто класових, соціально-професійних, національно-ет-
нічних, соціально-територіальних, статево-вікових тощо.

До основної проблематики, що перебуває в руслі досліджень соціоло-
гічної теорії особистості, слід віднести:

• формування та розвиток потреб особистості в нерозривному зв'язку
з функціонуванням і розвитком соціальних спільнот;

• вивчення закономірностей її взаємозв'язків із суспільством, соціаль-
ною групою, колективом;

• вивчення механізмів регуляції та саморегуляції її соціальної поведінки.
Соціологічна теорія особистості (або соціологія особистості) складається

з численних соціологічних концепцій та теоретичних моделей особистості,
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які у завершеному вигляді сформувалися в другій половині XIX — на
початку XX ст. Зауважимо, що у вітчизняній соціологічній науці певний
період предметом вивчення була лише марксистська соціологічна конце-
пція. А праці таких відомих класиків соціологічної думки, як Т. Парсонс,
Р. Лінтон, П. Сорокін, Е. Фромм та інших, були недоступні не лише ши-
рокому загалу, а й більшості вітчизняних учених-соціологів. Тому, на наш
погляд, доцільно по черзі розглянути основні соціологічні концепції і
теорії особистості.

Марксистська теорія особистості. Основними принципами цієї тео-
рії є встановлення залежності особистості від об'єктивних суспільно-еко-
номічних, соціально-культурних та предметно-діяльнісних особливо-
стей її соціалізації, внаслідок чого найважливішого значення набуває со-
ціальна типологія особистості, тобто виявлення її суттєвих рис, зумовле-
них способом її життєдіяльності.

Природа особистості у цій теорії розглядається як складний комплекс
взаємозв'язку соціального, психологічного і біологічного. На відміну від
інших, ця концепція визначає в особистості не фізичну природу, а її
соціальні якості. Тому, виходячи з цієї теорії, сутність особистості стано-
вить сукупність усіх суспільних відносин, а кожна людина — це продукт
суспільства, своєї епохи, носій виробничих, класових, сімейних, націо-
нальних, політичних, релігійних та інших суспільних відносин. При цьо-
му вважається, що соціальні якості, як основоположні, не вичерпують
особистість людини. В її формуванні важливу роль відіграють біологічні
та інші якості.

Таким чином, згідно з марксистською теорією індивід є продуктом
суспільства, тобто спільної діяльності людей. З'являючись на світ, людина
не має свідомості, природжених ідей. Вони виникають як відображення
людиною нових суспільних відносин, відповідного стану матеріальної і
духовної культур, що склалися історично. Отже, соціальна типологія особис-
тості є породженням та відображенням соціальної структури суспільства.
Більше того, властивості і риси особистості зумовлюються історичним
типом суспільства (первісним, рабовласницьким, феодальним, капіталіс-
тичним, соціалістичним), її належністю до відповідного суспільного класу
(робітники, селяни тощо), а також особливостями національного харак-
теру, специфікою умов та змістом праці. Йдеться тут про виділення так
званих соціальних типів особистості, які співвідносяться з особливос-
тями культури, з природою суспільно-економічних формацій.

Поряд із марксистською, однією з перших соціологічних і соціаль-
но-психологічних концепцій особистості, що виходили не з внутрішніх
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характеристик людини, а з визнання вирішального значення взаємодії
індивідів, була теорія "дзеркального "Я", що розроблена американсь-
ким соціологом Ч. Кулі (1864-1929) і систематизована іншим американсь-
ким соціологом Дж. Мідом (1863-1931). На думку Кулі, "дзеркальне "Я"
— це відчуття особистої визначеності, що формується у людини в ре-
зультаті спілкування з іншими людьми. Воно синтезує в собі "уявлення
інших людей про мене"; "уявлення про те, як інший оцінює мій образ";
"відчуття власного "Я". Для цієї теорії характерна надмірна абсолютиза-
ція міжособистісного спілкування у малих групах, а також певна відірва-
ність особистостей від предметної діяльності і взаємовідносин із соціаль-
ною системою, до якої належить мала соціальна група [17, с.44].

Ряд соціологічних конструкцій особистості об'єднується навколо тео-
рії ролей. Серед тих, хто так чи інакше причетний до розробки цієї теорії,
відомі західні соціологи Р. Лінтон, Я. Морено, Дж. Мід, 3. Фрейд, Т. Пар-
сонс.Особистість трактується цією теорією як "функція від тієї сукупнос-
ті ролей, які виконує індивід у суспільстві". Отже, в процесі соціалізації
особистість засвоює різні аспекти поведінки (ролі) людей у суспільстві і,
таким чином, стає особистістю. Досить поширеною є думка про те, що
особистість — це результат засвоєння людиною правил життя і поведін-
ки в суспільстві. її найпослідовніше викладено в необіхевіористській кон-
цепції, що розглядає особистість як просту сукупність соціально прийня-
тних відповідей на сукупність соціальних стимулів.

У теоріях соціальної установки особистість розглядається як резуль-
тат соціальних установок. Засвоюючи їх, людина виробляє в собі устано-
вку на те, щоб бути особистістю. В зарубіжній соціології термін соціаль-
на установка вперше був ужитий американським соціологом Вільямом
Томасом (1863-1947) і польським соціологом Флоріаном Знанецьким
(1882-1953) у їх спільній праці "Польський селянин у Європі і Америці".
Під соціальною установкою вони розуміли психологічне переживання
індивідом цінності, значення, змісту соціального об'єкта, тобто стан сві-
домості індивіда стосовно певної цінності. Цей термін було запровадже-
но до наукового обігу для аналізу зв'язків між індивідом і соціальною
організацією. У сучасній західній соціології теорію соціальної установки
широко використовують у прикладних дослідженнях, особливо при
вивченні суспільної свідомості й політичної поведінки виборців під час
виборчих кампаній.

Ряд сучасних поглядів на особистість об'єднано під назвою "концеп-
ції соціального характеру ". Ці концепції в основному сформувалися в
ході полеміки з натуралістичними тлумаченнями характеру людини,
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запропонованими австрійським психологом і соціальним мислителем Зи-
гмундом Фрейдом (1856-1939). Фрейд вважав, що поведінка людини є
наслідком її природних сексуальних потягів. Полемізуючи з ним, Еріх
Фромм показав, що основний підхід до вивчення людської особистості
повинен ґрунтуватися на розумінні ставлення людини до світу, інших
людей, природи і до самої себе. У сучасній західній соціології аналіз різ-
них типів соціального характеру посідає значне місце, що втілюється у
дослідженнях з етнопсихології, соціології етнічних і расових відносин, у
соціології засобів масової комунікації і громадської думки.

Значне місце серед соціологічних концепцій особистості належить
теорії референтної групи. Термін "референтна група" ввів до науково-
го обігу американський соціальний психолог Г. Хаймен, який під рефе-
рентною групою розумів соціальну групу, на яку індивід орієнтує свою
власну поведінку (від сім'ї до цілого класу). Референтні групи поділя-
ють на два типи: 1) компаративна, тобто та група, що являє собою стан-
дарт, за яким індивід оцінює себе й інших; 2) нормативна, тобто реаль-
ний або уявний колектив, з яким індивід співвідносить свою поведінку
і майбутнє.

Завершити спробу далеко не повного викладу соціологічних концеп-
цій особистості доцільно розглядом теорії інтегрального синтезу, над
якою плідно працював російсько-американський соціолог П. Сорокін
(1889-1968), найвидатніша постать на соціологічному небосхилі XX сто-
ліття. Дослідивши вплив соціальних потрясінь на поведінку особистості,
Сорокін висунув "принцип поляризації", згідно з яким тенденція до мо-
ральної індиферентності і рутинної поведінки посилюється у періоди
загострення соціальних криз, коли більшість людей зайнята пошуками
гедоністичного задоволення потреб, тим часом як меншість орієнтована
на альтруїстичну, релігійну та подібну їм активність. Коли ж соціальне
потрясіння минає, поведінка повертається у нормальне русло.

Щоб зрозуміти суть даної концепції Сорокіна, досить ознайомитися з
його всесвітньо відомою працею "Соціологія революції". Визначивши
загальні для всіх революцій закономірності, на перше місце він ставить
"зміну у поведінці людей, їхній психології, ідеології, віруваннях і ціннос-
тях". Думка Сорокіна про те, що революції не соціалізують, а біологізу-
ють людей, перевірена соціальною практикою. Актуальна вона і в наш
час, коли відбувається соціальна революція і ми є свідками того розпачу,
тієї соціальної апатії, що їх мав на увазі вчений. Якщо говорити про Укра-
їну, то у нас відбувається безкровна "мала соціальна революція" (термін
П. Сорокіна). Головне для нас — не забувати трагічного досвіду минулого.
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"Реформи, — писав П. Сорокін, — повинні проводитися у життя право-
вими конституційними засобами" і ні в якому разі "не повинні зневажати
людську природу і суперечити її базовим інстинктам" [17, с.46]. Сподіває-
мось, що саме так і буде в Україні — через усі труднощі й негаразди пере-
хідного періоду особистість пройде з мінімальними втратами.

Розглянувши різноманітні соціологічні концепції особистості, можна
зробити висновок, що діалектика розвитку наукових поглядів на особис-
тість іде шляхом від подолання спрощених схем до системного її розу-
міння. А це, у свою чергу, зумовлює потребу ретельного вивчення вже
відомих і розробку новітніх соціологічних концепцій особистості.

10.2. Визначення соціологічної структури
особистості

У сучасній соціології окреслились два підходи до аналізу соціологіч-
ної структури особистості — нормативний і функціональний.

Суть нормативного підходу полягає в тому, що він допомагає віднай-
ти ті найсуттєвіші ознаки, яким особистість має відповідати в ідеалі. Се-
ред нормативних елементів особистості такими є світогляд, духовне ба-
гатство, висока мораль. Слід зауважити, що такий прогностичний підхід
до особистості мало сприяє вирішенню конкретних науково-практичних
завдань. За цієї умови більш конструктивним є функціональний підхід до
визначення соціологічної структури особистості.

Функціональний підхід, на відміну від нормативного, допомагає ви-
явити ті якості або властивості, якими людина наділена як реальний су-
б'єкт життєдіяльності. Виходячи з цього підходу, у соціологічній струк-
турі особистості можна виділити три основних елементи: 1) соціальний
статус; 2) соціальну роль; 3) спрямованість особистості. Доцільно роз-
глянути кожен з цих елементів окремо.

Соціальний статус визначається в соціології як становище індивіда
або соціальної групи стосовно інших індивідів або соціальних груп, яке
пізнається за соціально значущими для даної системи ознаками. У найза-
гальнішому розумінні соціальний статус особистості в суспільстві по-
в'язують, як правило, з віком, статтю, походженням, професією, сімейним
станом. За своєю природою люди (окремі особистості, групи) не впоряд-
ковані. Але в суспільній свідомості вони завжди порівнюються за своїми
статусними ознаками, розміщуються в ієрархічному порядку. Виходячи з
цього розрізняють такі види статусу: 1) "природжений " (соціальне поход-
ження, стать, національність, раса); 2) "надбаний " (освіта, кваліфікація).
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Крім того, соціальний статус може бути офіційним або неофіційним. Офі-
ційний має під собою, як правило, офіційну основу — реальний внесок
індивіда у розвиток суспільства (праця інженера, вчителя). Втім, як свід-
чить практика, часто неофіційний статус оцінюється певними категоріями
людей вище, ніж офіційний (статус директора гастроному, приймальника
склопосуду тощо). Слід також відрізняти соціальний статус від статусу
особистого, тобто становища, що його займає індивід як людська істота у
первинній групі (сім'ї, колі друзів, серед колег).

У марксистській соціології першоосновою визначення соціального
статусу є класовий поділ суспільства, розбіжності всередині самих кла-
сів. Дослідження, які проводилися радянськими соціологами, у тому
числі й українськими, свідчать, що в умовах радянського суспільства
вирішальну роль для визначення соціального статусу відігравали профе-
сія, освіта, заробітна плата, територіальні та вікові відмінності.

У західній соціології дослідження соціального статусу значною мі-
рою спираються на концепцію соціальної стратифікації німецького со-
ціолога Макса Вебера (1864-1920), згідно з якою статусні групи є най-
важливішими елементами соціальної структури. Такі групи характери-
зуються специфічним стилем життя, певним типом освіти й занять,
сприйняттям певних цінностей і вірувань, додержанням правил поведін-
ки і звичаїв. На думку пізніших прихильників функціоналістської мето-
дології (Т. Парсонс, П. Сорокін, В. Варбер, К. Девіс, У. Мур), страти-
фікаційна система суспільства — об'єктивна потреба будь-якої розви-
неної держави. "Суспільства без розшарування, з реальною рівністю
їхніх членів, — за словами Сорокіна, — міф, який так ніколи й не став
реальністю за всю історію людства". У своїй концепції П. Сорокін як
критерій соціальної стратифікації бере три основні форми: економічну,
політичну і професійну.

Т. Парсонс у теорії соціальної дії спробував розробити універсальні
критерії соціальної стратифікації, а саме: І) якість (позиція, відповідаль-
ність, компетентність особистості); 2) виконання (оцінка діяльності інди-
відів порівняно з діяльністю інших людей); 3) володіння (майстерністю,
талантом, матеріальними, культурними ресурсами).

У сучасних концепціях соціальної мобільності (термін запровадив у
соціологію П. Сорокін) часто використовують семикласову вертикальну
стратифікацію: 1) вищий клас професіоналів, адміністраторів; 2) технічні
спеціалісти середнього рівня; 3) комерційний клас; 4) дрібна буржуазія;
5) техніки й робітники, які здійснюють керівні функції; 6) кваліфіковані
робітники; 7) некваліфіковані робітники.
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Цікаві розробки, пов'язані із соціальним статусом особистості, з'яв-
ляються останнім часом і в Україні. Так, відомі українські соціологи
Ю. Канигін і Ю. Яковенко пов'язують проблему соціального статусу осо-
бистості з потребою формування інтелектуальної еліти. Соціальний ста-
тус особистості, стверджують вони, вже давно переріс свої стихійні про-
яви і формується цілеспрямовано, з урахуванням індивідуальних якостей
особистості. Наприклад, у США щорічно витрачається 56 млн доларів на
реалізацію програм для обдарованих дітей; у Японії, Франції, США
діють "супердитсадки", де проводиться селективна робота з виявлення
найбільш обдарованих дітей. При працевлаштуванні менеджера на аме-
риканське підприємство у нього беруть інтерв'ю протягом дня, а для про-
давців там існують тести, що складаються з 80-90 запитань. На Заході
існують також спеціально розроблені технічні й соціальні механізми
"захисту системи від дурня". Під дурнем тут розуміють не просто неро-
зумну людину, а, найімовірніше, некомпетентного спеціаліста, людину
не на своєму місці.

Слід також зазначити, що концепція єдиної політехнічної школи,
що діє сьогодні в Україні, явно застаріла. Вона пов'язана з уніфікацією
особистостей, у той час, коли потрібен селективний добір. Торкаю-
чись проблеми соціального статусу науковця, українські вчені поперед-
жають, зокрема, про соціальну небезпечність "учених дурнів", "войов-
ничої сірості". Протистояти цій біді справжня особистість не в змозі.
Звідси вихід — треба створювати соціальний інтелект нації, розумне
суспільство.

Соціальна роль. Виходячи із соціального статусу людина як член
суспільства виконує в ньому ту чи іншу соціальну роль. Соціальна роль
визначається в соціології як нормативний зразок поведінки індивіда,
що займає певну соціальну позицію (у суспільстві, соціальній групі,
організації) і виконує відповідні їй функції. Виконуючи ті чи інші со-
ціальні ролі в суспільстві, одні з них індивід має можливість вибирати
вільно (роль матері, батька), інші йому надані незалежно від його волі
й бажання (роль жінки, чоловіка, національність, раса). Із соціальною
роллю, як правило, пов'язують певні права та обов'язки індивіда, сту-
пінь реалізації яких залежить не тільки від змісту рольових вимог, а й
від можливостей і якостей його самого. Між різноманітними соціаль-
ними ролями, що їх виконує індивід, можуть виникати внутрішні або
міжрольові конфлікти. Наприклад, індивід може бути добрим сім'я-
нином, але поганим спеціалістом, обдарованим вченим, але посеред-
нім лектором.
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Для вивчення сукупності соціальних ролей, які виконує в суспільстві
особистість, використовують два основних поняття: 1) спосіб життя як
відображення соціального в індивідуальному; 2) стиль життя як відобра-
ження індивідуального в соціальному. Рольова інтерпретація особистос-
ті — корисний інструмент пізнання і формування її соціальних якостей.
Освоєння соціальної ролі, вирішення міжрольових і внутрішніх конфлік-
тів зумовлюють появу стійкого конкретного індивіда, який може проти-
стояти традиційним рольовим впливам. Свідченням цього є різноманітні
прояви девіантної поведінки (відхилення від норми), яка, за словами укра-
їнського соціолога В. Тарасенка, не завжди може бути оцінена однознач-
но негативно й іноді вказує "на потребу в зміні "непрацюючих" норм,
оновлення застарілих цінностей" [17, с.50].

Отже, два перших елементи соціологічної структури особистості: соці-
альний статус і соціальна роль у сукупності становлять її базис.Третій
структурний елемент — спрямованість особистості — наближає нас до
суб'єктивних характеристик особистості.

Спрямованість особистості. У загальному вигляді спрямованість
особистості розкриває її ставлення до навколишньої дійсності і самої себе.
Відомий український соціолог В. Хмелько [28] виділяє три аспекти соці-
альної спрямованості особистості:

• ідейно-політична, яка містить у собі різні сторони суб'єктивного
ставлення людини до певних ідеологій, класів, націй, держав, правових
систем, мікросоціальних груп, спільнот і політичних організацій;

• соціально-культурна, тобто ставлення до праці, інших видів не-
політичної діяльності, їхніх безпосередніх умов, до сім'ї та до інших мало-
числених соціальних груп;

• моральна, що включає моральні орієнтації, які відображають су-
б'єктивне, особистісне ставлення людини до інших людей і самої себе.

У своїх безпосередніх проявах спрямованість особистості виступає
щодо інших людей як сукупність особистих якостей індивіда, які харак-
теризують його потреби, інтереси, прагнення, ідеали, переконання, цін-
ності тощо.

Таким чином, соціологічна структура особистості є сукупністю стій-
ких зв'язків між елементами у процесі становлення, діяльності і спілку-
вання людини як суспільної істоти (див. рис. 10.2). Саме тому її аналіз
є першоосновою соціологічного дослідження особистості. Здійснив-
ши його, ми маємо всі підстави для того, щоб перейти до розгляду
питання про взаємодію особистості і суспільства та їх взаємовплив одне
на одного.
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Рис. 10.2. Структура особистості як соціальної системи

10.3. Шляхи взаємодії особистості з суспільством

Дослідження основних механізмів взаємодії особистості і суспільства —
одне з найскладніших завдань соціологічної науки. Основною проблемою,
навколо якої розгортаються дискусії з часів виникнення соціології, є проб-
лема історичного протистояння особистості і суспільства. У ході протисто-
яння визначилися дві групи механізмів, протилежних за змістом і водночас
близьких за взаємозалежністю і взаємопотребою. Що ж це за механізми?

До першої групи варто віднести механізми соціалізації особистості (со-
ціальна адаптація, індивідуалізація, соціальний контроль). Другу групу
утворюють механізми саморозвитку, зміни соціальної системи (індивіду-
альна цілеспрямованість, міжособистісне спілкування, різноманітні спо-
соби зв'язку індивідів із суспільством).

Логіку розвитку зазначених механізмів диктує соціально-історичний
підхід, аналіз їх практичного втілення на різних етапах суспільного роз-
витку. Скористаємося для цього власним історичним досвідом періоду
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соціального експерименту, що випав на долю шостої частини суходолу й
усіх народів, які на ній живуть у XX ст. На думку відомого українського
соціолога Є. Головахи, соціально-історична типологія особистості впро-
довж цього періоду представлена трьома головними типами: 1) особис-
тістю, "розчиненою" у суспільстві; 2) особистістю, відчуженою від сус-
пільства; 3) "перехідним" типом особистості.

Що ж являє собою перший тип, або особистість, "розчинена"у сус-
пільстві? Цей тип глибоко проаналізовано у працях західних соціологів.
У їхніх різноманітних концепціях він має різні назви: "авторитарна осо-
ба" (Е. Фромм, М. Геркхмайєр, Г. Адорно); "одномірна людина"
(Г. Маркузе); "ззовні орієнтована особа" (Д. Рісмен); "людина-маса"
(X. Ортега-і-Гасет) та ін. Усі ці назви так чи інакше об'єднуються навко-
ло поняття "соціальний конформізм". Характеризуючи перший тип осо-
бистості, деякі вчені виходять з його класової суті. Таке трактування, на
наш погляд, дещо обмежене. Швидше це психологічний тип, для якого
характерні духовна обмеженість та інстинктивний потяг до стадності.
Саме таким, розчиненим у масі, він постає у відомій праці "Повстання
мас" (1929) іспанського філософа і соціолога X. Ортеги-і-Гасета (1883—
1955). "Спільна якість натовпу, — пише він, — це маса, інакше кажучи,
баласт, який тягне суспільство донизу" [17, с.51].

Другий тип — особистість, відчужена від суспільства, — виник у
період, який згодом дістав назву застою. Саме у цей період відбувався
процес відокремлення особистості від держави, приватизації інтересів
та відчуження їх від інтересів тоталітарної системи. Це був період роз-
двоєння особистості, коли, скажімо, людина вступала до комуністичної
партії, не вірячи у проголошувані нею ідеали. У такого типу особистості
існує дві системи цінностей — для зовнішнього вжитку і для внутріш-
нього. Отже, зазначений тип можна охарактеризувати як особистість з
глибоким внутрішнім протистоянням стосовно суспільства, відчуженням
від нього.

І нарешті, останній, третій, або "перехідний" тип особистості, ха-
рактерний для сьогодення. Йому притаманна виразна амбівалентність
ставлення до перспективи подальшого демократичного перетворення су-
спільства (амбівалентність у цьому випадку — полярне ставлення щодо
того самого суб'єкта). Особистості цього періоду, за плечима якої руйнів-
ний для будь-якої свідомості тоталітарний досвід, властиві такі риси: не-
довіра до будь-якої влади; потяг до релігії і містики; роздвоєння свідомо-
сті; відмова від політичного життя в усіх його проявах, окрім стихійного
протесту; суперечливе поєднання демократичної і тоталітарної свідомості;



Розділ 10. Соціологія особистості

недостатнє розуміння основних принципів демократії; паралельна орієн-
тація на взаємовиключні цінності.

Таким чином, проаналізувавши взаємодію особистості і суспільства
на різних етапах історичного розвитку, ми можемо сформулювати основ-
ні завдання для особистості і суспільства з метою досягнення між ними
необхідної гармонії. На наш погляд, до таких завдань слід віднести:

1. Подолання будь-яких залишків несвободи (як зовні, так і всередині).
Лише з вільною від нашарувань тоталітарного минулого свідомістю особис-
тість зможе по-справжньому визначитись у своєму ставленні до суспільства.

2. Розвиток освіти, компетентність на всіх рівнях. Чи не найважливі-
шим у вирішенні цього завдання є створення системи інтелектуалізму, яка б
сприяла перетворенню знань на соціальну і, особливо, виробничу силу.

3. Пріоритет духовного над матеріальним. Надмірне захоплення
матеріальним — одна з найхарактерніших рис нашого нинішнього буття.
І вважати її виправданою труднощами перехідного періоду можна лише
до певної міри. Ще у повоєнні роки, в період проголошення на Заході
"суспільства загального благоденства", Е. Фромм дійшов висновку: ба-
гатство не приносить радості, а гонитва за насолодою робить людину
нещасною і самотньою.

4. Формування громадської думки. Здогад, який далеко випередив свій
час, щодо залежності особистості, вченого, громадянина від громадської
думки ще на початку століття висловив відомий економіст і соціолог М.
Туган-Барановський. Соціологи і політологи сьогодення також глибоко
переконані: доки не запрацює по-справжньому громадська думка, гово-
рити про гармонізацію суспільно-особистісних відносин передчасно.

5. Розвиток громадської самодіяльності, суверенітет особистості.
Подолати статичність у свідомості, бути господарем на своїй землі, досяг-
ти справжньої гармонії особистості у стосунках із суспільством людина
зможе лише тоді, коли вона стане вільною економічно. Економічна ж сво-
бода досягається лише через розвиток громадської самодіяльності, через
самоврядування. Відомий український вчений і соціальний мислитель
М. Драгоманов ще у позаминулому столітті висловив думку щодо вирі-
шального значення місцевого самоврядування як природного фактора по-
літичної свободи для звільнення особистості й розвитку суспільних сил.

Отже, соціологія особистості вивчає реально функціонуючі соціальні
механізми взаємовпливу і взаємозалежності особистості і суспільства, до-
помагає виявляти нові суспільні процеси, створювати нові соціальні техно-
логії, що сприятимуть поєднанню об'єктивних і суб'єктивних, спільних
(колективних) та індивідуальних факторів розвитку особистості. Однак
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не слід забувати, що соціологія може лише впливати, а не підміняти собою
соціальну політику, основна мета якої — практична узгодженість і коор-
динація дій членів суспільства з урахуванням їхніх потреб та інтересів.
Значення такого впливу соціології на соціальну політику і соціальну прак-
тику з кожним днем зростає. Світовий досвід свідчить: там, де на серйоз-
ний рівень поставлено соціологічні дослідження особистості, вдається уник-
нути серйозних проблем, на які ще багате сьогодення в Україні.

ІД^І Резюме

1. Соціологія особистості — спеціальна соціологічна теорія, що досліджує
широке коло питань взаємозв'язку особистості з суспільством, соціаль-
ними спільнотами і групами. Вона також вивчає проблеми міжособистіс-
них відносин людей у процесі їх соціалізації, закономірності й тенденції
засвоєння різноманітних форм людської діяльності, спілкування тощо.

2. Предметом соціології особистості є дослідження особистості як об'єкта
і суб'єкта соціальних відносин та соціальних дій на рівні взаємозв'яз-
ків із різноманітними соціальними спільнотами (групами).

3. Поняття "особистість" під кутом зору соціології має кілька значень. З
одного боку, воно означає конкретного індивіда як суб'єкта діяльності
в єдності його індивідуальних властивостей та соціальних ролей, що
виконуються ним у суспільстві. З іншого боку, особистість розумієть-
ся як суто соціальна властивість індивіда, як сукупність інтегрованих
у ньому соціально важливих якостей і рис, що виникли в процесі вза-
ємодії цієї особи з іншими людьми і роблять її, таким чином, суб'єк-
том праці, пізнання та спілкування.

4. Соціологічний підхід до особистості робить акцент саме на її належ-
ності до певної соціальної спільноти, яка, у свою чергу, накладає на
неї відбиток, що впливає на світогляд людини, її ідеали, цінності, уста-
новки, норми поведінки, риси характеру та форми діяльності.

5. Соціологічні теорії особистості складаються із численних соціологіч-
них концепцій особистості, серед яких найголовнішими є марксист-
ська теорія особистості; теорія соціального характеру особистості; те-
орія інтегрального синтезу особистості тощо.

6. У сучасній соціології окреслились два головні підходи до аналізу со-
ціологічної структури особистості. Суть першого (нормативного) під-
ходу полягає в тому, що він дає змогу визначити найсуттєвіші ознаки,
яким має відповідати особистість в ідеалі, а саме: її світогляд, духов-
не багатство, висока мораль тощо. Другий (функціональний) підхід
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допомагає (на відміну від нормативного) виявити ті якості або власти-
вості, якими людина наділена як реальний суб'єкт життєдіяльності.
Виходячи з цього підходу у соціологічній структурі особистості виді-
ляють три основних елементи: 1) соціальний статус; 2) соціальна роль;
3) соціальна спрямованість особистості.

7. Механізми взаємодії особистості і суспільства містять дві групи чинни-
ків: 1) механізми соціалізації особистості (соціальна адаптація, соціаль-
на індивідуалізація та соціальний контроль); 2) механізми саморозвитку
особистості (індивідуальна цілеспрямованість, міжособистісне спілку-
вання, різноманітні способи зв'язку індивіда із суспільством).

8. Для досягнення ефективної взаємодії та певної гармонії між особистістю
та суспільством слід звернути увагу на такі чинники: 1) подолання будь-
яких залишків несвободи; 2) розвиток освіти серед громадян; 3) пріо-
ритет духовного початку над матеріальним; 4) формування громадської
думки; 5) розвиток громадської самодіяльності, суверенітет особистості.
Отже, соціологія особистості вивчає реально функціонуючі соціальні
механізми взаємовпливу і взаємозалежності особистості і суспільства,
допомагає виявляти нові суспільні процеси та явища, створює відповідні
соціальні технології, що спритимуть поєднанню об'єктивних і суб'єк-
тивних, спільних та індивідуальних факторів розвитку особистості.
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Розділ 11. СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї

(ДЗ^3 В результаті вивчення цього розділу

Ви повинні вміти:

/ давати визначення науковій дисципліні "соціо-
логія сім'ї" та охарактеризувати її об'єкт і пред-
мет;
/ описувати сім'ю як об'єкт соціологічного до-
слідження;
/ розкривати зміст основних соціальних функцій
сім'ї в сучасному суспільстві;
/ характеризувати сучасний стан сім'ї в українсь-
кому суспільстві та визначати тенденції її розвитку;

пояснювати сутність демографічної політики сучасної держави стосов-
но розвитку сім'ї та сімейно-шлюбних відносин.

11.1. Соціологія сім'ї як наука: об'єкт,
предмет, сутність та основні категорії

Сім 'я являє собою об'єднання людей, пов'язаних спільністю побуту
та взаємною відповідальністю, що ґрунтується на шлюбі та кровній спо-
рідненості. Вона відіграє особливу й важливу роль в усій історії розвитку
та функціонування людського суспільства. Сім 'я є необхідним компонен-
том соціальної структури будь-якого суспільства, а також головним осеред-
ком організації побуту, найважливішою його виробничою та споживчою
одиницею. Через сім'ю змінюються покоління людей, у ній народжується
людина, відбуваються її соціалізація та виховання, через неї продовжується
рід і, значною мірою, реалізується обов'язок турбуватися про старих і
непрацездатних членів суспільства. Основу сім'ї становить шлюбний союз
між чоловіком та жінкою у формах, санкціонованих суспільством. Усю
сукупність найважливіших проблем, пов'язаних із сім'єю, вивчає така
спеціальна соціологічна теорія, як соціологія сім'ї.

Соціологія сім "і— спеціальна соціологічна теорія, що вивчає законо-
мірності виникнення, функціонування й розвитку сімейно-шлюбних сто-
сунків як соціального феномена у конкретних культурних і соціально-
економічних умовах, що поєднують у собі риси соціального інституту і
малої соціальної групи.
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Об'єктом соціології сім'ї виступає сім'я у двох іпостасях: як мала
соціальна група, тобто певна форма взаємодії людей, з одного боку, і як
соціальний інститут, що регулює відтворення людини, — з другого боку.

Предметом соціології сім'ї є закономірності та специфічні соціальні
відносини, що виникають між сім'єю і суспільством, а також всередині
сім'ї в процесі її становлення, функціонування і розвитку.

Перш ніж розглянути найважливіші категорії сім'ї, слід уточнити,
що являють собою два головних феномени, які нею вивчаються: шлюб
і сім'я. Шлюб і сім'я — історично змінні явища. їх суспільний, соціаль-
ний зміст визначає те, що властиве їм як різновиду суспільних інститу-
тів та відносин, які перебувають у складній взаємодії суспільних умов
із природно-біологічною, інстинктивною природою статевих потреб
людини. Шлюб — це історично змінна соціальна форма стосунків між
чоловіком і жінкою, через які суспільство впорядковує і санкціонує їхнє
статеве життя, визначає подружні та батьківські права й обов'язки.
Сім 'я, у свою чергу, є складнішою системою відносин, ніж шлюб, оскільки
вона, як правило, об'єднує не лише подружжя, а й їхніх дітей, а також
інших родичів та близьких.

Окрім того, сім'я виступає як соціально-економічний осередок сус-
пільства і являє собою, таким чином, дуже близьку до "оригіналу" мо-
дель усього суспільства, в якому вона функціонує. Сім 'я — це соціаль-
ний інститут з огляду на суспільне санкціонування шлюбно-сімейних
відносин. Водночас це й мала соціальна група, що має історично визначе-
ну організацію і члени якої зв'язані між собою родинними стосунками,
спільним побутом і взаємною моральною відповідальністю, соціальна
потреба в якій виявляється у фізичному й духовному відтворенні насе-
лення [21, с.315].

Виходячи із зазначеного можна виділити такі соціальні особливості
сім'ї як форми людської життєдіяльності:

1) соціально-історична зумовленість сімейних стосунків і сімейної
організації;

2) існування сім'ї та її специфічна функція є наслідком об'єктивної
потреби, пов'язаної з однією із найважливіших соціальних форм — ство-
ренням і відтворенням безпосереднього суспільного життя, з одного боку,
а також із створенням самої людини і продовженням її роду — з іншого;

3) наявність у сім'ї, поряд із загальними для усіх соціальних явищ,
рис і якостей, ряду специфічних соціальних особливостей, насамперед,
кількісного складу сімейної групи, ступеня спорідненості, спільності по-
буту, взаємної моральної відповідальності тощо (див. рис. 11.1).
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Головні ознаки сім'ї

Шлюбні або кровно-
родинні зв'язки між усіма

її членами

Спільне проживання в
одному приміщенні

Загальний сімейний бюджет

Рис. 11.1. Головні ознаки сім "і

Соціологія сім'ї, досліджуючи шлюбно-сімейні стосунки, використо-
вує такі поняття й категорії, що відображають основні аспекти функціо-
нування сімейної групи, — умови та спосіб життя сім'ї, її структуру, функ-
ції, спосіб мислення (сімейна ідеологія), успішність функціонування, етапи
життєвого циклу тощо. Розглянемо найважливіші з цих аспектів.

Умови життя сім Т — це категорія, що являє собою сукупність об'єктив-
них та суб'єктивних факторів макро- й мікросередовища проживання сім'ї.
До головних факторів макросередовища або загальних соціальних умов
життєдіяльності сім'ї належать такі:

1. Соціально-економічні умови й відносини, що зумовлені ступенем
розвитку виробничих сил. Вони відображають рівень матеріально-техніч-
ної бази, її інфраструктуру, певний етап розвитку суспільства.

2. Соціальні умови й відносини, що зумовлені соціальною структурою
суспільства (тобто розмежуванням населення на групи, класи, верстви, а
також за демографічною, етнічною, професійною і територіальною ознака-
ми), яка характеризується суспільним розподілом праці і станом виробни-
чих сил на певному етапі його розвитку.

3. Соціально-культурні (духовно-моральні) умови та відносини, що від-
ображають систему існуючих у суспільстві правових, морально-етичних
норм, цінностей та ідеалів, зразків діяльності й поведінки, які носять норма-
тивний характер для сім'ї, а також засоби збереження та передачі соціаль-
ної інформації й соціального знання, доступність сім'ї до закладів освіти,
культури, мистецтва, спорту, інших духовних цінностей суспільства.

4. Соціально-екологічні умови, що відображають природно-геогра-
фічні та кліматичні особливості, розміщення сім'ї, ступінь урбанізації і
санітарно-гігієнічних умов її життєдіяльності, а також популяційну наси-
ченість середовища існування сім'ї.
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Ці загальні соціальні (об'єктивні) умови, або фактори макросередо-
вища, по-своєму впливають на життєдіяльність сім'ї, як правило, опо-
середковано, через її найближче соціальне оточення, або за допомогою
факторів мікросередовища. До них належать такі компоненти, як сту-
пінь урбанізації середовища безпосереднього поселення сім'ї (тип насе-
леного пункту: місто, село, кількість жителів тощо), характеристика мо-
жливостей зайнятості населення (кількість підприємств, робочих місць,
рівень кваліфікації, освіти тощо), демографічна структура, етнічні харак-
теристики, кількісні і якісні показники розвитку інфраструктури середо-
вища розміщення сім'ї (тобто наявність сфери обслуговування, дитячих,
лікувальних, культурно-спортивних закладів тощо).

Крім того, до факторів мікросередовища проживання сім'ї часто відно-
сять соціально-психологічні умови й відносини, які істотно впливають на
її життєдіяльність і характеризують стан суспільної свідомості людей. Ці
умови мають яскраво виражений суб'єктивний характер. До них насампе-
ред належать соціальні установки, інтереси й ціннісні орієнтації, які, не-
мовби вплітаючись у загальну тканину суспільної свідомості, набувають
статусу самостійного об'єкта дослідження і практично не розглядаються в
контексті умов. їх дедалі частіше виділяють у самостійну категорію "спосіб
мислення сім'ї", або "сімейна ідеологія ". Під способом мислення сім'ї ро-
зуміють сукупність цінностей, норм та установок у сфері сімейного життя.

Структура сім "і визначається усією сукупністю стосунків між її чле-
нами, включаючи, крім стосунків родинності, системи господарських та
духовно-моральних стосунків, у тому числі владних, авторитету тощо.
Структура сім'ї та її внутрішня організація залежать від багатьох факторів,
визначальним серед яких є тип подружжя. В історичній ретроспективі ві-
домі подружжя двох видів: моногамні й полігамні.

Моногамія — це шлюб між одним чоловіком і однією жінкою. Полі-
гамія — це шлюб одного чоловіка з кількома жінками, а різновидом полі-
гамії є поліандрія — це шлюб однієї жінки з кількома чоловіками.

Залежно від сфери вибору чоловіка або жінки шлюби поділяють на ендо-
гамні, тобто такі, які укладаються в межах власної, але більш широкої
спільноти, наприклад у межах соціального класу чи касти, та на екзогамні,
що укладаються між партнерами, які належать до різних соціальних груп.

За ієрархією престижу та влади у сім'ї виділяється патріархальна сім я,
де батько здійснює владу і користується найвищим авторитетом, і матрі-
архальна сім'я, де влада належить матері. Існують також сім'ї егалітар-
ні, переважно у сучасних суспільствах. Окрім того, сім'ї поділяються на
патрілінеальні, в яких успадкування прізвища, майна, престижу і соціаль-
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ного становища відбувається по лінії батька, і на матрілінеальні, в яких
успадкування відбувається по лінії матері. І, нарешті, розрізняються шлю-
би патрілокальні, які характеризуються тим, що молоде подружжя після
шлюбу переходить у дім батьків чоловіка, і матрілокальні, коли молоде
подружжя оселяється у домі батьків жінки (див. рис. 11.2).

Форма сім'ї Біологічні зв'язки, шлюб і правові норми:
Нуклеарна сім'я складається з дорослих (батьків) і дітей
Розширена сім'я включає нуклеарну сім'ю і багатьох
родичів

Форма іп.поЛЧ 1. Моногамія - шлюб між одним чоловіком та однією жінкою
2. Полігамія - шлюб між одним і декількома індивідуумами
3. Полігінія - шлюб між одним чоловіком і декількома
жінками
4. Поліандрія - шлюб між однією жінкою та декількома
чоловіками
5. Груповий шлюб - між декількома сім'ями

Тип владних
структур

1. Патріархальний - влада чоловіків над іншими членами
сім'ї (Таїланд, Японія, Німеччина)
2. Матріархальний - влада жінок над іншими членами сім'ї
3. Г.і алітарний - влада розподіляється між чоловіком та
жінкою

Найкращий
партнер

і. Гкзогамія - правила, що регулюють шлюби поза
визначеними групами
2. Ендогамія - правила, що приписують укладання шлюбу
всередині однієї соціальної групи (Індія - кастова система)

Право вибору
місця
проживання

1. Неолокальне - місце проживання окремо від батьків
2. Патрілокальне - дружина живе в домі чоловіка
3. Матрілокальне - чоловік живе в домі дружини

Родо вічна і
спадкоємність
майна

1. По чоловічій лінії
2. По жіночій лінії
3. Двостороння спадкоємність майна (загальноприйнято
по_40%)_

Рис. 11.2. Структура сім "і у різних суспільних системах
Разом з тим зазначимо, що типи структур сім'ї змінюються з часом.

Вони залежать від історичної епохи, узвичаєного віросповідання та зако-
нодавства, рівня цивілізаційного розвитку суспільства тощо.

Успішність функціонування шлюбно-сімейних стосунків (або сім'ї) —
це категорія, що відображає якість її діяльності. Вона, по-перше, дає змогу
проводити порівняння їх якісних характеристик у різних суспільних систе-
мах і в різні проміжки часу. По-друге, вона виступає як нормативна модель
управління шлюбно-сімейними стосунками в суспільстві. Під успішністю
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сімейно-шлюбних стосунків у різних суспільствах розуміють різні речі,
оскільки проблема критеріїв їхньої оцінки — питання досить складне.

Загалом критерієм успіху сімейно-шлюбних стосунків вважають: 1) міц-
ність шлюбу; 2) суб'єктивне відчуття щастя у подружжя; 3) виконання
бажань більш широких соціальних груп; 4) всебічний розвиток особис-
тостей подружжя, а саме їхніх здібностей і активності, виховання здібних
та активних дітей; 5) досягнення цілковитого взаєморозуміння, внутріш-
ньої інтеграції подружжя, відсутність конфліктів і криз, викликаних анта-
гонізмами між членами сім'ї. У той же час цілковитий успіх шлюбу та
сімейно-шлюбних стосунків буває досить рідко. Однак це не повинно
неодмінно означати дезорганізацію та розпад сімейної групи.

Під способом життя сім 'і'розуміють усю сукупність тих видів життє-
діяльності, які виконуються усіма разом або деякими із членів сім'ї чи одним
із них, але від імені і для усієї сім'ї. Природно, що між способом життя сім'ї
та способом життя певної соціальної верстви, класу, нації, суспільства, в
рамках яких сім'ї функціонують, спостерігається щонайтісніший зв'язок.

Етапи життєвого циклу сім "і — це категорія, що характеризує дина-
міку розвитку сім'ї від моменту її формування й до розпаду. Життєвий
цикл сім'ї характеризується рядом періодів, таких, як знайомство, зару-
чини, укладення шлюбу, взаємне пристосування тощо. Крім того, кожна
подружня пара, яка не розпалася і має дітей, проходить через три головні
фази свого розвитку: 1) період до народження першої дитини, 2) період
виховання дітей, 3) період після відокремлення дітей, які стали самостій-
ними. Нарешті, кожне подружжя, навіть найщасливіше, розпадається че-
рез смерть. Розпад сім'ї найчастіше відбувається тоді, коли один із членів
подружжя залишає сім'ю через відокремлення або розлучення.

Умови життя сім'ї, фази її розвитку, структура і зміни у внутрішньому
житті залежать від змін у розвитку цивілізації, численних соціальних спіль-
нот і суспільства в цілому. При цьому соціологічний підхід дослідження
сім'ї має два головні напрями: у першому випадку сім'я аналізується як
соціальний інститут, а у другому — як мала соціальна група.

Сім'ю як соціальний інститут вивчають тоді, коли є потреба виявити,
наскільки спосіб життя сім'ї, її функціонування у визначених межах відпо-
відає або не відповідає тим чи іншим сучасним критеріям. Важливо також
зазначити, що сім'я як соціальний інститут виникла із самого початку форму-
вання людського суспільства, коли взаємини між чоловіком і жінкою, стар-
шим і молодшим поколіннями регулювалися племінними й родовими звичая-
ми. З виникненням моралі, релігії, а згодом і держави регулювання статевого
життя набуло відповідно морального, релігійного і правового характеру.



Розділ 11. Соціологія сім 7 5 1 ~7

Це посилило соціальний контроль над шлюбом і водночас забезпечило
позарелігійні та позаправові санкції щодо шлюбу на випадок, коли він
вступав у суперечність з інтересами держави. В цілому, введення шлюбно-
го права і виникнення пов'язаних з ним правових відносин між подруж-
жям, — є не лише історично закономірним, а й значною мірою прогресив-
ним явищем. Окрім того, як зазначалося вище, сім'я забезпечує фізичне
й духовне відтворення населення, соціалізацію нових членів суспільства,
тобто виконує такі соціальні функції, які не під силу жодному іншому
соціальному інститутові. Таким чином, сім'я як найважливіший соціальний
інститут суспільства являє собою цілісну систему дій, норм і відносин,
що здійснюють соціальні функції відтворення людини, а також широкий
соціальний контроль через систему позитивних і негативних санкцій.

При дослідженні сім'ї як соціального інституту насамперед вивчають:
а) суспільну свідомість у сфері шлюбно-сімейних стосунків, узагальнені
характеристики сімейної поведінки окремих груп населення в різних еко-
номічних та культурних умовах, вплив суспільних потреб на характер відно-
син і спосіб життя сім'ї; б) причини та наслідки недостатньо високої ефек-
тивності функціонування інституту сім'ї в тих чи інших умовах; в) соціаль-
ний механізм зміни сімейних норм і цінностей; г) ефективність реалізації
інститутом сім'ї своїх основних функцій у різних політичних, соціально-
економічних і культурних умовах; д) співвідношення ідеальних моделей
сімейних норм і цінностей та реальної поведінки членів сім'ї тощо.

Сім'ю розглядають як малу соціальну групу в тих випадках, коли дослід-
жують стосунки між конкретними індивідами, які власне і становлять сім'ю.
При цьому сім'я як своєрідна соціальна група має ряд специфічних особ-
ливостей, на відміну від інших соціальних спільнот. Сім'я як мала соціаль-
на група якісно відрізняється від інших груп, наприклад первинного спор-
тивного колективу (спортивної команди). Відмінності полягають у тому,
що сімейна соціальна група формується, функціонує і розвивається через
лише їй притаманні стосунки родинності, тобто на зовсім інших принци-
пах. Так, якщо склад спортивного колективу може постійно змінюватися,
то склад сім'ї, як правило, сталий. Якщо у членів спортивного колективу
можуть переважати відцентрові "настрої", тобто глибока відмінність інте-
ресів, то сім'я, здебільшого, будується на спільності інтересів.

При аналізі сім'ї як малої соціальної групи доцільно виділяти два основ-
них типи характеристик: 1) характеристику групи, а загалом — мету й за-
вдання сімейної групи, склад і структуру сім'ї, її соціально-демографічний
склад, групову згуртованість, групову діяльність, структуру влади й ко-
мунікацій в сім'ї тощо; 2) характеристику зв'язків та стосунків сімейної
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групи з більш ширшими соціальними системами в межах соціальної струк-
тури суспільства: функції сім'ї стосовно суспільства, цілі, завдання та
функції стосовно індивіда, сімейні цінності, норми, зразки поведінки тощо.

Таким чином, різні сім'ї у суспільстві мають свої інтереси, перебувають
у взаємозв'язку одна з одною і суспільством у цілому. Тому сім'я виступає
як специфічна соціальна спільнота, соціальна група і поряд з іншими соці-
ально-класовими, етнічними, демографічними, професійними й терито-
ріальними групами є надзвичайно важливим елементом соціальної струк-
тури суспільства. Як бачимо, обидва напрями соціологічного підходу до
дослідження сім'ї мають свою специфіку. Парадигма сім'ї як соціально-
го інституту зорієнтована в основному на її зовнішні зв'язки, водночас її
внутрішні зв'язки досліджуються через призму понять, що характеризу-
ють сім'ю як малу соціальну групу. Тому заслуговує на увагу пропозиція
українського соціолога Н. Черниш про доцільність інтеграції цих обох
парадигм в межах уявлень про сім'ю як соціальну систему [ЗО, с.9].

11.2. Основні функції сім'ї в суспільстві

Для дослідження різних соціальних процесів, що відбуваються в су-
часній сім'ї, дуже важливими є аналіз і значення її функцій, що й визна-
чило власне можливість виділити та розглянути цю категорію окремо.

Під функціями слід розуміти способи вияву активності, життєдіяль-
ності сім'ї та окремих її членів. Відомий польський соціолог Я. Щепаньсь-
кий наголошує, що особливе значення сім'ї випливає з двох її основних
функцій, які вона виконує в рамках суспільства: перша полягає в тому,
що сім'я — це єдина соціальна група, яка збільшується не завдяки прийо-
му нових членів ззовні, а завдяки народженню дітей. Отже, це група, яка
підтримує біологічну безперервність суспільства. Друга її основна функ-
ція полягає в передачі культурної спадщини суспільства від одного поко-
ління до іншого [11, с.63—64].

При аналізі функцій сім'ї виокремлюють функції суспільства стосовно
сім'ї, сім'ї стосовно суспільства, а також функції сім'ї стосовно особистос-
ті і особистості стосовно сім'ї.

З огляду на це функції сім'ї можна розглядати як соціальні (стосовно
суспільства) та індивідуальні (стосовно особистості). Функції сім'ї насам-
перед тісно пов'язані з потребами суспільства й особистості. Вони ма-
ють глибоке історичне коріння і тісно перетинаються із соціально-еконо-
мічними умовами життєдіяльності суспільства, в результаті чого з часом
змінюються як їх характер, так і сама ієрархія"функцій сім'ї (див. рис. 11.3).
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забезпечення

Первинного
соціального
контролю

Духовного
спілкування

Соціально-
статусна

Дозвільна

Емоційна

Сексуальна

Суспільні функції

Біологічне відтворення сус-
пільства
Соціалізація молодого поко-
ління, підтримка безперерв-
ності суспільства
Підтримка соціального здоро-
в'я членів суспільства, догляд
за дітьми
Розвиток дрібного виробництва
та сфери послуг, отримання до-
ходу за рахунок використання
сімейної приватної власності, сі-
мейних фірм, фермерства тощо
Матеріальна підтримка непов-
нолітніх та непрацездатних
членів суспільства

Моральна регламентація пове-
дінки членів сім'ї у різних сфе-
рах життєдіяльності суспільст-
ва, а також відповідальності та
обов'язку у стосунках між бать-
ками і дітьми, представниками
старшого та середнього поколінь
Розвиток членів сім'ї як осо-
бистостей

Передача визначеного соціаль-
ного статусу членам сім'ї в
суспільстві, відтворення його
соціальної структури
Організація раціонального
дозвілля членів суспільства,
соціальний контроль у сфері
дозвілля
Емоційна стабілізація членів
суспільства та їх психологічна
терапія

Контроль сексуальної поведін-
ки членів суспільства

Індивідуальні функції

Задоволення потреб у дітях

Задоволення потреб у народжу-
ваності, контактах з дітьми, ви-
хованні їх, самореалізації в дітях
Надання господарсько-побуто-
вих послуг одними членами
сім'ї іншим
Надання економічної незалеж-
ності одними членами іншим,
використовуючи сімейні під-
приємства, фірми, компанії
тощо
Надання матеріальної допомоги
одними членами сім'ї іншим
(у випадку непрацездатності
або в обмін на послуги)
Формування та підтримка пра-
вових і моральних санкцій за
порушення норм взаємин між
членами сім'ї

Духовне взаємозбагачення
членів сім'ї, зміцнення
дружніх основ шлюбу
Задоволення потреб членів
сім'ї у соціальному просуван-
ні, соціальній мобільності

Задоволення потреб членів сім'ї
у спільному проведенні дозвіл-
ля, взаємозбагаченні інтересів,
пов'язаний з дозвіллям
Надання психологічного захис-
ту й емоційної підтримки чле-
нам сім'ї, задоволення потреб
в особистому щасті та любові

Задоволення сексуальних
потреб членів сім'ї

Рис. 11.3. Основні функції сучасної сім "ї
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Таким чином, типологія функцій сім ї виділена з огляду найважливіших
сфер її життєдіяльності й включає репродуктивну, виховну, господарсько-
побутову, емоційну, первинного соціального контролю, дозвільну, соціаль-
но-статусну, матеріального забезпечення, сексуальну, опікунську, рекреа-
ційну, представницьку, організаційну та виробничо-економічну функції.
При цьому для суспільства особливо важливим є ефективне здійснення
репродуктивної та виховної функцій, оскільки лише в сім'ї підтримується
біологічна безперервність суспільства і початкове формування особистос-
ті. Крім того, у зв'язку з появою ринкових відносин і приватної власності
в нашій країні велика роль відводиться виробничо-економічній функції
сім'ї. Здійснюючи цю функцію, сім'я через різні сімейні підприємства та
фірми, а також сімейні ферми, інші форми виробничої діяльності може
брати участь у виробництві різних товарів та продуктів, надавати різно-
манітні послуги населенню, стаючи тим самим не лише споживчим, а й
важливим продуктивним осередком суспільства. Для ефективного вико-
нання сім'єю своїх функцій вкрай важливою є суттєва допомога і підтри-
мка її з боку держави, оскільки духовно й морально здорова сім'я — за-
порука соціального здоров'я всього суспільного організму.

11.3. Стан і тенденції розвитку сучасної сім'ї
в Україні

Сім'я як соціальний феномен пройшла складний шлях історичного
розвитку, основними етапами якого, на думку американського соціолога
Дж. Голдторпа, слід вважати такі:

1-й етап — сім'я у дохристиянському суспільстві (з домінацією пар-
ної сім'ї, пізніх шлюбів, великою кількістю самотніх людей);

2-й етап — сім'я в християнському суспільстві (з великим впливом
церкви на сімейне життя і шлюб, забороною шлюбів між кровними роди-
чами, з добровільним вступом до шлюбу, практичною неможливістю роз-
лучень, забороною абортів тощо);

3-й етап — сім'я в індустріальному суспільстві (з початком промисло-
вої революції наприкінці XVIII ст. відбувається перша революція в сімейному
житті: зниження віку вступу до шлюбу, збільшення народжуваності, знач-
не поширення жіночої праці, дозвіл розлучень за судовим рішенням і т. ін.).

Останній сучасний етап, що триває і в наш час, привніс у розвиток сім'ї
радикальні зміни, які дістали серед науковців визначення революційних.
Соціологи, характеризуючи сучасний етап розвитку сім'ї, називають його
черговою (другою) революцією в сімейному житті, яка не тільки внесла
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радикальні зміни у сімейні стосунки, місце та роль сім'ї у суспільстві, але
й, на думку частини вчених, фактично поставила під сумнів саме існу-
вання сім'ї. Серед соціальних умов, які дають підставу робити подібний
висновок, називають такі [ЗО, с 19-20]:

• по-перше, зростання економічної незалежності жінок та активне
залучення їх до трудової діяльності (а це викликає прагнення жінок до
більшої самостійності, перегляду традиційної структури сімейних відно-
син, до змін традиційних функцій сім'ї, рівноправності з чоловіками у
прийнятті рішень, у контролі над видатками та майном сім'ї тощо);

• по-друге, утворення двох центрів життя — місця праці і дому (ра-
ніше професійна діяльність і домашнє господарство існували в єдності, в
межах однієї сім'ї);

• по-третє, еволюція поглядів на сексуальну мораль (або сексуальна
революція з послабленням соціального контролю, зростанням анонімності
сексуальної поведінки, збереженням секретності позашлюбних зв'язків,
діяльністю широкої мережі засобів масової інформації, які проголошу-
ють вільне статеве кохання мало не основним мірилом рівня цивілізова-
ності сучасних чоловіків і жінок, зміною загального ставлення суспільства
до сексуальної поведінки з тенденцією пом'якшення традиційних уявлень
про дозволене і недозволене тощо);

• по-четверте, винахід надійних контрацептивних засобів і методів
запобігання вагітності (вперше в історії людства за допомогою таких за-
собів вдалося відокремити секс від зачаття).

Аналіз впливу названих обставин показує на їхню загальність і типо-
вість для усього сучасного цивілізованого світу. Отже, можна зробити
висновок про типовість та порівняну універсальність наслідків впливу
зазначених обставин на сучасну сім'ю, на визначення тенденцій її подаль-
шого розвитку. До таких тенденцій відносять: 1) збільшення кількості
розлучень (абсолютне і відносне); 2) збільшення кількості неповних сімей
і дітей, народжених поза шлюбом; 3) зменшення середньої тривалості
шлюбу; 4) відкладення часу вступу до шлюбу; 5) проживання подружніх
пар без оформлення шлюбу; 6) зменшення розмірів сім'ї і народжуванос-
ті дітей з подальшим старінням населення та навіть його депопуляцією;
7) збільшення кількості самотніх людей, які не одружуються; 8) змен-
шення кількості повторних шлюбів тощо.

Зрозуміло, що зазначені тенденції тією чи іншою мірою притаманні й
розвиткові сім'ї в Україні. При загальній кількості сімей (близько 17 млн.)
середній розмір сім'ї коливається від 3,1 до 4 осіб. У нашій країні протя-
гом року реєструється близько 500 тис.шлюбів, або 9,3-9,5 на тисячу ме-
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шканців. Це один з найнижчих показників серед країн СНД (ще нижчий
— лише у Росії і Вірменії), хоча дещо вищий, ніж у Франції, Швеції,
Японії, Швейцарії і Канаді (там 4,9—7,3 шлюбів на тисячу мешканців).
Водночас за 2003 рік в Україні зареєстровано понад 240 тис.розлучень.
Основні їх причини такі: зловживання спиртними напоями (пияцтво пере-
важає серед чоловіків); різниця в характерах та інтересах і пов'язані з нею
сімейні чвари; передчасне, непродумане одруження; незадоволення сімей-
ним життям, зрада; втручання третіх осіб; фінансові труднощі; нездатність
або небажання когось із подружжя мати дітей тощо. Аналіз також показує,
що понад 3/4 молодих одружуються до 28 років, а пік розлучень припадає
на 1—4-й роки подружнього життя. Найміцніші шлюби на Закарпатті, най-
менш міцні — в Криму. Зростає питома вага повторних шлюбів (23—24%).
Щорічно до 200 тис.дітей залишаються без одного з батьків. Збільшуєть-
ся кількість матерів-одиначок, дошлюбних дітей. Через підвищення у по-
рівнянні з народжуваністю рівня смертності та еміграції, в Україні почи-
наючи з 1991 р. відбувається природне скорочення населення.

Отже, основні сучасні тенденції розвитку сім "і, що зумовлені станом
українського суспільства, можуть бути зведені до таких:

/ по-перше, шлюб, що лежить в основі сім'ї, стає рівноправним, добро-
вільним, вільним від примусу, корисливості, втручання чи тиску третіх осіб;

У по-друге, дотримується принцип егалітарності, не обмежуються
права й не принижується гідність жінок і чоловіків, що забезпечує кож-
ному з них рівні можливості професійного та духовного зростання;

У по-третє, в сучасній сім'ї долається відчуження подружнього жит-
тя; системою прав та обов'язків створюються реальні передумови для
усунення суперечності між любов'ю та обов'язком;

У по-четверте, суспільство об'єктивно зацікавлене у зміцненні шлю-
бно-сімейних стосунків не шляхом зовнішнього тиску на сім'ю, право-
вих та інших заборон, а за рахунок зростання її внутрішньої згуртовано-
сті, посилення подружньої і батьківської відповідальності.

За результатами аналізу стану і тенденцій розвитку сім'ї в Україні ві-
домий український соціолог І. Мигович дійшов висновку, що за цих умов
зростає суспільне значення підготовки юнаків і дівчат до шлюбу, підтрим-
ки молодих сімей, створення мережі необхідних соціальних служб, меди-
ко-психологічних консультаційних центрів, розвитку вітчизняної демо-
графії, цілеспрямованої демографічної політики держави тощо.

Демографія — одна із суспільних наукових дисциплін, що вивчає на-
селення та закономірності його розвитку. Головне місце в ній посідають
дослідження проблем відтворення населення, змін його кількісного складу,
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розміщення під впливом як звичайного руху (народжуваність, смертність),
так і міграції населення. При цьому слід пам'ятати, що відтворення населен-
ня залежить не лише від природних факторів. Значною мірою воно обумов-
лене соціально-економічними умовами життєдіяльності суспільства.

Як свідчить світова практика, демографічні процеси в суспільстві роз-
виваються надто бурхливо й нерівномірно. За останнє десятиліття ця проб-
лема стала однією з найважливіших у сучасному світі. Суть її, з одного
боку, у високих темпах збільшення населення світу, а з іншого — у зни-
женні народжуваності. Сучасні демографічні процеси торкнулися бага-
тьох держав, у тому числі й України, де, починаючи з 1992 р. рівень смерт-
ності населення перевищує рівень народжуваності. А це, як відомо, нега-
тивно впливає на відтворення трудових ресурсів, на розвиток соціально-
економічних та інших життєво важливих сфер суспільства. Тому з метою
врегулювання процесів дитячої народжуваності багато держав свідомо
розробляють і втілюють у життя активну демографічну політику.

Демографічна політика — це система соціальних, економічних та
юридичних заходів держави та інших суспільних інституцій, спрямова-
них на досягнення в перспективі бажаного рівня дитячої народжуванос-
ті. Основні елементи демографічної політики: охорона материнства; по-
ліпшення матеріального рівня багатодітних та малозабезпечених сімей;
створення і розвиток широкої мережі медичних та дитячих закладів; на-
дання безкоштовної і якісної медичної допомоги; надання допомоги при
народженні дитини (виплати і пільги); надання оплачуваних відпусток у
зв'язку з вагітністю та доглядом за дітьми, надання різноманітних пільг
молодим сім'ям, передусім, у забезпеченні їх житлом.

Демографічна політика, як правило, здійснюється у двох протилеж-
них напрямках. Вона може бути спрямована або на підвищення народжу-
ваності серед населення (там, де спостерігається її низький рівень), або,
навпаки, — на зниження народжуваності (там, де цей рівень дуже висо-
кий, наприклад, в Китаї).

Як бачимо, обидва напрямки безпосередньо пов'язані з сімейним жит-
тям і залежать від рівня державної політики щодо підтримки сім'ї. Важ-
ливо об'єднати для цього усіх суб'єктів соціальної політики нашої дер-
жави — владні структури, систему освіти і виховання, наукові установи,
систему охорони здоров'я і соціального захисту, а також широку громадсь-
кість. Передумови для такої координації постали зі створенням в Україні
відповідного Міністерства сім'ї, молоді та дітей, функції якого охоплю-
ють сьогодні найважливіші соціальні складові сім'ї: батьків і дітей. Як
свідчить історична практика, періоди духовного піднесення суспільства
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супроводжуються, як правило, зростанням поваги до сім'ї, матері, жінки.
Таке ставлення до сім'ї притаманне й українському менталітетові і є гли-
боким духовним підґрунтям для формування та здійснення ефективної
державної соціальної політики підтримки і захисту сім'ї в умовах транс-
формації українського суспільства до ринкової економіки.

ІШІГІ Резюме
1. Соціологія сім'ї — це спеціальна соціологічна теорія, що вивчає сім'ю

як соціальний феномен у всій сукупності її соціальних характеристик
і стосунків.

2. Об'єкт цієї науки — сім'я, що виступає у двох іпостасях: як мала кон-
тактна соціальна група, тобто певна форма взаємодії людей, з одного
боку, і як специфічний соціальний інститут, що здійснює регулювання
відтворення людини за допомогою певної системи ролей, норм і орга-
нізаційних форм — з другого.

3. Предмет соціології сім'ї — закономірності та специфічні соціальні
відносини, що виникають між сім'єю і суспільством та всередині сім'ї,
а також процеси її утворення, функціонування та розвитку.

4. Основними функціями сім'їв суспільстві є: репродуктивна, виховна, госпо-
дарсько-побутова, емоційна, первинного соціального контролю, дозвіль-
на, соціально-статусна, матеріального забезпечення, сексуальна тощо.

5. Серед основних тенденцій розвитку сучасної сім'ї виділяють: 1) зрос-
тання кількості розлучень, неповних сімей та позашлюбних дітей, а
також людей, що не одружуються та подружжів без оформлення шлю-
бу; 2) зменшення тривалості шлюбу, розміру сім'ї і народжуваності
дітей, кількості повторних шлюбів.

6. Стан розвитку сім'ї в Україні вимагає розробки виваженої й активної
державної соціальної політики, що зорієнтована на підтримку сім'ї, і
передбачає об'єднання зусиль усіх державних структур, соціальних
інституцій та громадськості щодо створення передумов для її подаль-
шого розвитку.
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Р5ІН В результаті вивчення цього
розділу Ви повинні вміти:

/ визначати соціологію етносу як соціологіч-
ну теорію та її місце в системі сучасних соціо-
логічних знань;
/ розкривати предмет та об'єкт етносоціо-
логії;
/ пояснювати сутність основних категорій і по-
нять соціології етносу та взаємозв'язок між ними;
У показувати особливості соціологічних ме-
тодів при дослідженні соціально-етнічних
проблем;
У розкривати сутність категорії "етнос" та її
ролі в дослідженні соціально-етнічних спільнот;
/ використовувати методику соціологічного
аналізу для соціально-етнічної ситуації в сус-
пільстві.

12.1. Соціологія етносу як наука: об'єкт,
предмет і методи

Поняття "соціологія етносу" або "етносоціологія " останнім часом ста-
ло дуже популярним. Це викликано потребами наукового аналізу сучас-
них складних і суперечливих суспільних процесів, серед яких національні
(етнічні) та міжнаціональні (міжетнічні) набули особливого значення. Про-
будження до життя національних ідей, проблеми ліквідації залишків на-
ціонального гноблення, виявлення основних шляхів і тенденцій національ-
ного відродження і державотворення диктують потребу посилення уваги
до джерел і рушійних сил національних процесів, умов і чинників, що
впливають на характер і особливості їх протікання, динаміку розвитку.

Перехід від механічної єдності і синкретичних способів співіснуван-
ня націй, народностей і етнічних груп до нового характеру міжнаціональ-
них відносин значною мірою пов'язаний із забезпеченням діалектичного
взаємозв'язку загального і одиничного, людства і нації, нації і людини.
Це виявляється у швидкій зміні геополітичної обстановки, загостренні
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не лише соціально-економічних і політичних суперечностей, а й поси-
ленні міжнаціональної (міжетнічної) напруженості.

Пошук ефективної системи заходів, спрямованої на усунення дефор-
мацій, що нагромадилися й виникають у сфері етнічних національних і
міжнаціональних відносин, удосконалення механізмів управління ними,
підвищення культури міжнаціонального спілкування тісно пов'язані з ви-
вченням природи, сутності й структури нації (етносу), законами їх прояву
і функціонування в сучасному суспільстві.

Виявлення особливостей, умов та чинників, що спричиняють зрос-
тання національних рухів, національної самосвідомості, суттєво впливає
на підвищення ролі і значення наукового передбачення й прогнозування
можливої динаміки національних процесів, уможливлює ширше й об'єк-
тивніше досліджувати тенденції розвитку соціуму, виробляти і своєчасно
коригувати зміст, цілі і завдання, форми й методи національної політики,
блокувати можливі негативні наслідки та прояви у міжнаціональних від-
носинах. Особливого значення й гостроти ці проблеми набувають в умо-
вах національно-культурного відродження держав, їх трансформації і ор-
ганічного входження до світових соціокультурних, економічних, політич-
них та інших співтовариств на основі творчого розвитку всього матеріа-
льного і духовного багатства, унікальності й самобутності націй.

Не менш важливим є й питання про зміст, визначення тієї "критичної
маси" структурних компонентів національної самосвідомості, які об'єк-
тивізують і активізують їх, перетворюють на відносно самостійний і ак-
тивно діючий соціальний, політичний, духовний та ідеологічний фено-
мен. Це тим більше необхідно враховувати, оскільки підхід, що донедав-
на домінував як у вітчизняних філософсько-соціологічних теоріях і кон-
цепціях, так і в політико-правовій та етнонаціональній практиці, полягав
у тому, що, незважаючи на певні застереження, в остаточному підсумку
національним питанням відводилась роль зовнішньої форми прояву глиб-
ших, на думку більшості дослідників, соціально-економічних і політич-
них процесів, які надають їм лише специфічної, історично зумовленої
"національної забарвленості".

У соціологічній науці національні проблеми знайшли своє відобра-
ження в соціології етносу (від грецького еікпоз — суспільство, група,
плем'я, народ; латинського зосіеіаз — суспільство та грецького Іо§оз —
слово, вчення), тобто вченні про національні суспільства. У сучасному
розумінні соціологія етносу — це спеціальна соціологічна теорія, що до-
сліджує походження, сутність і функції різних етносів (рід, плем'я, народ-
ність, нація) з метою виявлення закономірностей їх взаємодії та пізнання
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механізмів інтеграції в систему існуючих соціальних відносин. Вона ви-
вчає також специфіку міжетнічних відносин і розробляє методологічні
основи та принципи їх дослідження [41, с.429].

Виникнення етносоціології відносять до 30-х років XX ст. і пов'язу-
ють з ім'ям Р. Турнвальда, який і запровадив термін "етносоціологія" в
науковий обіг зарубіжної соціології. Серед фундаторів цієї галузі соціо-
логії називають також X. Сетон-Уотсона, який починав вивчення соціа-
льно-етнічних проблем у примітивних та доіндустріальних суспільствах.
Подальший розвиток соціології етносу пов'язують з такими зарубіжними
вченими, як Б. Андерсон, Е. Геллнер, Ф. Геккманн, К. Кван, Е. Ренан,
Е. Сміт, Е. Хобсбаум, Т. Шибутані та ін. Слід згадати про гальмуючий
вплив на розвиток етносоціології висновку К. Маркса про підпорядкова-
ність національного соціальному та тимчасовий, історично приречений
характер націй. З цим впливом, серед інших чинників, пов'язане, на наш
погляд, запізніле (лише з середини 60-х років XX ст.) виникнення етно-
соціології в колишньому СРСР. Серед вітчизняних вчених слід відзначити
Л. Гумільова, Ю. Бромлея, М. Шаповала, І. Кона та ін. [27, с.91].

В Україні соціологія етносу розвивається як наукова соціологічна
дисципліна лише в останні роки у зв'язку з соціальними перетвореннями,
демократизацією суспільства, проголошенням політичної незалежності
української держави. Зміни в суспільно-політичному житті сприяли ди-
намічному зростанню національної самосвідомості, потреб у науково об-
ґрунтованих знаннях з етнічної проблематики, залученню до їх комплек-
сного вивчення ряду споріднених галузей науки.

Проблеми етносу розглядаються різними галузями сучасного знання.
У вітчизняній традиції найбільшого розвитку набула етнографія — нау-
кова дисципліна, яка займається описом та аналізом (порівняльним) люд-
ської культури в конкретних історичних, найчастіше — етнічних умов, з
акцентуванням уваги на їх масовому, народному характері.

Зараз поряд з поняттям "етнографія" дедалі частіше з'являється по-
няття "етнологія ", яке в етимологічному відношенні має певну перевагу
і прийшло до нас із Заходу. Але у вітчизняній та західній традиціях між
цими поняттями є істотна різниця. Дехто із зарубіжних соціологів вважає
етнографію важливою гілкою культурної і соціальної антропології, що
дискриптивно вивчає звичаї і особливості народів, інші дотримуються
іншої думки. Так, деякі автори Американської енциклопедії (1973) вважа-
ють, що етнографія вивчає культуру етнічних груп і є серцем антрополо-
гії, а етнологія являє собою "арену конфронтації історичних та структурних
поглядів на людську культуру". Водночас у цій же енциклопедії Е. Бекон
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пише, що етнографія — дискриптивна наука, що вивчає людську культу-
ру на противагу етнології, у якої значно вищий теоретичний рівень. На її
думку, американські та британські соціальні антропологи, які наполяга-
ють на тому, що теорія є невід'ємною частиною будь-якого дослідження,
не мають особливої потреби використовувати поняття "етнографія".

Останнім часом швидкими темпами розвивається й етнолінгвістика —
ще одна наукова дисципліна, яка перебуває на стику етнографії та лінгві-
стики і вивчає взаємовідносини етносу і мови. Предмет етнолінгвістики
включає такі галузі гуманітарного знання, як соціолінгвістика, паралінг-
вістика тощо. Етнолінгвістика охоплює також такі проблеми, як етноге-
нез та етнічна історія, етномовні процеси як усередині етносу, так і при
міжетнічних контактах, роль мови у формуванні й функціонуванні спіль-
ноти. Поряд з цим особливого значення набуває вивчення та аналіз ролі
мови в різних ситуаційних контекстах, притаманних різним культурам,
або таких, що мають специфічну національно-еі нічну забарвленість. При
цьому етнолінгвістика намагається дати відповіді на запитання: як мова
виокремлює або споріднює культури; вплив мови на розуміння та мис-
лення; взаємовідносини мовних та культурних взірців.

Інші соціально-гуманітарні дисципліни також включають у сферу своїх
наукових інтересів етнічні проблеми. Так, в економіці проводять порівняль-
ні дослідження змін у промисловості та сільському господарстві різних
країн, національних особливостей економіки різних держав. В історії
основну увагу приділяють вивченню хронологічної послідовності розвит-
ку різних етносів та націй. Політологія вивчає перспективи розвитку на-
ціональних відносин, вплив політичних механізмів на їх регулювання та
стабілізацію. Правників більше цікавлять проблеми національно-держав-
ного будівництва. Одне слово, вивчаючи один спільний об'єкт —• націо-
нальні відносини, кожна наука виокремлює при цьому власний аспект ви-
вчення — предмет цієї науки.

Що стосується соціології етносу, то її об'єктом виступають люди, що
утворюють різноманітні соціально-етнічні спільноти, представлені у різ-
них соціально-етнічних організаціях та інститутах, і виступають діючими
суб'єктами в подіях, явищах і процесах соціально-етнічного характеру.
Як бачимо, деяка специфічність об'єкта етносоціології не виключає мож-
ливостей його вивчення іншими науками. Водночас соціологія етносу має
й свій власний предмет дослідження.

Предметом соціології етносу є сукупність соціально-національних
відносин, що виникають між представниками різних соціально-етнічних
груп, спільнот у процесі їх виникнення, життєдіяльності та розвитку. До
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предметної сфери соціології етносу відносять такі основні теми: вплив націо-
нальних чинників на соціальну структуру та міграцію населення; викорис-
тання і раціональний розподіл трудових ресурсів з урахуванням їх етнічної
належності; соціальна детермінованість національної самосвідомості, між-
національних відносин; міжетнічні конфлікти; національні особливості цін-
нісних орієнтацій, стереотипів поведінки, культурних інтересів та потреб у
соціальних групах; етномовні процеси, у тому числі й білінгвізм [47, с.918].

Слід зауважити, що пріоритети предметних напрямів досліджень теж
мають "національний" характер. У кожній країні світу віддають перевагу
тим чи іншим напрямкам соціології етносу, мають сталі традиції, значні
наукові напрацювання, що пройшли перевірку часом і практикою. На-
приклад, у США високого розвитку набули дослідження співвідношення
та існування етнічних меншин, адаптації представників різних культур
до суспільного життя. В Австрії розробляються проблеми соціальних змін
та соціального розвитку етнічних груп, а також їх взаємовідносини із соці-
альною структурою, навколишнім середовищем та ідеологією. У Фран-
ції теж активно досліджуються етнодемографічні проблеми. Деякі напра-
цювання у цій галузі є і в сучасній Україні, як, наприклад, з етномовних
проблем.

Зауважимо, що соціологія етносу виступає своєрідною методологічною
базою етноконфліктології. Тому серед типів зміни ситуацій, якими займа-
ється етноконфліктологія і які загострюють етнічні почуття людей, дуже
багато тих проблем, що є саме предметом соціології етносу, наприклад:

• відсутність стримуючих чинників зовнішнього середовища (посла-
блення політичної влади, зникнення зовнішньої загрози);

• швидкі зміни в соціально-економічному становищі одних етнічних
груп стосовно інших;

• внутрішня боротьба за лідерство в межах однієї етнічної групи (по-
силення етнічних пристрастей);

• існування етнічних спільнот за кордоном, які підтримують етнічну
групу і втягують її у конфлікт та ін. [43, с.28]. Ці проблеми тісно пов'язані
з етносоціологічними проблемами і не можуть бути відірвані від них. Нова
хвиля етнічних конфліктів у світі і на теренах колишнього СРСР стиму-
лює розвиток соціологічних досліджень етносу, в тому числі і в Укра-
їні. З одного боку, йде активний пошук та визначення етнічних стерео-
типів у найширшому розумінні цього слова. З іншого боку, етнічні групи
вивчаються з погляду підґрунтя, соціальної бази певних політичних
угруповань. Аналізується також і світоглядно-доктринальна спрямованість
представників етнічних груп, їхня ідеологія тощо.
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Отже, соціологія етносу — це наука, яка, головним чином, займається
порівняльними дослідженнями етнічних груп, акцентуючи увагу на ме-
тодах соціології, систематизуючи різноманітні підходи до етнонаціона-
льної сфери суспільного буття.

Серед традиційних методів соціології— спостереження, опитування,
експеримент — особливу роль в соціології етносу відіграє метод аналізу
документів. Залучення його різновиду — контент-аналізу, статистико-
математичного опрацювання інформації, використання комп'ютерної тех-
ніки значно підвищують ефективність кількісного методу аналізу доку-
ментів. Набувають поширення також методи формалізації, типологізації,
квантифікації та моделювання. У той же час соціології етносу притаманні
деякі специфічні методи. Наприклад, останнім часом великого значення
набув метод, запозичений з культурної антропології. Це кроскультурні
дослідження, які вивчають особливості різних національних культур і до-
зволяють при аналізі суспільної свідомості нації або якоїсь етнічної гру-
пи зосередити увагу на механізмі адаптації тих чи інших явищ дійсності,
на їх специфічному соціально-культурному полі. Особливо широко їх за-
стосовують в соціології етносу, при аналізі національно-змішаних родин.
Перевага їх полягає в тому, що впливом соціальних, кліматичних, мов-
них та інших чинників можна до певної міри знехтувати, а головну ува-
гу приділити етнічним розбіжностям. У цьому напрямі працюють такі
добре відомі на Заході соціологи, як Д. Ціммерман, П. Філмер, Н. Смелзер,
Р. Едгертон та ін.

Як і кожна наука, соціологія етносу має свою систему наукових ка-
тегорій і понять, за допомогою яких, власне, і розкривається зміст цієї
наукової дисципліни. До основних понять цієї соціології належать: етнос,
нація, народність, плем 'я, народ, соціально-етнічні інтереси, цінності,
відносини, процеси, взаємодія, конфлікти, національна свідомість, само-
усвідомлення, етнічна ідентифікація, асиміляція та ін. Через сутність і
взаємозв'язок саме цих категорій та понять розкривається сутність самої
соціології етносу як науки.

Слід звернути увагу і на такі досить нові ключові поняття, що з'яви-
лись у західній соціології етносу і ще не набули достатньої "легітимності"
у вітчизняній соціологічній літературі:

• "етніцизм" — соціальний рух етнічного відродження, який охоп-
лює нечисленні й середні за кількісним складом етнічні групи, існуван-
ню яких загрожують процеси асиміляції, акультурації і які займають у
структурі суспільства чи домінуючої соціальної спільноти нерівноправну
соціально-політичну позицію;
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• "етнік"— етнічна одиниця принципово нового типу, яка виникає
завдяки імміграційним процесам і утворює плюралістичні нації (Канада,
США, Австралія). Останні містять у собі колективи етніків, або людей,
що перебувають в межах певного типу етнічності;

• "етноклас"— сегмент національного утворення плюралістично-
го типу, що має імміграційне походження з яскраво вираженими класови-
ми відмінностями.

12.2. Методологічні аспекти вивчення
етнічних спільнот

Соціологія етносу як наука, що виникла зовсім недавно, ще не має
своєї завершеної, тобто ґрунтовної методології. Це стосується також ви-
значення сутності таких базових понять, як "етнос"та "нація", що ви-
магає розглянути їх сутність та взаємозв'язок більш детально.

Перш за все слід зауважити, що дефініція терміна "нація " виступає не
тільки як результат логіко-когнітивної діяльності, а й як відображення
різних рівнів почуттєвої сфери. Більшість вітчизняних вчених донедавна
визначали націю як історичну спільність людей, наголошуючи на її голов-
них ознаках: спільність території, мови, способу економічного життя, пси-
хіки тощо. Іноді до цих ознак додавались ті чи інші складові елементи
культури, історичні традиції, релігія, побутові стереотипи тощо.

Ілюстрацією подібного підходу до дефініції "нація " є визначення укра-
їнців, що дав В. Наулко, який пише: "Українці являють собою сталу спіль-
ноту людей, що історично сформувалась на певній території і зберегла
відносно стабільні особливості культури (включаючи мову) і психіки, а
також етнічну самосвідомість" [32, с 16].

Якщо на цьому етапі дослідження абстрагуватися від проблеми роз-
гляду етнічної самосвідомості, важко не помітити основні "матеріальні"
ознаки нації, які присутні у її визначенні. Аналогічну позицію щодо ме-
тодологічних принципів займали й інші відомі українські вчені. Зокрема,
до цих ознак К. Михальчук додавав особливості фізичної природи, мови,
характеру, темпераменту, занять, звичаїв тощо, О. Шульгін — спільні тра-
диції та психологію, а С.Сосенко — спільність господарювання, мови,
матеріальної і духовної культури та інші [25, с 102-104]. І навіть тоді,
коли об'єктивні ознаки нації спеціально не вирізняють, вони опосередко-
вано виступають як досить впливовий етнотворчий чинник.

Наприклад, Р. Ільницький у визначенні нації виходить із моральної
єдності народу, яка, на його думку, формувалась на таких цінностях, як
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мова, народні звичаї, пісні, танці, народні легенди та вірування, любов до
рідної землі [23]. При цьому у багатьох випадках були спроби побудувати
ієрархічну систему об'єктивних ознак нації, з поділом на базові та не-
базові, етноформуючі чинники та етнічні ознаки [16, с.23]. Проте вони
суттєво не розширюють методологічну базу дослідження через недоско-
налість логіко-понятійного апарату, недостатню його цілісність, непере-
конливість інтуїтивних припущень. Відсутність методологічної чіткості
призводить до того, що вчені, які займають якщо не діаметрально проти-
лежні, то явно несхожі позиції, можуть формально, за тією чи іншою ви-
діленою ними об'єктивною ознакою нації, опинитися в одній групі.

Наприклад, Л. Гумільов та К. Іванов вважають, що етнос виникає як
цілісність, що протиставляє себе всім іншим цілісностям того самого типу
і зникає як система з втратою почуття "своїх" та "чужих" [14, с.52]. Зі свого
боку В. Жмир обстоює думку, що залежно від кількості ознак, які визнача-
ють протилежність "ми" та "вони", межі етносу розширюються [20, с 146].
Однак, якщо у Л. Гумільова цей поділ грунтується на розумінні етносу як
феномена біосфери, системної цілісності дискретного типу, яка працює на
геобіохімічній енергії живої речовини [12, с.51-54], то у В. Жмира на пер-
ший план висувається уявлення членів етносу про себе, яке грунтується на
відмінностях власної території, мови, релігії, права, етноніму [20, с 146].

При цьому необхідно зазначити, що традиція виокремлення об'єктив-
них ознак нації як основи її визначення має глибоке коріння не тільки у
вітчизняній соціально-філософській думці. Наприклад, англійський до-
слідник Д. Толанд неодноразово звертав увагу на генетичну спадкоємність
головних рис та якостей характеру людини і народу [43, с.ЗО5]. Вольтер,
у свою чергу, відзначав опосередкований вплив "...характеру клімату міс-
цевості, де люди об'єднались у суспільство"[9, с.268]. Ж. Ламетрі також
наголошував на ролі клімату та спадковості у формуванні як людини, так
і народу: "...існує величезна кількість спадкових вад і чеснот, які пере-
ходять від батьків до дітей..." [28, с.202], а його співвітчизник Кабаніс
робив акцент на фізіологічних особливостях нації.

Послідовно розвивав природничо-фізичний підхід і французький мис-
литель П. Гольбах. Розглядаючи умови формування та розвитку нації і
людини, він особливу увагу звертав на демографічні та географічні чин-
ники: "Права нації визначаються кількістю населення, його працьовитіс-
тю і здібностями, багатством громадян, їх підприємництвом, родючістю
земель у країні, величиною її території та її географічним розташуван-
ням" [17, с.484]. Ролі клімату, географічного розташування країни, роз-
мірів її території, навколишнього середовища на формування та життя
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нації тією чи іншою мірою торкались у своїх творах Г. Бокль, Ш. Мон-
теск'є, Ф. Лепле, К. Ріттер, М. Бердяев та ін.

На об'єктивних ознаках нації великою мірою грунтуються теорії ви-
никнення націй у багатьох зарубіжних дослідників. Так, американський
дослідник Ф. Нойман будує свою концепцію утворення націй, виходячи
із спільності походження, мови, культури, розселення, а також соціальної
мобільності суспільства, розпаду традиційних соціальних структур та соці-
альних антагонізмів. А американський соціолог К. Дойч, який вперше
запропонував ввести у науковий обіг принцип соціальних комунікацій,
особливо наголошує на етноформуючій ролі спільності культури [27, с.98].
Його співвітчизник У. Хоманс головну увагу у своїх працях приділяє впли-
ву на формування нації зовнішньої системи, або екзогенних чинників
[42, с.49-50]. В той же час Н. Уайт відзначає взаємозв'язок культури та
етнічності [42, с 94-95].

Тим часом американські вчені — автори Гарвардської енциклопедії
етнічних груп диференціюють нації на етнічні групи і вважають, що
останні характеризуються таким: 1) загальним географічним розташу-
ванням; 2) імміграційним статусом; 3) расою; 4) мовою або діалектом;
5) релігійною вірою або віруванням; 6) зв'язками, що виходять за межі
родинних, сусідських та інших; 7) відмінними традиціями, цінностями,
символами; 8) літературою, фольклором, музикою; 9) пріоритетами в
їжі; 10) професійними особливостями та особливостями поселення; 11)
особливими політичними інтересами у країні походження та в США;
12) інститутами, які соціально обслуговують та підтримують групу; 13)
внутрішнім розумінням своєї відмінності; 14) зовнішнім сприйняттям
відмінності [42, с.65].

Виникає запитання: чи не є більш перспективним пошук дефініції "на-
ція" через відображення структури або змісту свідомості? Тим більше,
що така традиція має досить глибоке коріння. Прихильником такого по-
гляду був відомий дослідник І. Фіхте, який розглядав народ як сукупність
людей, що живуть разом, фізично породжують самих себе та духовно
формують одне одного, перебуваючи під владою одного визначеного і
особливого закону розвитку духу. Про "дух народу" у своїй "Філософії
історії" писав і Г. Гегель, а також М. Лацарус,Х. Штенталь та ін. [21,с.226].
Як особливу духовну реальність, закони якої відрізняються від законів
індивідуальної психіки, розглядав суспільство і відомий французький со-
ціолог Е. Дюркгейм.

Ця традиція має вірних послідовників і сьогодні. Зокрема, американсь-
кий соціолог Ф. Барт пов'язує поняття нації і усвідомленням відмінностей
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її представників від інших. А його колега І. Сампер також пов'язує на-
цію насамперед з психологічними відмінностями між "ми" та "інші"
[21, с.38]. Його співвітчизники В. Коннор та Г. Кон вважають, що по-
няття "нація" пов'язане з психологічними настановами, а не з даністю,
фактом [35, с.92-94]. При цьому соціолог І. Даугелл робить висновок,
що нація існує тоді, і саме тоді, коли ідея нації як цілісності є у свідомо-
сті індивідів і визначає їхню діяльність [24, с.35], а дослідник К. Гірц
пов'язує націю із загальними символами, що дають людям мотивацію
та спрямованість соціальних ідей.

Водночас американський вчений Р. Аліано вважає, що в процесі того,
як держава постає живим організмом з особливою волею і власними
інтересами, нація виникає як життя та душа цього організму. Південно-
африканський вчений Д. Котце, у свою чергу, розглядає націю як репре-
зентуючий орган загальних характеристик, цінностей та інтересів. При
цьому Б. Андерсон проголошує, що нація є уявленою спільністю [29, с. 140-
141]. М. Бантон також розглядає етнічні відносини як функцію колектив-
них цінностей, що не можуть бути зведені до рівня індивідуальних і сві-
домо обраних цінностей [42, с.52], а Т. Парсонс досліджує націю як сис-
тему з усталеними ціннісними орієнтаціями.

Аналіз свідчить, що методологічні підходи, в основі яких лежить по-
шук змісту дефініції "нація " через структуру свідомості, умовно можна
поділити на психологічні, культурно-символічні, духовно-соціальні та іде-
ально-статичні аспекти. їх загальною вадою є "екстремальність" оці-
нок, заперечення або ігнорування об'єктивних ознак нації, абсолютиза-
ція ідеальної сфери етнічного тощо. Проте, як свідчать сучасні тенденції
розвитку соціально-філософських уявлень про націю, останнім часом ро-
бляться наполегливі спроби подолати крайні погляди на націю, які ґрун-
туються або на її об'єктивних ознаках, або на пошуках національної іден-
тичності в структурі свідомості. Синтезувати ці значною мірою полярні
позиції пропонують зарубіжні дослідники Дж. Ротшильд, К. Вільямс,
А. Гіданс та інші, які спираються, як зазначає І. Берлін, на творчу спад-
щину Н. Макіавеллі, Д. Віко, О. Конта, котрі вважали, що консолідуючи-
ми елементами суспільства виступають спільність предків, мови, звича-
їв, а також традицій, пам'яті та ін. [З, с.98-99].

Р. Гайнутдінов, зокрема, під поняттям "нація" (етнос) розуміє істо-
ричну спільність, що виникає і розвивається на певній території в про-
цесі соціально-культурної адаптації та характеризується інформаційними
генетичними зв'язками і відзначається загальними, відносно стабіль-
ними особливостями мови, культури, психіки, а також свідомістю своєї
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єдності і відмінностей від інших[10, с.4]. Поєднати об'єктивні ознаки нації
та елементи структури свідомості намагається і академік Ю. Бромлей. Він
визначає "національність" як міжпоколінну спільність людей, що історич-
но склалась та об'єднується системою комунікативних зв'язків (синхрон-
них і діахронних), які забезпечуються в першу чергу мовою, і сигні-
фікативних, де головна роль належить культурі і психіці, характерні риси
яких служать підставою для ідентифікації членів кожної такої спільності
(самосвідомість), що дістає зовнішнє вираження у її самоназві (ендо-
етнонімі) [7, с 42].

Таким чином, як свідчить аналіз, існують два найпоширеніших загаль-
нометодологічних підходи щодо понять "нація " та "етнос ". Перший з
них ґрунтується на виокремленні об'єктивних ознак нації (етносу), дру-
гий являє собою спробу знайти підстави національної (етнічної) іденти-
фікації у структурі свідомості та самосвідомості. Але загальною світо-
вою тенденцією у визначенні понять "нація" і "етнос" є інтеграція (син-
тез) зазначених підходів.

Чим же відрізняються поняття "нація " та "етнос "? У руслі марксист-
ської теорії етносу лежить типологізація етнічних спільнот (плем'я, на-
родність, нація) відповідно до поділу складної історичної реальності на
соціально-економічні формації. При цьому нація "з'являється" на етапі
виникнення капіталізму і являє собою вищу форму розвитку етносу. Та-
ким чином, етнос постає як певна соціокультурна система, що складаєть-
ся, за визначенням академіка Ю. Бромлея, з "етносоціального організ-
му ", якщо розглядати етнос у широкому розумінні слова, або "етнікосу "
— у вузькому [5, с.35-37]. В той же час абсолютизація самодостатності
етносу — інший погляд, що поділяє соціально-економічний та історико-
культурний аспекти в процесі розвитку людства. Поняття "етнос" напов-
нюється у західних, зокрема американських дослідників, тим змістом,
який відповідає етнокультурним реаліям сучасного індустріального сус-
пільства. В їхньому розумінні етнічність виступає як те спільне в гру-
пах, що характеризується не стільки мовою, кольором шкіри або релігі-
єю, скільки спільністю історії та згуртованістю навколо загальних сим-
волів. Нерідко це групи меншин у контексті більш широких соціальних
спільнот.

Як вважає американський соціолог Д. Белл, падіння престижності
ідей нації та класу в деяких регіонах світу пов'язане з прагненням лю-
дей до підвищення значення їх груп та відповідних прав. Американці
називають цей процес "масовою ретрайбалізацією". Німецько-англій-
ський соціолог Р. Дарендорф також пише про повернення до витоків
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етносу на противагу набутим у соціальному житті якостям та характе-
ристикам [27, с.101-102].

З 60-х років XX ст. починається піднесення етнічної ідентифікації як
основи ефективних політичних дій, і західні вчені пов'язують ці процеси
з розпадом традиційної соціальної структури суспільств, їх бюрократиза-
цією та тенденцією до створення синкретичних культур. Саме через етніч-
ну ідентифікацію особа прагне знайти свою неповторну індивідуальність,
самобутність. Етнічна група стає зручним засобом досягнення повноти
групових прав, або, з другого боку, відіграє роль захисту від зазіхань ін-
ших груп.

На думку західних дослідників, етнічність завжди пов'язує інтереси
з емоціями, передбачаючи певний набір групових характеристик (мова,
література, музика, прізвища тощо). Але вона не є рушійною силою су-
часного суспільного поступу. Проте за певних умов етнічні інтереси,
що виступають переважно у латентних формах, можуть актуалізову-
ватись.

На наш погляд, досить вдалий спосіб "зняття" суперечностей, що
існують між двома підходами до визначення сутності етносу, запропо-
нували польські соціологи. Вони вважають, що етнос визначає об'єкти-
вні риси надплемінної спільноти, головним чином з огляду на її культу-
рні відмінності, що є як результатом спільності походження й історич-
ної зумовленості, так і наслідком первинного зв'язку з певним середо-
вищем — етнічною територією. Науковий термін "етнос" містить у собі
як надплемінні культурні спільності, так і об'єктивні аспекти ідентифі-
кації націй, що формуються, функціонують і навіть зникають. Поняття,
що стоїть за терміном "етнос", є ключовим для визначення етнічних
спільнот і тим самим охоплює різні рівні свідомості, соціальної струк-
туризації, від етнічної групи, що перебуває на низькому рівні цивіліза-
ції або живе у діаспорі, до формування нації і держави [27, с.102].

Отже, етнос може бути визначений як усталена сукупність людей, що
історично склалася на певній території, має спільні риси (в тому числі й
расові), стійкі особливості культури (включаючи мову) і психологічного
складу, а також усвідомлення своєї єдності та відмінності від інших соці-
альних спільнот (самоусвідомлення).

Перші соціально-етнічні спільноти виникають у формі племені, в ос-
нові єдності якого лежать родові стосунки, окремість території, мови,
культури. Об'єднання в складі племені відбувалось на основі близької
мови, культури, спільної території і давало право індивідам на спільну
власність, на частку в спільному продукті праці та на участь у громадському
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житті. Поступово на зміну родинним відносинам як основи етнічної спі-
льноти приходять соціально-етнічні. Витіснення родових відносин това-
рними призвело до розпаду племен та їх об'єднання в народність. На-
родність — це форма мовної, територіальної, економічної та культур-
ної спільноти людей, що утворюється в результаті виникнення приват-
ної власності і має у своїй структурі соціально нерівні групи (заможних
і незаможних). Нація приходить на зміну народності і історично вини-
кає на основі спільності умов життя (в тому числі й економічних), те-
риторії, мови, певних рис психології (свідомість, інтереси, національ-
ний менталітет та інше) і національного складу характеру, що вияв-
ляється в особливостях, своєрідності культури та побуту. При цьому
національна єдність не означає відсутності соціальної різниці між
групами в межах нації. Серед найголовніших характерних ознак нації,
зумовлених розвитком економічних зв'язків та відносин, виділяють такі
[39, с.431]: 1) прагнення спільноти до внутрішньої консолідації; 2) актив-
на взаємодія між національними спільнотами; 3) подолання національ-
ної обмеженості та замкнутості, активні відносини з іншими соціально-
етнічними спільнотами людей.

Зазначені ознаки забезпечують та історично зумовлюють цілісність
народу, його економічні та культурні інтереси, комунікативність, внутрі-
шній зв'язок у суспільстві. Народ — це соціально-етнічна спільність, яка
включає в себе на різних етапах розвитку суспільства ті спільноти, про-
шарки та соціальні класи кожного етносоціального утворення, які, вихо-
дячи із свого об'єктивного становища, здатні брати спільну участь у про-
гресивних перетвореннях та розвитку країни в контексті конкретних іс-
торичних умов.

Як бачимо, поняття "етнос " є базовим для етносоціології. Воно об'єд-
нує в собі поняття, які відображають практично всі форми етнічно-соціаль-
них спільнот, дають можливість досліджувати широкий спектр процесів
їх виникнення та розвитку, а також вивчати їх як суб'єкти етнічно-соціаль-
них відносин. Етноси проходять складний і суперечливий процес етно-
генезу — виникнення, становлення, піднесення, занепаду народів. Цей
процес справляє великий вплив на їхнє соціальне життя та розвиток. Бі-
льшість з існуючих нині народів склалися в результаті тривалої еволюції,
змішування, міграції та взаємодії, зберігаючи при цьому свою соціальну
структуру, спосіб економічного життя, традиції, культуру, мораль тощо.
У багатьох народів існує значна внутрішня диференціація, в тому числі і
за етнічною ознакою. Водночас існують і такі мегаетнічні спільноти, як,
наприклад, слов'яни.
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12.3. Соціально-етнічні процеси в Україні:
стан і проблеми

За етнічним складом населення Україна належить до поліетнічних кра-
їн. На її території проживають представники понад 130 національностей,
всього близько 49 млн. осіб. Серед них 72,6% (37,4 млн.) становлять етніч-
ні українці, 22,1% (11,4 млн.) — росіяни; з-поміж 5,3% представників ін-
ших національностей (за переписом 1989 р.) — євреї (486 тис), білоруси
(440 тис), молдавани (325 тис), болгари (234 тис), поляки (210 тис), угор-
ці (136 тис), румуни (135 тис.) греки (99 тис), татари (88 тис), вірмени
(54 тис), цигани (48 тис), кримські татари (47 тис), німці (44 тис), азер-
байджанці (37 тис), гагаузи (32 тис). Близько 7 млн. українців проживає у
країнах СНД, а понад 4 млн. — у традиційному зарубіжжі [30, с 128-129].

Характерно, що корінне населення нашої країни диференційоване за
ступенем етнічного розвитку. Так, більшість його самоідентифікується
як українці, частина — як росіяни, а дехто усвідомлює себе русинами.
Така неоднорідність підсилюється регіональною етнографічною специ-
фікою (поліщуки, слобожанці, волиняни, галичани, буковинці, подоляни,
гуцули, лемки, бойки та ін.). Звичайно, така диференціація вимагає фор-
мування виваженої державної національної політики, врахування та уз-
годження соціально-етнічних інтересів різних спільнот. Досягненню та-
кої мети сприяє законодавча база, що створюється в незалежній Україні,
основи якої закладено в Конституції України, Декларації про державний
суверенітет та Декларації прав національностей України. Приділяючи го-
ловну увагу національно-культурному відродженню українського наро-
ду, держава гарантує всім етнічним спільнотам і окремим громадянам
рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права.

Разом з тим в умовах соціально-економічної та політичної нестабіль-
ності, кризових явищ у різних сферах суспільного життя процеси кон-
солідації народу України, національного відродження проходять досить
складно, супроводжуються суперечностями, труднощами, що породжує
певні проблеми, в тому числі і соціально-етнічного характеру. До них
слід у першу чергу віднести суперечності між принципом рівності усіх
націй і народностей та неоднаковими можливостями задоволення їхніх
потреб; між утвердженням державної мови і конституційною рівністю
усіх інших; між загальносуспільним патріотизмом і патріотизмом окре-
мих етнічних груп тощо. Дають себе знати і деформації в міжнаціональ-
них відносинах колишнього СРСР (унітарність держави, депортація окре-
мих народів, ігнорування регіональних умов, штучний, подекуди тери-
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торіально-етнічний розподіл етносів між союзними та автономними
республіками тощо).

Для вирішення цих та інших проблем національного відродження Укра-
їни слід спиратися на соціологічний аналіз соціально-етнічних тенден-
цій, що впливають на процес державотворення та консолідації українсь-
кої нації. Серед них визначаються наступні тенденції [45, с.73—74]:

1. Скорочення питомої ваги українців у складі населення (якщо у се-
редині 20-х років XX ст. українці становили 80,6% населення, то напри-
кінці 80-х — на початку 90-х років — лише 72,7%.

2. Зростання кількості росіян, що проживали і проживають в Україні,
з 3 млн. у 20-х роках до 11 млн. наприкінці 80-х років.

3. Звуження сфери вживання української мови (якщо 1959 р. 93,5%
вважали рідною українську мову, то через 40 років їх стало 87,7%, і від-
повідно 12,3% українців у 1989 році назвали рідною мовою російську;
відсоток останніх за 10 років не зменшився, а зріс на 1,4%).

4. Поділ населення України на три великі лінгвістичні групи: україно-
мовних українців (40%), російськомовних українців (33-34%) та росій-
ськомовних росіян (20—21%). Навіть серед тих, хто вважає себе українця-
ми, більше третини — російськомовні.

5. Наявність різного ставлення до проблем державного суверенітету:
прихильників входження України до міжнаціонального утворення на зра-
зок Співдружності Незалежних Держав на чолі з Росією є значно більше
у східних, південних і частково в центральних регіонах, натомість у захід-
них регіонах переважає прагнення до існування України як самостійної і
незалежної держави.

6. Наявність різних політичних симпатій населення у цих регіонах:
коли на Сході традиційно підтримують політичні партії лівої орієнтації,
то на Заході — радикальних і поміркованих націоналістів і демократів.

Як бачимо, складність соціального управління процесом консолідації
української нації полягає у переплетінні етнічних проблем із соціальними,
політичними, регіонально-демографічними, що й надає їм особливої гостро-
ти у період радикальних перетворень у суспільстві. Отже, важливого пріори-
тету в державній політиці України набуває лінія на створення умов для фор-
мування в країні єдиної політичної нації, тобто такої соціально-етнічної
спільноти, всі представники якої усвідомлювали б себе українцями незалеж-
но від своєї етнічної, лінгвістичної, регіональної чи політичної належності.

Орієнтиром у досягненні цієї мети мають бути принципи гармонізації
міжнаціональних відносин: право націй на самовизначення; реальна рів-
ність прав та обов'язків соціально-етнічних суб'єктів міжнаціональних
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відносин; визрівання та еволюційний розвиток етнічних процесів; демо-
кратична і гнучка національна політика держави та інші.

На соціологію етносу при цьому покладається функція соціологічно-
го моніторингу стану і тенденцій соціально-етнічних відносин у країні та
її регіонах, виявлення зон соціального напруження на етнічній основі,
аналіз громадської думки щодо міжнаціональних відносин і проблем дер-
жавотворення. Дослідження цих та інших аспектів соціально-етнічних
відносин має стати підґрунтям для вироблення виваженої політичної
лінії української держави, а також дієвим засобом зворотного зв'язку в
процесі реалізації державної національної політики.

ЇВ!3! Резюме

1. Соціологія етносу — це спеціальна соціологічна теорія, що досліджує
походження, сутність і функції різних етносів (плем'я, народність, на-
ція, народ) з метою виявлення закономірностей їх взаємодії та пізнан-
ня механізмів інтеграції в систему існуючих соціальних відносин.

2. Об'єктом соціології етносу є люди, що утворюють різноманітні со-
ціально-етнічні спільноти, які представлені у різних соціально-етніч-
них організаціях та інститутах та виступають дієвими суб'єктами в
подіях, явищах і процесах соціально-етнічного характеру.

3. Предметом соціології етносу є сукупність соціально-етнічних відно-
син, що виникають між представниками різних соціально-етнічних
груп і спільнот в процесі їх утворення, життєдіяльності та розвитку.

4. Основні категорії та поняття соціології етносу: етнос, нація, плем'я,
народність, народ, соціально-етнічна спільнота, інтереси, цінності, від-
носини, процеси, конфлікти, національна свідомість, самовідчуття, ет-
нічна ідентифікація, асиміляція тощо. Через сутність і взаємозв'язок
цих категорій та понять розкривається власне і зміст етносоціології.

5. Методологічні підходи соціології етносу базуються на розумінні етносу
як усталеної сукупності людей, що історично склалася на певній тери-
торії, має спільні риси (в тому числі й расові), стійкі особливості куль-
тури (включаючи мову) та психологічного складу, а також усвідомлення
своєї єдності та відмінності від інших єдностей (самосвідомість). Етнос
має свої закономірності виникнення, розвитку та занепаду (процес етно-
генезу). В межах етносу співіснують різні його форми: плем'я, народ-
ність, нація, народ, які є етапами розвитку етносу. Розуміння закономір-
ностей етногенезу та особливостей їх прояву в різних соціальних умо-
вах — необхідна передумова ефективного управління соціально-етніч-
ними процесами, яка закладається у національну політику держави.
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Розділ 13. СОЦІОЛОГІЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

В результаті вивчення цього

розділу Ви повинні вміти:

/ визначати сутність соціології громадської
думки як галузі соціологічних знань, її місце в
системі соціальних наук;
/ розкривати генезис та еволюцію розвит-
ку соціології громадської думки;
/ визначати об'єкт і предмет цієї спеціаль-
ної соціології;
/ характеризувати сутність громадської
думки як соціального явища;
/ розкривати сутність об'єктно-суб'єктних
відносин у теорії громадської думки;
/ пояснювати місце і роль основних функ-
цій громадської думки в соціальному житті
суспільства;

використовувати методику соціологічного аналізу для вивчення стану
громадської думки.

1 3 . 1 . Соціологія громадської думки як н а у к а :
сутність, виникнення та розвиток

Соціологія громадської думки — спеціальна соціологічна теорія, яка
вивчає, з одного боку, зміст проявів громадської думки та вплив її на функ-
ціонування суспільства, а з іншого — загальносуспільні й специфічні чин-
ники, що визначають зміст суджень громадської думки і якість (повноту)
виконання нею своїх соціальних функцій. Така дефініція з "Короткого
словника з соціології" дає загальне уявлення про те, що вивчає ця спеці-
альна соціологія [10]. Подальше уточнення її сутності вимагає визначення
об'єкта та предмета цієї соціологічної дисципліни.

Стосовно об 'єкта соціології громадської думки в соціологічній лі-
тературі ще не склалося одностайної думки. Це пояснюється складністю
та недостатньою вивченістю цієї проблеми. Разом з тим методологія со-
ціології орієнтується на дослідження соціальних явищ, тобто таких, які
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відбуваються за участю людей. Отже, люди, які належать до тих чи ін-
ших соціальних спільнот, організацій, інститутів та беруть участь у тих
чи інших соціальних діях, процесах та інших соціальних феноменах є
об'єктом соціологічного дослідження. Саме вони заповнюють анкети чи
відповідають на запитання інтерв'юерів, беруть участь в експериментах,
за їхньою поведінкою спостерігають соціологи. Тому є достатньо підстав,
щоб, спираючись на таку методику, дати визначення об'єкта соціології
громадської думки.

Таким чином, об'єктом соціології громадської думки слід вважати
носіїв (суб 'єктів) цієї думки, в якості яких виступають люди — представ-
ники різних соціальних груп і спільнот, різних організацій та інституцій,
які висловлюють свої думки (усно чи іншим способом) щодо тих чи ін-
ших актуальних суспільно значущих проблем.

Як і всі інші, дана спеціальна соціологічна теорія має свій аспект
дослідження, що виявляється у її предметі. Тому предметом соціології
громадської думки є її соціальні аспекти і характеристики: структура,
закономірності, канали, а також механізми формування і функціонування
громадської думки, ставлення великих соціальних груп, народів загалом
до тих явищ, що становлять актуальний суспільний інтерес [23, с.733].

Таке розуміння об'єкта і предмета соціології громадської думки коре-
лює з визначенням самого поняття "громадська думка", його сутністю та
уявленнями про неї, що склалися упродовж існування й розвитку цього
суспільного феномену. Словосполучення "громадська думка " містить у
собі глибинну сутність цього феномена. Ідеться про думку суспільства,
що відображає стан суспільної свідомості, приховане чи явне ставлення
соціальної цілісності, її структурних елементів (соціальних спільнот, ін-
ститутів, колективів, особистостей) до навколишньої соціальної дійснос-
ті. Ця загальнометодолопчна дефініція конкретизується у різноманітних
визначеннях, кожне з яких засвідчує певний аспект комплексно-систем-
ного підходу до аналізу громадської думки. Важливим компонентом та-
кого підходу є соціологічний вимір громадської думки, який, у свою чер-
гу, включає соціолого-історичний, соціолого-структурний і соціолого-
функціональний погляди на цю проблему.

Громадська думка — історичне явище, властиве всім історичним ета-
пам суспільного розвитку. Поняття, що позначає це явище, з'явилося ще
у XII ст. в Англії, а згодом поширилося і в інших країнах. Загальноприй-
нятим поняття "громадська думка" стало наприкінці XVIII ст, а соціоло-
гічний його вимір почав активно розроблятися у XIX ст. З цього приводу
варто згадати працю Г. Тарда "Громадська думка і натовп", у якій її автор
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доводив, що громадська думка породжується "публікою". Вже сама
назва дослідження натякає на взаємозумовленість громадської думки і
"натовпу" [11, с.200].

Таке розуміння проблеми спирається переважно на суто духовні про-
цеси людського спілкування, які дійсно відбуваються, але якими не вичер-
пуються фактори, що детермінують громадську думку. Є й інші чинники
— всі вони важливі і системно взаємопов'язані між собою. Про один з
таких чинників писав А. Лоуелл у праці "Громадська думка і народний
уряд", у якій вирішуються питання про межі компетентності громадської
думки під час прийняття рішення, а також про співвідношення думок біль-
шості та меншості, форм їх відображення.

Такий підхід значно розширив спектр вивчення громадської думки,
справивши значний вплив на формування теоретичних уявлень про її
природу і методи відповідних досліджень. Згідно з Лоуеллом, у процесі
державного управління громадська думка має обмежену сферу впливу,
адже у житті виникають обставини й проблеми, які не вирішуються голо-
суванням, зверненням до громадськості.

У тому самому руслі аналізував це питання і У. Ліпман, який оголосив
неспроможним міф про "всезнаючого і всемогутнього громадянина". "Пе-
ресічна людина", зауважував У. Ліпман, обмежена в усвідомленні своїх
інтересів, у широкому використанні засобів масової інформації. Звідси
— обмеженість у цілому і громадської думки, яка складається з багатьох
поглядів. У. Ліпман, виходячи з цієї наведеної і загальної тези, запрова-
див поняття стереотипу — спрощеного уявлення людей про обставини,
за яких відбувається їхня життєдіяльність: економічні, соціальні, полі-
тичні, правові, духовно-культурні, внутрішні, зовнішні. Стереотип, на його
думку, є невід'ємною частиною загальноприйнятої думки, безпосеред-
нього міжособистісного спілкування [11, с.200].

Отже, наведені погляди відображають такі співвідношення громадсь-
кої думки, а саме:

• громадська думка і натовп (Тард);
• громадська думка і народний уряд (Лоуелл);
• громадська думка і стереотип "пересічної людини" (Ліпман).
Тут вже й наведено класифікацію (типологію) об'єктно-суб'єктних сто-

сунків щодо громадської думки як одного з важливих елементів системи
соціальної і, зокрема, правової регуляції суспільних процесів.

Слід зазначити, що в сучасний період найбільший інтерес західних
соціологів викликає питання про зв'язок громадської думки з поведін-
кою громадян у період виборчих кампаній, оскільки загострення боротьби
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за владу між політичними партіями зумовлює потребу в інформації про
те, які механізми лежать в основі оцінки кандидатів на виборах, якими є
їхні виборчі програми тощо. Це один з напрямів реалізації громадської
думки, її практично-прикладного використання. Останнє відбувається в
усіх сферах суспільної життєдіяльності, на всіх етапах історичного розвит-
ку людства, починаючи із стародавнього світу, міфу й епосу, виникнення
науки, емпіричних соціальних обстежень, логографії, праць Геродота,
Фукідіда, Полібія, Таціта, особливо Демокріта, Платона, Арістотеля.

За середньовіччя світоглядна парадигма змінилася — у теософії Авгус-
тина Блаженного, у творчості гуманістів епохи Відродження, соціальних
утопістів Т. Мора і Т. Кампанелли, в емпіричних дослідженнях (запрова-
дження перепису населення на Русі, а також введення козацьких реєстрів
в Україні), у становленні елементів соціологічного знання (Н. Макіавеллі,
Ж. Боден, Г. Гроцій). Складова цього еволюційного процесу — вивчення
і використання громадської думки.

Ця тенденція розвивалась і в епоху Нового часу (XVII XIX ст.) при роз-
робці теорій "природного права" і "суспільного дошвору" у XVII ст. (Т. Гоббс
і Д. Локк), у соціологічних дослідженнях III. Монтеск'г та Ж. Руссо, пра-
цях з філософії історії, суспільствознавства, в емпіричних, демографіч-
них і статистичних дослідженнях XVII — початку XIX ст. Проблематика
суспільної думки органічно вмонтувалася також у соціологічних ідеях
консерватизму, лібералізму й утопізму, в натуралістичному напрямі соціо-
логії XIX ст. (органічна школа — Г. Спенсер, П. Лілієнфельд, О. Стронін,
А. Шеффле, А. Фульє, А. Еспінас, Р. Вормс; соціальний дарвінізм —
У. Беджгот, Л. Гумплович, У. Самнер, Г. Ратценхофер, А. Смолл; расово-ан-
тропологічна школа — Ж. Гобіно, О. Аммон, Ж. Ляпуж, X. Чемберлен; гео-
графічна школа — Г. Бокль, Л. Мєчников, С.Соловйов, В. Ключевський).

Суспільствознавство дедалі більше інтегрувалося з природознавством,
що дістало вияв, зокрема, у творчості Сен-Сімона, ідеї якого були покла-
дені в основу позитивної філософії О. Конта. Саме останній запровадив
у науковий обіг поняття "соціологія". Досліджуючи конкретний об'єкт —
суспільство, людину — він розглядав суспільство як систему з її статич-
ними та динамічними елементами. Звідси — роль громадської думки у
вивченні даного об'єкта.

Ця роль громадської думки простежується і в інших напрямах соціо-
логії ХІХ-ХХ ст. — психологічному (психології народів — М. Лацарус,
Г. Штейнталь, В. Вундт, психології натовпу — Г. Лебон; теорії насліду-
вання — Г. Тард; інтеракціонізмі Ч. Кулі, інстинктивізмі У. Мак-Дугала
та психоаналізі 3. Фрейда), а також в перших емпіричних соціальних
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дослідженнях (статистичних Л. Кетле, масових соціальних обстеженнях
"моральної статистики" і "соціальної гігієни", розвідках Ле Пле,
Д. Журавського), німецькій формальній соціології кінця XIX — початку
XX ст. (Ф. Тьонніс — про "спільноту" і "суспільство", формальна соціо-
логія Г. Зіммеля), працях М. Вебера і соціологічній концепції Е. Дюрк-
гейма.

У XIX ст. робляться перші спроби безпосереднього вивчення громадсь-
кої думки як стану масової свідомості в оцінках і ставленні людей до
конкретних соціальних явищ і процесів, як "знання" масово виражених
індивідуальних оцінок і позицій. Перші спроби виявлення громадської
думки методами опитування були зроблені в США, зокрема під час під-
готовки до виборів різних рівнів. Ця функція громадської думки — один
із напрямів її універсального використання в усьому світі.

Така універсальна характеристика громадської думки інтегрується у
різноманітних дослідженнях, кожне з яких відтворює певну сторону сис-
темного уявлення про громадську думку [1; 2; 4; 9; 12]. Аналіз численних
досліджень дає можливість зробити висновок, що при вивченні громадсь-
кої думки у центрі уваги перебувають актуальні питання суспільного жит-
тя, що дає підставу стверджувати про теоретичний і прикладний рівні
соціологічного виміру суспільної думки. Завершуючи розгляд цього питан-
ня, слід знову повернутися до загальнометодологічної дефініції, сформу-
льованої на початку: громадська думка — це, по-перше, специфічний прояв
свідомості і поведінки людей, що характеризується зв'язком з усіма форма-
ми суспільної свідомості, синтезом повсякденної і теоретичної свідомості;
по-друге, це духовно-практичний засіб впливу на соціальну реальність.

Отже, громадську думку з позицій соціології слід вважати особливим
станом реальної свідомості мас, соціальних спільнот і груп, який вира-
жає домінуюче ставлення, позицію стосовно актуальних суспільно зна-
чущих проблем, подій, процесів чи явищ, що зачіпають інтереси значної
частини суспільства. Зауважимо, що категорія "громадська думка" віді-
грає головну роль серед інших понять і категорій цієї спеціальної соціо-
логії. До її наукового апарату належать також такі поняття, як громадсь-
ка свідомість, реальна свідомість мас, духовна сфера, духовне життя,
духовна культура, соціальні норми, соціальне регулювання і контроль,
соціальне напруження, канали вивчення громадської думки, референдум,
масові опитування та ін.

Соціологічні дослідження громадської думки спираються на загально-
соціологічні методи і використовують їх повною мірою. У той же час до-
цільно враховувати і такі методичні аспекти соціології громадської думки:
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1. Зосередження на вивченні громадської думки щодо найактуальні-
ших питань суспільного розвитку.

2. Орієнтація на практичну корисність досліджень громадської дум-
ки для соціального управління різними сферами життєдіяльності людей.

3. Надання переваги не нагромадженню інформації, а піднесенню
соціальної активності мас.

4. Урахування всієї сукупності об'єктивних та суб'єктивних чинни-
ків, що впливають на громадську думку, не обмежуючись об'єктно-су-
б'єктними діями учасників інформаційного процесу.

Водночас слід зазначити, що саме останні чинники найбільше цікав-
лять соціологів. Адже соціологічний вимір суспільної думки в духовно-
практичних аспектах дає підставу ставити й вирішувати питання про її
об'єктно-суб'єктні характеристики (соціолого-структурний ракурс) та функ-
ціонування (структурно-функціональний ракурс) у сучасному суспільстві.

13.2. Поняття про об'єкт і суб'єкт
громадської думки

Громадська думка головним чином має оціночний характер. Вона не
може не містити в собі оцінки суб'єктом об'єкта, на який спрямована
його увага. Соціологія громадської думки пов'язана з соціальною оцін-
кою, що являє собою вияв одного з видів ставлення суб'єкта до об'єкта.
За ступенем раціональності соціальні оцінки диференціюються на основі
фіксації рівня чітко усвідомленого ставлення суб'єкта до конкретного
факту, події, явища, процесу.

Соціальна оцінка невідривна від певної колективної позиції, притаман-
ної громадській думці, що виводить останню на відповідні людські потреби
та інтереси, актуалізуючи роль суспільної думки в житті суспільства, його
структурних підрозділів аж відповідно до окремої особи як вихідного еле-
мента соціальної цілісності. Звідси висновок, що формування громадської
думки детерміноване об'єктивними потребами і суб'єктивним фактором,
які індивід усвідомлює у вигляді інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів,
цільових установок, а також реалізує у своїй практичній діяльності.

Власне, йдеться про механізм людської життєдіяльності, який склада-
ється з об'єктивних факторів (середовище — потреби) і факторів суб'єк-
тивних (усвідомлення і практичне задоволення об'єктивних потреб). Цей
механізм має універсальний характер, властивий усім проявам людської
життєдіяльності, включаючи громадську думку. Вона виникає, формуєть-
ся, поширюється і функціонує в структурі зазначеного механізму.
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Те саме слід сказати про об 'єкт та суб 'єкт громадської думки. Об 'єкт
громадської думки — це частина навколишнього природного та соціаль-
ного середовища, що зосереджується в певних людських потребах, які з
об'єктивною необхідністю вимагають свого усвідомлення і діяльного за-
доволення. Першою ланкою на цьому шляху є інтереси людей, через які
власне і відбувається процес усвідомлення потреб, — їх оцінка, мотива-
ція щодо задоволення, спрямування до відповідної мети, після чого вже
розпочинається дія з реалізації цієї мети на практиці. Суб'єкт громадсь-
кої думки — суспільство в цілому, його підсистеми, окрема людина, що
виявляють певне ставлення — у формі суджень або дії — до конкретної
проблеми, яка викликає громадський інтерес.

Питання про об'єкт і суб'єкт громадської думки є діалектичним у тому
розумінні, що воно вирішується з урахуванням діалектики суспільного та
індивідуального, на рівнях свідомості і практики. Як зазначалося вище,
соціолого-історичний підхід до проблеми громадської думки виявив вза-
ємозв'язки останньої з масами, державою, індивідом ("пересічною лю-
диною"). Стосовно об'єктно-суб'єктних відносин ці взаємозв'язки ма-
ють безпосереднє значення.

Соціологія особистості допомагає з'ясувати механізм індивідуаль-
ного сприймання громадської думки та діяльної реакції на неї з боку окре-
мого індивіда відповідно до його безпосереднього середовища (мікро-
середовища), взаємодетермінованого з макросередовищем, потреб даної
особистості, невідривних від групових і загальносуспільних потреб, їх
особистого усвідомлення і діяльного задоволення у конкретних людсь-
ких вчинках.

Соціологія колективної і масової свідомості та поведінки розкриває
відповідні рівні здійснення механізму громадської думки. Ідеться, зокре-
ма, про масові реакції людей на критичні ситуації, що виникають об'єк-
тивно і раптово, — стихійні лиха, революції, війни. Незнайома, нестан-
дартна, "нештатна" ситуація, тобто порушення стереотипу викликає в ма-
сах людей недовіру, деморалізацію, розрив зв'язків, паніку, яка є колек-
тивним відходом від групових норм і цілей до частковостей. Роздрібне-
ній масі, натовпу притаманні свої закономірності, а саме: а) усереднення
особистості; б) свавілля натовпу у фанатичних проявах.

Тут починають діяти різноманітні чинники в усій розмаїтості їхніх
взаємодетермінацій: економічних, соціальних, політичних, духовних,
психологічних тощо. Соціологія покликана дати пояснення зазначеним
явищам, які діалектично поєднують суспільні, групові та індивідуальні
прояви (потреби — інтереси — цінності — мотиви тощо).
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Важливим при цьому є саме комплексно-системний підхід без абсо-
лютизації жодної з його складових. Так, представники школи "психології
народів " (Лацарус, Штейнталь) відзначали "народний дух" (тобто психіч-
ну схожість індивідів однієї нації) головним фактором історії. Автори гру-
пової психології (Лебон та ін.) наполягали на анонімності, гіпнозі, психі-
чному зараженні натовпу, роблячи висновок про тотожність народних мас
та "ірраціональної юрби".

Теорія маси ставить перед собою завдання вивчити поведінку людсь-
кої маси, яка тлумачиться дослідниками по-різному, — натовп, юрба, про-
дукт машинної техніки. Лебон, зокрема, говорив про "душу натовпу", со-
ціально-психологічну єдність певних, спільних для натовпу, почуттів, вза-
ємонавіювань, які провокують колосальну енергію різного спрямування.
Теорія успадкування акцентує увагу на властивому кожній людині нама-
ганні відтворювати поведінку інших індивідів та груп, чим і пояснюється
соціальна поведінка та суспільна життєдіяльність в цілому.

Усі ці соціально-психологічні концепції, зберігаючи певне осібне зна-
чення, втрачають свою привабливість саме через свою локальність, віді-
рваність від комплексно-системного підходу, зокрема стосовно пояснен-
ня механізмів громадської думки. Цей підхід вимагає розглядати суспіль-
ство як цілісну систему, і громадська думка на цьому рівні є також ціліс-
ним утворенням. Водночас важливо чітко уявляти структурні підрозділи
суспільства — соціальні спільноти, інститути, колективи, групи, особис-
тості, а також відносини між усіма ними. Звідси і диференціація цілісної
(на рівні суспільства загалом) громадської думки, об'єктно-суб'єктні зв'я-
зки і характеристики якої збігаються з названими структурними підрозді-
лами. Соціальні спільноти, інститути, колективи, групи, особистості є вод-
ночас суб'єктом (носієм) і об'єктом (на який спрямована увага суб'єкта)
громадської думки.

Що ж до визначення народних мас, то науковий, комплексно-систем-
ний підхід твердить, що народ — це та частина населення, яка є носієм
добра, соціального прогресу, тобто творення, і складається з особистос-
тей, наділених творчими здібностями, що реалізуються на практиці. Звідси
і сумарний творчий потенціал народу, його здоровий глузд і духовність.

Юрба — це та частина населення, яка керується не творенням, а руйну-
ванням, не здоровим глуздом і духовністю, а інстинктом. Вона складається
з індивідів, що втратили свою особистість. Причому одна й та сама люди-
на може піднятися до висот народного творення або впасти у підлеглість
юрби, натовпу. Звідси актуальність як виховання — сімейного, суспільного,
так і самовиховання, самовдосконалення — постійного і самовідданого.
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Це має прямий стосунок до проблеми об'єкта і суб'єкта громадської
думки, покликаної сприяти утвердженню народних цінностей і проти-
стояти інстинктам юрби. Важливим тут є питання функціонування гро-
мадської думки.

13.3. Функціонування громадської д у м к и

Функція — це категорія, яка відображає процес існування й розвитку
об'єкта, його роль і місце у цьому процесі, значення для інших об'єктів
соціальної реальної дійсності. Тобто від того, як функціонує об'єкт, зале-
жить його доцільність взагалі, "рейтинг" такої доцільності, адже про все
треба судити за кінцевими результатами, наслідками існування об'єкта.

Функціонування громадської думки означає ефективність її існування,
ступінь реалізації її характеристик — комплексно-системних, включаючи і
соціологічний вимір, та об'єктно-суб'єктних зв'язків, про що йшлося вище.

Специфіка такого функціонування спричинена специфікою самої
громадської думки, яка, власне, не є соціальним інститутом, певним ор-
ганізаційним утворенням (соціальний інститут — форма організації со-
ціальних спільнот та відносин між ними). Вона не є сталою, історично
зумовленою в суспільстві формою спільної діяльності людей, не має сво-
їх специфічних організацій, що регулюють відповідну діяльність щодо
створення громадської думки.

Водночас ми говоримо про об'єкт і суб'єкт громадської думки, її соціо-
логічні аспекти, функціонування та управління таким функціонуванням.
У цьому відношенні громадська думка багато в чому подібна до соціаль-
ного інституту, зокрема, в багатьох західних країнах існують центри з її
вивчення. Хоча насамперед ідеться про стан громадської свідомості, що
містить у собі приховане чи явне ставлення різних суб'єктів до відповід-
них об'єктів (проблем, подій, фактів, предметів, явищ, процесів довколи-
шньої дійсності). Через зазначене ставлення суб'єкта до об'єкта громад-
ська думка регламентує ті чи інші норми, стереотипи поведінки в різних
ситуаціях, впливаючи на них.

Саме цей вплив і становить суть функцій громадської думки. На думку
відомого українського соціолога В. Полторака (це приклад індивідуальної
позиції, ставлення до проблеми), громадська думка виконує в суспільстві
такі функції: І) директивну, 2) консультативну, 3) експресивну. Директив-
на функція полягає в тому, що громадська думка сама ухвалює рішення,
яке має суто імперативний характер, тобто обов'язковий до виконання.
Ідеться про вибори, референдуми, збори колективів, на яких ухвалюються
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обов'язкові для всіх членів відповідних колективів рішення. Консульта-
тивна функція громадської думки дістає вияв у консультаціях, порадах,
рекомендаціях щодо вирішення певних проблем, які ставить життя. Ус-
піх у розв'язанні таких проблем багато в чому залежить від урахування
громадської думки. Експресивна функція громадської думки, найширша за
своїм застосуванням, зводиться до тієї позиції, яку займають суспільство,
його структурні підрозділи, зокрема особа стосовно тієї чи іншої події, фа-
кту, явища тощо.

Зазначені функції громадської думки свідчать про її істотний вплив на
поведінку людей, їх спільноти, інститути, колективи, суспільство в ціло-
му. Не випадково в усьому світі постійно зростає увага до вивчення і ви-
користання громадської думки. Адже її функціонування багатоаспектне.
У комплексі відповідних засобів своє місце посідають засоби масової ін-
формації, які збирають, створюють і поширюють інформацію — джере-
ло управління. Як кажуть, хто володіє інформацією, той володіє ситуаці-
єю. При цьому засоби масової інформації ('МІ) виконують такі функції:
1) інформаційну; 2) політичну ("четверта влада"); 3) аналітичну щодо гро-
мадської думки. Ці функціональні характеристики засобів масової інфо-
рмації багато в чому збігаються з директивною, консультативною та екс-
пресивною функціями саме громадської думки. Особливо це стосується
аналітичної функції засобів масової інформації, безпосередньо пов'яза-
ної з функціонуванням суспільної думки.

Те ж саме можна сказати і про однопорядкові характеристики соціо-
логії громадської думки та соціології іасовів масової інформації. Остан-
ня становить галузь соціології, яка вивчає процеси функціонування засо-
бів масової інформації як соціального інституту суспільства. її предмет
включає: комунікатор, масову інформацію, аудиторію. У ширшому плані
громадська думка є однією з підсистем системи соціальної регуляції в
цілому і правової регуляції зокрема. Остання стає особливо ефективною
за підтримки як держави, так і громадської думки.

Функціонування громадської думки — складова загального механізму
людської діяльності (середовище — потреби — їх усвідомлення у вигляді
інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів, цільових установок, а також їх
діяльне задоволення). У цій структурі відбувається відображення громад-
ської думки на основі поєднання об'єктивних потреб і суб'єктивних інте-
ресів суспільства щодо актуальних проблем дійсності його структур та осо-
бистостей. Сутність функціонування громадської думки — у наданні глас-
ності безлічі індивідуальних думок: а) безпосередньо (через форми прямої
демократії); б) опосередковано (через форми представницької демократії).
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Отже, ефективність функціонування громадської думки залежить від
єдності факторів — об'єктивних (середовище—потреби) і суб'єктивних
(усвідомлення і діяльне задоволення потреб). При цьому розрізняють три
види вираження громадської думки: 1) стихійне; 2) з ініціативи суспіль-
них структур; 3) через соціологічні дослідження.

Функціонування громадської думки відбувається, як правило, на двох
рівнях: 1) на рівні слова (вербальної поведінки), коли маси зовнішньо сприй-
мають інформацію, оцінки, але самі не залучаються до конкретних дій;
2) на рівні справи (реальної поведінки), коли суб'єкт діє відповідно до
оцінки, яка є одним з аспектів усвідомлення об'єктивних потреб (ціннісні
орієнтації у взаємозв'язку з інтересами, мотивами, цільовими установками).

Ефективність функціонування громадської думки визначається пере-
ходом від вербальної до реальної поведінки, від відображеного до пере-
твореного стану, процесом об'єктивізації думки в системі соціальних норм,
соціального регулювання і контролю. Прискорений темп суспільних змін
і перетворень супроводжується відповідним прискоренням переміщення
акценту громадської думки з одних проблем на інші. Таке переорієнту-
вання громадської думки взаємопов'язане із зміною масштабів стереоти-
пів поведінки і мислення, традицій і новацій, які відображаються гро-
мадською думкою. Динаміка останньої — це важлива складова загально-
динамічних суспільних процесів. Аналіз показує, що існує два шляхи ціле-
спрямованого впливу на функціонування громадської думки: 1) маніпулю-
вання нею; 2) наукове її формування. Маніпулювання — це нав'язування
людям такого ставлення до актуальних проблем дійсності, яке відповідає
інтересам суб'єкта зазначеного нав'язування. Наукове формування громадсь-
кої думки полягає у забезпеченні перетворення вербальної поведінки на
реальну, індивідуальних думок на групові та масові. Поряд з цим існують
також внутрішні й зовнішні механізми функціонування громадської дум-
ки: внутрішні пов'язані з об'єктивними процесами такого функціонуван-
ня, зовнішні — з фактами впливу суб'єкта на об'єкт. Внутрішні механіз-
ми пов'язані насамперед з процесом ідентифікації інтересів особи з інте-
ресами інших людей, спільнот і суспільства загалом.

Власне, з цього й починається процес зародження громадської думки, тобто
із вихідного елемента суспільства — особи, індивіда. Дейл Карнегі у книзі
"Як здобувати друзів і впливати на людей" (К., 1990) пропонує дев'ять спо-
собів примусити людину, не образивши її, змінити свою позицію (думку): 1)
починайте з похвали та щирого визнання чеснот людини; 2) вказуючи на її
помилку, робіть це в непрямій формі; 3) перш ніж когось критикувати, ви-
знайте свої власні помилки; 4) не віддавайте наказів; 5) надавайте людині
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можливість зберігати своє обличчя; 6) хваліть людину за кожен, навіть най-
менший успіх, при цьому будьте щирі й не скупіться на похвалу; 7) створіть
людині добру репутацію, і вона намагатиметься відповідати їй; 8) застосо-
вуйте заохочення, дайте людині зрозуміти, що її вади легко виправити, а справа,
якою ви хочете її захопити, досить приємна і не становить особливих труд-
нощів; 9) спонукайте людей із задоволенням робити те, що вам потрібно.

Наведені правила впливу на думку індивіда сприяють єдності особис-
тості з інтересами соціальної групи і суспільства в цілому. Суспільство
при цьому має створити належні умови для підвищення ролі громадської
думки у практиці соціального управління. Соціологічні дослідження свід-
чать, що такими умовами, які сприятимуть зростанню значення громадсь-
кої думки в Україні, слід вважати [18, с.209]:

• регулярне виявлення громадської думки державними органами,
громадськими організаціями, науковими центрами;

• вільне виявлення всіма громадянами в найрізноманітніших формах
(референдуми, вибори органів влади, збори, маніфестації, звернення в орга-
ни державної влади та масової інформації, відповіді на вибіркові опитування,
обстеження, зондаж та ін.) своїх думок, оцінок та позицій з різних питань
громадського життя, ставлення до подій і фактів соціальної дійсності;

• постійне використання громадської думки органами державного
управління і громадськими організаціями на базі юридичних (норматив-
них) актів і системи законодавчих гарантій, які забезпечують її включен-
ня в систему соціального управління;

• формування політичної і правової інформованості громадян, під-
вищення їхньої культури в цьому відношенні;

• систематичне і широке інформування населення про результати ви-
вчення громадської думки, зауваження і вимоги, адресовані відповідним
органам державного і громадського управління та посадовим особам;

• матеріальна і моральна підтримка державними органами влади і
управління інститутів та інших установ з вивчення громадської думки.

Узагальнюючи викладений матеріал, зазначимо, що комплексно-систем-
ний підхід до вивчення громадської думки означає сукупність концепцій щодо
її соціальної сутності, ступеня впливу на різні сторони і аспекти життя суспі-
льства, а також способи її формування, відображення і функціонування. Кон-
цепції щодо соціальної сутності громадської думки фіксують почуття і дії
людей на певному об'єкті дійсності з метою її зміни або збереження. При
цьому актуальним є момент мотивації таких почуттів і дій. Вивчення відпо-
відних мотивів дає цінну інформацію про внутрішній світ людей, їхні зовнішні
зв'язки з навколишнім середовищем через спільні потреби та інтереси.
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Таким чином, соціологія громадської думки включає такі напрями
дослідження: 1) розкриття соціальної сутності громадської думки у соціо-
логічному вимірі; 2) аналіз діалектики взаємодії об'єкта і суб'єкта гро-
мадської думки; 3) відображення механізму її соціального функціонуван-
ня та подальшого розвитку.

Названі напрями соціологічного дослідження виникнення, розвитку і
функціонування громадської думки злиті у єдиному комплексно-систем-
ному підході: соціолого-історичному, соціолого-структурному і соціоло-
го-функціональному. При цьому об'єктно-суб'єктні відносини громадсь-
кої думки стосуються як суспільства загалом, так і його структурних під-
розділів (соціальних спільнот, інститутів, колективів, груп, особистостей),
в іншому ракурсі — народних мас, їхніх верств — окремих представни-
ків. Функціонує громадська думка в загальному механізмі людської життє-
діяльності: соціальне середовище — об'єктивні потреби — їх усвідомлен-
ня і діяльне задоволення.

ЩЩ3 Резюме

1. Соціологія громадської думки — це спеціальна соціологічна теорія, яка
вивчає виникнення та механізми функціонування громадської думки,
соціальні чинники, що впливають на її зміст і активність та визначають
її місце в соціальному житті суспільства.

2. Об'єкт соціології громадської думки — її носії, суб'єкти, тобто люди,
представники різних соціальних груп та спільнот, різних організацій
та інституцій, які висловлюють свої думки з приводу тих чи інших
актуальних суспільно значущих проблем.

3. Предмет соціології громадської думки — її соціальні аспекти і харак-
теристики, структура, закономірності, канали, механізми формування
і функціонування, ставлення великих соціальних груп, народів зага-
лом до явищ, що викликають актуальний суспільний інтерес.

4. Структура соціології громадської думки визначається такими основ-
ними напрямами дослідження: 1) розкриттям соціальної сутності гро-
мадської думки у соціологічному вимірі; 2) аналізом діалектики взаємо-
дії об'єкта і суб'єкта громадської думки; 3) відображенням механізму
її функціонування в суспільстві.

5. У дослідженнях громадської думки задіяні всі соціологічні методи. В той
же час слід враховувати специфіку їх використання, особливо при масо-
вих опитуваннях населення та зондажах громадської думки стосовно
різноманітних проблем функціонування та розвитку суспільної системи.
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Розділ 14. СОЦІОЛОГІЯ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Р ^ І і В результаті вивчення цього
розділу Ви повинні вміти:

У визначати сутність соціології масової комуні-
кації;
У характеризувати об'єкт і предмет дослідження
цієї спеціальної соціологічної теорії;
У описувати функції, основні поняття та категорії
соціології масової комунікації;
У розкривати основні методи дослідження соціо-
логії масової комунікації;
У визначати основні етапи виникнення та розвит-
ку соціології масової комунікації;

/ характеризувати масову комунікацію як соціальну систему.

14.1. Соціологія масової комунікації як наука:
об'єкт, предмет і місце в системі

соціологічних знань
Соціологія — одна з багатьох наук, що займаються дослідженням ма-

сової комунікації. Остання є об'єктом вивчення як технічних, так і соціаль-
но-гуманітарних наукових дисциплін, таких, зокрема, як психологія і психо-
лінгвістика, лінгвістика і соціолінгвістика, культурологія і журналістика,
кібернетика й інформатика тощо. Як невід'ємна складова соціальної реаль-
ності, як важливий елемент соціального життя масова комунікація висту-
пає об'єктом дослідження соціологічної науки. У сучасній навчальній
літературі домінує уявлення про об'єкт соціології масової комунікації та
про сукупність масових інформаційних і комунікаційних явищ у їх соці-
альному вимірі [23, с.ЗО5].

Зазначимо, що об 'єктом соціології масової комунікації є насамперед
особистості, соціальні групи і спільноти, регіони і суспільство загалом, задія-
ні у масовій комунікації, а також відповідні соціальні організації та соціальні
інститути. Характерно, що уявлення про об'єкт соціології масової комуніка-
ції потерпають змін і уточнень, що пов'язано з розвитком масової комунікації
як соціального явища і становленням ще досить молодої галузі соціологічних
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знань, яка займається дослідженням цього явища. У зв'язку з цим і три-
вають уточнення визначень сутності соціології масової комунікації.

Найпоширеніша точка зору — це розуміння соціології масової комуні-
каціїяк спеціальної соціології, що вивчає процеси функціонування та роз-
витку засобів масової комунікації; закономірності та динаміку соціально-
го спілкування в контексті його впливу на життєдіяльність суспільства
загалом та його різноманітних ланок [19, с.401—404]; соціальних факто-
рів, що зумовлюють вплив масової комунікації на формування суспільної
думки — відношення до соціальних реалій та цінностей [5, с.6].

Заслуговує на підтримку й визначення відомого українського соціоло-
га Н. Костенко, у якому соціологія масової комунікації розуміється як
спеціальна галузь соціологічної науки, що визначає стан і динаміку масо-
вої комунікації в суспільстві, а також тенденції та особливості функціо-
нування мас-медіа (преси, радіо, телебачення, відеосисгем, кіно), за до-
помогою яких ця комунікація здійснюється [7].

Отже, у найбільш узагальненому вигляді соціологія масоної комуніка-
ції досліджує масову комунікацію як складне соціальне явище (соціаль-
ний феномен) та закономірності його функціонування у суспільстві, тен-
денції та прояви у взаємодії з іншими елементами суспільства.

Місце та роль соціології масової комунікації визначається низкою при-
таманних їй функцій: регулятивної, виховної, власне комунікативної (як
засіб спілкування), соціально-організаційної, власне інформаційної (ви-
робництво соціальної інформації), функції зворотного зв'язку (в управ-
лінні соціальним життям), соціокультурної, освітньої та пізнавальної, соціа-
лізаційної (збереження та поширення соціального досвіду), соціального
захисту, соціального контролю, інформаційного обслуговування, соціаль-
ної взаємодії, управлінської та прогностичної функцій.

У процесі становлення та розвитку соціології масової комунікації триває
й уточнення предмета її дослідження. Найпоширеніша точка зору на пред-
мет соціології масової комунікації представлена в "Енциклопедичному со-
ціологічному словнику" [28, с.724-725], згідно з якою предметом цієї соціо-
логічної теорії є закономірності масових інформаційних процесів та діяльність
соціальних інститутів, що виробляють та поширюють масову інформацію.

Вплив даного підходу до визначення предмета соціології масової кому-
нікації відчувається у визначенні одного з останніх українських підручни-
ків із соціології [22, с.306-310], де предмет досліджень цієї спеціальної
соціології розуміється як взаємодія комунікатора, аудиторії, та визначенні
змісту й особливостей сприйняття масової інформації, функціонування
окремих засобів масової інформації тощо.
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Обидва визначення загалом охоплюють предметне поле соціології
масової комунікації, хоча і потребують деяких уточнень. По-перше, в час-
тині виділення такої предметної ознаки, як "соціальне", а по-друге — в
частині акцентуації саме на комунікативному характері предмета, оскіль-
ки в обох визначеннях домінує інформаційний контекст.

Уникнути другої неточності вдалося І. Писаренко [19, с.402], який
предметом дослідження цієї спеціальної соціології вважає комунікатив-
ну діяльність та комунікативні зв'язки і відносини. Хоча уникнути недо-
статньої означеності соціальної сутності у предметі при цьому все ж не
вдалось. У цьому контексті важко не погодитись з В. Конецькою, яка ствер-
джує, що в соціології комунікації головна увага акцентується на соціаль-
ному аспекті комунікації [5, с.6].

Узагальнюючи розгляд типових визначень предмета соціології масо-
вої комунікації, пропонуємо таке його тлумачення. Предметом соціології
масової комунікації доцільно вважати соціальні відносини, що виника-
ють між учасниками масової комунікації та зумовлюються їхнім соціаль-
ним статусом і роллю в системі соціальної комунікації. Пропоноване тлу-
мачення предмета дослідження розкривається системою категорій та по-
нять, що утворюють категоріальний апарат соціології масової комуніка-
ції. До основних з них належать такі.

Комунікація (лат. соттипісайо — зв'язок, повідомлення) — це пере-
давання інформації від однієї системи до іншої за допомогою сигналів чи
спеціальних матеріальних носіїв. На думку В. Конецької, в наш час цей
термін вживається у трьох основних інтерпретаціях: 1) як засіб зв'язку
будь-яких об'єктів матеріального світу; 2) як спілкування — передавання
інформації від людини до людини; 3) як передавання та обмін інформаці-
єю в суспільстві з метою впливу на нього [5, с.7]. Щодо проблем масової
комунікації, то їх дослідження пов'язано переважно з трактуванням ко-
мунікації у першому варіанті.

Масова комунікація — це соціокультурна взаємодія в масштабах суспіль-
ства через розповсюдження та обмін інформацією за допомогою технічно
обладнаних мас-медіа (преси, радіо, телебачення, відеосистем, кіно) [21, с.244].
Подібне розуміння цього терміна потребує, на нашу думку, уточнення щодо
розуміння його специфічної соціокультурної взаємодії — особливого виду
соціального спілкування [12, с.62]. В соціології зазвичай розмежовують
терміни "масова комунікація" та "масова інформація". Комунікація хоч і
пов'язана з переданням інформації, але не обмежується лише цим.

Масова інформація — це стереотипізована інформація, яка оперативно
та регулярно поширюється на велику, географічно розпорошену аудиторію.
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Масова інформація є змістовним наповненням масової комунікації, а об-
мін такою інформацією надає сенсу і спрямованості цьому виду соціаль-
ного спілкування. Звернемо увагу, що як масова комунікація, так і масова
інформація близькі між собою завдяки засобам масової інформації, кон-
ституюються ними і не можуть існувати поза ними.

Засоби масової інформації (тазз-теша) — це соціальні інститути (пре-
са, радіо, телебачення, Інтернет, видавництва тощо), що забезпечують
збирання, обробку та масове поширення інформації. Соціологічні дослі-
дження засвідчують, що бурхливі нововведення в засобах масової інфор-
мації, здійснювані завдяки досягненням науково-технічного прогресу,
суттєво видозмінюють їх природу, розширюють їх функції у таких напря-
мах: 1) децентралізація — вибір програм все більше залежить від індиві-
да, 2) збільшення обсягу інформаційних програм, 3) можливість інтерак-
тивності — взаємодії через зворотний зв'язок для обміну інформацією
[5, с.202].

Зазначимо, що розширенню інтерактивності сприяють усі три іннова-
ційні тенденції в засобах масової інформації. Адже можливість ширшого
індивідуального вибору програм, відстежена організаторами радіо та те-
лепередач, сприяє більшому зворотному зв'язку, надає останньому фор-
му обміну інформацією — тобто форму комунікації. Отже, поява у сучас-
них засобах масової інформації нових можливостей для інтерактивності
споживачів масової інформації все більшою мірою надає масовій інфор-
мації характеру масової комунікації.

Враховуючи зазначене, вважаємо за доцільне щодо сучасного стану
масової комунікації вживати терміни "масова комунікація" і "масова ін-
формація " як синонімічні. Такий підхід не тільки легітимізує практику
вживання цих термінів у такому сенсі в соціологічній літературі [1; 12;
23], але й зменшує різнобій та плутанину у використанні цих понять.

Аудиторія масової комунікації (від лат. аийіїогіит — місце для слу-
хання) — це значна, чисельна, географічно розпорошена сукупність лю-
дей, яка характеризується близькістю їхніх інформаційних інтересів і
потреб, що проявляються у виборі форм, способів і каналів масової кому-
нікації для їхнього задоволення. У вітчизняній соціологічній літературі
аудиторія масової комунікації зазвичай розуміється як суб'єкт сприйнят-
тя та споживання масової інформації [17, с.109-115].

Комунікатор — це суб'єкт діяльності щодо виробництва та поширення
масової інформації. В умовах демократизації суспільства — це складна
система, до якої входять підрозділи єдиного редакційного колективу, праців-
ники редакції (студії) і різнобічні стосунки між усіма цими складовими.



Частина III. Спеціальні соціологічні теорії

Ефекти масової комунікації— це трансформації в оцінках та поведінці
людей, що відбуваються під впливом масової комунікації [17, с.83,115— 116].

Соціології масової комунікації притаманна також певна сукупність ме-
тодів дослідження, які диференційовані щодо завдання того чи іншого
етапу дослідження [5, с.287-297]. На етапі збирання фактичного мате-
ріалу та його первинної систематизації використовуються методи опиту-
вання, експертних оцінок, лабораторних і польових експериментів, що
допускають також різні види спостереження. На етапі обробки отрима-
них даних та змістовної інтерпретації результатів їх аналізу використо-
вуються методи кореляційного, факторного, детермінаційного, диспер-
сійного та латентно-структурного аналізу, а також метод імплікаційних
шкал і контент-аналізу. На завершальному етапі аналізу використовуються
методи тестування та шкалювання, що дають змогу перевірити надійність
отриманих результатів.

Завершуючи визначення сутності соціології масової комунікації як
спеціальної соціологічної теорії, зазначимо, що поєднання її сутнісних
характеристик у вигляді об'єкта і предмета дослідження, основних функ-
цій, понятійно-категоріального апарату та системи методів й зумовлю-
ють її місце та роль в системі соціологічних знань та взаємодію з іншими
соціологічними дисциплінами. Найтісніший зв'язок соціології масової
комунікації виявляється із соціологією комунікації, соціологією громад-
ської думки, соціолінгвістикою, соціологією масових явищ, соціологією
політики, соціологією пропаганди, електоральною соціологією, соціоло-
гією особистості, соціологією освіти, соціологією виховання, соціологі-
єю організації, соціологією управління тощо.

14.2. Виникнення та розвиток соціології
масової комунікації

Протосоціологічний етап дослідження масової комунікації пов'язаний
зі створенням у суспільстві відповідних технічних і соціальних умов. Ство-
рення технічних передумов виникнення соціології масової комунікації
пов'язують з винайденням Гутенбергом у 1456 р. набірного шрифту та
друкарського верстата [27, с 19]. Хоча за іншими джерелами створення
таких умов пов'язують з друкуванням та поширенням перших газет на
початку XVII ст. та появою на їх шпальтах поряд з новинами і рекламних
оголошень [1, с.429]. Винахід дешевого способу публікацій новин (на
переробленому папері) став поштовхом для масового поширення газет,
починаючи з кінця XIX ст. і до нашого часу, та спричинив завершення
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протосоціологічного етапу. З розвитком технічного рівня засобів масової
комунікації, виникненням і розвитком радіо, телебачення, Інтернет та ін-
ших засобів найчастіше пов'язують подальший розвиток соціології ма-
сової комунікації.

Водночас соціальним передумовам такого розвитку уваги приділя-
ється значно менше. У цьому контексті заслуговує на підтримку обу-
мовленість розвитку масової комунікації ослабленням традиційних
зв'язків общинного життя в процесі індустріалізації та урбанізації за-
хідного суспільства (кінець XIX — початок XX ст.) і необхідності
"швидкої соціалізації" людей як членів маси (Ч. Кулі, Л. Богард, Г. Блу-
мер) [25, с.24-25].

Початок власне соціологічного етапу дослідження масової комуніка-
ції як соціального явища пов'язують з ім'ям М. Вебера, який у статті "До
соціології преси" (1910 р.) методологічно обгрунтував необхідність ви-
вчення преси в соціологічному аспекті, розкрив її орієнтацію на різні со-
ціальні структури та вплив на формування людини як члена соціуму. Він
також сформулював соціальні вимоги до журналіста та обгрунтував ме-
тоди аналізу преси [5, с.208].

Період 20-40 років XX ст. характерний виникненням радіо та за-
родженням тоталітарних держав з потужною системою масової пропа-
ганди. Цим зумовлена спрямованість соціології масової комунікації на
вивчення умов ефективного пропагандистського впливу і змісту пропа-
ганди (Г. Лассуелл, К. Ховланд). Поступово створювалась методика до-
сліджень масової комунікації: масове вибіркове дослідження та панельне
дослідження аудиторії (П. Лазарсфельд), контент-аналітичне досліджен-
ня (Г. Лассуелл, Б. Берельсон), експериментальне дослідження (К. Левін,
К. Ховланд).

У дослідженнях ефективності масової комунікації вона розглядалась
як прямий наслідок пропагандистського впливу, що підсилювався чи по-
слаблювався впливом певних факторів. Створена американською соціо-
логією пропаганди "парадигма ефектів мас-медіа" тривалий час була орієн-
тована на вимір ефективності засобів комунікації відповідно до лінійної
формули масової комунікації, запропонованої у 1948 р. Г. Лассуеллом:
хто повідомляє, що повідомляє, яким каналом, кому і з яким ефектом.
Кожна з ланок комунікаційного ланцюга могла вивчатися самостійно: на-
станови комунікатора, зміст мас-медіа (для чого було здійснено контент-
аналіз текстів, що транслюються), диспозиції та очікування аудиторії. Для
цього періоду в соціології набувала переваги ідея про всесильність впли-
ву масової комунікації на свідомість людини (У. Ліппман).
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Період 50-х років XX ст. характерний зміною поглядів на ефектив-
ність впливу масової комунікації, які спирались на експериментально під-
тверджений підсилюючий ефект. На цій підставі П. Лазерсфельд, а зго-
дом Дж. Клеппер дійшли до визнання обмеженого впливу мас-медіа, що
виступають швидше "агентом підсилення, ніж агентом зміни" установок
реципієнтів. Визнання деякого спрощення лінійної схеми масової кому-
нікації спонукало до пошуку інших моделей її функціонування, зокрема
"двоступеневої" моделі (П. Лазарсфельд та І. Катц), яка вводила опо-
середковану ланку в спілкування комунікатора та аудиторії — "лідерів
думки", котрі, репрезентуючи найкомпетентнішу в галузі інформацію,
розповсюджують отримані каналами комунікації відомості шляхом між-
особистісної взаємодії.

У 60-ті роки XX ст. набула переваги думка про те, що вплив масової
комунікації на установки та думки людей опосередковується характерис-
тиками аудиторії: позицією групи, до якої належить реципієнт, чи позиці-
єю її окремих членів, а також селективністю, тобто схильністю людини
відбирати ту інформацію, яка узгоджується з її цінностями та думками. У
цей же період проявилась схильність до зміни пріоритетів у напрямах
досліджень масової комунікації: соціально-політичний аналіз розвитку
системи масової комунікації поступався вивченню її технологічних факто-
рів. Крайнім проявом технологічного детермінізму була концепція
Г. Маклуена щодо впливу технічних засобів комунікації [10, с.219].

Початок 70-х років XX ст. характеризується утвердженням думки про
зростання впливу масової комунікації на масову свідомість. Експеримен-
тальні дослідження підтвердили, що масова комунікація більше впливає
на те, про що говорять (тема), ніж на конкретну позицію людини щодо
цієї теми. Вона обговорюється на рівні міжособистих контактів тим час-
тіше, чим більше про неї говорять по радіо і на телебаченні. У цей період
набувають поширення моделі "ко-орієнтації" (Дж. Мак-Леод), що пояс-
нюють особливу актуальність звернення еліти і громадськості до мас-медіа
в ситуації соціальної напруженості тощо [22, с 166].

Період 80-х років XX ст. характеризується деяким переміщенням за-
цікавленості соціологів масової комунікації з соціальних проблем до куль-
турологічних, які нині під впливом феноменологічних та герменевтич-
них методологічних концепцій розглядаються як цілеспрямований вплив
та способи інтерпретації не тільки повідомлень, що передаються, а й по-
всякденного практичного досвіду реципієнтів. Набуває поширення мо-
дель формування громадської думки, що отримала назву "спіраль мов-
чання" (Е. Ноель-Нойман), яка спирається на схильність людей, думка яких
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збігається з позицією більшості, частіше обговорювати її на людях та від-
стоювати свою точку зору, в той час як особи, думка яких не збігається з
більшістю, переважно мовчать про неї. У результаті руху цього процесу
по спіралі деякі теми та позиції потрапляють у центр уваги населення, а
інші відкидаються на периферію громадського інтересу. Якщо для певної
аудиторії така поведінка проявляється як спроба уникнути ізоляції, то для
тих, хто запускає "спіраль мовчання", — це намагання уникнути критики
з боку громадськості [10, с.220].

У сучасній соціології масової комунікації, на думку українського соціо-
лога Н. Костенко, її дослідження здійснюється переважно з позиції широ-
кої перспективи культури [7, с.540-549]. Участь масової комунікації у від-
творенні соціально-структурних і політичних процесів, влади і контролю,
повсякденного життя людей та людської індивідуальності вбачається як
трансмісія культурних значень і сенсів у вигляді знань, цінностей, пере-
конань, думок, навичок, взірців. У змісті процесів масової комунікації
вбачають і виокремлюють культурні індикатори, що вказують на структу-
ру й динаміку ціннісних систем у суспільстві (К. Розенгрен, 3. Неменверт
і Р. Вебер), зміщуючи акценти з вивчення недовгочасних або ситуативних
ефектів масової комунікації на дослідження культурних рухів і циклів.
Оцінюючи телебачення як найпотужніший засіб культивації в суспільстві
певних зразків соціуму, теоретики обґрунтовують технології "культива-
ційного аналізу" (Дж. Гербнер).

У концепціях А. Моля та Г. Маклуена мас-медіа надається вирішальна
роль у формуванні нового типу інформаційної та культурної взаємодії
завдяки їх здатності конструювати мозаїчну аудіовізуальну культуру.

В окремий напрям розвитку сучасної соціології масової комунікації
виділяється антираціональний імпульс масової комунікації, виразно ви-
ражений у постмодерністській перспективі досліджень [7, с.549]. Вони
репрезентують ідею потенційної здатності мас-медіа здійснювати соціаль-
ний контроль завдяки зваблюванню публіки особливою чуттєво-знако-
вою реальністю, яка виявляє схильність до саморозмноження, надмірного
нарощування знаків, витіснення значень і сенсів за межі комунікації та
розчинення істинних знань у своїх численних варіантах. В екстатичних
станах масової комунікації такий контроль сприяє перетворенню членів
аудиторії на користувачів звабливих знаків, що веде до розпаду між ними
соціальних зв'язків і "зникненню соціальної реальності" (Ж. Бодрійяр).

Протилежної точки зору стосовно раціонального потенціалу мас-медіа
дотримуються прибічники когнітивних підходів до масової комунікації.
Досить визначено її висловлює відомий німецький соціолог Ю. Хабермас,



Частина III. Спеціальні соціологічні теорії

який вважає, що соціальний контроль, що здійснюється засобами масо-
вої комунікації, має амбівалентний характер. Владний тиск ідеології або
інтересів виробництва співіснує тут з раціонально усвідомлюваними пра-
вилами конструювання мовної реальності. У сучасному світі, де коорди-
натором соціальних дій виступають переважно влада і капітал, мас-медіа
все-таки "надані мовному розумінню", зберігаючи шанс вивільнення
людини із тенет уречевлення. Сутнісно приумножуючи комунікативні
зв'язки взагалі, мас-медіа здатні працювати на підтримку раціонального
суспільного дискурсу, якщо такий зароджується у публічній сфері.

У вітчизняній соціології перші дослідження проблем масової комуніка-
ції припадають на 20-ті роки XX ст. і пов'язані з вивченням В. Кузьмичевим,
П. Лебедєвим, Н. Рубакіним читацької аудиторії газет і книг [18, с.403-404].
Інтенсивного розвитку соціологія масової комунікації почала набувати у 70-
80-ті роки XX ст. Вона сприйняла досягнення традиційних підходів та інно-
вацій, теоретично орієнтуючись на марксистський аналіз, де мас-медіа роз-
глядаються у системі ідеологічних інститутів домінуючих класів, які з їх до-
помогою "регулюють виробництво та розподіл думок свого часу" (К. Маркс).
Серед відомих вітчизняних дослідників цього напряму А. Алексеев,
Б. Грушин, В. Конецька, В. Коробейников, Н. Костенко, М. Лауриетін,
М. Назаров, Г. Почепцов, Є. Прохоров, В. Терин, Б. Фірсов та ін.

Завершуючи короткий огляд розвитку соціології масової комунікації,
представлений парадигмами та концепціями, що спираються на різні
методологічні засади, варто погодитись з відсутністю перспектив для ство-
рення "універсальної теоретичної концепції" на основі їх синтезу, що не
виключає, однак, можливості їх взаємодоповнення [22, с 171 ]. Аналіз тен-
денцій розвитку сучасної соціології масової комунікації підтверджує тен-
денцію наростання досліджень, в яких феномен масової комунікації роз-
глядається в контексті комунікативних аспектів соціальної організації за-
галом. Тематика досліджень все частіше зміщується від спостереження
за функціями масової комунікації по обслуговуванню взаємодії соціаль-
них структур і суб'єктів до розуміння комунікації як найрелевантнішої
форми і сенсу такої соціальної взаємодії.

14.3. Масова комунікація як соціальна система

Розгляд масової комунікації як соціальної системи відповідає структур-
но-функціональній традиції соціологічного аналізу, в рамках якого цей со-
ціальний феномен досліджувався відомими американськими соціологами
Р. Мертоном, П. Лазерфельдом і Г. Лассвеллом. В організації соціального
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життя суспільства, яке розуміється як система взаємозалежних систем та
підсистем, система масової комунікації сприяє підтриманню більш-менш
адекватної картини життя суспільства, соціального оточення людей. У ме-
ханізмі "соціального зчеплення" взаємодіють дві основні складові: 1) по-
треби суспільства різного рівня — спільноти, групи, індивіда та 2) "відгук"
на відповідні вимоги, реалізація потреб прямо чи опосередковано засо-
бами масової комунікації [17, с.14-15].

Отже, структурно-функціональне бачення масової комунікації трактує
її як підсистему, що самоуправляється та самокоригується, діючи в конкрет-
них політичних та інституціональних умовах. Масова комунікація при цьому
досліджується насамперед як один із засобів підтримки функціонування
суспільства загалом, ніж як джерело, що сприяє соціальним змінам.

Одним із перших, хто представив масову комунікацію як соціальну сис-
тему, був Мелвін Де Флюер [10, с.223]. Орієнтуючись на взаємовідносини,
що складаються між змістом продукції мас-медіа та смаками аудиторії, він
визначив базовою умовою функціонування цієї системи фінансування її
персоналу рекламодавцями відповідно до виборів масових груп аудиторії.
Соціальна система масової комунікації, за його баченням, складається з
найважливіших елементів — рольових підсистем: 1) аудиторії, диферен-
ційованої за смаками, освітою, віком та ін.; 2) соціальних організацій, що
створюють і розповсюджують зміст масової комунікації та досліджують
аудиторію, а також рекламних агентств; 3) спонсорів і рекламодавців.

Крім цього, виділяється підсистема соціального контролю, до якої вхо-
дять: сукупність законодавчих органів різного рівня; агентства з контролю
за виконанням нормативних актів; самодіяльні асоціації, що сприяють
контролю. Ключовим моментом функціонування системи за Флюером є
забезпечення аудиторії розважальним змістом, де необхідним є такий зміст,
що задовольнятиме потреби якнайбільшої аудиторії. Цим мотивуються
представники аудиторії до виконання ролей відповідно до потреб систе-
ми загалом. Таким чином, стає можливою підтримка рівноваги у системі.

Щодо змісту масової комунікації для підтримки функціонування сис-
теми необхідно, щоб зміст комунікації відповідав таким умовам:

1. Матеріали масової комунікації повинні викликати зацікавленість ауди-
торії та сприяти переконанню в необхідності купівлі різнобічних товарів.

2. Матеріали мають подаватись у межах традицій, моральних норм і
стандартів, що склалися, щоб позбавити виробників від небажаних санк-
цій щодо матеріалів з боку регулюючого компоненту системи.

Практика засвідчує, що орієнтація на найбільшу аудиторію частіше
означає орієнтацію на масові, невимогливі смаки споживачів. У таких
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який вважає, що соціальний контроль, що здійснюється засобами масо-
вої комунікації, має амбівалентний характер. Владний тиск ідеології або
інтересів виробництва співіснує тут з раціонально усвідомлюваними пра-
вилами конструювання мовної реальності. У сучасному світі, де коорди-
натором соціальних дій виступають переважно влада і капітал, мас-медіа
все-таки "надані мовному розумінню", зберігаючи шанс вивільнення
людини із тенет уречевлення. Сутнісно приумножуючи комунікативні
зв'язки взагалі, мас-медіа здатні працювати на підтримку раціонального
суспільного дискурсу, якщо такий зароджується у публічній сфері.

У вітчизняній соціології перші дослідження проблем масової комуніка-
ції припадають на 20-ті роки XX ст. і пов'язані з вивченням В. Кузьмичевим,
П. Лебедєвим, Н. Рубакіним читацької аудиторії газет і книг [18, с.403^404].
Інтенсивного розвитку соціологія масової комунікації почала набувати у 70-
80-ті роки XX ст. Вона сприйняла досягнення традиційних підходів та інно-
вацій, теоретично орієнтуючись на марксистський аналіз, де мас-медіа роз-
глядаються у системі ідеологічних інститутів домінуючих класів, які з їх до-
помогою "регулюють виробництво та розподіл думок свого часу" (К. Маркс).
Серед відомих вітчизняних дослідників цього напряму А. Алексеев,
Б. Грушин, В. Конецька, В. Коробейников, Н. Костенко, М. Лауриетін,
М. Назаров, Г. Почепцов, Є. Прохоров, В. Терин, Б. Фірсов та ін.

Завершуючи короткий огляд розвитку соціології масової комунікації,
представлений парадигмами та концепціями, що спираються на різні
методологічні засади, варто погодитись з відсутністю перспектив для ство-
рення "універсальної теоретичної концепції" на основі їх синтезу, що не
виключає, однак, можливості їх взаємодоповнення [22, с 171]. Аналіз тен-
денцій розвитку сучасної соціології масової комунікації підтверджує тен-
денцію наростання досліджень, в яких феномен масової комунікації роз-
глядається в контексті комунікативних аспектів соціальної організації за-
галом. Тематика досліджень все частіше зміщується від спостереження
за функціями масової комунікації по обслуговуванню взаємодії соціаль-
них структур і суб'єктів до розуміння комунікації як найрелевантнішої
форми і сенсу такої соціальної взаємодії.

14.3. Масова комунікація як соціальна система

Розгляд масової комунікації як соціальної системи відповідає структур-
но-функціональній традиції соціологічного аналізу, в рамках якого цей со-
ціальний феномен досліджувався відомими американськими соціологами
Р. Мертоном, П. Лазерфельдом і Г. Лассвеллом. В організації соціального
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життя суспільства, яке розуміється як система взаємозалежних систем та
підсистем, система масової комунікації сприяє підтриманню більш-менш
адекватної картини життя суспільства, соціального оточення людей. У ме-
ханізмі "соціального зчеплення" взаємодіють дві основні складові: 1) по-
треби суспільства різного рівня — спільноти, групи, індивіда та 2) "відгук"
на відповідні вимоги, реалізація потреб прямо чи опосередковано засо-
бами масової комунікації [17, с.14-15].

Отже, структурно-функціональне бачення масової комунікації трактує
її як підсистему, що самоуправляється та самокоригується, діючи в конкрет-
них політичних та інституціональних умовах. Масова комунікація при цьому
досліджується насамперед як один із засобів підтримки функціонування
суспільства загалом, ніж як джерело, що сприяє соціальним змінам.

Одним із перших, хто представив масову комунікацію як соціальну сис-
тему, був Мелвін Де Флюер [10, с.223]. Орієнтуючись на взаємовідносини,
що складаються між змістом продукції мас-медіа та смаками аудиторії, він
визначив базовою умовою функціонування цієї системи фінансування її
персоналу рекламодавцями відповідно до виборів масових груп аудиторії.
Соціальна система масової комунікації, за його баченням, складається з
найважливіших елементів — рольових підсистем: 1) аудиторії, диферен-
ційованої за смаками, освітою, віком та ін.; 2) соціальних організацій, що
створюють і розповсюджують зміст масової комунікації та досліджують
аудиторію, а також рекламних агентств; 3) спонсорів і рекламодавців.

Крім цього, виділяється підсистема соціального контролю, до якої вхо-
дять: сукупність законодавчих органів різного рівня; агентства з контролю
за виконанням нормативних актів; самодіяльні асоціації, що сприяють
контролю. Ключовим моментом функціонування системи за Флюером є
забезпечення аудиторії розважальним змістом, де необхідним є такий зміст,
що задовольнятиме потреби якнайбільшої аудиторії. Цим мотивуються
представники аудиторії до виконання ролей відповідно до потреб систе-
ми загалом. Таким чином, стає можливою підтримка рівноваги у системі.

Щодо змісту масової комунікації для підтримки функціонування сис-
теми необхідно, щоб зміст комунікації відповідав таким умовам:

1. Матеріали масової комунікації повинні викликати зацікавленість ауди-
торії та сприяти переконанню в необхідності купівлі різнобічних товарів.

2. Матеріали мають подаватись у межах традицій, моральних норм і
стандартів, що склалися, щоб позбавити виробників від небажаних санк-
цій щодо матеріалів з боку регулюючого компоненту системи.

Практика засвідчує, що орієнтація на найбільшу аудиторію частіше
означає орієнтацію на масові, невимогливі смаки споживачів. У таких
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передачах акцент робиться на спрощеному гуморі, банальних мелодра-
мах та подіях, а нерідко — на демонстрації насильства та жорстокості.
Поряд з цим сучасна система масової комунікації може бути представле-
на як взаємодія таких основних елементів.

1. Соціальні інститути масової комунікації (видавці), до яких нале-
жать преса, радіо, телебачення та нові сучасні канали масової комунікації,
їм притаманні всі специфічні ознаки соціального інституту [21, с 148-150]:
сталість організаційних форм, орієнтованість на розв'язання таких важли-
вих соціальних проблем, як створення адекватної картини життя суспіль-
ства, соціального оточення людей. За своїм культурним статусом масова
комунікація виступає відтворювачем та поширювачем культурних зразків
повсякденної поведінки, підтверджуючи свою культурну легітимність.

2. Соціальні організаціїмасової комунікаціїXкомутатор), які охоплю-
ють редакції та видавництва центрального, регіонального та місцевого
рівнів. Вони об'єднують на організаційно-управлінських засадах групи
людей, які пов'язані з виробництвом та розповсюдженням змісту масової
комунікації, координуючи та спрямовуючи їхні дії за допомогою певних
засобів управління людьми, регулюючи у такий спосіб і сам процес масо-
вої комунікації.

3. Соціальні спільноти та групи масової комунікації, які об'єднують
споживачів послуг масової комунікації (аудиторію), власників засобів ма-
сової комунікації (спонсорів, інвесторів), менеджерів, редакторів, корес-
пондентів, технічних працівників засобів масової комунікації. Диферен-
ціюючись за місцем і роллю у процесі масової комунікації, ці соціальні
спільноти і групи представляють різноманітні потреби у сфері масової
комунікації, формуючи тим самим співвідношення попиту та пропозиції
на ринку послуг масової комунікації.

Через взаємодію між структурними елементами система масової ко-
мунікації реалізує свої основні функції, які можна згрупувати за такими
рівнями: 1) рівень соціуму та 2) рівень індивіда [14].

"Нарівні соціуму здійснюються наступні функції масової комунікації:
1. Інформаційна — інформація про події та умови життя в суспільстві

і світі; інформаційне забезпечення інноваційних процесів.
2. Соціального зв 'язку — коментування та інтерпретація того, що відбу-

вається; підтримка існуючих норм і владних відносин; соціалізація; координа-
ція різноспрямованої соціальної активності; формування громадської думки.

3. Забезпечення спадкоємності — подання зразків домінуючої куль-
тури; забезпечення "пізнавання" субкультур, нових культурних напрямів;
підтримки спільності соціальних цінностей.
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4. Рекреативна — повернення можливостей для відпочинку та роз-
ваг; зниження соціальної напруженості.

5. Мобілізації— організація компаній у зв'язку з актуальними цілями
в політиці, економіці, соціальній сфері.

На індивідуальному рівні здійснюються такі функції масової комунікації:
1. Інформаційна — споживання інформації про події та умови життя

безпосереднього оточення, суспільства, світу загалом; задоволення спі-
льних інтересів і цікавості; навчання та самоосвіта; пошук порад, необ-
хідної інформації для прийняття рішень.

2. Особистішої ідентифікації—підкріплення індивідуальних цінно-
стей; отримання відомостей про моделі поведінки; ідентифікація з цінно-
стями інших; досягнення розуміння самого себе.

3. Інтеграції та соціального спілкування — розуміння становища ін-
шого, співпереживання; формування основи для діалогу, соціального спіл-
кування; допомога в реалізації соціальних ролей; можливість спілкування
із сім'єю, друзями, оточуючими.

4. Розваги — емоційна розрядка; заповнення вільного часу; ескапізм,
втеча від проблем; отримання естетичної насолоди; сексуальне збудження.

Зазначимо, що випадки невідповідності між функціями суспільного
та індивідуального рівнів можуть викликати так звану дисфункцію масо-
вої комунікації, що виявляється у викривленні форм прояву відповідних
функцій: інформаційна функція перетворюється в дезінформацію, функ-
ція розваг — у функцію "контролю свідомості" і тому подібне.

У структурно-функціональному підході по суті пропонується універ-
сальна методологічна мова описання системи взаємовідносин "масова
комунікація — суспільство", що дає змогу представити основні види ак-
тивності масової комунікації в контексті інших соціальних процесів та
елементів соціальної структури. Водночас масова комунікація розгляда-
ється в ракурсі інших дослідницьких традицій: концепції ідеології та ме-
тодології аналізу масової комунікації; семіологічного підходу; критичної
традиції аналізу і традиції постмодерністської перспективи [17, с.14-62].

[ДЗІ3 Резюме

1. Соціологія масової комунікації — це спеціальна соціологічна теорія,
що досліджує масову комунікацію як складне соціальне явище (соціаль-
ний феномен), а також закономірності його функціонування у суспільст-
ві, тенденції та прояви взаємодії з іншими елементами суспільства.

2. Об'єктом дослідження соціології масової комунікації є соціальний
феномен масової комунікації, а предметом — спеціальні соціальні
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взаємовідносини, що виникають між учасниками масової комунікації
та зумовлюються їхнім соціальними статусами і ролями в системі ма-
сової комунікації.

3. Роль і місце соціології масової комунікації в суспільстві визначається
такими функціями: регулятивною, виховною, власне комунікативною,
соціально-організаційною, інформаційною, освітньою, пізнавальною,
соціалізаційною, соціального захисту, соціального контролю, соціаль-
ної взаємодії, управлінською та прогностичною.

4. До основних категорій та понять соціології масової комунікації належать:
масова комунікація, масова інформація, засоби масової комунікації,
аудиторія масової комунікації, соціальні інститути та соціальні органі-
зації масової комунікації, комунікатор, ефекти масової комунікації.

5. Методи дослідження масової комунікації, диференційовані за етапами:
1) збору і систематизації матеріалу — опитування, експертних оцінок,
лабораторних та польових експериментів, спостереження; 2) обробки
та інтерпретації результатів — кореляційного, факторного, детерміна-
ційного та латентно-структурного аналізу, а також методу імплікацій-
них шкал і контент-аналізу; 3) завершального етапу — методи тесту-
вання та шкалювання.

6. Виникнення соціології масової комунікації пов'язують з ім'ям М. Вебера
та його статтею "До соціології преси" (1910р.). Подальший розвиток цієї
дисципліни характеризується появою теорій, в яких співіснують, набува-
ють більшої чи меншої ваги дві головні ідеї: тотального та прямого впли-
ву або часткового та опосередкованого впливу мас-медіа на аудиторію.

7. Масова комунікація може розглядатись як соціальна система, основни-
ми елементами якої є: соціальні спільноти і групи учасників масової
комунікації; соціальні організації та соціальні інститути масової ко-
мунікації. Взаємодія елементів дає змогу системі масової комунікації
здійснювати свої функції на рівні соціуму та індивідуальному рівні.
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Розділ 15. СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Р5ІГІ В результаті вивчення цього розділу

Ви повинні вміти:

/ розкривати сутність і зміст соціології управ-
ління як науки;
/ визначати предмет та об'єкт соціології управ-
ління;
/• показувати взаємозв'язок соціології управ-
ління з іншими спеціальними соціологічними
теоріями;
/ відтворити етапи становлення та шляхи розвит-
ку соціології управління;
У характеризувати технологію та механізм здійснен-
ня процесу управління соціальними угрупованнями.

15.1. Соціологія управління як наука:
предмет, об'єкт, сутність та зміст

Соціологія управління — спеціальна соціологічна теорія, яка вивчає
закономірності, засоби, форми та методи цілеспрямованого впливу на
соціальні відносини й процеси, що відбуваються в суспільстві та його
підсистемах з метою впорядкування, підтримки, збереження його опти-
мального функціонування й розвитку або зміни, переведення до іншого
стану. Соціологія управління досліджує також природу управлінських
відносин, з'ясовує соціальні цілі управління з погляду соціальних крите-
ріїв, відповідності їх інтересам тих, ким управляють, аналізує соціальні
наслідки управлінських рішень і дій.

Вона вивчає також проблеми організації процесів управління, весь
комплекс питань добору, розстановки, навчання та виховання управлін-
ських кадрів, міжособистісних стосунків працівників апарату управління
під час виконання ними управлінських функцій. Крім того, соціологія
управління аналізує специфіку потреб та інтересів управлінців-менедже-
рів як окремої соціально-професійної групи, особливості їхньої моралі,
традицій, звичаїв, культури, виховання, засоби формування та форми про-
яву таких соціальних якостей особистостей, як дисципліна, відповідаль-
ність, сумлінність тощо.
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Відповідні явища в соціології управління розглядаються не просто як
індивідуальні риси людини, а як відображення певних соціальних відно-
син, що виникають у процесі управління та управлінської діяльності.

Таким чином, соціологія управління, як і будь-яка інша спеціальна
соціологічна теорія, має свій предмет та об'єкт дослідження.

Об'єктом соціології управління виступають різноманітні соціальні
системи (групи, угруповання, організації, об'єднання, спільноти, суспі-
льство в цілому), їх підсистеми та ланки, що створюються в суспільстві
для досягнення певної мети та розв'язання певних завдань.

Предметом цієї соціологічної теорії виступають управлінські відно-
сини, управлінські процеси і властивості суб'єктів управління різних рів-
нів управлінської ієрархії, а також закономірності, особливості, умови,
форми, функції та методи їх управлінської діяльності.

Серед фундаментальних категорій соціології управління виокремлю-
ють "соціальне управління " та "управління соціальними процесами ", які
майже однозначно трактуються в науковій і методичній літературі. Однак
їх неоднозначність полягає лише в тому, що поняття "соціальне управлін-
ня" визначає весь комплекс цілеспрямованого регулювання соціальної
сфери, суспільних відносин, соціальної діяльності людей, а поняття "управ-
ління соціальними процесами" підкреслює аспект диференціації, тобто
виокремлення конкретних процесів, які підлягають управлінському впливу
відповідно до специфіки кожного з них.

Соціальне управління — один з основних типів управління, функція якого
полягає в забезпеченні реалізації потреб розвитку суспільства та його під-
систем. До наизагальніших властивостей соціального управління належать,
по-перше, наявність людини як суб'єкта та об'єкта управління, як первинно-
го елемента соціальної системи; по-друге, застосування цілеспрямованого,
свідомого впливу на різні спільноти людей, соціальні групи, організації,
колективи тощо для координації та узгодження їхньої діяльності в процесі
вирішення загальногосподарських і суспільних завдань з метою формуван-
ня й відтворення відповідних умов, що сприяють розвитку людини як особис-
тості; по-третє, забезпечення функціонування і розвитку будь-якої соціаль-
ної системи при збереженні її основних якісних параметрів [21, с.512].

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку українського суспіль-
ства головною функцією соціального управління є розробка та здійснен-
ня соціальної політики, спрямованої на підвищення матеріального і куль-
турного рівня життя різних верств населення, на подолання величезного
розриву щодо якості життя між так званими новими українцями і групами
населення, що перебувають за межею бідності, на забезпечення робочими
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місцями всіх громадян, які бажають працювати, на створення ефективної
системи охорони здоров'я, освіти, підтримки малозабезпечених верств
населення, здійснення заходів щодо боротьби зі злочинністю, запобіган-
ня соціальним, політичним і міжнародним конфліктам.

Отже, соціологія управління досліджує не лише зміст і функції, а й
механізми і технології соціального управління (управління конкретними
соціальними процесами) з метою виявлення можливостей його вдоскона-
лення та оптимізації відповідно тих цілей і завдань, що виробляються в
суспільстві (та його підсистемах) як щодо ближчих, так і більш далеких
перспектив його розвитку.

Соціологія управління близька за проблематикою до таких розділів
соціологічної науки, як соціологія організацій, соціологія праці, соціоло-
гія права, соціологія моралі, соціологія масових комунікацій, соціологія
політики, соціологія економіки, соціальне планування, соціальне прогно-
зування, соціальне проектування, а також вона досліджує різноманітні
проблеми, пов'язані з управлінням в різних сферах і видах людської діяль-
ності. Тому дослідження в цих та інших розділах соціологічного знання
доповнюють соціологію управління своїми результатами, що, безумовно,
позитивно впливає на підвищення ефективності соціального управління
щодо різних сфер діяльності та рівнів соціальної організації суспільства.

Необхідно наголосити, що феномен управління, який спостерігається
в системах різного класу (соціальних, біологічних, технічних), є предме-
том теоретичного пізнання спеціалістів багатьох галузей наукового знан-
ня. Глибинні основи управління були виявлені кібернетикою, яка харак-
теризує управління як здатність складних динамічних систем здійснюва-
ти структурну та функціональну перебудову відповідно до змін в умовах
внутрішнього й зовнішнього середовища їх (систем) існування. Така пе-
ребудова відбувається на основі інформації про "збурення", що йде як від
самої системи, так і від навколишнього середовища. Управління підтри-
мує корисні "збурення", чинить опір шкідливим, залишаючи поза увагою
впливи, що не мають для системи істотного значення.

Загалом управління є функцією будь-якої системи, а його головна влас-
тивість — це життєзабезпечення системи. Іноді й саме управління тлума-
чать як процес реалізації функцій. Отже, управління найсильніше та най-
нерозривніше пов'язане з природою системи, підпорядковане законам її
функціонування та розвитку, залежить від умов, в яких ця система існує.
Завдяки управлінню система поряд із забезпеченням своєї цілісності опти-
мізує своє функціонування, приводячи його у відповідність до об'єктив-
них закономірностей, що характеризують якісну визначеність конкретного
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системного утворення. Процес управління пов'язаний з обміном інфор-
мацією та енергією між регулюючим і регульованим компонентами, які є
обов'язковими для всіх саморегульованих систем — біологічних, соціаль-
них, технічних.

Управління виникає принаймні з двох обставин. По-перше, коли в регу-
люючій підсистемі подано кілька варіантів виконання одного з окремих
процесів сукупного циклу відтворення цієї системи. Отже, управління ви-
никає там, де є проблема вибору. По-друге, коли між регулюючою і регу-
льованою підсистемами існує особлива форма зворотного зв'язку, яка дає
змогу регулюючій підсистемі "оцінити" стан регульованої підсистеми і за-
лежно від результату оцінювання заблокувати всі, крім одною, варіанти
виконання певного процесу. Управління, таким чином, виступає як процес
нормування, що забезпечує стійкість розвитку системи, її рівновагу, гаран-
тію запобігання потрясінням і катаклізмам.

Проте коли йдеться про соціальне управління, не можна обмежитися
лише висновками кібернетики, використанням її принципів та методів.
Соціальне управління має справу з проблемами і процесами, що безпосе-
редньо пов'язані з інтересами й потребами як окремих людей, так і ма-
лих та великих соціальних груп. Це означає, що лише за умови, коли з'я-
совано якісну характеристику соціального організму, виявлено закони його
функціонування і розвитку, встановлено, що слід розуміти під умовами
його існування і специфікою відносин, які складаються між ним і середо-
вищем, відкриваються перспективи для з'ясування, за рахунок яких сил
конкретне суспільство, або будь-яка соціальна організація забезпечують
свої цілісність, життєздатність та саморозвиток, і яке значення в цьому
забезпеченні відіграють механізми управління.

Виходячи з потреб суспільства соціальне управління визначає, по-пер-
ше, шляхи розвитку суспільства у заданому напрямку, тобто виробляє цілі.
По-друге, соціальне управління здійснює теоретичне і практичне забез-
печення способів досягнення очікуваного результату, організацію і коор-
динацію діяльності людей, її узгодження за допомогою відповідних дій.
Для збереження своєї цілісності суспільство створює необхідні для цього
механізми. Першим таким механізмом стала держава з властивими їй атри-
бутами влади. У суспільстві регулююча підсистема — це суб'єкт управ-
ління, а регульована підсистема — об'єкт управління. Тому управління
тут набирає вигляду впливу суб'єкта управління на об'єкт управління за-
ради досягнення певної мети. Управління, крім того, постає як специфіч-
на соціальна діяльність, спрямована на розвиток соціальної системи в
цілому, на регулювання взаємодії усіх її компонентів. У такому широкому
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розумінні об'єктом цієї діяльності виступає система суспільних відно-
син, а не окремі процеси — економічні, соціальні, енергетичні, біологіч-
ні тощо. Головним завданням соціального управління таким чином є до-
сягнення відповідності суб'єктивної діяльності людей вимогам об'єктив-
них законів суспільного розвитку, забезпечення збалансованого функціо-
нування та розвитку соціального організму.

Зміст поняття "соціальнеуправління" може трактуватись і вужче. У цьому
разі ми визначаємо специфіку управління соціальними групами, а також від-
носинами всередині різних людських спільнот, вивчаємо особливості
регулювання міжособистісних стосунків, наприклад у трудовому колекти-
ві, простежуємо процес формування потреб, інтересів, мотивів діяльності
та поведінки людей. Соціальне управління — це не просто управлінський
вплив, що здійснюється на основі необхідної інформації, а насамперед по-
літична діяльність, спрямована на врегулювання суспільних процесів.

Однак усе суспільне життя не можна зробити повністю соціально ре-
гульованим. Поряд зі свідомим управлінням у суспільстві завжди було сти-
хійне управління, або, інакше кажучи, були стихійні регулятори суспіль-
них процесів. Стихійне управління — це процеси, що виникають спон-
танно, поза свідомою діяльністю людей і впливають на хід та результати
цілеспрямованих людських дій. Люди не можуть відвернути стихійного
розвитку подій, але можуть передбачити їх появу та пристосуватися до
них. Стихійне управління не слід розглядати лише як щось негативне.
Деякі види стихійного регулювання (наприклад, ринок) мають величез-
ний самоорганізуючий потенціал. У соціально і економічно розвинених
державах межі стихійного регулювання постійно звужуються. Пізнаючи
напрями, в яких розгортаються ті чи інші процеси під впливом стихійних
регуляторів, люди намагаються досягти своєї мети за допомогою важелів
свідомого управління, значення яких дуже велике.

Таким чином, управління, виконуючи функцію узгодження, забезпе-
чуючи взаємозв'язок і взаємодію між різними частинами єдиного цілого,
значною мірою визначає результативність спільних дій, породжує нову
продуктивну силу, яка істотно відрізняється від простої арифметичної суми
її складових, — силу системності, єдність і спрямованість дій.

Управління як специфічний засіб організації має ряд характерних особ-
ливостей. По-перше, як вже було зазначено, управління повністю зале-
жить від системи, що зумовлює не тільки його природу, а й цілеспрямо-
ваність. Друга особливість полягає в тому, що керівний вплив має, як
правило, значну енергію (один телефонний дзвінок може привести в дію
величезні потоки ресурсів, інформації, енергії, тисячі людей забезпечують
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виконання розпорядження чи наказу міністра та ін.)- Третя особливість
полягає в тому, що центр управління може перебувати далеко від керова-
ного об'єкта, тобто джерело керівного впливу перебуває поза межами
об'єкта управління. Так, міністерство спрямовує управлінський вплив на
підпорядковані йому галузеві об'єкти, обласний центр — на райони і т.ін.
Тим часом організації, підприємства мають і власний орган управління
(правління, дирекція, ректорат), який здійснює безпосереднє управління
цією організацією. Інакше кажучи, підсистема, що управляє, і підсисте-
ма, якою управляють, виступають як дві взаємопов'язані частини однієї
організаційної системи. Такий процес управління має назву самоуправ-
ління, або самоврядування. У такому розумінні, по-перше, суспільство
загалом є соціальною системою, яка саморегулюється або є самовряд-
ною. Самоврядними системами, або системами, які саморегулюються, є
підприємства, фірми, міста, регіони, державні установи, будь-які громадсь-
кі організації, вузи тощо.

У суспільстві відбуваються також процеси управління, які не санкціо-
нує жодний керівний орган. Наприклад, національні традиції, які тисячо-
літтями регулюють поведінку великих груп людей. У цьому випадку має-
мо справу зі стихійними, спонтанними процесами соціального управління
— процесами саморегулювання, які здійснюються в суспільстві у зв'язку
з дією загальнолюдських цінностей, норм моралі, ідеалів кожного конкрет-
ного суспільства.

Процеси соціального саморегулювання відбуваються не лише у масш-
табах суспільства. Вони існують на рівні первинних колективів, де велику
роль відіграють звички, групові норми, цінності, громадська думка, які
називають організаційною культурою. Названі фактори справляють знач-
ний вплив на свідомість і поведінку членів колективу. Продуктами саморе-
гулювання є асоціативні, неформальні організації, що виникають на основі
внутрішньої, неофіційної системи зв'язків і норм. Зрозуміло, все це має
надзвичайно важливе значення в управлінській практиці [15, с. 10—11].

Тому в управлінні слід брати до уваги всю сукупність факторів, різні
аспекти, спиратися на комплексний підхід. У цьому зв'язку можна гово-
рити про різні теорії, наприклад про теорію управління виробництвом,
теорію державного управління і т. ін. Водночас усі ці теорії слід розгляда-
ти як соціальні, бо всі вони стосуються управління суспільством, управ-
ління людьми.

При соціологічному підході зв'язки і взаємодії людей у процесах орга-
нізації їхнього спільного життя розглядаються у власному значенні соціаль-
ного — потреб та інтересів, становища, місця та ролі людини в суспільстві
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та в управлінському процесі [19, с.13]. З огляду на сучасні проблеми дуже
важливо вивчити механізм формування та становлення нових економіч-
них відносин, які, як відомо, породжують нову соціальну структуру сус-
пільства: виникають нові соціальні групи, верстви, прошарки, зникають
з історичної сцени соціальні спільноти, які донедавна мали велику вагу в
соціально-економічному житті суспільства (наприклад, колгоспне селян-
ство). Державна власність перестає бути монопольною. Започатковуєть-
ся народження "середнього класу". Нові соціальні верстви (підприємці,
бізнесмени) активно демонструють незвичні для більшості членів суспі-
льства моделі поведінки та мислення.

У цих умовах досягнення суспільства можуть базуватися тільки на та-
кій системі соціального управління, яка орієнтуватиметься не лише на
економічне зростання, а й на врахування того мотиваційного механізму,
який є рушійною силою соціальної поведінки людини в ситуації відсут-
ності примусу, директив, нормативного регулювання тощо. Нові цінності,
нова розстановка ресурсів, новий життєвий менталітет — все це безпо-
середньо входить у коло інтересів соціології управління з метою надання
суспільству стійкості, стабільності, підтримки основних параметрів його
життєдіяльності, необхідної спрямованості його розвитку. Ускладненість,
невизначеність багатьох економічних та політичних процесів сьогодення
не тільки не применшують ролі й можливостей управління, а навпаки,
потребують його піднесення на більш вищий рівень. Теоретики і практики
управління дедалі більше усвідомлюють, що складним організаційним
системам не можна нав'язувати шляхи їх розвитку без урахування внут-
рішніх тенденцій їх існування. Управління поступово позбавляється спроб
сліпого втручання в соціальні відносини і процеси, наближаючись до ви-
знання особливого значення таких явищ, як нова мотивація, нові форми
власності, нові, більш гнучкі методи керівництва суспільством і всіма його
підсистемами та сферами, насамперед економічною.

15.2. Ґенеза та еволюція соціології управління

Управління виникає і стає потрібним тоді, коли різко ускладнюють-
ся економічні, політичні, соціальні й духовні процеси, і там, де з'явля-
ється потреба в кооперації, у поєднанні різних суспільних елементів,
узгодженні дій окремих частин, індивідів тощо. Чим більш розвиненим
є суспільство, чим більш розвинений у ньому розподіл праці, тим біль-
шою є потреба в соціології управління, бо управління — це діяльність,
спрямована на реалізацію свідомо артикульованого інтересу. Загальний
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інтерес виступає у вигляді держави — знаряддя, яке не тільки усвідом-
лює інтереси панівного класу, а й захищає їх. Адже управління в суспіль-
стві здійснює економічно панівний клас.Управління завжди грунтуєть-
ся на владі, тобто силі, яка примушує одну сторону підкорятися волі
іншої сторони.

Таким чином, управління є формою реалізації суспільної влади (авто-
ритет, традиції, харизма теж є способом впливу на людей, але в них від-
сутнє цілепокладання свідомого впливу, а відтак і соціальне управління).

Слід зазначити, що мистецтво управління як комплекс особливих
здібностей ефективного застосування нагромадженого досвіду в прак-
тичній діяльності, склалося ще тоді, коли межі світу мистецтва і науки
не були досить чітко усвідомлені. Мистецтво управління формувалося
протягом усього історичного періоду розвитку людства, що, як відомо,
налічує кілька тисячоліть. Виникнення управління пов'язують із зарод-
женням писемності в стародавньому Шумері, що спричинило створен-
ня особливого прошарку "жерців-бізнесменів", які успішно виконували
релігійно-комерційні та торговельні операції. В наступні тисячоліття
розвиток управлінського мистецтва відбувався як у сфері управління
державними та суспільними справами, так і в сфері управління госпо-
дарством. Вже тоді філософи сперечалися про переваги різних форм
управління, про те, є управління наукою чи мистецтвом, а також порушу-
вали питання про розумне управління (Платон, Конфуцій, Мейцзи та ін.)
(див. рис.15.1).

Однак управління як сфера людського знання відокремилась в само-
стійну наукову галузь лише наприкінці XIX ст. Протягом більше як віко-
вої історії наука соціального управління розроблює теорію, змістом якої
є закони і закономірності, принципи, функції, форми й методи цілеспря-
мованого й ефективного управління діяльністю людей.

Необхідно підкреслити, що перші праці, в яких було зроблено спробу
наукового узагальнення нагромадженого досвіду та формування основ
наукового управління, з'явились наприкінці XIX — початку XX ст. Це
було відповіддю на потреби індустріального промислового розвитку, який
дедалі більше набував таких специфічних рис, як масове виробництво і
масовий збут товарів і послуг, орієнтація на ринки більшого обсягу та
великомасштабну організацію у формі міцних корпорацій та акціонер-
них товариств. Підприємства-гіганти відчували гостру потребу в раціо-
нальній організації виробництва й праці, чіткій і взаємопов'язаній роботі
всіх підрозділів та служб, керівників і виконавців щодо науково обґрун-
тованих принципів, норм і стандартів.
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Рис. 15.1. Еволюція форм і концепцій соціального управління

У своєму розвитку соціологічна теорія управління пройшла декілька
етапів:

• класичний, або раціоналістичний, напрямок, найтиповішими для
якого є школа наукової організації праці, або наукового менеджменту
Ф. Тейлора; адміністративна, або класична школа управління А. Файоля;
теорія ідеальної бюрократії М. Вебера;
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• соціально-психологічний, або гуманістичний, напрямок, для якого
найхарактернішими є теорія людських відносин Е. Мейо; теорія "X" і
"У" Д. Мак-Грегора; теорія стилів управління К. Левіна та багато інших;

• системний, або методичний, напрямок, який об'єднує як класич-
ну і соціально-психологічну школи, так і численні прикладні концепції,
теорії та розробки на основі кількісних методів, тобто методів точних
наук (кібернетики, математики), з широким використанням комп'ютер-
них технологій і програмного моделювання.

З виникненням цього напрямку відбувся остаточний перехід у розу-
мінні проблем управління від суто інженерного підходу до соціологічно-
го, в центрі уваги якого перебуває перш за все людина з ЇЇ потребами,
інтересами та цінностями. Значний внесок у розробку проблем управ-
ління суспільством та різними його сферами зробили А. С'міт, А. Файоль,
М. Вебер, В. Зомбарт, Д. Кейнс, Й. Шумпетер, О. Богданов, В. Афанасьев,
С.Булгаков, М. Туган-Барановський, М. Лосський, II. Друкер, Г. Саймон,
Ч. Барнард та багато інших як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників
[29, с.53-112].

Даючи стислу характеристику генезису та еволюційного розвитку за-
гальної соціологічної теорії управління, необхідно зазначити, що найбільш
чітких обрисів вона набула на початку століпя в концепціях "наукового
управління" Ф. Тейлора, "ідеальної бюрократії" М. Вебера та "науки ад-
міністрування" А. Файоля. Спочатку її розвиток йшов шляхом жорсткого
раціоналізму в управлінні. Однак технократичні ілюзії стали розвіювати-
ся вже в 30-ті роки XX ст., коли стало зрозуміло, що в багатьох випадках
жорсткий раціоналізм не є кращим шляхом підвищення ефективності ді-
яльності людей і організацій.

Тому раціоналізм в соціологічній теорії управління став поступатися
місцем іншому підходу, чи напрямку — поведінковому, що грунтується
на знаннях фундаментальних положень соціології та психології щодо
суб'єктів господарської діяльності. Завдяки цим знанням стало можли-
вим поглиблене розуміння реальної суті управління як в організаціях, так
і в ширших соціальних системах. З'явились такі поняття, як участь пра-
цівників в управлінні, лідерство, імідж керівника, особисте зростання
тощо. Набуло права громадянства і саме поняття "особистість в організа-
ції". Одне слово, "засумувавши" за живою людиною та побачивши мож-
ливість безпосереднього звернення до неї, управління почало соціологізу-
ватися, а соціологія — спеціалізуватися. Отже, соціологія була не тільки
сприйнята наукою управління, а й почала розглядатися як необхідна скла-
дова цієї науки.
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Поряд з цим активне використання в соціології управління системного
підходу зумовило подальше ускладнення сфери управлінського знання.
Зокрема, більш поглиблено почали досліджуватись організації як соціальні
системи, що активно взаємодіють як із зовнішнім, так і внутрішнім сере-
довищем. При цьому було встановлено, що залежно від типу середовища
можуть ефективно функціонувати як бюрократичні, так і дебюрократичні
системи управління.

Саме з цим було пов'язане виникнення на рубежі 70-х років XX ст.
ідеї "ситуаційного підходу" до управління соціальними системами. Мож-
на вважати, що саме ця ідея немовби "примирила" між собою представ-
ників раціоналістичного та поведінкового підходів в управлінні соціаль-
ними організаціями.

Подальший розвиток соціологічної теорії управління у 80-х роках XX
ст. логічно привів до усвідомлення великого значення "організаційної
культури" як важливої характеристики, що інтегрує в собі усі особливос-
ті підприємства (організації) — і системні, і поведінкові, і соціокультур-
ні. Це, врешті-решт, значно посилює гуманістичний компонент в управ-
лінні, спирається на людський потенціал як керівників, так і підлеглих.

Сьогодні, у XXI ст., цей напрям соціологічної науки з управління на-
був подальшого розвитку. У зв'язку з цим простежуються такі тенденції в
розвитку соціології наукового управління:

1) інтернаціоналізація соціологічного управлінського знання, зумовлена
виникненням інтеграційних структур (насамперед міжнародних інформаційних
систем), зростанням конкуренції та взаємозалежності у світовій економіці;

2) дедалі більше відчувається повернення соціологічної теорії управ-
ління до "здорового глузду". Адже систематизований "здоровий глузд", що
грунтується на висновках соціології, психології, науки про організаційні
зміни, має не тільки практичний, а й світоглядний характер (як певна сис-
тема цінностей), даючи змогу як індивідам, так і соціальним спільнотам
краще адаптуватися до відповідних змін у соціальному середовищі. Остан-
нє особливо важливе для українського суспільства, оскільки в умовах його
реформування проблема полягає не в тому, як робити, а в тому, що робити.

15.3. Технологічні засади соціології управління

Соціологічна теорія управління виявляє певні закономірності, що ви-
значають важливі складові компоненти самого процесу управління. їх мо-
жна поділити на дві групи. Перша група — це закономірності функціону-
вання і розвитку суб'єкта соціального управління, а друга — суттєві зв'язки
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між суб'єктом та об'єктом соціального управління. До проблем першої групи
належать взаємовплив особистих інтересів суб'єктів соціального управ-
ління; інтереси різних управлінських груп; соціальна відповідальність су-
б'єктів управління. До проблем другої групи належать відповідність інте-
ресів суб'єкта соціального управління інтересам об'єкта соціального
управління; цілісність впливу суб'єкта на об'єкт; рівні розвитку об'єкта
та суб'єкта соціального управління; відповідальність носіїв і виразників
інтересів об'єкта соціального управління тощо (див. рис.15.2).

Відхилення
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Рис. 15.2. Загальна схема процесу управління
Структура об'єкта управління, його соціальна природа визначають

побудову суб'єкта управління та структуру управлінських відносин, що
виникають при цьому. Суб'єктами управлінських відносин стають усі
співучасники управління незалежно від їхнього місця в структурі соціаль-
ної керуючої системи. Основними видами управлінських відносин є відно-
сини централізму й самостійності, субординації і координації, керівництва і
підлеглості, відповідальності, конкурентності, змагальності тощо. Окремі
види управлінських відносин органічно пов'язані між собою і лише в сукуп-
ності забезпечують функціонування й розвиток соціального управління.

Управлінські відносини — це особливий тип соціальних відносин, які
не можна звести до базисних або надбудовних чи техніко-економічних
відносин. У них містяться елементи і того, і другого, і третього. Бути за-
йнятим у сфері управління ще не означає бути керуючим, бо є суто управ-
лінська діяльність, виконавча діяльність і діяльність фахівців технічного
та допоміжного управлінського персоналу. В цьому контексті управління
може розглядатися як компонент будь-якої діяльності, суто управлінська
діяльність або діяльність у сфері управління. Усі три аспекти розгляду
управління взаємопов'язані, але нас цікавлять два останніх.

Розглянемо як ілюстрацію деякі процесуальні компоненти управління.
У предметній діяльності людини завжди наявне прогнозування як функція
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соціального управління, як її важлива складова частина. Прогнозування
майбутніх подій може розглядатись як компонент будь-якої діяльності, як
окрема самостійна діяльність з прогнозування і, нарешті, як діяльність у
сфері прогнозування. Аналогічно і контроль як функцію управління мож-
на розглядати як елемент будь- якої дії, як особливу діяльність і як діяль-
ність у контролюючих органах.

Тому із закономірностей соціологічної теорії управління випливає ряд
принципів діяльності суб 'єкта соціального управління, тобто вимог (пра-
вил) до нього стосовно організації своїх дій. Принципи соціального управ-
ління визначають формування потрібних якостей управлінських працівни-
ків, характерні риси їхнього стилю діяльності, способи оптимальної підго-
товки керівних та інших управлінських кадрів, раціональну організацію
управлінської праці. З реалізацією принципів утворюються інформаційні
зв'язки в системі соціального управління, розкриваються підходи до побу-
дови, вибору способів, форм, методів здійснення управлінського впливу.

Соціальне управління як процес має ряд важливих функцій. Насампе-
ред виокремлюють соціально-прогнозтичну, соціально-цільову, соціаль-
но-планувальну, соціально-організаційну, соціально-мотиваційну та со-
ціально-контрольну функції. Оскільки соціальне управління стосується
визначення цілей суспільного розвитку, обґрунтування та практичного за-
безпечення способів їхнього досягнення шляхом організації й коорди-
нації спільної діяльності людей, її узгодження за допомогою відповідних
нормативно-контрольних дій. Управління забезпечує в суспільстві еконо-
мічні, політичні, ідеологічні, духовні й соціальні зв'язки між людьми. Тому
за конкретним змістом вирізняють соціально-економічну, соціально-по-
літичну, соціально-духовну та власне соціальну функції. Вони охоплюють
усю сукупність соціальних відносин в суспільній системі.

Суть функцій соціологічної теорії управління полягає в тому, щоб цілі,
шляхи та засоби їх реалізації не суперечили одне одному, щоб забезпечи-
ти ефективне усунення соціальної напруженості, гармонізувати інтереси
різних соціальних груп і верств населення. Свого практичного втілення
функції соціального управління набувають у соціальному цілепокладан-
ні, суть якого полягає у наданні певної спрямованості процесу розвитку
суспільства, окремих його сфер.

Професійний розподіл праці людей зумовлює також виділення само-
стійних функцій управління, тобто функцій його апарату, які, звичайно,
об'єднуються поняттям "управлінська праця". У цій галузі праці не менш
динамічно, ніж в інших сферах відбувається процес диференціації, спеціа-
лізації, виділення нових форм та видів управлінської діяльності людей.
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При цьому управлінська праця пов'язана з реалізацією певної сукупності
функцій управління (прогнозування, планування, організація, мотивація,
контроль); діяльністю з підготовки рішень чи оцінки їх наслідків; діяль-
ністю з прийняття управлінських рішень.

В управлінському рішенні здійснюються функції, цілі та принципи соціо-
логії управління. Воно виступає засобом управлінського впливу, організо-
ваної взаємодії суб'єкта та об'єкта соціального управління, яка забезпе-
чується за допомогою відповідних методів управління. Можна виділити
соціологічні методи вироблення рішень (імітаційні моделі, "мочкова ата-
ка", дискусія, ділова гра та ін.), методи організації виконання рішень (ад-
міністративні, економічні, соціально-психологічні, або власне мотивація).
Усі вони застосовуються залежно від конкретної ситуації. Прийняття і здійс-
нення рішень включає вибір мети, способів її досягнення, самого рішення
та його виконання. Рішення завжди має часову характеристику, яка склада-
ється зі швидкості прийняття рішення, часу від прийняття рішення до
його виконання, а також часу від початку вивчення ситуації до вироблення
остаточного варіанту рішення. Від якості управлінських рішень залежить,
врешті-решт, здатність системи соціального управління мобілізувати свої
ресурси та можливості заради досягнення визначених цілей.

За критерієм використання можливостей можна дати оцінку і якості
соціального управління. Існує кілька можливостей — технічних, еконо-
мічних, організаційних, соціальних тощо. Оцінка та ефективне викорис-
тання можливостей, зусилля, спрямовані на їхнє зростання та розвиток,
значною мірою визначають продуктивність будь-якої сфери соціальної
людської діяльності. В управлінні особливе місце належить виявленню
взаємних впливів при реалізації всіх видів можливостей, а також аналізу
обставин, що зумовлюють їх взаємне проникнення. Так говорять про со-
ціально-економічні, організаційно-технічні, соціотехнічні та інші види
можливостей. Стає очевидним, що найбільш ефективні шляхи зростан-
ня, зокрема соціальних можливостей промислового підприємства, є в ін-
ших сферах, а саме економічній і організаційно-технічній.

Кожне суспільство (виробництво, організація) на певний час має де-
які граничні рівні можливостей, які визначають верхню межу того, що це
суспільство (виробництво, організація) може зробити за наявного рівня
розвитку, але не робить цього з певних причин. Частково це причини тех-
нологічного, інженерно-технічного або організаційного характеру, част-
ково — це наслідки дефектів системи соціального управління. Усунення
їх пов'язане насамперед з поліпшенням якості управління, зростанням
можливостей суспільства та його різних сфер.
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Таким чином, від якості і повноти використання можливостей зале-
жить ефективність досягнення управлінських цілей. З іншого боку, до-
сягнення всього розмаїття існуючих цілей є процесом зростання різних
видів можливостей. Тому коли ми хочемо оцінити виконання певної
функції, слід порівняти фактичні дії з тими, які повинні бути. Якщо роз-
глядати, наприклад, функцію прийняття рішень як невід'ємний обов'я-
зок керівника, з'являється можливість оцінювати виконання цієї функції
за її продукцією, тобто за ефективністю самих рішень. Такий підхід дає
змогу в кожному конкретному випадку визначити чіткі критерії діяльнос-
ті керівних осіб і підрозділів, наявність яких дає можливість оцінювати
якість виконання функцій цими особами й підрозділами виходячи з нада-
них їм повноважень.

Соціальне управління як процес має циклічний, відносно замкнутий
характер. Цей процес, взятий окремо, починається з постановки цілей,
завдань і завершується виконанням цих завдань, досягненням певного
результату. Таким чином, відбувається управлінський цикл, що становить
каркас соціально-управлінської технології. Потім на основі інформації
про результати (досягнення чи недосягнення мети) ставляться нові завдан-
ня, висувається нова мета. Один цикл замикається, починається новий.

Іншими словами, будь-яка соціально-управлінська технологія будується
на основі управлінського циклу і являє собою своєрідну єдність формалі-
зованих та неформалізованих дій. Основним тут є те, як знайти найефек-
тивніші шляхи трансформації наукового знання в соціально-управлінсь-
кі технології і в програми практичних дій людей, соціальних угруповань.
Виходячи з цього стандартизована схема соціально-управлінської техно-
логії у загальних рисах може виглядати так, як показано на рис. 15.3.

І процедура. Формування мети
Операції: діагноз, прогноз, формулювання кінцевої мети, стратегія дій,
визначення конкретних завдань

II процедура. Прийняття рішення
Операції: виявлення проблемної ситуації, обґрунтування варіантів дій,
вибір оптимального варіанту, затвердження рішення

III процедура. Організація дії
Операції: розподіл завдань між виконавцями, ідеологічне забезпечення
діяльності, координація та регулювання процесу виконання, контроль

IV процедура. Аналіз результатів
Операції: зіставлення запланованих та досягнутих результатів, визначення
нових проблемних ситуацій, попереднє формулювання нової мети

Рис.]5.З. Соціально-управлінська технологія
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Зазначимо, що складовими соціального управління як системи є такі
підсистеми: інформаційна; проектно-програмна; прогностична; планува-
льна; системно-організаційна підсистема опрацювання управлінських рі-
шень; підсистема коригування і наступного відтворення управлінського
циклу. Цей алгоритм пристосований до будь-якого рівня, виду чи типу
соціального управління. Для того щоб управляти (керувати), треба мати
інформацію про призначення, функції, стан можливостей соціальної сис-
теми. Маючи таку інформацію, керівна підсистема проектує, прогнозує,
програмує, чітко планує її функціонування на конкретний проміжок часу
з урахуванням реальних умов і можливостей. Щоб соціальна система
функціонувала в заданій програмі, її ланкам має постійно подаватися
команда (управлінські сигнали: рішення, накази, розпорядження). Щоб
під час виконання команд запобігти різним відхиленням, потрібен по-
стійний контроль за виконанням. В управлінському значенні контроль
— це професійна послуга, яку керівник повинен надавати своїм підлег-
лим. Це порівняння того, що є, з тим, що має бути. Такий контроль є
формою управлінської відповідальності, засобом запобігання втратам.
Контроль і аналіз функціонування соціальної системи уможливлюють
оперативно коригувати її діяльність, нагромаджувати інформацію для
нового проектування, програмування, прогнозування тощо.

Ефективність функціонування суспільних систем значною мірою ви-
значається наявністю надійного соціального прогнозу, тобто визначення
можливих станів об'єкта соціального управління в майбутньому на основі
тенденцій його розвитку в минулому і тепер. Такий прогноз характеризує
найбільш імовірний стан соціального об'єкта у разі збереження існуючих
тенденцій. Він може бути оперативним, коротко- та довготерміновим. У
соціальному прогнозуванні використовуються переважно три методи: екс-
пертиза, екстраполяція, моделювання. Слід наголосити на комплексному
значенні надійних, вірогідних соціальних прогнозів. Ці прогнози є осно-
вою прийняття управлінських рішень в усіх сферах суспільного життя.

Для розуміння сутності, можливостей і перспектив соціального управ-
ління як сфери людської діяльності вкрай важливим (поряд з розглядом
його суспільних функцій) є дослідження його "внутрішніх" закономірнос-
тей, що породжуються діяльністю людини як суб'єкта соціального управ-
ління. Виконавець, що виступає в ролі об'єкта соціального управління, зали-
шається суб'єктом здійснюваної ним діяльності. Так само, як інші соціальні
інститути, управління має свої "зведення" законів, норм, правил, профе-
сійних "таємниць", традицій, забобонів тощо. Так само, як і в інших соціаль-
них інститутах, в управлінні виникає чимало конфліктів між реальною та
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нормативною організаційною поведінкою. Реальна соціальна діяльність
людей завжди тією чи іншою мірою наближається до нормативного фор-
малізованого типу, але ніколи з ним не збігається. Тому будь-яка реальна
соціальна діяльність, в тому числі й управлінська, повинна розглядатись
як органічна єдність формалізованих і неформалізованих компонентів.

Соціологічний аналіз сфери управління дає можливість виявити гли-
бинні механізми управлінських і самоврядних процесів як суспільних
явищ, виявити і обгрунтувати ефективність демократичних принципів і
відносин між органами влади, управління та населенням країни, забезпе-
чити використання соціальних резервів, соціального потенціалу, соціаль-
них технологій, інноваційних засобів організації соціального управлін-
ня. Володіння концептуальним та методичним апаратом соціологічної
теорії управління стає сьогодні необхідним інструментом ефективної
професійної діяльності фахівців — державних службовців, управлінців,
керівників підприємств і установ, організаторів виробництва, а також
менеджерів різних ієрархічних рівнів нових господарських, підприєм-
ницьких та комерційних структур.

[Ш-Щ3 Р е з ю м е

1. Соціологія управління — це спеціальна соціологічна теорія, яка вивчає
закономірності, засоби, форми та методи цілеспрямованого впливу на
соціальні відносини і процеси, які відбуваються в суспільстві (та його
підсистемах) з метою впорядкування, підтримки, збереження його
оптимального функціонування й розвитку або зміни, переведення до
іншого стану.

2. Зміст соціології управління становлять дослідження соціальних ос-
нов управління, його функцій, принципів і законів, особливостей управ-
лінської діяльності і управлінських відносин, закономірностей їх роз-
витку й ефективності, об'єктивних і суб'єктивних умов і факторів їх
використання щодо різних рівнів соціальної організації суспільства.

3. Об'єктом соціології управління виступають різноманітні соціальні
системи (групи, угруповання, організації, об'єднання, спільноти тощо)
та їхні підсистеми, що виникають і створюються в суспільстві для до-
сягнення відповідної мети й вирішення визначених завдань.

4. Предметом соціології управління є управлінські відносини, процеси
управління і властивості суб'єктів соціального управління незалежно
від рівнів управлінської ієрархії, а також закономірності, особливості,
умови, форми, функції та методи їх управлінської діяльності.
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5. За своєю проблематикою соціологія управління тісно переплітається
з такими розділами соціологічної науки, як соціологія організацій,
соціологія праці, соціологія права, соціологія конфлікту, соціологія ко-
мунікацій, соціологія моралі, соціологія економіки, соціологія політи-
ки, соціальне планування, прогнозування, проектування тощо, які та-
кож розглядають проблеми управлінської діяльності. На теоретико-
прикладному рівні розвиток соціології управління неможливий без
урахування досліджень у цих сферах соціологічного знання, оскільки
вони доповнюють її своїми результатами, позитивно впливаючи на
ефективність соціального управління загалом.

6. Управління як соціальне явище з'явилося в давні часи (задовго до появи
капіталізму) і було пов'язане з удосконаленням координації колектив-
ної праці людей в різноманітних сферах життєдіяльності. Але як наука
зі своїми школами, теоріями і напрямками управління виникло лише на
початку XX ст. У своєму розвитку теорія соціального управління про-
йшла кілька етапів, головними з яких вважаються класичний, або раціо-
налістичний, період (школа наукового менеджменту Ф. Тейлора; адмі-
ністративна школа управління А. Файоля; теорія "ідеальної бюрокра-
тії" М. Вебера); соціально-психологічний, або гуманістичний, період
(школа людських відносин Е. Мейо; теорія "X" і "V" Д. Мак-Грегора;
теорія стилів керівництва К. Левіна; теорія потреб А. Маслоу та ін.);
системний, або синтетичний період (емпірична школа управління
П. Друкера; школа соціальних систем Ч. Барнарда); нова школа управ-
ління, або школа кількісних методів Г. Саймона та ін.; теорія організа-
ційної культури, а також численні сучасні системні та ситуаційні кон-
цепції соціального управління. Подальший розвиток соціології управ-
ління базується на концепціях системного та ситуаційного підходів, в
основі яких лежать ідеї демократизації і децентралізації управління,
залучення більшої кількості людей до прийняття управлінських рішень,
використання різноманітних моделей мотивації їхньої діяльності тощо.

7. Соціологія управління виявляє певні закономірності, що визначають
важливі складові самого процесу управління як системи взаємодій
керівної та керованої підсистем. Ці підсистеми тісно пов'язані з таки-
ми основними підсистемами, як інформаційна, проектно-програмно-
прогнозувальна і планувальна, системно-організаційна, розробки
управлінських рішень, контролю та аналізу, мотивації, коригування та
подальшого відтворення управлінського циклу.

8. Механізм здійснення процесу соціального управління з метою впоряд-
кування тієї чи іншої соціальної системи такий:

10 Соціологія
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а) щоб управляти будь-якою соціальною системою, потрібно мати інфор-
мацію про її сутність, призначення, функції, стан, можливості тощо;

б) маючи таку інформацію, керівна підсистема проектує, прогнозує,
програмує та чітко планує оптимальне функціонування соціального
об'єкта на відповідний період часу виходячи з реальних умов і мож-
ливостей;

в) щоб соціальна система функціонувала відповідно до розробленої про-
грами (плану), її підсистеми та ланки повинні систематично або пе-
ріодично отримувати певну серію "команд" (управлінських впливів і
рішень);

г) оскільки виконання рішень може мати різні відхилення, потрібен по-
стійний контроль за їх виконанням;

д) контроль та аналіз функціонування соціальної системи дає можливість
оперативно коригувати її діяльність, а також нагромаджувати інфор-
мацію щодо розробки нового проекту, плану, програми тощо.
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ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ
ТЕОРІЇ

Галузеві соціологічні теорії формуються на стику соціології з інши-
ми науками — економікою, політологією, етнографією, наукознавством
тощо. Галузеві соціологічні теорії вивчають як форми вияву, так і меха-
нізми дії соціологічних законів та закономірностей в різноманітних сфе-
рах суспільного життя. їх об'єктом, на відміну від загальних теорій, є
не суспільство загалом, а окремі його "частини": економіка, політика,
право, освіта, виховання тощо. Вони, як правило, опосередковують зв'я-
зок соціології з іншими науками. Тому термін "соціологія" в назві цих
теорій (наприклад, соціологія політики) відображає особливий підхід
до відповідних сфер життя суспільства, зумовлений предметом і мето-
дом соціології.

Будь-яка галузева соціологічна теорія використовує концептуальний
апарат спеціальних соціологічних теорій і може описувати свій об'єкт
як соціальну групу, соціальну діяльність чи соціальний інститут.
Наприклад, сферу освіти можна вивчати як сукупність різноманітних
видів діяльності, як сукупність різних соціальних груп людей або як
сукупність різних соціальних інститутів, що організують відповідні види
освітньої діяльності. Такий однобічний опис об'єкта під кутом зору га-
лузевих теорій цілком умовний, оскільки передбачає певну абстракцію,
що є не тільки припустимим, а й необхідним явищем у науковій діяль-
ності і являє собою один із чинників наукового дослідження та запору-
ку різнобічного опису об'єкта, що вивчається, як єдиного цілого.

Таким чином, розподіл теорій на загальні та галузеві дає можливість
побачити різницю між ними або за об'єктом ("суспільство загалом і його
окремі частини"), або за типом теорій — загальні виступають основою
щодо формування соціологічної парадигми, а галузеві утворюють ме-
жовий пояс на стику соціології з іншими науками.

Крім того, до понять загальної соціології переважно відносять хара-
ктеристики фундаментальної та теоретичної соціології, хоча галузеві
соціології, безумовно, теж не виключають наукової орієнтації й теоре-
тичного рівня, але вони, як правило, більше зорієнтовані на емпірич-
ний і прикладний характер. Розглянемо основні галузеві соціологічні
теорії більш докладно.
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В результаті вивчення цього

розділу Ви повинні вміти:

/визначати соціологію політики як галузеву
соціологічну теорію, описувати її об'єкт та
предмет;
/характеризувати структуру та функції соціо-
логії політики;
/аналізувати місце і роль соціології політики
в системі соціологічного знання;
/розкривати зміст основних наукових кате-
горій та понять соціології політики;
/описувати сутність політики та визначати
основні проблеми, що досліджує сучасна
соціологія політики;

/ виокремлювати соціологічні методи дослідження політики та їхню спе-
цифіку з точки зору соціологічної науки.

16.1. Соціологія політики як наука: об'єкт,
предмет, сутність і наукові категорії

Серед визначень соціології політики досить поширеним є розуміння її
як галузевої соціологічної теорії, що вивчає взаємовідносини політичної
сфери з іншими сферами життя суспільства, політичних інститутів з ін-
шими соціальними інститутами [18, с.258]. Такий підхід дає простір для
доповнення визначення суті цієї галузевої соціології атрибутами соціаль-
но-політичних відносин — політичне життя, політичні процеси, полі-
тичні системи та організації, політична культура, політична влада та
ін. Тим самим є можливість врахувати різні підходи серед соціологів щодо
змісту цієї галузевої соціологічної теорії.

З одного боку, це зумовлено складністю та різнобічністю самого об'єк-
та дослідження — політики. Про це свідчить вивчення її багатьма суспіль-
ними науками. Наприклад, політологія орієнтується на вивчення політики
як цілісного об'єкта з притаманними їй закономірностями владних від-
носин та політичних механізмів їхньої дії. Право концентрує увагу на
дослідженні власне правових і державних норм та відповідних інститутів.
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Філософія розглядає політику як феномен світового розвитку, продукт
людської цивілізації. Психологія орієнтується на дослідження психологіч-
них механізмів та стереотипів політичної поведінки людей. Соціальна
психологія вивчає відповідно механізми політичної поведінки груп лю-
дей, політичної психології різних спільнот. Історія звертає свою увагу на
хронологію розвитку політичних подій, роль у політичних процесах ви-
датних історичних постатей.

Вплив наук про політику відбився і на самій соціології політики, в
тому числі і на визначенні її назви. Ще й сьогодні тривають дискусії щодо
альтернативної назви "політична соціологія " та співвідношення її із
"соціологією політики". При цьому політична соціологія у більшості
випадків розглядається як зорієнтована на розкриття проблем ставлення
суспільства до держави та інститутів розподілу і формування влади, що
виявляється в спрямованості політичної свідомості й політичної пове-
дінки людей. Політична соціологія має відповісти на запитання, як усві-
домлюються індивідом, соціальними групами і прошарками, партіями
та громадськими організаціями існуюча політична реальність, система
владних відносин, їхні права і свободи. Це дає можливість скласти уяв-
лення, як громадянське суспільство взаємодіє з політичними інститутами,
іншими політичними структурами суспільства.

Натомість соціологія політики обмежується вивченням взаємозв'язку
політичних сфер та інститутів з розвитком політичної структури суспіль-
ства; форм суспільно-політичної діяльності й активності; громадської
думки, що відображає політичні установки, орієнтації індивідів і груп;
місця політичних партій у системі влади. Завдання соціології політики
полягає в конкретному аналізі змісту політики і політичної діяльності
різних соціальних груп, у дослідженні характеру їхніх політичних інте-
ресів та відповідних відносин, змісту діяльності політичних інститутів, у
вивченні політичних рухів, поведінки та політичної свідомості мас.

Однак деякі автори вважають термін "соціологія політики" не дуже
вдалим, оскільки він нібито приховує небезпеку надширокого тлумачен-
ня предмета і сфери досліджень цієї галузі соціологічної науки. Справді,
політичне регулювання тією чи іншою мірою присутнє в усіх сферах сус-
пільного життя. Звичайно, за певних обставин навіть окремі соціальні
явища (проблеми медичного обслуговування, дефіцит товарів та послуг,
прорахунки в матеріальному стимулюванні праці) можуть опинитися в
центрі політичного життя, спричинити страйки, призвести до відставки
або зміни представників влади та мати інші наслідки подібного характеру.
Проте джерела цих явищ і механізми розвитку пов'язані з функціонуванням
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економічної, соціальної і духовної сфер. Вплив на них здійснюється за
допомогою науково-технічної, економічної, соціальної, аграрної, демо-
графічної, національної, культурної політики. Цим напрямам певною мі-
рою відповідають різні галузі соціології: економічна, праці, міста і села,
культури і мистецтва, етносоціологія тощо.

Виходячи із зазначеного поняття "політична соціологія" стосовно ана-
лізу політичного життя, на їх погляд, є доцільнішим, ніж "соціологія по-
літики". Воно націлює не стільки на вивчення різновидів політики і ана-
ліз політичної сфери у власному розумінні цього слова, скільки на ви-
вчення суті проблем влади, політичних прав і свобод з погляду конкрет-
ної людини, а також соціальних груп, прошарків, громадських організа-
цій та об'єднань, тобто політична соціологія розглядає політику з погля-
ду особистості, людини як члена суспільства.

Підсумком дискусій стало уточнення предмету соціології політики, яка
в сучасному визначенні об'єднує всі аспекти соціально-політичних від-
носин: як інституційні, так і суб'єктні, що логічно випливає з розуміння
предмету соціології як науки про соціальні спільноти, організації, інсти-
тути, соціальні процеси та явища [26, с.698].

Отже, в подальшому терміни "соціологія політики" та "політична со-
ціологія" розуміються як синонімічні [26, с.735]. З іншого боку, складність
визначення соціології політики як науки випливає з виникнення її на
стику двох наук: політології та соціології. Як галузь соціологічної науки
соціологія політики виникла в 30-50-х роках XX ст. на базі соціологічного
бачення проблем політики, що існувало ще у Платона та Арістотеля. Саме
останньому належить внесок у створення основ соціологічного бачення
держави. У подальшому аспекти соціологічного бачення політики та дер-
жави розроблялись Н. Макіавеллі, Ж. Боденом, Т. Гоббсом, Ш. Монтеск'є,
А. Токвіелем та ін.

Великий внесок у становлення соціології політики зробили західні
соціальні мислителі К. Сен-Сімон, Дж. Локк, А. Фергюсон та Г. Гегель.
Завдяки їм відбулося теоретичне розмежування громадянського суспіль-
ства та держави, на яке спирався і К. Маркс.Це розмежування створило
передумови для виділення політики в окрему сферу суспільного життя та
залучення соціології до її вивчення. У подальшому ці передумови були
реалізовані, зокрема, М. Вебером (феномен бюрократії), В. Парето та Г. Моска
(концепція циркуляції еліт), М. Острогорським (концепція політичних пар-
тій), А. Бештлі, Д. Труменом (концепція зацікавлених груп та груп тиску),
а також представниками емпіричної школи політичних досліджень
(Ч. Мерріам, Г. Лассуел, Г. Госнел та ін.), рядом інших шкіл і напрямів.
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Слід зазначити, що становлення соціології політики відбувалося за
взаємного впливу та суперництва з політологією, що й призвело до де-
якої неоднорідності предметної сфери соціології політики.

Спочатку багато проблем політичного життя вивчалося переважно
політичними науками, політологією. І лише з 50-х років XX ст., коли вони
почали спиратися на методи соціології, поступово в структурі соціологіч-
ного знання сформувалася політична соціологія. Особливо це відбилося
в працях А. Гоулдмана, С.Ліпсета, Т. Парсонса, А. Альтера, де по-різно-
му трактувалися цілі й призначення політичної соціології. Так, С.Ліпсет
зосереджував увагу на аналізі соціальних умов розвитку демократії. Деякі
вчені зауважували важливість і значення досліджень політичного конфлік-
ту. Велика кількість досліджень Р. Мертона, Р. Блана стосується проблем
бюрократії. Чимало праць П. Лазарфельда, Б. Берельсона, Р. Россі при-
свячено проблемам виборчої кампанії, виборів, а праці Р. Міллса, А. Ростоу,
Г. Лассвелла, Д. Лернера спрямовані на аналіз правлячої еліти. Всі ці праці
в тому чи іншому аспекті завжди виходили на проблеми влади.

В основі політичного життя лежить питання про владу та її викорис-
тання. З погляду соціологічної науки у цьому зв'язку становить інтерес,
по-перше, діяльність держави і партій, установ і організацій, що уособ-
люють її політичну сутність, а по-друге, громадських і добровільних об'єд-
нань, організацій, які частково виконують політичні функції, нарешті, сту-
пінь залучення до політики соціальних верств, груп, кожної особистості.

На наш погляд, твердження про те, що в основі змістових напрямів
лежить питання про владу, найповніше відбиває суть усіх соціологічних
досліджень, присвячених політичному життю суспільства. Саме пробле-
ма влади, владних відносин, усвідомлення їх людьми і становить основу
політичної соціології. Чималого значення в системі владних відносин
набувають й окремі проблеми — бюрократії, політичного лідерства, ме-
ханізму здійснення влади й формування громадської думки. До самостій-
них аспектів політичної соціології можна віднести механізм здійснення
влади в суспільстві, що зумовлює потребу аналізу виборчих кампаній,
вивчення громадської думки з політичних питань тощо.

До структури політичноїсоціології'можна включити й вивчання більш
конкретних форм функціонування політичних відносин залежно від харак-
теру влади. Аналіз структури політичної соціології неможливий і без роз-
гляду політичної культури й ідеології у житті будь-якого суспільства.

Розглядаючи політичне життя через політичну свідомість і політичну
діяльність, звернімо увагу на той її аспект, який пов'язаний з існуванням
політичного мислення, представленого сукупністю теоретичних положень,
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поглядів, думок, що реалізуються в процесі здійснення функцій політич-
ної влади.

Більшість соціологів погоджуються з тим, що предметом соціології
політики є політична влада, форми та методи її функціонування й розпо-
ділу в державно організованому суспільстві в тісному зв'язку з вивчен-
ням реальної політичної свідомості, інтересів і поведінки індивідів, соці-
ально-класових груп, етнічних спільнот та їх організацій.

У цьому контексті особливої ваги набуває розгляд особистості як су-
б 'єкта політичного життя. Як елемент групи, прошарку або нації особис-
тість водночас є самостійним феноменом, який, залежно від конкретних
обставин, включається в політичну діяльність, уособлює той чи інший сту-
пінь втілення політичної свободи конкретного суспільства. Потреба такого
підходу зумовлена тим, що кожна людина в будь-якому суспільстві є не
лише об'єктом, а й суб'єктом політичних відносин. Будь-яке усунення
людей від участі в політичному житті може спричинити серйозні наслідки.

Політика давно є предметом посиленої уваги більшості. Розуміння й
реалізація політичних прав і свобод людини створили основу для участі
всіх без винятку в розвитку й удосконаленні політичних відносин. І хоч
би якою значною була роль керівника будь-якого рангу, будь-якої ланки,
поведінка людей у сфері політики завжди залишається вирішальною.
Процес емансипації людини мислителі минулого, у тому числі Арісто-
тель і К. Маркс, справедливо пов'язували з усвідомленням кожним інди-
відом своєї громадянської сили як сили політичної.

Сьогодні зростає вплив особистості через її діяльність у громадських
інститутах та організаціях політичного характеру, через участь у розв'я-
занні як поточних, так і перспективних проблем суспільного розвитку.
Розширення участі особистості в політичному житті виявляється в підви-
щенні відповідальності різних партій та політичних організацій.

Таким чином, можна зробити висновок, що зміст політичного життя
становить особливу форму реалізації інтересів людей, класів, націй, партій
та об'єднань, що їх представляють. Політичне життя набуває чіткого вияву
у владних відносинах, завжди спрямованих на захист, зміцнення і розви-
ток досягнутих завоювань, створення нових передумов для подальшого
зміцнення становища політичних сил, досягнення консенсусу між ними.

Саме за такого підходу видно суперечності між різними структурами
політичного життя. Якщо домагання класу, групи, спрямовані партіями,
враховують об'єктивний хід історичного процесу, то політичні відносини
цієї суспільно-політичної системи розвиваються без соціальних потрясінь.
І чим менше узгоджуються інтереси тих чи інших груп з об'єктивними
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закономірностями суспільного розвитку, тим більшою є ймовірність ко-
лізій, політичних конфліктів та конфронтацій (аж до революцій як спосо-
бу розв'язання цієї суперечності).

Таким чином, предметом соціології політики виступають також полі-
тична свідомість і поведінка людей, що втілюються в діяльності держав-
них і громадських інститутів та організацій, а також політичні механізми
впливу на процеси функціонування влади.

Отже, з'ясувавши предмет політичної соціології, зупинимося на її
структурі. Залежно від цілей та дослідницьких завдань у соціології полі-
тики виділяють три структурних рівні [19, с 428]:

1. Загальнотеоретичний, на якому здійснюється загальний аналіз по-
літичного життя, вивчається роль політики у функціонуванні й розвитку
суспільства, її вплив на розвиток соціальних відносин та різних форм
суспільної свідомості.

2. Інституційний, на якому вивчаються особливості різних форм полі-
тичних відносин, соціально-політичний аспект життєдіяльності всіх струк-
турних ланок соціальної системи; при цьому основна увага звертається
на соціально-політичний стан та діяльність класів, політичних партій, груп
і спільнот, націй, народностей, міжнародних об'єднань та організацій.

3. Прикладний (емпіричний), на якому аналізуються закономірності й
тенденції масової політичної свідомості та поведінки людей, що виявля-
ються на особистісному і груповому "зрізах"; стан громадської думки,
ціннісних орієнтацій, соціально-політичних очікувань та домагань різних
соціальних спільнот, груп і прошарків. На цьому рівні розробляються
рекомендації для практичного управління політичними процесами та ре-
гулювання соціально-політичних відносин.

Слід відзначити, що багатоплановість об'єкта соціології політики —
політичного життя суспільства — зумовлює її диференціацію. Так, у від-
носно самостійні її напрями виділяються соціологія держави, соціологія
політичних партій та рухів, соціологія міждержавних відносин.

І нарешті, структура політичної соціології представлена проблемами,
що мають суспільне значення: боротьба за мир, проти загрози ядерної
війни, за реалізацію принципів мирного співіснування. Аналіз структури
політичної соціології (владних відносин) був би неповним без вивчення
різноманітних аспектів міжнародної політики.

Соціологія політики як наука спирається й на систему власних наукових
категорій. Найширшим з них є поняття "політичнасфера", що об'єднує
фактично всі явища політичного характеру. Власне, це політичний простір, у
якому відбуваються всі політичні процеси. Політична сфера структурована,
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що відображається у поняттях "політичні відносини ", "норми ", "організа-
ції", "установи", "свідомість".

Політичне життя — об'єднує елементи і процеси політичної діяль-
ності. Демократія — відображає методи і способи участі народу, мас у
реалізації політики, у соціальному управлінні суспільством.

Політична культура — знання і вміння використовувати політику як
засіб освоєння та перетворення навколишнього світу. Політична система
— цілісна сукупність взаємопов'язаних сутнісних елементів політичної
сфери, що функціонально взаємодіють.

Зазначимо, що до політологічних понять "політика ", "держава ", "вла-
да " соціологія привнесла такі поняття, як політичний статус, роль, пози-
ція, цінність, очікування, орієнтація, інституалізація, соціалізація та ін.
При цьому відбулося взаємозбагачення сутності категорій, розширення й
уточнення їх змісту та меж використання.

Щодо функцій політичної соціології, то вони, як правило, виводяться
із загальних функцій соціології: дослідницької, прогностичної та ідеоло-
гічної. Але у зв'язку з тим, що проблема, яка розглядається, має не тільки
(і навіть не стільки) науковий, а й загальнополітичний характер, що хви-
лює кожного члена нашого суспільства, сформулюємо більш точніше
функції політичної соціології:

• визначення рівня політичної стабільності того чи іншого суспільства
у той чи інший момент, виявлення умов, що спричиняють "функціональні
розлади" політичної системи, їх соціальних, економічних, політичних причин;

• розроблення шляхів, методів та способів забезпечення політичної
злагоди різних соціальних груп, рухів, сил (гармонізації їхніх політичних
інтересів);

• прогнозування можливих політичних змін у тих чи інших регіонах,
у ті чи інші періоди, виявлення зон політичної напруженості та запобі-
гання можливим конфліктам;

• розроблення соціальних технологій запобігання кризовим ситуаці-
ям у політичній сфері;

• пошук шляхів виходу із соціально-політичних конфліктів, що виникли.
Вважаємо, що можна не перелічувати усіх тих різноманітних проблем,

дослідженням яких почала займатися політична соціологія. Ось лише де-
які з них: соціальні аспекти політичних реформ, проблема багатопартій-
ності й політичного плюралізму; нові ролі політичних інститутів та інди-
відів в умовах демократизації; влада і політична участь різних груп насе-
лення; вибори і політична поведінка мас; політичні цінності та інтереси
різних груп населення; основні тенденції в масовій політичній свідомості;
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механізм влади та його соціальна зумовленість; проблеми політичної куль-
тури населення; розроблення показників прогнозування політичних си-
туацій; бюрократія та її соціальні джерела; типологія політичних лідерів,
методика визначення рейтингу їхньої популярності; нове політичне мис-
лення; політичні конфлікти й політичний консенсус; політичні партії, на-
селення і боротьба за владу та інші.

На завершення зробимо деякі висновки:
1) в умовах інтенсивної демократизації суспільного життя зросла об'єк-

тивна потреба в докладному, комплексному науковому аналізі всіх аспек-
тів, що вийшли на перший план у ході реалізації нового політичного мис-
лення, нових процесів у сфері функціонування політичних відносин;

2) сфера політики є досить складною і відповідальною, тенденції її
функціонування та розвитку найсуперечливіші, що вимагає її вивчення
всіма соціальними науками, в тому числі й соціологією політики;

3) вченим належить довести, що соціологія політики здатна не лише
дати точне знання про всі процеси — загальні й окремі, що перебувають
в системі владних відносин, а й відповісти на поставлені життям запи-
тання. Нині політика ще недостатньо озброєна соціологічною інформа-
цією, мало знає тенденції політичного розвитку, що суттєво ускладнює
процес політичного прогнозування та політичного управління;

4) серед наукових категорій та понять центральним, об'єднуючим
поняттям соціології політики виступає "влада", яка характеризує полі-
тичне життя, політичні явища та процеси. Саме через ставлення до влади
й визначається сутність політики, її роль у житті суспільства.

16.2. Політика як соціальне явище

Політика є сферою діяльності, що пов'язана з відносинами між кла-
сами, націями та іншими соціальними групами з приводу державної вла-
ди — її завоювання, утримання і використання у власних цілях.

За визначенням М. Вебера, політика — це "прагнення до участі у владі
або справляння впливу на розподіл влади чи то між державами, чи всере-
дині держави, між групами людей, з яких вона складається" [5, с.646].

Поняття "політика " багатогранне. Воно, по-перше, охоплює політичну
систему суспільства, роль і співвідношення в цій системі держави, партій
і громадських організацій, зміст політичної влади, способи розроблення
і впровадження в життя державної політики. По-друге, воно характеризує
участь різних соціальних верств у політичному житті, їхню політичну
культуру та її формування, регулювання суспільно-політичних відносин,
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становище особистості, питання демократії. По-третє, воно охоплює
зовнішньополітичну активність держав, діяльність різних міжнародних
рухів і об'єднань, міжнародні відносини.

При цьому політика, за визначенням відомого українського соціолога
О. Якуби, виступає як царина цілеспрямованих відносин між соціальни-
ми групами з приводу використання влади та її розподілу для реалізації
життєво важливих інтересів [27, с.120].

У політиці найповніше й найглибше відбиваються докорінні еконо-
мічні інтереси класів. Тому економічна політика виступає однією з важ-
ливих галузей політики держави. У той же час неприпустимим є диктат
політики над економічною сферою, намагання підкорити розвиток ви-
робництва, економіки політичним цілям чи, ще гірше, кон'юнктурним
завданням.

Відомо, що економіка — не автоматичне утворення, яке існує саме по
собі. Навіть у високорозвиненому громадянському суспільстві, де еконо-
міка стає дедалі самостійнішою, роль політики не применшується, а лише
видозмінюється, а її вплив на економіку не припиняється. Цей вплив по-
літики лише набуває нових форм, зв'язків і відносин. Активний вплив
політики на економіку — одна із суттєвих глибинних її якостей, що може
виявлятися в різних формах і мати далеко не однакову результативність.

Прогресивні зміни в економічній сфері під впливом наукової політики,
у свою чергу, мають відповідно вплинути на усі інші сфери суспільства, а
отже, й на саму політику. Таким чином, політика в реальному житті має
відносну самостійність.

Розрізняють політику внутрішню і політику зовнішню, які тісно по-
в'язані між собою. Так, зовнішньополітичний курс тієї чи іншої держави
загалом визначається характером її внутрішньої політики. Разом з тим
зовнішньополітична обстановка істотно впливає на політику внутрішню.

У кінцевому ж підсумку і зовнішня, і внутрішня політика вирішують
одне завдання — забезпечують збереження й зміцнення системи суспіль-
них відносин, що існують у цій державі. Але в рамках цієї принципової
спільності кожна з двох основних галузей політики має й свою специфіку.
Методи розв'язання внутрішньополітичних завдань визначаються тим,
що держава — навіть за яскраво вираженої опозиції — володіє монопо-
лією на політичну владу в цьому суспільстві.

Розмаїття реального життя уможливлює і зобов'язує виділити в зовніш-
ній і внутрішній сферах вужчі і, водночас, й дуже важливі галузі політи-
ки. Прийнято зосереджувати увагу на економічній, соціальній, політич-
ній та духовній сферах життя. На основі такого розмежування в загальній
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структурі політики виділяють політику економічну, соціальну, національ-
ну, військову, культурну та ін.

Водночас кожна із зазначених сфер має свої складові. Наприклад, лише
до сфери економічної політики входять такі її складові, як науково-техніч-
на, структурна, аграрна, інвестиційна, зовнішньоекономічна політика.
Необхідно визначити й такі галузі політики, як екологічна, демографічна,
кадрова тощо.

Різноманітними є також сфери і напрями зовнішньої політики, виокрем-
лення яких зумовлене діючими на міжнародній арені групами держав.

Виходячи з розглянутої різноманітності сфер політики цьому соціаль-
ному явищу можна дати більш ширше визначення. Отже політика як скла-
дова надбудови містить у собі такі елементи:

• політичні відносини між державами, націями, класами і соціаль-
ними групами (політичні форми боротьби, форми класового і національ-
ного насильства, мир і війна, компроміс, консенсус тощо);

• діяльність суб'єктів політики (політична діяльність особистості,
малих груп населення, політичних партій, громадських рухів і організа-
цій, держав у цілому, діяльність їхніх законодавчих і виконавчих органів
влади, а також міждержавних співтовариств і організацій);

• політична свідомість (це передусім погляди, концепції і теорії,
якими керуються люди в суспільно-політичній діяльності).

Головна біда нашого пожовтневого історичного розвитку у XX ст. в
тому, що політика в нашій країні так і не стала ні справжньою наукою, ні
справжнім мистецтвом. Це дуже прикро тому, що передумови для цього
були цілком обнадійливі. Основний недолік політики радянської держа-
ви полягав у тому, що з неї було виключено велику кількість трудящих.
Політика була позбавлена гуманних основ, знелюднена і морально спусто-
шена. Люди були відчужені від політики, вони не брали участі в її вироб-
ленні, а були лише статистами у її здійсненні.

Слід визнати, що за час перебудови в політичній сфері вдалося зробити
набагато менше, ніж було потрібно. Процеси демократизації розгортають-
ся непросто. їх роблять болісно тяжкими кризові прояви в усіх сферах
суспільного життя, у тому числі і в політичній. Серед дефіцитів наших
днів гостро дає про себе знати дефіцит політичної компетенції, політичної
культури, а отже, й дефіцит мудрої і далекоглядної політики.

Звичайно, визначення політики як науки являє собою образне усвідом-
лення цього суспільного явища. Політика може розглядатись як наука лише
в тому розумінні, як вона може слугувати джерелом знань про одну з
життєво важливих сфер людського буття.
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Але політика повинна й сама будуватися на основі відповідних науко-
вих знань і рахуватися з результатами дії об'єктивних закономірностей
суспільного розвитку, з наявністю певних соціальних механізмів, прин-
ципів і норм, що регулюють розвиток суспільного організму. Вона має
виходити з визнання ролі усіх суб'єктів політики і насамперед дій індиві-
дів, груп, спільнот, усіх громадян, які творять, іноді й стихійно, власне
життя і долю, а також віддавати й належне діяльності та ролі окремих
особистостей, що стоять на чолі політичних партій, класів, держав, полі-
тичних процесів, політичних рухів і мас людей.

У радянському суспільстві, де суспільні науки зобов'язані були в основ-
ному коментувати і виправдовувати політичні рішення, сприяти зведенню
"загальнонародно-демократичного фасаду" для бюрократичної системи,
природно, не могло бути місця для науки про політику. В той же час в
усьому світі становлення політичної науки відбувалося за інтенсивного
взаємовпливу і взаємодії з соціологією, точніше, з соціологією політики.
Сьогодні вони практично неподільні. їх об'єднує орієнтація на об'єктив-
но-критичне вивчення передусім емпіричних методів, сфери політичної
діяльності, яка визначає такі проблеми:

У функціонування і розвиток політичної влади і боротьба за неї;
У соціальні технології вироблення політики і прийняття політичних

рішень;
/ участь різних класів і соціальних груп у політиці й управлінні дер-

жавою;
У роль політичних партій, інших громадських організацій і масових

рухів у політичному процесі;
У політичне лідерство;
У політична культура;
/ політичні режими;
У внутрішні й міжнародні соціально-політичні конфлікти;
У виникнення нового геополітичного світового порядку і вплив гло-

бальних проблем та ін.
Зауважимо, що в нашій країні довгий час вивчення політичної систе-

ми і держави як особливої форми організації суспільства підмінювалось
нескінченними розмірковуваннями про суть, функції і періодизацію роз-
витку держави, етапи якої визначалися такими, наприклад, періодами, як
загальна колективізація, формування розвиненого соціалістичного суспі-
льства і настання періоду побудови основ комуністичного суспільства.

Звичайно, було б недоцільно емпірично вивчати політичну участь
радянських громадян у виборах, коли їхня участь, по суті, зводилася до
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опускання бюлетенів в урни під пильним наглядом членів дільничної ко-
місії за одного кандидата, підібраного зверху апаратом за рознарядкою.
Депутати ж рад усіх рівнів скликалися на лічені дні, а то й години, щоб
"одностайно схвалити" не ними підготовлені рішення.

Коли ідеологізованими засобами інформації проголошувались моральна
і соціально-політична єдність, гармонія політичних відносин та інтернаціо-
нальне братерство, відпадала й потреба у вивченні громадської думки і по-
літичної свідомості населення, соціально-професійних і національних груп
та спільнот, їх реальних політичних інтересів і будь-яких конфліктів у сус-
пільстві. В умовах декларування загальнонародної держави і вищого типу
демократії не могло бути й мови про боротьбу за владу, порушення прав
людини, її політичних свобод, а так само й про бюрократизм. Небагато
місця залишалося в науці про політику і для вивчення громадських органі-
зацій, основне завдання яких зводилося до виконання ролі резерву, поміч-
ників однієї правлячої партії. Від імені ж багатомільйонної партії і десятків
тисяч партійних організацій нерідко виступав партійний апарат, який будь-
яку критику на свою адресу оголошував нападками власне на саму партію.

Світового порядку, глобальних проблем, як і загальнолюдських інтере-
сів, начебто й не існувало, оскільки все на цій планеті, починаючи від куль-
тури, науки і завершуючи світовим співтовариством, поділялося на "біле" і
"чорне", "ми і вони", "соціалізм і капіталізм".

Такі деякі об'єктивні й суб'єктивні причини нерозвиненості політич-
ної науки в нашій країні. Наслідки цього сумного факту очевидні. Низький
рівень політичної культури в суспільстві виявляється повсюдно, підігрі-
ває пристрасті, породжує екстремізм різних спрямувань. Без науки не може
бути й змістовної наукової практики. Необхідно аналізувати результати
діяльності політичних сил, розкривати причини труднощів та упущень,
визначати довготривалі перспективи, політичні завдання в усіх основних
галузях суспільного життя. Глибоке засвоєння і вирішення їх залежить
від правильного розуміння змісту політики, її структури, основних форм
і методів політичної боротьби та багатьох інших політичних питань, біль-
шість з яких має чітко виражений соціальний характер.

Соціологія політики таким чином виступає як метод пізнання тенден-
цій і закономірностей суспільного розвитку сфери політичного життя і в
цьому вимірі вона використовує науковий аналіз процесів суспільного життя.
Такий аналіз, адекватний об'єктивним умовам, досягається на базі науко-
вої методології. Сучасна соціологія політики використовує різноманітні ме-
тоди дослідження політики, на основі яких склалися й різні наукові шко-
ли: соціологічного позитивізму (Дюгі), що грунтується на використанні в



Розділ 16. Соціологія політики З О Б

соціології політики методів природничих наук; історичного позитивізму,
представники якого беруть до уваги соціально-політичні факти і лише
факти; біхевіоризму (Парсонс, Істон), що грунтується на емпіричному до-
слідженні політичної поведінки людей; нормативізму (Г. Кельзен), що
обстоює однотипність політичної людської поведінки, стандарти політич-
ної дії людей у певному соціальному середовищі, що характеризується на-
лежністю індивіда до тієї чи іншої соціальної групи. Ж. Атталі активно
обстоював використання аксіоматичного методу в соціологічних дослід-
женнях політичної сфери. У поєднанні з математичним моделюванням
політичних процесів цей метод він вважав антидогматичним. В той же час
учені-марксисти користуються головним чином методом діалектико-соціо-
логічного і системно-функціонального аналізу політичного життя.

Названі методи, включаючи також кібернетичний, аксіоматичний та
інші, в сукупності дають змогу реалізувати основні принципи наукового
дослідження в суспільствознавстві, а саме: об'єктивність, обґрунтованість,
послідовність, логічність, зіставлення з суспільною політичною практи-
кою тощо. Використання цих принципів не завжди позбавлене суперечнос-
тей, що виникають на основі політичних симпатій і антипатій, конкретних
вказівок представників різних наукових шкіл. Ці суперечності можуть ма-
теріалізуватися у формі апологетики або надмірної ідеологізації науко-
вих знань. Передбачено єдність цих форм з дією суб'єктивного фактора,
поглиблення пізнання закономірностей соціально-політичного життя.

Загальні методи вивчення політичної сфери суспільства конкретизуються
в таких методах емпіричного дослідження, як спостереження, опиту-
вання, соціальний експеримент, вивчення документів. Характер їх вико-
ристання залежить від мети і завдань соціально-політичного досліджен-
ня, умов, масштабу та діапазону його проведення. Застосовуються і такі
специфічні методи, як громадська атестація, програмовані, фіксовані
ділові ігри, метод експертних оцінок та ін.

Отже, роль соціології політики в суспільному житті визначається тим,
що вона:

• взаємодіє з наймасовішими суспільними явищами, зокрема з політи-
кою, що є надзвичайно складною сферою людської діяльності, пов'язаною
з відносинами між класами, націями та іншими соціальними спільнотами і
групами з приводу державної влади, її завоювання, утримання та викори-
стання у своїх цілях;

• досліджує в політиці особливу сферу життя суспільства — соціаль-
но-політичну, в якій найбільш гостро концентруються невідповідність
інтересів і потреб індивідів, спільнот та суспільства загалом;
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• поєднуючи різні рівні соціологічного знання, дає змогу створити
цілісне уявлення про соціальні проблеми політичного життя всіх рівнів і
верств суспільства, а науковий, точний характер соціологічних методів
дослідження надає цьому уявленню науково обґрунтованого й адекватно-
го характеру.

[ДЗІ3! Резюме

1. Соціологія політики — це галузева соціологічна теорія, предметом якої
є соціально-політичні відносини, що виникають між індивідами, гру-
пами, спільнотами, організаціями, партіями, інститутами з приводу
завоювання, розподілу та збереження влади. Об 'єктом соціології полі-
тики є політичне життя у суспільстві в усьому розмаїтті його проявів.

2. Структура соціології політики складається з трьох рівнів досліджен-
ня: теоретичного, інституційного та емпіричного. До структури також
входять такі відносно самостійні напрями соціології політики, як со-
ціологія держави, соціологія влади, соціологія політичних партій та
рухів, соціологія міжнародних відносин.

3. Соціологія політики виконує в суспільстві такі функції: виміри рів-
ня політичної стабільності суспільства; розроблення соціальних меха-
нізмів досягнення політичної злагоди в суспільстві; прогнозування
політичних змін, процесів, конфліктів; розроблення соціальних тех-
нологій запобігання кризовим ситуаціям в політичній сфері та шля-
хів їх ефективного подолання.

4. Основні категорії та поняття соціології політики: політична сфера,
політичне життя, політична культура, демократія, політична система,
політика, держава, влада, політичний статус, політична роль, політич-
на позиція і політична орієнтація, політична інституалізація, політич-
на соціалізація, політичне очікування та ін. Центральною, об'єдную-
чою категорією є влада.

5. Політика — це сфера діяльності, пов'язана з відносинами між класа-
ми, спільнотами, націями з приводу завоювання, функціонування або
зміни державної влади. Структуру політики становлять: політичні від-
носини, політичні процеси, політична діяльність, політична свідомість.

6. У дослідженні політики соціологія спирається на загальнонаукові ме-
тоди та методи емпіричної соціології: спостереження, опитування, екс-
перимент, аналіз документів. Крім того, застосовуються і такі специ-
фічні методи, як громадська атестація, програмовані і фіксовані діло-
ві ігри, метод експертних оцінок тощо.
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В результаті вивчення цього

розділу Ви повинні вміти:

/ визначати зміст соціології економіки як на-
уки та виокремлювати її об'єкт, предметну сфе-
ру і функції;
У розкривати сутність закономірностей та основ-
них методів і категорій соціології економіки;
/ характеризувати зміст основних напрямів
соціології економіки;
У показувати місце і роль соціології економі-
ки у розвитку соціологічних теорій середнього
рівня та системи соціологічного знання загалом.

17.1. Соціологія економіки як наука:
об'єкт, предметна сфера та функції

Соціологію економіки нерідко розуміють як стикову, міждисциплінар-
ну науку. За визначенням Т. Заславської та Р. Ривкіної, вона досліджує
закономірності економічного життя (економічні відносини і процеси) за
допомогою системи категорій, напрацьованих соціологією. Розвиток еко-
номіки при цьому описується як соціальний процес, що відбувається за-
вдяки рушійній силі, активності соціальних суб'єктів, які функціонують
у ній, інтересам, поведінці і взаємодії соціальних груп [12, с 18].

Об 'єктом соціології економіки є люди — учасники економічного життя
суспільства, об'єднані в групи, організації з відповідними економічними
інститутами. Отже, соціологія економіки досліджує економічні явища і
процеси як результат діяльності людей, а розвиток економіки — як со-
ціальний процес [ЗО, с.754].

У деяких визначеннях об'єкта соціології економіки наголошується
на виокремленні в його структурі закономірностей взаємодії економіч-
них і соціальних сфер суспільного життя, економічних і соціальних про-
цесів. При цьому зазначається, що специфічним об'єктом соціології
економіки є не стільки низка взаємопов'язаних економічних і соціаль-
них явищ, скільки механізм зв'язку економічного і соціального розвит-
ку [25, с.515].
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Як бачимо, вже сам об'єкт досліджень свідчить про специфічність,
закладену особливостями цієї соціологічної науки. Найбільш чітко вони
проявляються у предметі дослідження соціології економіки.

У деяких працях цей предмет визначається переліком конкретних на-
прямів дослідження. Так, А. Дорін відносить до конкретного предмета
соціології економіки [7, с.4] наступне:

• соціальне та економічне як самостійні явища суспільного життя;
• збіг соціального та економічного;
• взаємовплив соціального та економічного.
Подекуди під предметом розуміється соціальний механізм функціо-

нування і розвитку економіки [26, с.301]. Погоджуючись з авторами, які
дотримуються такого погляду, слід зазначити, що, будучи одним (хоча і
дуже важливим) з елементів предмета дослідження, соціальний механізм
не вичерпує всього обсягу дослідження соціології економіки. Па думку
авторів, у визначенні предмета дослідження слід виходити з розуміння
предмета загальної науки — соціології та інтерпретації його до галузе-
вої соціологічної науки, тобто виходити з орієнтації на спільний предмет
будь-якої соціологічної науки — соціальні відносини — і вносити до нього
специфіку тієї сфери, спільноти або процесу, в яких ці відносини про-
являються.

Отже, предметом соціології економіки є соціально-економічні відно-
сини і процеси, які виникають в економічній сфері суспільного життя і
відображають неоднакові соціальні позиції в ньому людей різних соціаль-
них груп і класів, соціальних організацій та інститутів.

Підходи до визначення об'єкта і предмета розвивалися разом з розвит-
ком соціології економіки. Згідно з об'єктом і предметом дослідження соціо-
логія економіки визначає своє місце серед інших соціально-гуманітарних
наук і в суспільстві загалом. При цьому місце і роль соціології економіки
в суспільстві визначаються її функціями.

Теоретично-пізнавальна функція реалізується через дослідження соці-
ально-економічних закономірностей економічного життя, осягнення нових
знань у цій сфері.

Прогнозуюча функція полягає у визначенні найбільш імовірних тен-
денцій та перспектив розвитку соціально-економічної діяльності, вихо-
дячи з пізнаних закономірностей їх розвитку.

Управлінська функція полягає в забезпеченні системи управління еко-
номічною сферою адекватними і достовірними даними щодо стану вирі-
шення соціально-економічних проблем та відомостей щодо ефективнос-
ті процесу управління.
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Ідеологічна функція полягає у формуванні соціально-економічного
світогляду у всіх учасників економічного життя, орієнтації на сучасний
погляд щодо ролі людини в соціально-економічних відносинах.

Соціальна функція передбачає інформаційне забезпечення процесу
економічної соціалізації індивіда в суспільно-економічні відносини,
допомога у формуванні та розвитку соціально-економічної структури сус-
пільства, здійснення моніторингу соціально-економічного напруження у
суспільстві.

17.2. Закономірності і характерні риси
соціології економіки

Для реалізації названих функцій соціологія економіки спирається на
категоріальний апарат та на загальносоціологічні і специфічні методи
дослідження. До основних категорій соціології економіки належать:
людина, соціальна група, соціально-економічні відносини, поведінка, дія-
льність, свідомість, економічна культура, соціально-економічна струк-
тура, соціально-економічний статус, рівень життя і якість життя,
потреби, мотиви, цінності та соціальні норми.

Навіть найповніший перелік категорій свідчить про їх запозичення з
інших наук, зокрема із соціальної філософії, соціальної психології, полі-
тичної економії, правознавства, загальної соціології тощо.

Такий термінологічний зв'язок з категоріями інших наук пояснюється
передусім тим, що соціологія економіки виокремилась у спеціальну га-
лузь науки в той час, коли інші науки були вже сформовані і мали свій
категоріальний апарат, дія якого охоплювала спільні або споріднені яви-
ща, процеси, соціальні феномени. Зрозуміло, що багато з цих категорій
почали використовуватись і в соціології економіки. Однак слід зазначи-
ти, що при однаковій назві ці категорії в рамках соціології економіки на-
бувають дещо нового змісту та інтерпретації. Наприклад, поняття "соціа-
льна структура" отримує специфічний зміст суб'єкта розвитку економі-
ки, до складу якого входять групи, що функціонують на різних рівнях
системи управління нею. А термін "мотивація поведінки" поєднується з
такими її видами, які вивчаються соціологією економіки — управлінсь-
ко- і сімейно-господарською поведінкою.

Структура основних категорій соціології економіки має багаторівневу
ієрархію [27, с.97-98]. Перший рівень утворюють категорії економічна і
соціальна сфера. Вони відображують зміст процесів, що відбуваються на
стику економіки і суспільства загалом.
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До другого рівня належать категорії: соціальний механізм розвитку еко-
номіки та соціальні механізми регулювання окремих соціально-економіч-
них процесів.

Третій рівень об'єднує категорії, які конкретизують зміст соціальних
механізмів, — економічна свідомість, економічне мислення, економічна
культура, соціально-економічні стереотипи, економічні інтереси, еконо-
мічна діяльність, економічна поведінка та ін.

Система категорій створює методологічну основу для дослідження
соціально-економічних процесів, визначення найбільш стійких взаємо-
зв'язків між ними, виявлення закономірностей їх перебігу.

До основних соціально-економічних закономірностей належать такі:
1. Закон розподілу праці. Цей закон визначає динаміку розподілу пра-

ці на різновиди і одночасно розподілу суспільства на соціальні групи,
зайняті зазначеними видами праці, та співвідносини між групами залеж-
но від їх соціального статусу й престижу праці.

2. Закон зміни праці. Цей закон відображає об'єктивний і суттєвий
зв'язки між змінами в технічному базисі виробництва та функціями пра-
цівників і суспільними комбінаціями процесу праці.

3. Закон конкуренції. Цей закон відображає джерело саморозвитку
виробництва — безперервне виникнення та вирішення суперечності
між необхідністю максимальної самореалізації людини задля її само-
виживання та опором цьому прояву з боку інших людей (конкурентів),
соціального середовища загалом. Це змушує людину (виробника, бізнес-
мена) безперервно поліпшувати якість, збільшувати кількість та змен-
шувати вартість товарів і послуг для підвищення своєї конкуренто-
спроможності.

Як і будь-яка соціологічна наука, соціологія економіки визначає мето-
ди дослідження, спираючись при цьому як на загальносоціологічні мето-
ди, так і на методи прикладного соціологічного аналізу, які ми коротко й
розглянемо.

Перший з них — проблемний (діагностичний) метод. Велику роль у
соціальній інженерії у сфері економіки відіграє так зване проблемне ба-
чення реальності. Для цього насамперед необхідно визнати самому і до-
вести іншим, що певне явище є проблемою.

Організатор і управлінець повинен: а) досягти певного розуміння лю-
дьми самої проблеми, необхідності саме цих заходів на її вирішення; б)
дозволити людям бути певною мірою свідомими учасниками "процесу";
в) зробити так, щоб у результаті вирішення проблеми люди набули досві-
ду, здатного вплинути на майбутню поведінку.
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Соціально-економічні проблеми — це або негативний вплив людини
на економічну організацію, або негативний вплив економічної організа-
ції на людину, згідно з чим можуть обиратися різні стратегії вирішення
проблеми та зміни людини, її обов'язків і відповідальності, потреб і здіб-
ностей та зміни економічної організації. Кожна із стратегій має переваги
і недоліки в кожному конкретному випадку, свої межі можливостей, вони
можуть також компенсувати одна одну.

Оскільки соціально-економічні проблеми найчастіше пов'язані з кон-
фліктністю між керуючим і керованими, то вкрай важливо розділити і
практично реалізувати ролі, можливості тих та інших у вирішенні цих
проблем; розглядати вирішення проблем у партнерстві, взаємодії керую-
чого і керованих.

Технологічний метод. У практиці організації та управління часто ви-
никає необхідність визначити можливість і конкретні шляхи впливу на
людину чи групу людей, тобто мається на увазі, що якісь завдання, плани,
програми можуть виконуватися лише за умови, що люди поводитимуться
так, а не інакше. Шляхи впливу на людину чи групу людей у такому випа-
дку — це і є технологія плану, завдання, програми.

Кінцева мета будь-якого соціального впливу — певна поведінка. Вона
може бути досягнута такими основними засобами: а) стимулюванням у
формі примусу або заохочення; б) створенням відповідного настрою; в)
досягненням розуміння, знанням; г) формуванням і розвитком здібнос-
тей. Використання цих способів, у свою чергу, передбачає застосування у
соціологічному вивченні економічної сфери таких конкретних методів.

1. Структурний метод. Суть методу полягає у виділенні соціальних
груп, тобто соціальних категорій і типів, значущих в якомусь відношенні.

Різні соціальні групи вимагають і різних соціальних методів органі-
зації та керівництва, різної "мови спілкування" у трудових стосунках,
різних програм у плані реалізації їх вимог. У багатьох випадках ділових
конфліктів, кадрових призначень, оплати праці і фінансування виявля-
ється, що в якомусь приватному питанні відображаються складні групові
інтереси, при цьому саме питання набуває зовсім іншого характеру. В той
же час, не орієнтуючись у світі групових інтересів, навряд чи можна повно-
цінно і остаточно врегулювати взаємостосунки між двома працівниками,
двома трудовими колективами, двома суб'єктами складних господарсь-
ких угод.

2. Інституціональний метод. Суть методу полягає в аналізі впливу
соціально-економічних інститутів на економічну поведінку людей та ко-
рекції взаємодії інститутів і суб'єктів соціально-економічної діяльності.
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Як відомо, не існує такого соціально-економічного інституту, який
би був абсолютним, однаково визнавався всіма і слугував інтересам усіх.
Попередньо задані, офіційно заплановані функції будь-якої установи
з часом більш-менш змінюються внаслідок того, що різні категорії і
типи людей неоднаково здатні впливати на ці установи, пристосовува-
тися до них, використовувати їх. Тому, формуючи інститути, водночас
необхідно передбачати конкретні механізми соціального контролю їх
функціонування.

Розрізняють два основних види соціально-економічних інститутів: ті,
що вдосконалюють працю, поліпшують її умови; ті, що гарантують при-
буток, захищають майнові права. Оскільки працівники і трудові колекти-
ви не завжди усвідомлюють свої інтереси, то багато з інститутів можуть
формуватись і скасовуватись адміністративним шляхом.

3. Генетичний метод. Будь-який об'єкт необхідно розглядати в його
розвитку. І окремій людині, і колективу властиво змінюватися у процесі
життєдіяльності.

Опановуючи конкретну трудову діяльність, колектив виробляє більш
правильні самооцінку й оцінку складності праці, усвідомлює свої недо-
лік та помилки, а це не може не вплинути на організацію праці і заробіт-
ної плати, на поведінку працівників під час вирішення цих питань. Три-
вала невирішеність якихось проблем чи відсутність очікуваних досягнень
створюють ситуацію розгубленості, в якій ентузіазм неможливий, а очі-
кування ентузіазму — необгрунтоване.

Зміни колективу, його психології іноді можуть відбуватися досить на-
очно. Завдання організатора й управлінця в тому, щоб точно і правильно
визначити власне психологічний чи економіко-організаційний фактор такої
події, запобігти негативному і підтримати позитивне в колективі, якщо
це необхідно і можливо, одне слово, "брати участь у тенденції".

4. Оціночний метод. Оцінка якостей людини природна і досить по-
ширена на всіх рівнях і в усіх сферах соціально-економічного життя, ві-
діграє важливу роль в організації та управлінні.

Насамперед оцінюються первинні і вторинні функціонально-рольові
якості. Первинні зводяться до готовності працівника чи колективу в ці-
лому "функціонувати" в даних умовах, працювати у певному режимі, ви-
готовляти продукцію певної якості, дотримуватись дисципліни і культу-
ри праці, виконувати адміністративні команди тощо. Вторинні відобра-
жають схильність до виконання завдань невиробничого характеру тепер
чи в майбутньому, в разі необхідності. Об'єктом соціальної оцінки мо-
жуть бути не тільки здібності, а й запити.
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Оцінці підлягають і якості людей, значущі для самого процесу органі-
зації та управління, які сприяють здійсненню процесу чи ускладнюють
його, впливають на нього і спрямовують його.

Важливою є також оцінка соціальної репрезентативності людей. Один
працівник репрезентує пануючий менталітет своїх колег, висловлює зав-
жди тільки загальну оцінку, працює на рівні середніх здібностей своєї
трудової групи. Інший працівник більш оригінальний, своєрідний, схи-
льний до самостійних рішень. Це слід враховувати при інтерпретації моти-
вів їхніх дій, настроюванні на офіційний чи колегіальний тон взаємовід-
носин з ними, сприйняття їхніх думок як суспільного чи суто особистого.

На завершення зауважимо, що прикладний соціологічний аналіз має
різні аспекти застосування. В одних випадках він застосовується для ви-
роблення довгострокової соціально-економічної політики великого під-
приємства, в інших — для визначення особистої соціально-психологіч-
ної програми роботи, кар'єри, ділових стосунків спеціаліста. Він може
проводитись як усередині організації, так і в ширшому середовищі в ін-
тересах організації.

Найкращі методи не будуть ефективними, якщо при аналізі не вико-
ристовується достатня соціальна інформація, яка, у свою чергу, може бути
отримана шляхом спеціального соціологічного дослідження, що базуєть-
ся на опитуванні, спостереженні, експерименті, аналізі документів. Про-
ведення такого дослідження має бути невід'ємним елементом практики
організації і управління, принаймні, коли йдеться про прості й стандар-
тизовані варіанти соціологічного вивчення економічної виробничої та
трудової ситуацій.

17.3. Основні напрями розвитку
соціології економіки

Сучасний рівень розвитку вітчизняної соціології економіки характе-
ризується пріоритетністю такого кола проблем:

1) вивчення складу та якісних особливостей тих суспільних груп, вза-
ємодія яких становить основу соціального механізму розвитку економі-
ки. Слід з'ясувати, які це групи (виділити їхні основні види), оцінити їх-
ній якісний склад, кількісну наповнюваність, динаміку, зміст виконува-
них ними функцій, соціальні форми їхньої взаємодії в економічній сфері;

2) дослідження економічних закономірностей, форм і способів еконо-
мічної поведінки суспільних груп, включаючи ведення приватного підсо-
бного і домашнього господарства, а також епізодичні форми зайнятості;
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3) аналіз умов, від яких залежить економічна поведінка груп, їхнє со-
ціально-економічне становище, можливість участі в управлінні господар-
ством та її реалізація, управління економічною діяльністю з боку держа-
вних органів і в системі самоуправління тощо;

4) вивчення соціально-економічної свідомості людей і соціальних груп,
їхніх інтересів, запитів, ціннісних орієнтирів, громадської думки, життє-
вих планів, уявлень про шляхи вдосконалення суспільних відносин, у тому
числі розвитку демократії, самоствердження і соціальної ініціативи тощо;

5) розроблення системи соціально-економічного управління господар-
ством, яка забезпечує інтеграцію інтересів різних груп; обгрунтування
конкретних шляхів ефективного використання трудового, виробничого
та соціального потенціалу особистості і колективів, експериментальна
перевірка цих шляхів практикою;

6) забезпечення зворотного зв'язку господарського і соціального ме-
ханізмів на стадії їх розвитку, соціологічне забезпечення підвищення ефе-
ктивності їх функціонування.

Названі напрями відображають загальну логіку дослідження проблем
соціології економіки: від опису окремих груп до вивчення взаємодії між
ними і державою — соціального механізму розвитку економіки загалом;
від аналізу того, що має місце на сучасному етапі, до розроблення доско-
наліших форм соціально-економічних стосунків, їх експериментальної
перевірки та впровадження. Серед зазначених напрямів дослідження со-
ціології економіки виокремимо та коротко розглянемо основні.

Соціально-економічні відносини. З погляду соціології економіки еконо-
мічні відносини, за визначенням відомого українського соціолога В. Тара-
сенка [9, с.67-68], — це різновид суспільних відносин, пов'язаних з особ-
ливою діяльністю людей та їхньою взаємодією, спрямованою на забезпе-
чення насамперед матеріальних потреб людського життя та на досягнення
певних соціальних переваг і цілей. їхня власна (видова, типова) специфіка
полягає в предметно-речовій формі виявлення, тобто економічні відно-
сини виникають між людьми та їхніми групами з приводу матеріальних
речей, обставин, проблем, тобто, виробництва, розподілу, обміну, при-
власнення, володіння і використання (споживання) останніх.

До основних соціальних функцій економічних відносин, як правило,
відносять такі: забезпечення й обслуговування руху матеріального багат-
ства в суспільстві (вироблення, використання і повернення його в приро-
ду у вигляді різних спрацьованих елементів); відтворення й утвердження
людини як носія суспільних відносин; майнове розшарування суспільст-
ва; організація і стабілізація спільного життя людей.
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Зміст економічних відносин становлять відповідні діяльність і пове-
дінка людей, що є виявом їхнього економічного життя. Таким чином, зміст
розкривається Через три категорії: економічне життя, економічна діяль-
ність, економічна поведінка.

Економічне экитпгя — узагальнена категорія, якою позначається вся
сукупність економічних відносин, діяльності та поведінки людей як чле-
нів цього суспільства, які господарюють в ньому. Зрозуміло, що економі-
чне життя реалізується через відповідну діяльність та поведінку на тлі
певного типу економічних відносин, характер яких визначається панів-
ною формою власності на засоби виробництва. Локалізується це життя
переважно в економічній сфері суспільства, де люди взаємодіють насам-
перед як економічні суб'єкти. Його рушії — економічні інтереси індиві-
дів, їхніх груп Та об'єднань. Головна форма вияву економічного життя —
господарська діяльність, господарювання (виробництво матеріальних благ
і послуг, ведення домашнього господарства).

Щодо розрізнення економічної діяльності та економічної поведінки в
соціології економіки існують два підходи. У першому випадку їх ототож-
нюють, у другому — розрізняють за принципом: діяльність є визначаль-
ною формою активності стосовно поведінки. Інакше кажучи, якщо еко-
номічна діяльність являє собою сукупність дій, актів індивіда, через які
він безпосередньо реалізує свої економічні інтереси і за допомогою яких
досягає господарських цілей, то економічна поведінка об'єднує всі фор-
ми активності (вчинки, дії тощо), які обслуговують чи супроводжують
діяльність. Скажімо, якщо людина купила щось у крамниці, то підраху-
нок власного бюджету, сплата грошей, отримання касового чека є елемен-
тами економічної діяльності. Поведінкою, що супроводжує або обслуговує
цю діяльність, є знайомство покупця з рекламою, поїздка до крамниці,
вибір потрібної речі тощо. Однак далеко не завжди враховуються подібні
тонкощі у відмінностях між економічною діяльністю та поведінкою, тому
часто їх не розрізняють.

Система економічних відносин суспільства надто складна й розгалу-
жена, щоб її можна було розглянути тут у повному обсязі. Якщо в єдино-
му процесі розширеного відтворення розрізняють виробництво, розпо-
діл, обмін, споживання, то економічні відносини слід поділити на чотири
великі групи: виробничі, розподільчі, відносини обміну (купівля-продаж)
і відносини споживання [9, с.70-75].

Перша група об'єднує виробничі відносини, тобто такі, що виникають
виключно у процесі виробництва матеріальних засобів до життя. Це, зо-
крема, відносини власності на засоби й результати виробництва, відно-
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сини між різними соціальними групами, які посідають неоднакове місце
у виробництві, організаційно-управлінські та технологічні відносини.

Друга група економічних відносин —розподільчі. Вони виникають з
приводу розподілу в суспільстві каналів доступу до життєвих благ і спо-
собів їх привласнення. Ці канали доступу і способи привласнення нерів-
ноцінні: ефективні — неефективні, вигідні — невигідні тощо. Кожен з
них дає змогу поласувати більшим чи меншим шматочком "суспільного
пирога". Тож, сутність розподільчих відносин полягає у забезпеченні со-
ціальним суб'єктам найрізноманітніших позицій на шкалі розподілу сус-
пільних благ. Звичайно, кожен з цих суб'єктів прагне до вигідніших для
себе позицій, але взаємодія об'єктивно розміщує їх на шкалі розподілу
згідно з можливостями кожного.

Слід зазначити, що окремої сфери, яка концентрувала б у собі розпо-
дільчі відносини, не існує. Ці відносини безпосередньо вплетені у вироб-
ництво, обмін, споживання, вони є другою стороною кожного з них.

Третя група економічних відносин — обмінні (купівлі-продажу, по-
питу-пропозиції та ін.). Це переважно ринкові відносини — між продав-
цями і покупцями та їхніми посередниками. Безпосередньо через себе
трансформує і відтворює їх система торгівлі, комерції, бізнесу. Обміню-
ються продукти виробництва, а через них — форми діяльності. Як прави-
ло, обмінні відносини опосередковуються грішми, грошовим способом
привласнення. Однак відбувається і прямий обмін продуктами — бартер-
на торгівля. Із соціологічного погляду обмінні відносини утверджують
соціальний компроміс, соціальну рівновагу між великими групами лю-
дей — виробниками, продавцями і покупцями, що різняться своїми інте-
ресами, але мають потребу один в одному.

Четверта група економічних відносин — відносини у сфері спожи-
вання задля задоволення безпосередніх потреб людей як споживачів. Ці
відносини концентруються і обертаються навколо своєї особливої "осі"
— споживчих відносин. Що ж вони собою являють? Це практичне, ціле-
спрямоване, зумовлене потребами ставлення індивіда до засобів задово-
лення своїх потреб, інтересів, що передбачає наявність цих засобів та
уміння користуватися ними.

Ця група економічних відносин складається з кількох підгруп: відно-
сини між споживачем і виробником, що реалізуються в домашньому гос-
подарстві як доведення продуктів суспільного виробництва до остаточ-
ної споживчої форми; відносини відповідальності споживача перед ви-
робником, наприклад, за технологічну правильність експлуатації тих чи
інших виробів, пристроїв, машин та строк гарантій; відносини споживача
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з підприємствами торгівлі, громадського харчування, сервісу, транспор-
ту, зв'язку, закладами культури, спорту, охорони здоров'я та ін.; відноси-
ни між споживачами; нормативні відносини.

Якщо економічні відносини досліджувати з погляду їх суб 'єктної стру-
ктури, то слід виділити чотири соціальних типи їхніх носіїв (суб'єктів):
суб'єкти власності (власники), суб'єкти виробництва господарської дія-
льності (виробники), суб'єкти обмінних відносин (продавці, покупці,
посередники), суб'єкти споживання (споживачі).

Трудова поведінка. В соціології економіки під соціально-економічною
поведінкою розуміють систему взаємопов'язаних вчинків і дій, що їх
здійснюють люди в соціальній і економічній сферах під впливом особис-
тих та групових інтересів, для задоволення своїх потреб. Відображаючи
суб'єктивну сторону економічної діяльності, індивідуальна і колективна
поведінка суттєво впливає на її результати та ефективність [9, с 125-130].

Існує багато видів соціально-економічної поведінки. Можна говорити
про демографічну поведінку, пов'язану із збереженням і відтворенням
життя. Міграційно-мобільна поведінка виявляється у переміщеннях пра-
цівників між сферами зайнятості, галузями, підприємствами, професія-
ми, регіонами, населеними пунктами. Поведінка людей у галузі освіти
знаходить свій прояв у виборі професії, форм спеціального навчання, тих
чи інших засобів підвищення кваліфікації, в якості навчання, ефективно-
сті засвоєних знань; це фактор формування професійно-кваліфікаційної
структури суспільства.

Професійно-трудова поведінка працівників безпосередньо на робо-
чих місцях характеризується ставленням до праці, дисципліною, якістю
праці, відповідальністю, старанністю, творчою ініціативою. Суб'єктивну
сторону діяльності населення у приватному секторі економіки відобра-
жає особиста господарська поведінка. Важливе значення для розвитку
економіки має і споживча поведінка працівників як у виробничій, так і в
сімейній сферах.

Дослідження поведінки працівників у сімейній сфері набуває особли-
вого значення в контексті розвитку фермерських господарств. При цьому
слід враховувати, що "прообразом" сімейного фермерського господарства
певною мірою є особисте підсобне господарство, в якому поведінковий фак-
тор (суб'єктивний аспект діяльності працівників) відіграє дуже важливу
роль. Це пов'язано з тим, що праця в особистому підсобному господарстві
не була громадянським обов'язком населення (як праця в суспільному ви-
робництві), а тому адміністративними органами влади не регламентувалася.
Вона регулювалась опосередковано, за допомогою економічних стимулів.
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Трудову поведінку у сфері особистого підсобного господарства мож-
на визначити як сукупність дій та вчинків, спрямованих на ініціативне
(добровільне, самостійне) виробництво продуктів харчування й отримання
доходів за рахунок власного господарства, а також на створення необхід-
них умов його ведення.

У реальному житті немає чітких меж між видами трудової поведінки,
існують певні їх комплекси. До порівняно малопоширених видів комплекс-
ної поведінки належить "господарський". Для нього характерна не лише
практична участь працівників в управлінні в процесі безпосередньої тру-
дової діяльності, а й залучення їх до розпорядження фондом робочого часу
і засобами виробництва, розподілу матеріальних благ у виробничих ко-
лективах. Інший комплекс видів поведінки реалізують працівники, які
орієнтуються переважно на досягнення певної соціальної норми заробіт-
ної плати (для них характерне прагнення до додаткової зайнятості, соціа-
льно невиправданої мобільності). Специфічний комплекс поведінки скла-
вся у молоді, орієнтованої на соціальну мобільність. Цілком можливо,
що певна категорія працівників керується у своїй поведінці гігієнічними
мотивами, прагненням зберегти здоров'я.

За умов переходу до соціального ринкового господарства актуалізу-
ються дослідження підприємницької, міграційної та інноваційної поведі-
нки працівників.

Інноваційна поведінка працівників являє собою систему дій та вчин-
ків, виконуваних ними у процесі впровадження нововведень, що вика-
зують їхню реакцію на умови інноваційної діяльності, а також на її різ-
ні складові. З огляду на вплив інноваційної поведінки на перебіг інно-
ваційних процесів можна виділити такі її прояви. По-перше, вибір за
певними критеріями (що залежать від ставлення до інноваційної діяль-
ності) тих чи інших нововведень для втілення їх у виробництво чи від-
мова від впровадження; по-друге, вибір варіанта реалізації нововведення
і його здійснення; по-третє, демонстрація того чи іншого рівня ініціа-
тиви при впровадженні нововведення; по-четверте, здійснення певних
дій з їх ланцюга, що утворює "технологію впровадження"; по-п 'яте,
активність або пасивність у подоланні труднощів, що виникають у про-
цесі впровадження. При цьому виділяють п'ять основних стратегій ін-
новаційної поведінки.

1. Самостійна розробка нововведень та їх активне впровадження. Це
найвища форма інноваційної поведінки, яку реалізують менше відсотка
працівників, що беруть участь у впровадженні. Частка їх серед керівни-
ків і головних спеціалістів становить 6,3%.



Частина IV. Галузеві соціологічні теорії

2. Самостійна активність при здійсненні нововведень. Цієї лінії ін-
новаційної поведінки дотримуються близько 20% працівників, з них ке-
рівників і головних спеціалістів — близько половини, керівників і спеці-
алістів середньої ланки — чверть, рядових працівників — 10%.

3. Участь у здійсненні нововведень без вияву самостійної активності
(реалізація виконавських функцій при помірній активності, що зникає, як
тільки з'являються труднощі). Таку стратегію поведінки реалізують 55%
працівників, що причетні до впровадження. Це більше половини керівників
і головних спеціалістів, що впроваджують нововведення, близько 65% ке-
рівників і спеціалістів середньої ланки і понад 80% рядових працівників.

4. Пасивне здійснення нововведень. Працівник уникає дій і прийняття
рішень, відмовляється від відповідальності, пов'язаної з нововведеннями,
хоч і не перешкоджає їх впровадженню. Частка пасивних працівників,
переважно рядові працівники і керівники середньої ланки, становить 21%.

5. Активний опір нововведенню. Він проявляється в критиці корисно-
го для підприємства нововведення як непотрібного, неефективного і на-
віть шкідливого; у звинуваченні новаторів в авантюризмі і корисливих
міркуваннях; у вихвалянні звичного порядку як такого, що має перевагу
порівняно з інновацією; у прийнятті рішень, що ускладнюють впрова-
дження тощо. Опір впровадженню інновації чинять 4% працівників, що
беруть участь у ньому. Серед них переважають рядові працівники і кері-
вники середньої ланки [15, с.273-274].

З огляду на сучасний стан досліджень трудової поведінки завданням
соціологічної науки є розгортання досліджень, спрямованих на пошук
ефективних методів управління суб'єктивним ставленням (поведінкою)
працівників до соціально-економічної діяльності, стимулів, що відобра-
жають реальні потреби людей. Управління поведінкою передбачає не тіль-
ки адекватну орієнтацію інтересів кожної соціальної групи, а й погодження
суспільних, групових і особистих інтересів "по вертикалі", інтеграцію
інтересів груп, що взаємодіють у "горизонтальній" площині.

Радикальні зміни, що відбуваються в системі господарювання, став-
лять нові, підвищені вимоги до поведінки працівників, доводять неефек-
тивність адміністративних методів управління трудовою поведінкою.

Щоб регулювати поведінку груп відповідно до соціально схвалюва-
них норм, слід знати інтереси цих груп, а також способи виявлення інте-
ресів, яким ці групи віддають перевагу. Інтереси — латентні і лише част-
ково виявляються в ціннісних судженнях, мотивації і, нарешті, в поведін-
ці. Перші два з трьох названих елементів визначаються за допомогою
соціологічного опитування.
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Соціологічне дослідження трудової поведінки працівників передбачає:
1) урахування специфічних соціальних потреб різних соціально-демо-

графічних груп працівників;
2) коригування системи матеріального стимулювання з урахуванням

особливостей групової "реакції" на різного роду стимули;
3) приведення системи стимулювання до стану, адекватного мотива-

ційній сфері;
4) вивчення особливостей індивідуального і колективного матеріаль-

ного стимулювання з урахуванням нових соціально-економічних реалій.
Слід зазначити, що можливість використання результатів соціологіч-

них досліджень з метою управління трудовою поведінкою суттєво зумов-
люється рівнем і змістом економічної культури управлінського персона-
лу та суспільства в цілому.

Під економічною культурою розуміється сукупність соціальних цін-
ностей і норм, які є регуляторами економічної поведінки та виконують
роль соціальної пам'яті економічного розвитку [12, с і 10-112]. У такому
контексті ці регулятори можуть сприяти (чи заважати) трансляції, відбору
та оновленню цінностей, норм і потреб, що функціонують у сфері економі-
ки та орієнтують її суб'єктів на ті чи інші форми економічної активності.

Головними особливостями економічної культури є такі:
1. Вона охоплює лише ті цінності, норми, потреби, які виникають з

потреб економіки і суттєво впливають на неї.
2. Основним каналом впливу на економіку є економічна поведінка, на

яку суттєво впливає політична влада.
3. Вона більше, ніж інші види культур, орієнтована на управління по-

ведінкою людей.
Ці особливості значною мірою зумовлюють функції економічної куль-

тури:
1) функція соціальної пам'яті щодо історії економічних відносин:

вибір (вибраковка, збереження, нагромадження) цінностей і норм, необ-
хідних для виживання й розвитку економіки;

2) функція нагромадження еталонів відповідної економічної поведі-
нки, економічної активності;

3) функція трансляції з минулого в сучасність цінностей і норм, що
лежать в основі праці, споживання, розподілу та інших економічних дій і
відносин;

4) функція оновлення цінностей і норм, які регулюють розвиток еко-
номіки, виступаючи джерелом нових нормативних уявлень і нових зраз-
ків соціально-економічної поведінки.

11 Соціологія
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Завдяки реалізації цих функцій економічна культура є одним із соціа-
льних механізмів управління трудовою поведінкою і, в такому контексті,
— управління соціально-економічними відносинами.

Соціальний механізм управління економікою. Його роль підвищується
у зв'язку зі збільшенням впливу людського фактора на соціально-еконо-
мічну поведінку людей і колективів.

Соціальний механізм управління економікою розуміється як стійка
система економічної поведінки і взаємодії різних груп, регулювання дій
соціальних чинників і забезпечення внутрішньої єдності функціонуван-
ня складних соціально-економічних об'єктів, узгодження розвитку про-
дуктивних сил та виробничих відносин.

Соціальний механізм управління і розвитку економіки реалізується,
пристосовуючись до різних рівнів територіальної структури суспільства
— країни в цілому, регіону, області, міста, району, а також до відповідно-
го рівня організаційної структури виробництва — відомства, об'єднання,
підприємства, цеху. На кожному рівні цих структур функціонують специ-
фічні групи, здійснюються окремі види діяльності і поведінки, досяга-
ються різні результати. Отже, є підстави говорити про множину окремих
соціальних механізмів, що діють на різних рівнях територіальних та ор-
ганізаційних структур економіки.

Щоб дослідити соціальний механізм управління економікою в його
багатогранності та цілісності як систему, доцільно розчленувати її на ряд
підсистем, що мають простішу будову. Для соціологічного аналізу слід
використовувати комплексно-аспектні проекції цих підсистем. Як такі
можуть розглядатися: 1) територіальна проекція, яка передбачає вивчення
соціально-економічного становища, інтересів поведінки і взаємодії регі-
ональних і поселенських груп, їх ролі в економічному розвитку суспільс-
тва; 2) організаційно-виробнича проекція, в рамках якої вивчаються ві-
домчі, адміністративні та організаційні фактори поведінки трудових ко-
лективів, соціальні аспекти взаємодії відомств, установ, первинних під-
розділів, а також вплив цих взаємодій на економічний розвиток; 3) соціа-
льно-управлінська проекція, пов'язана з вивченням становища, інтересів,
поведінки і взаємодії вертикально субпідрядних груп працівників у сус-
пільному виробництві; 4) особистісно-господарська проекція, яка перед-
бачає вивчення становища і поведінки різних груп працівників у приват-
ному секторі виробництва; 5) прибутково-споживча проекція, в рамках
якої вивчаються групи працівників, що відрізняються рівнем і джерела-
ми прибутків, поведінкою у сфері розподільчих відносин, а відповідно й
у виробництві.
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Перелічені проекції треба розглядати як досить самостійні підсисте-
ми соціального механізму розвитку економіки, сукупність яких має від-
бивати його внутрішню структуру. їх набір не є повним, він відображає ті
сторони соціального механізму розвитку економіки, структура яких най-
більш зрозуміла і які можуть практично вивчатися на сучасному рівні
соціологічних знань.

Вивчення соціальних механізмів управління і розвитку економіки спря-
моване як на фіксацію його нормального функціонування, так і на вияв-
лення дисфункцій, суперечностей та складнощів у розвитку економіки.
Як справедливо зазначає І. Орлова, аналіз причин дисфункцій соціально-
го механізму має висвітлити специфічне становище окремих соціальних
груп, що є суб'єктами механізму, а також умови, від яких воно залежить.
Важливо при цьому виявити специфічні інтереси та потреби суб'єктів, а
також ступінь їх задоволення суспільством [ЗО, с.754].

ІШІР Резюме

1. Соціологія економіки — це галузь соціологічного знання, яка дослід-
жує закономірності економічного життя людей за допомогою соціоло-
гічних категорій.

2. Об'єктом досліджень соціології економіки є люди — учасники еконо-
мічного життя, об'єднані в групи й організації з відповідними соціаль-
ними інститутами.

3. Предметом досліджень соціології економіки є соціально-економічні
відносини і процеси, які виникають в економічній сфері життя і відо-
бражають неоднакові соціальні позиції в ньому людей різних соціаль-
них груп і класів, соціальних організацій та інститутів.

4. Місце і роль соціології економіки в суспільстві визначається такими
функціями: теоретично-пізнавальною, прогнозтичною, управлінською,
ідеологічною, соціальною.

5. Соціологія економіки спирається на соціально-економічні закони і за-
кономірності, основними з яких є: закон розподілу праці і закон зміни
праці, закон конкуренції тощо.

6. Категорії соціології економіки групуються за трьома рівнями: 1) еко-
номічна і соціальна сфери; 2) соціальні механізми розвитку економіки
та регулювання окремих соціально-економічних процесів; 3) конкрет-
ний зміст соціальних механізмів — економічна культура, економічна
свідомість, економічне мислення, економічні стереотипи, економічні
інтереси, економічна діяльність і поведінка.
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7. Соціологія економіки оперує як загальносоціологічними методами —
аналіз документів, опитування, соціальний експеримент, спостережен-
ня, так і методами прикладного соціологічного аналізу — проблем-
ний, технологічний, структурний, інституціональний, генетичний та
оціночний.

8. Основними напрямами дослідження сучасної соціології економіки є
соціально-економічні відносини і процеси, економічна поведінка та
економічна культура людей, соціально-економічні механізми управ-
ління економікою та регулювання соціально-економічних процесів.
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Розділ 18. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

[Щ-а В результаті вивчення цього

розділу Ви повинні вміти:

і/ відрізняти соціологію праці від інших наук
про працю;
/ виділяти соціологію праці серед інших спе-
ціальних та галузевих соціологій і визначити
її місце в системі соціологічних знань;
У пояснювати основні функції соціології
праці та значення її основних категорій і по-
нять;
У розкривати сутність мотивації і стимулю-
вання праці, пояснювати, в чому їх схожість і
відмінність;
•/ визначати сутність трудової мобільності і
особливості трудової кар'єри;
/ пояснювати зміст і основні механізми со-
ціального управління трудовою діяльністю.

18.1. Соціологія праці як наука:
об'єкт, предмет і функції

Соціологія праці — це галузь соціології, яка вивчає соціальні групи та
індивідів, що включені до процесу праці, а також їхні професійні та соці-
альні ролі й статуси, умови й форми їхньої трудової діяльності [17, с.335].
Як видно, сама назва навчальної дисципліни і галузі знань "соціологія
праці" орієнтує на дослідження саме людської праці.

Однак людську працю вивчають і інші науки, як гуманітарні (філософсь-
кі, економічні, правові і психофізіологічні), так і технічні (ергономіка — наука
про пристосування праці та її умов до потреб людини; ергологія — наука,
яка розглядає працю з позицій підвищення її продуктивності; праксеологія —
теорія про найбільш ефективні дії і рухи працівника в трудовій діяльності;
наукова організація праці — наука про те, як найбільш раціонально органі-
зувати процес праці). Як бачимо, кожна з наук вивчає загальний об 'єкт —
працю, але зі своїх позицій, під притаманним саме цій науці кутом зору.
Інакше кажучи, кожна наука має свій предмет дослідження, свій підхід.
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Для соціології праці — це соціологічний підхід, за якого предметом
дослідження є ті соціальні відносини, які складаються з приводу праці,
тобто соціально-трудові відносини. Як і сама праця, соціально-трудові
відносини вельми багатогранні. їх можна класифікувати:

• за змістом діяльності (виробничо-функціональні, професійно-квалі-
фікаційні, соціально-психологічні, громадсько-організаційні);

• за змістом спілкування (безособові, опосередковані і міжособистісні);
• за суб 'єктом (міжорганізаційні "колектив — колектив" і внутріорга-

нізаційні "колектив — особистість", "особистість — особистість");
• за обсягом владних повноважень (відношення по горизонталі і по

вертикалі);
• за характером розподілу доходів (відповідно до трудового вкладу

або не відповідно до нього);
• за ступенем регламентованості (формальні, офіційно оформлені

і неформальні, тобто офіційно не оформлені).
Уся сукупність соціально-трудових відносин — це і с практично все

соціальне життя в трудових колективах, в якому визначається місце лю-
дини в трудовому середовищі, її ставлення до праці, мотиви праці і задо-
воленість нею, престиж та привабливість професії, динаміка взаємовід-
носин між працівниками і групами працівників з приводу володіння вла-
сністю на умови і засоби праці, динаміка трудової поведінки і т. ін., тобто
все те, що підлягає подальшому соціологічному аналізу та вивченню. Від
правильності відповіді на ці та інші питання багато в чому залежить, чи
вдасться своєчасно зменшити соціальне напруження в соціально-трудо-
вих відносинах до безпечного рівня.

До розряду першочергових проблем у сфері праці віднесено створен-
ня необхідних умов для формування такого працівника, який став би ре-
альним, справжнім співвласником і розпорядником умов і засобів вироб-
ництва, а також господарем виробництва предметів і послуг.

Особливе занепокоєння викликає процес зниження значущості трудо-
вої діяльності в ефективному вирішенні соціальних проблем суспільства,
зумовлений деструктивними процесами в економіці внаслідок розпаду
колишнього СРСР. Зруйнування загального економічного простору, ослаб-
лення міжреспубліканських соціально-економічних зв'язків не могли не
позначитися на соціально-трудових відносинах, зниженні ефективності
праці, спричинили падіння рівня життя трудящих, зростання соціальної
напруги в трудових колективах.

У цих умовах гостро відчувається необхідність теоретичних і прикладних
досліджень проблем соціології праці, проведення конкретно-соціологічних
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досліджень, пов'язаних з аналізом змісту і характеру праці різних катего-
рій працівників, їхніх потреб та інтересів, мотивів і фактичного ставлення
до праці. Сьогодні зрозуміло, що без глибокого аналізу суперечностей у
сфері праці, перш за все — між працею колективу і індивіда, між різними
соціальними групами і верствами в трудовому процесі, суперечностей на-
ціонального характеру в соціально-трудових відносинах, вихід з економіч-
ної кризи навряд чи можливий. Необхідним є пошук неординарних форм
їх вирішення, потрібні ефективні, науково обґрунтовані і підтверджені
результатами соціологічних досліджень соціальні програми. При цьому
неможливо обійтись без соціологічних знань, без навичок користування
науковим апаратом соціології праці, основу якого становлять категорії.

Що являють собою категорії соціології праці? Це загальне поняття,
яке відображує певні властивості об'єкта, що досліджується, тобто пра-
ці. Не можна вивчати, наприклад, динаміку трудових відносин, не з'ясу-
вавши спочатку деякі характеристики цього явища. Вони, як і категорії
філософії та інших наук, виконують як світоглядну, так і методологічну
функцію. Категорії соціології праці в методологічному аспекті відобра-
жують систему послідовних сходинок пізнання соціальних відносин, зо-
крема соціально-трудових.

Зазначимо, що вихідною категорією при цьому є категорія праці. Пра-
ця, беручи участь у якій люди вступають у соціальні відносини, є загаль-
ною базою, витоком усіх соціальних явищ. У процесі і в результаті праці
змінюється становище різних груп працівників, їхні соціальні якості, зміст
їхніх соціальних ролей, в чому і полягає сутність праці як базового соці-
ального процесу.

До соціальних належать такі функції праці, як створення матеріальних і
духовних благ, суспільного багатства; складання основи суспільства й сус-
пільного устрою; рівень розподілу суспільного багатства і рівень попиту;
бути сферою самовираження, самоствердження і розвитку людини.

Соціально-економічна неоднорідність праці, що проявляється в її ди-
ференціації залежно від змісту і характеру праці, є основою соціальної
нерівності працівників, їх диференціації залежно від закріплення за різ-
ними видами праці. Стійкі соціально-трудові зв'язки між представника-
ми груп працівників, трудові норми і відносини утворюють соціальну
структуру виробничого колективу. Ставлення до праці, суть якого поля-
гає в реалізації трудового потенціалу працівника під впливом свідомих
потреб і сформованої зацікавленості, виявляється в його прагненні про-
явити свої сили, знання, професійний досвід і сукупність здібностей для
досягнення кількісних та якісних результатів праці. Об'єктивні показники
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ставлення до праці (міра відповідальності і сумлінності в роботі, ініціа-
тиви і рівня дисциплінованості) в сукупності з суб'єктивними (задоволе-
ність різними сторонами роботи: рівнем зарплати, змістом і умовами праці,
взаємовідносинами в колективі) є основою для типологізації працівників
за ознакою ставлення до праці.

Ставлення до праці формується під впливом сукупності об'єктивних
факторів у вигляді загальних (у межах країни) і специфічних (у межах
конкретного підприємства) умов трудової діяльності, а також суб'єктив-
них факторів у вигляді очікувань і рівня прагнень працівників, їх цінніс-
ної орієнтації, інформованості і часткових оцінок окремих сторін трудо-
вої діяльності. Взаємодіючи, об'єктивні і суб'єктивні фактори ставлення
до праці становлять важливий соціологічний фактор її продуктивності.

В узагальненому вигляді категорії соціології праці можна представити
трьома групами. Категорії визначеності (зміст праці, її форми і характер)
відповідають на питання "що таке?" стосовно категорії "праця" як предме-
та дослідження; категорії зумовленості (мотиви діяльності, умови трудової
діяльності, потреби, інтереси) відповідають на питання "чому?", або чим
зумовлено те, що суб'єкт праці діє саме так, а не інакше; категорії вибору
(мотивація, стимулювання праці тощо) відповідають на питання "чому?",
що необхідно зробити, наприклад, для того, щоб людина сумлінно ставилася
до праці. Як бачимо, категорії визначеності дають уявлення про сутнісні
характеристики праці. А категорії зумовленості і вибору дають можливість
описати працю як вид соціальної діяльності, яка безпосередньо познача-
ється на соціалізації індивіда, на змінах його соціального статусу.

Соціальні процеси в цьому випадку можна розглядати як трудову дія-
льність, що виявляється в змінах стану соціальних груп, колективів, окре-
мих працівників, тобто в змінах їхнього соціального становища (статусу)
у сфері праці.

Упорядковане уявлення про соціальні процеси у сфері праці дає кла-
сифікація, запропонована А. Дикарьовою і М. Мирською, згідно з якою
найважливішими групами соціальних процесів є такі [4, с.20]:

1. Сама праця, вплив якої на соціальне становище працівника, його
соціальні характеристики (інтереси, професійно-кваліфікаційний рівень,
ставлення до праці тощо) здійснюється безпосередньо через трудові фу-
нкції працівника і зумовлений науково-технічним прогресом і технологі-
чними та організаційними змінами у сфері праці.

2. Інтеграційні процеси, пов'язані із забезпеченням цілісності (соціаль-
ної та організаційної) працівників (такі, як згуртованість трудових колекти-
вів, соціальний контроль, стимулювання трудової поведінки, управління).
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3. Ціннісно-орієнтаційні процеси (мотивація, трудова адаптація тощо),
в результаті яких формуються соціальні норми, цінності і ціннісні орієн-
тації працівників.

4. Змінно-підтримуючі процеси (трудові переміщення соціальних груп
і окремих працівників).

Як бачимо, такий підхід до структуризації процесів трудової діяльності
найбільш адекватно відповідає загальному напрямку процесу трудової
соціалізації людини, освоєнню нею надбаної суспільством культури у сфері
праці та основних форм трудової діяльності. Тому саме цей підхід як най-
раціональніший з погляду логіки розвитку взаємодії працівника з трудо-
вою сферою дає можливість повніше і глибше розкрити зміст соціології
праці і визначити її структуру. Перш за все досліджуються сутність і хара-
ктеристики праці як базового соціального процесу, а також причини і ру-
шійні сили, згідно з якими людина формує свої взаємовідносини з трудо-
вою сферою, обирає професію і місце трудової діяльності, мотивація цієї
діяльності. Далі розглядається трудова адаптація — особливий вид вза-
ємодії працівника з навколишнім трудовим середовищем, процеси сти-
мулювання і соціального контролю у сфері праці. Залежно від успішності
функціонування трудового колективу, ефективності соціального управ-
ління відбувається згуртування або деструктивні процеси в колективах,
які позначаються на масштабах і характері соціальних переміщень у сфері
праці. Вивчення цих проблем "завершує" структуру соціології праці.

Необхідно зазначити, що вказані процеси проходять по-різному залеж-
но від їх масштабності. За цією ознакою можна виділити чотири основних
рівні: 1) народне господарство; 2) регіон (галузь); 3) об'єднання і підпри-
ємство; 4) працівник — індивідуальний рівень.

Запропонована логіка вивчення курсу "Соціологія праці" в цілому від-
повідає тим теоретико-методологічним принципам, що склалися у вітчи-
зняній соціологічній науці [18, с.ЗОО—301]. До цих принципів належать:

1. Соціальні і технологічні аспекти праці (розглядаються в межах за-
гального поліпшення способу життя працівників).

2. Трудова діяльність (вивчається комплексно, в єдності її техніко-тех-
нологічних і соціально-організаційних аспектів).

3. Організація дослідження та інтерпретація їх результатів (спираєть-
ся на розуміння місця праці в сукупній діяльності людей).

Вказані принципи вдається реалізовувати тим більшою мірою, чим
повніше і обґрунтованіше використовуються ті чи інші методи і методи-
ки проведення соціологічних досліджень. Залежно від масштабів і завдань
дослідження застосовують як теоретичні методи (для виявлення цілісної



Розділ 18. Соціологія праці 3 3 1

картини загальних закономірностей процесу праці), так і методи емпіри-
чних (прикладних) соціологічних досліджень. До першої групи належать
порівняльно-історичний, генетичний, порівняльно-типологічний і типо-
логічний методи. Друга група включає в себе систему методів — анкетне
опитування, інтерв'ю, аналіз документів, спостереження, а також процеду-
ри узагальнення та інтерпретації емпіричних даних.

Як правило, під час проведення досліджень у трудових колективах
застосовується загальна методика емпіричних досліджень. Однак є пев-
на специфіка трудових досліджень, яка виявляється [8, с 14—28]: а) у змісті
основних напрямів дослідження; б) в особливих вимогах до використання
методів конкретно-соціологічних досліджень.

Слід зауважити широке застосування в соціології праці кількісних
математичних методів, активне залучення для аналізу та опрацювання
соціологічної інформації обчислювальної техніки. Таким чином, соціо-
логія праці — це самостійна спеціальна соціологія, яка, спираючись на
загальносоціологічні теорії, закони і закономірності соціальних відносин
(які розглядаються в курсі "Соціологія"), виокремлює для вивчення особ-
ливий їх вид — соціально-трудові відносини. При цьому соціологічними
методами досліджується різноманітний вплив трудової діяльності на соціа-
лізацію індивіда чи соціальної спільноти, на пов'язану з працею зміну їхньої
ролі і статусу в соціальному житті.

Соціологія праці, як і будь-яка наука, виконує певні функції в життє-
діяльності суспільства. Найважливіша з них — інформаційна, яка полягає
в забезпеченні управлінських структур суспільства соціологічною інфор-
мацією, що дає об'єктивну і повну картину соціальної ситуації на підпри-
ємстві, в галузі і виробничій сфері в цілому.

Пізнавальна функція соціології праці пов'язана з розширенням пізнання
закономірностей соціально-трудових відносин, створенням теоретичного
обґрунтування практичного менеджменту. На рівні конкретного підпри-
ємства йдеться про виявлення сукупності соціальних резервів трудового
колективу, його невикористаних повною мірою потенційних можливос-
тей розвитку.

Описова функція пов'язана з викладом і публікацією результатів соці-
ологічних досліджень в різних звітах, статтях, монографіях. Тим самим
створюється цілісний опис соціального життя трудових колективів, різ-
номанітних груп і окремих працівників.

Освітня функція реалізується через поширення сучасних наукових
знань, теоретичних і методологічних основ, уявлень про соціальні меха-
нізми процесів у сфері праці серед дедалі більшої кількості спеціалістів-
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менеджерів та інших працівників. Ідеться про підвищення загальної куль-
тури працівників, що сприяє більш чіткому баченню своєї ролі.

Прогностична функція соціології праці пов'язана з можливостями
спостерігати завдяки конкретно-соціологічним дослідженням тенденції
в зміні сукупності соціальних показників, які характеризують відхилен-
ня від нормального стану соціально-трудових відносин, своєчасно перед-
бачати розвиток негативних тенденцій в соціальному житті колективу.

Перетворювальна функція соціології полягає в розробці на основі да-
них соціальної діагностики стану соціально-трудових відносин найефек-
тивніших соціальних технологій (сукупності методів та операцій управ-
ління соціально-трудовими процесами), у виробленні на основі цих техно-
логій систем соціального управління трудовими колективами в напрямі
задіяння для їх соціального розвитку всієї сукупності соціальних резервів.

Як бачимо, кожна з розглянутих функцій розкриває додаткові можли-
вості для підвищення ефективності управлінської діяльності.

18.2. Особистість в системі соціально-трудових
процесів

Більшість соціально-трудових відносин виступає для людини у формі
соціально-трудових процесів, у яких вона бере участь протягом трудово-
го життя, починаючи зі свого першого робочого місця та участі в процесі
виробничої адаптації.

Виробнича адаптація. У соціології праці останніми роками зростає увага
до проблем адаптації людини у сфері праці, що є свідченням визнання тієї
суттєвої ролі, яку відіграє процес адаптації в трудовій діяльності людини.
Водночас розуміння сутності адаптації утруднене існуючими ще функ-
ціональними підходами до адаптації працівника з виокремленням лише
деяких сторін його взаємодії з виробництвом. Такий підхід залишається
типовим для багатьох соціологів, у тому числі й західних. Розглядаючи
суспільні процеси з позицій рівноваги, західна соціологія відводить адап-
тації в суспільстві роль фактора пристосування, призначеного приводити
до рівноваги стану як окремої особистості, так і соціальних систем.

При цьому поняття "адаптація" в широкому розумінні вживається щодо
способу, яким соціальна система, чи то маленька група, така, як сім'я,
чи великий колектив, такий, як організація або навіть ціле суспільство,
пристосовується до фізичних і соціальних умов середовища. Соціальне
пристосування пронизує всі вчення про соціальну систему представників
функціональної теорії Т. Парсонса і Р. Мертона.
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Відзначаючи, що західна соціологія і соціальна психологія нагрома-
дили значний емпіричний матеріал з проблеми адаптації, який становить
певний науковий інтерес, необхідно визнати деяку обмеженість їх зага-
льної концепції соціальної адаптації. В розумінні сутності адаптації лю-
дини важливо відобразити не тільки її роль як головної продуктивної сили,
а й у першу чергу як особистості, котра не тільки формується в процесі
виробництва, а розвитку розмаїття рис і характеристик якої покликане,
зрештою, служити виробництво.

Необхідно підходити до дослідження адаптації особистості працівни-
ка, розглядаючи його як цілісну людину в різноманітності видів і форм
виконуваної ним діяльності. З огляду на цілісне розуміння сутності пра-
цівника виробнича адаптація не обмежується професійною сферою, а
охоплює сукупність соціально-трудових відносин, що зумовлює її струк-
туру. До основних структурних елементів виробничої адаптації відно-
сять професійну, організаційну, матеріально-побутову, соціально-психо-
логічну та адаптацію у сфері дозвілля.

В основі механізму виробничої адаптації лежить адаптивна потреба
індивіда, опосередкована взаємодією з потребою його в трудовій само-
реалізації. При цьому формується, з одного боку, орієнтаційний мотив
поведінки, що спонукає індивіда до здобуття інформації про трудову
ситуацію,розширення контактів із соціально-виробничим середовищем,
оцінки характеру адаптивної ситуації. З іншого боку, мотив опанування
конкретної трудової діяльності і досягнення оптимальної взаємодії з
виробництвом опосередковує зміст інформації і спрямованість особисті-
сних контактів. У результаті складної полімотиваціїздійснюється вироб-
нича адаптація, яка враховує можливості реалізації на даному підприєм-
стві життєвих цілей працівників.

Успішне (або утруднене) проходження виробничої адаптації молодого
працівника залежить від того, наскільки сприятливі (або несприятливі)
умови склалися для задоволення його адаптивної потреби. З огляду на
структуру останньої до таких умов належать певний рівень взаємної ін-
формації між індивідом і виробництвом, взаємних контактів; порівняння
життєвих цілей індивіда з завданнями даного підприємства, а також на-
явність на виробництві умов для успішної трудової діяльності індивіда.
Отже, наявність і повнота прояву сукупності умов, необхідних для про-
ходження виробничої адаптації, будуть визначати як її ефективність, ди-
намізм, так і межі самого процесу.

Справді, у разі зміни сукупності умов на краще підвищується ефекти-
вність адаптаційного процесу, зміцнюються адаптаційні зв'язки індивіда
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з виробництвом. Проте в разі зміни умов у протилежний бік і процес
адаптації може змінити свій напрям на зворотний, тобто перетворити-
ся на процес дезадаптації. Основний наслідок таких змін — послаб-
лення адаптаційних зв'язків, що може закінчитися їхнім повним роз-
ривом.

Таким чином, виробнича адаптація працівника являє собою процес
його взаємодії з соціально-виробничим середовищем з метою оволодіти
новою трудовою ситуацією. Адаптація починається зі встановлення ін-
формаційного зв'язку з виробництвом під час профорієнтації і профвід-
бору (преадаптація), триває з початком роботи на підприємстві і закін-
чується розривом інформаційних та особистісних зв'язків з виробницт-
вом (дезадаптація).

Управління виробничою адаптацією працівника полягає у впливі на
всю сукупність структурних елементів адаптації, з акцентуванням на най-
більш значущі для конкретних умов види адаптації і залежить від уміння
менеджерів використовувати ефективні технології соціального управлін-
ня адаптацією.

18.3. Мотивація трудової поведінки

Мотивація трудової поведінки полягає у формуванні в працівника
внутрішніх спонукальних сил трудової діяльності шляхом впливу на його
потреби, інтереси, бажання, прагнення, цінності, ідеали і мотиви з ме-
тою досягти очікуваної трудової поведінки.

До структурних елементів процесу мотивації зазвичай відносять по-
треби, інтереси, бажання, прагнення, цінності, ціннісні орієнтації, ідеали
і мотиви. Процес формування цих внутрішніх спонукальних сил трудо-
вої діяльності розуміють як мотивацію трудової поведінки.

Сутність мотиваційного процесу реалізується через притаманні йому
функції:

• пояснювально-обґрунтовну — аргументаційна доцільність поведін-
ки суб'єкта;

• регулятивну — блокування одних дій і дозвіл інших;
• комунікаційну (пояснювальну) — прогнозування спілкування у сфе-

рі праці;
• соціалізації— усвідомлення своєї соціальної ролі в мікро- і макро-

середовищі, в трудовому колективі;
• корекційну — уточнення старих і формування нових ідеалів, норм,

ціннісних орієнтацій.
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Наукове пояснення механізму реалізації цих функцій у процесі моти-
вації здійснюється на основі тієї або іншої наукової теорії (концепції)
мотивації праці. Соціолог Д. Маркович з Югославії описує п'ять найбільш
відомих в сучасній науці теорій [10, с.516-518].

1. Теорія ієрархії потреб (А. Маслоу), згідно з якою людська поведін-
ка визначається потребами двох видів: базисних (у харчуванні, безпеці
тощо) і похідних (у справедливості, благополуччі, порядку та єдності со-
ціального життя). Останні ціннісно рівні одна одній, а базисні розташо-
вані в ієрархічному порядку від "нижчих" (матеріальних) до "вищих" (ду-
ховних). Причому потреби вищого рівня (п'ять потреб) актуалізуються
для індивіда після задоволення попередніх рівнів.

2. Теорія потреби досягти результатів (Маклелланд) пояснює бажан-
ня людини працювати відповідно до ступеня розвитку у неї потреби до-
биватись успіху.

3. Подвійна теорія мотивації (Ф. Херцберг), згідно з якою у індивіда
є дві системи (ієрархії) потреб: а) гігієнічні фактори, пов'язані з умовами
праці; б) мотиваторні, пов'язані з "внутрішніми" потребами (успіх, зміст
праці, відповідальність, самостійність у роботі). Гігієнічні фактори за-
кріплюють, стабілізують персонал, а мотиваторні спонукають до продук-
тивної праці.

4. Теорія справедливості чи суспільного порівняння, згідно з якою тру-
дову активність людина підвищує, порівнюючи свій внесок і віддачу від
праці з аналогічними показниками інших.

5. Теорія очікування (оцінки) виходить з того, що мотиваційні зусилля
досягнення успіху індивіда формуються на основі високої цінності ре-
зультатів діяльності в майбутньому.

Певний інтерес становлять також "теорія X" і "теорія V" (Д. Макгре-
гор), згідно з якими необхідно відмовитись від "теорії X", яка доводить,
що провідний мотив праці — загроза втратити можливість задовольняти
матеріальні потреби. Майбутнє за "теорією У", яка припускає, що за від-
повідних умов людина прагне до творчості і відповідальності у сфері праці
[7, с.129-130].

Розглянуті теорії мотивації є основою для розробки мотиваційних
моделей як сукупності підходів і практичних заходів, побудованих на пев-
них припущеннях і поглядах. До найважливіших мотиваційних моделей,
як показує аналіз, належать такі:

/. Традиційна модель. Базується на розумінні природи людини, для якої
праця огидна. Для більшості людей важливіше, скільки їм заплатять, ніж
те, що вони роблять.
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//. Модель людських стосунків. Вона ґрунтується на припущенні, що
бажання бути корисним і визнаним групою для індивідів важливіше, ніж
гроші.

///. Модель людських ресурсів. Виходить з ідеї, що більшість людей
можуть ставитись до праці творчо і здатні самовдосконалюватися в ній
більшою мірою, ніж вимагається умовами виробництва. Ця модель не
нехтує мотивацією грошей, визнаючи важливість і інших мотивів.

В основі механізму трудовоїмотиваціїлежать потреби працівника,
які дають можливість зробити висновок, що йому необхідно для життя.
Усвідомлення їх у вигляді інтересу підказує, як діяти для задоволення
цих потреб. Цінності у вигляді основних потреб індивіда дають змогу
встановити ієрархію, послідовність дій, спрямованих на задоволення
потреб. Суспільні ідеали, норми і цінності дозволяють визначити межі
дозволеності в цих діях. Керуючись мотивами, працівник обирає з пере-
ліченого ряду спонукальних причин ті, що найбільше відповідають його
баченню трудової ситуації, обґрунтовуючи тим самим свою трудову по-
ведінку.

Напрямок розвитку трудової мотивації в нашій країні зумовлений пе-
реходом від моделі переважно ідеологічної мотивації праці до моделі
людських ресурсів, яка визнає за більшістю працівників прагнення твор-
чо працювати і самовдосконалюватися, не нехтуючи грошовою мотива-
цією, припускаючи важливість і інших мотивів.

Стимулювання праці. Якщо розглянуті раніше проблеми мотивації
пов'язані з формуванням таких внутрішніх спонукальних сил, як потре-
би, інтереси, цінності, ідеали, мотиви особистості, то стимулювання і
соціальний контроль містить у собі зовнішні спонукання
і елементи трудової ситуації. До них належать: умови, які безпосередньо
визначають заробітну плату, організацію і зміст праці тощо в поєднанні з
тими, що опосередковано впливають на працю, — житлово-побутові умо-
ви, місце проживання, культурно-оздоровча база та ін. Зрозуміло, що сту-
пінь впливу цих елементів трудової ситуації багато в чому залежатиме
від того, наскільки вони значущі для конкретної особистості. Для одних
важливі можливості забезпечення житлом, для інших — наявність спор-
тивно-оздоровчої бази, для третіх — творчий характер праці.

Таким чином, під стимулюванням зазвичай розуміють вплив на тру-
дову поведінку працівника через створення особистісно-значущих умов
трудової ситуації, що спонукають його діяти певним чином. Тим самим
створюються, з одного боку, сприятливі умови для задоволення потреб
працівника, а з іншого — забезпечується трудова поведінка, необхідна
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для успішного функціонування підприємства, тобто відбувається своєрід-
ний обмін діяльністю. Важливо зазначити, що для працівника необхідна
певна свобода вибору тієї чи іншої стратегії і тактики поведінки у сфері
праці. Межі такої свободи розширюються при переході від командно-адмі-
ністративної до ринкової системи управління народним господарством [22].

Основними функціями стимулювання в загальному механізмі регуля-
ції трудової поведінки є економічна, соціальна, соціально-психологічна і
морально-виховна. Не слід забувати про їх комплексну взаємодію і спіль-
ний вплив на трудову поведінку. Найважливішими підвалинами класифі-
кації стимулів виступають потреби працівника. Відповідно до цього сти-
мули поділяють на матеріальні (грошові й негрошові) і нематеріальні (со-
ціальні, моральні, творчі, соціально-психологічні). Залежно від суб'єктів
інтересів виділяють індивідуальні, колективні і суспільні стимули праці.
За спрямованістю розрізняють позитивні і негативні стимули.

Вміння ефективно поєднувати різні види стимулів становить суть так-
тики стимулювання. У той же час важливо правильно обрати стратегію,
тобто перспективний напрям стимулювання з-поміж типових для народ-
ного господарства нашого часу: товарно-виробничу, патерналістську, сти-
мулювання самою працею, стимулювання відчуття господаря. Ці чотири
стратегії стимулювання виокремлені В. Герчиковим [22, с 122—126].

1. Товарно-виробнича полягає в оплаті і винагороді за результати праці.
Вона найпоширеніша на наших підприємствах, але її можливості знижу-
ються у зв'язку з інфляційними процесами і дефіцитом матеріальних благ.

2. Патерналістська, чи піклування про людину, передбачає, що адмі-
ністрація, керівник роблять усе можливе для працівників, а вони добре
працюють. Така стратегія ефективна при сильному, соціально зорієнто-
ваному керівникові. Проте відзначається суб'єктивізмом, елементами зрі-
вняльності і утриманства.

3. Стимулювання самою працею полягає у підвищенні змісту і поліп-
шенні умов праці. Але відставання у використанні досягнень науково-
технічного прогресу гальмує застосування цієї стратегії. Згідно з дослі-
дженнями 60% робочих місць у промисловості низького змісту праці, а
частка тих, хто працює у шкідливих умовах, збільшується пропорційно
зростанню кількості зайнятих.

4. Стимулювання відчуття господаря означає створення умов, за яких
це відчуття схвалюється і реалізується. Для здійснення цієї стратегії не-
обхідні зміни у ставленні працівника до власності на засоби виробництва
(співвласник) і демократизація виробничих відносин (суб'єкт само-
управління).
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Зіставлення наведених стратегій дозволяє надати перевагу, з позицій
перспективності, затратності і реальності, четвертому варіанту, що най-
більше відповідає переходу до ринкової економіки.

У результаті вивчення даного питання важливо усвідомити соціологі-
чний підхід до проблеми трудового стимулювання, який полягає у виді-
ленні і зіставленні, з одного боку, системи стимулів, з іншого — систе-
ми мотивів і потреб, на задоволення яких спрямовані ці мотиви. Від сту-
пеня узгодженості цих зустрічних потоків залежатиме ефективність сти-
мулювання. При цьому організація стимулювання на виробництві пови-
нна відповідати вимогам колективності, диференційованості, гласності,
гнучкості й оперативності, а також спиратися на участь у стимулюванні
як керівництва, так і рядових працівників.

Соціальний контроль. Разом зі стимулами на трудову поведінку впли-
вають соціальні норми, які являють собою правила, що регламентують
акти спілкування працівників у сфері праці. Оцінка поведінки працівни-
ків, вплив на неї з метою забезпечення відповідності прийнятим загаль-
ноколективним цінностям та нормам і становить зміст соціального конт-
ролю. Він є способом регуляції й саморегуляції колективу і забезпечує
його єдність та цілісність, злагоджену роботу.

Соціальний контроль у сфері праці являє собою групове схвалення
або осуд трудової поведінки працівника залежно від усталених у колек-
тиві цінностей і норм (правил) трудової поведінки.

Водночас соціальний контроль є елементом більш загальної системи
впливу суспільства на поведінку індивіда, елементом соціальних інсти-
тутів, який забезпечує дотримання соціальних норм, правил діяльності,
додержання нормативних вимог і обмежень у поведінці.

До визначальних рис соціального контролю відносять упорядкованість,
формалізованість, категоричність вимог, що висуваються до індивіда, їх
нормативність, забезпеченість санкціями як формального, так і неформа-
льного характеру. Гнучкість, здатність відрізняти відмінні за соціальним
змістом відхилення від соціальних норм діяльності — одна з необхідних
характеристик соціального контролю.

Сукупний, постійний вплив соціального контролю на індивіда здійс-
нюється через безліч реакцій на його поведінку, владні механізми, як сти-
хійні, так і цілеспрямованого характеру соціальні санкції організацій,
членів груп і колективів.

Важливо наголосити, що соціальний контроль не слід розуміти одно-
бічно — як просту "підгонку" індивідуальних якостей працівника під
соціальний стандарт. Ідеться про взаємодію індивіда і соціуму, у процесі
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якої змінюються і розвиваються самі соціальні норми, інститути соціаль-
ного контролю.

Осягаючи суть соціального контролю, важливо розглядати його конк-
ретно-історично, як продукт попереднього соціально-економічного жит-
тя, що відображає всі його проблеми, позитивні риси і вади. Важливим у
зв'язку з цим є висновок про те, що радянська економічна культура фор-
мувалась як політизована, ідеологізована і міфологізована, що не могло
не позначитися на системі соціального контролю, не відбитися на його
функціях [6, с 183].

Розрізняють такі функції соціального контролю:
1) оцінювальну, що полягає в оцінюванні та порівнянні вчинків пра-

цівника з чинними нормами поведінки;
2) стимулюючу — реагування на трудову поведінку з метою регулю-

вання її шляхом схвалення або осуду;
3) таку, що коригує соціальні відхилення — підсилює їх у відповідь на

неадекватне ("з запасом") застосування влади або пом'якшує (як реакція
на терпимість і мінімізацію насильства);

4) зміцнення трудової дисципліни через цілеспрямоване застосування
соціальних санкцій щодо трудової і громадської діяльності членів колек-
тиву.

Хто ж реалізує ці функції, хто є суб 'єктом соціального контролю? Це
самі працівники, адміністрація, громадські організації трудових колек-
тивів.

Залежно від суб 'єкта соціального контролю звичайно розрізняють
чотири його види:

1) адміністративний соціальний контроль здійснюється представни-
ками адміністрації підприємства, керівниками різних рівнів відповідно
до нормативних документів;

2) суспільний — здійснюється громадськими організаціями (громад-
ські суди і відділи кадрів, групи і пости народного контролю, комісії і
бюро) в рамках, передбачених статутами і положеннями про їхній статус;

3) груповий — це взаємний контроль між членами колективу. Реалізу-
ється як у формальних (робочі збори і конференції, виробничі наради), так
і неформальних різновидах (загальна думка в колективі, колективні настрої);

4) самоконтроль — усвідомлена регуляція власної трудової поведін-
ки на основі самооцінок і оцінок на відповідність чинним вимогам та
нормам.

Слід зазначити зростання ролі групового контролю і самоконтролю у
зв'язку з переходом до ринкових відносин, що, у свою чергу, пов'язано із
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зростанням обсягу відповідальності суб'єктів трудових відносин за зага-
льний підсумок роботи. Оскільки відповідальність як значуща характе-
ристика трудової поведінки є-предметом оцінки, схвалення чи засуджен-
ня, то вона виступає і як засіб самоконтролю (особиста відповідальність)
і групового контролю (колективна відповідальність).

У соціології праці категорія "відповідальність " відображає ставлен-
ня працівника до суспільства, колег по роботі, що виявляється у виконан-
ні правових і моральних норм, ролевих функцій. Чим більше функціона-
льних обов'язків поєднано в соціальній ролі працівника, чим вищий його
статус у системі соціально-трудових відносин, тим більший обсяг його
відповідальності.

Як соціальна якість особистості відповідальність проявляється у схиль-
ності працівника добровільно дотримуватися у своїй трудовій поведінці
загальноприйнятих соціальних норм, виконувати покладені на нього обо-
в'язки і в готовності відповідати за свої рішення та дії.

Ознаками, що визначають відповідального працівника, є обов'язковість,
точність, свідомість, ретельність, ініціативність, надійність у роботі.

Зазначимо, що відповідальність працівника зростає при збільшенні
його самостійності у сфері праці, праві приймати рішення, автономії ви-
бору варіантів досягнення кінцевого результату праці, свободі регулю-
вання режиму своєї роботи і довірі у сфері контролю та обліку результа-
тів своєї праці.

Для розуміння системи соціального контролю важливо уявити собі
механізм його реалізації, здійснення. Вихідними елементами соціального
контролю є індивіди (індивідуальна дія) і соціальна група (соціальна дія).
Остання виступає у вигляді реакції (схвальної або осудної) на індивідуаль-
ну поведінку, виконуючи тим самим роль стимулу для подальшої поведін-
ки індивіда. У свою чергу індивідуальна трудова поведінка виявляється як
реакція на цей стимул, тобто реакція на соціальну дію. На характер і спрямо-
ваність взаємодії безпосередньо впливають: 1) самосвідомість і самооцінка
суб'єктів соціального контролю (індивіда і соціальної групи); 2) сприйнят-
тя і оцінка ними соціально-трудової ситуації (соціальна перцепція).

У сфері праці цей механізм соціального контролю має такі основні
структурні елементи: 1) планові і оціночні показники трудової діяльнос-
ті; 2) соціальні норми — еталони трудової поведінки; 3) санкції— ситуа-
тивні або оперативні стимули як реакція на конкретні випадки трудової
поведінки.

На закінчення зазначимо основні напрями вдосконалення механізму
соціального контролю [4, с.200]:
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1. Удосконалення критеріїв оцінки діяльності працівника і колективу.
2. Відмова від винагороди "за рознарядкою".
3. Поліпшення обліку використання робочого часу.
4. Уніфікація і впровадження заводських стандартів "дисципліна праці".
5. Удосконалення структури і координація роботи органів соціального

контролю.
6. Формування самокритичної оцінки працівниками своєї праці.
7. Створення на підприємствах системи формування у новачків при-

йнятного стереотипу трудової поведінки у ринкових умовах.
Таким чином, механізм соціального контролю повинен, з одного боку,

бути достатньо ефективним, щоб блокувати поширення антисоціальної
трудової поведінки. З іншого боку, він не повинен стримувати самостій-
ності, ініціативи і творчості окремих працівників і колективів.

Трудова мобільність (трудові переміщення) — одна з форм соціальних
переміщень. Вона являє собою процес зміни місця застосування праці,
що змінює місце працівника в системі суспільного поділу праці. А оскільки
місце в суспільній організації праці і характер виконуваної праці — най-
важливіші ознаки соціального стану працівника, то трудові переміщення
є основою соціальних переміщень, впливають на зміни соціальної струк-
тури суспільства і підпорядковуються її закономірностям.

Крім вказаних закономірностей, в основі трудової мобільності лежать
закони розподілу і зміни праці, відтворення робочої сили, зростання по-
треб, а також такі закономірності громадської і суспільної свідомості, як
норми й цінності, мотиви поведінки і потреби.

З одного боку, дія законів і закономірностей виявляється, в змінах у
суспільному виробництві, вимогах до якостей працівників, а з іншого —
змінюються соціальні умови життя і відповідно структура потреб і мо-
тивів поведінки працівників. Таким чином, безперервно змінюються як
характеристики окремого працівника і трудових ресурсів у цілому, так і
параметри системи місць застосування праці, що порушує відповідність
між працівником та робочим місцем і створює передумови трудових
переміщень.

Роль трудової мобільності в суспільстві зумовлена двома основними
функціями. Економічна функція полягає в сприянні забезпеченню народ-
ного господарства робочою силою і тим самим у підвищенні ефективно-
сті виробництва. Соціальна функція реалізується через вдосконалення
соціальної структури суспільства, більш повне задоволення потреб пра-
цівників у трудовій сфері, створення умов для самореалізації і розвитку
особистості працівника.
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У методологічному плані важливо розрізняти цілі, завдання і об'єкти
дослідження трудових переміщень на теоретичному, теоретико-приклад-
ному і конкретно-соціологічному рівнях дослідження. Так, на рівні сус-
пільства вивчаються зміни трудових ресурсів відповідно до динаміки си-
стеми місць застосування праці. Для промисловості це рух кадрів між
галузями і всередині них. На конкретному підприємстві це рух працівни-
ків як всередині підприємства, так і за його межами. Розмаїття об'єктів
дослідження припускає і значну диференціацію видів трудових перемі-
щень. Тому, аналізуючи трудові переміщення, важливо уявляти собі, яких
видів вони бувають і в яких формах реалізуються у сфері праці.

Класифікація трудової мобільності за видами здійснюється на двох
підставах: за змістом процесу (професійно-кваліфікаційна, територіаль-
на, галузева або міжгалузева і внутрішньозаводська) та за суб'єктом
переміщень (групові й індивідуальні). Розрізняють і форми трудової
мобільності. Мобільність може здійснюватися в організованій і неорга-
нізованій (плинність) формах. Трудова кар 'єра — це індивідуальна тру-
дова мобільність, пов'язана з досягненням працівником успіху в профе-
сійно-кваліфікаційному чи посадовому напрямку. Кар'єра не обмежу-
ється працею, а охоплює всі соціально значущі сторони життєдіяльності
працівника, що створює різноманітні можливості для його розвитку і
просування.

Переходячи до розгляду проблем управління трудовими переміщен-
нями, слід мати на увазі, що об'єктом соціального управління є не самі
трудові переміщення, а ті соціально-економічні умови, за яких цей про-
цес реалізується. Тому проблеми, що їх доводиться вирішувати, практич-
но одні й ті ж на всіх рівнях управління (народне господарство, регіон,
галузь, підприємство). Разом з тим масштаб, специфіка, методи управ-
ління визначаються конкретним рівнем.

Перехід до* ринкової економіки вимагає змін у спрямованості управ-
ління трудовою мобільністю. Головним стає формування керованої мобі-
льності замість попередніх пріоритетів у вигляді підвищеної стабільнос-
ті складу працівників і зниження плинності.

Реалізація нової стратегії вимагає нових якостей працівника і в першу
чергу адаптивності, тобто готовності до пристосування до змін. Потрібна
і нова система ціннісних орієнтацій — уміння орієнтуватися в значному
діапазоні професій і спеціальностей, можливість їх опанування, а також
прагнення заробити гроші, досягти успіху.

Слід наголосити, що комплекс заходів управління трудовими переміщен-
нями неодмінно повинен спиратися на перетворення у сфері застосування
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праці, формування індивідуально-кооперативного сектора економіки, без-
перервної освіти, вдосконалення пенсійного забезпечення.

Трудовий колектив — це об'єднання для спільних дій заради досяг-
нення суспільно-корисних цілей людей, які пов'язані єдністю інтересів,
оформлені структурно і мають органи управління, дисципліни і відпо-
відальності. Соціальна роль трудового колективу реалізується в сукуп-
ності взаємопов'язаних функцій: виробничо-економічної, організацій-
но-управлінської, виховної, соціального контролю, задоволення потреб
працівників, створення умов для самореалізації особистості, а також
функцій здійснення і відтворення колективістського, демократичного
способу життя.

Кожний трудовий колектив посідає певне місце у виробничо-економіч-
ній структурі суспільства, що відображується його позицією у класифі-
кації. Кожний колектив являє собою складну соціальну систему, в якій
через функціональну взаємодію різних структур і окремих працівників
реалізуються дві взаємопов'язані підсистеми: соціальна організація і соці-
альна спільнота.

Трудовому колективу притаманні всі сутнісні ознаки соціальної
організації, отже, він виступає як середовище предметної діяльності, так
і середовище спілкування. Виходячи з цього розрізняють формальну і по-
заформальну організації. Головне призначення формальної організації —
поєднувати працівників із засобами і цілями тих чи інших видів діяльно-
сті. Позаформальна організація виникає як прояв дерегламентації служ-
бової діяльності та призначена для компенсації збоїв та обмежень фор-
мальної організації.

Трудовому колективу притаманні також всі сутнісні ознаки соціаль-
ної спільноти. Як групова соціальна спільнота трудовий колектив являє
собою, як правило, співтовариство малих груп (малих трудових колек-
тивів), що утворюють безпосереднє соціальне оточення працівника. Со-
ціальні функції цих груп мають двоїстий характер — залучення праців-
ників до соціально-трудових відносин основного колективу і створення
на основі особистісних контактів працівників мережі емоційних, психо-
логічних відносин. Зливаючись, вони утворюють міжособистісні групові
відносини, які зумовлюють сутнісну відмінність малих груп від інших
видів колективів.

Соціальне управління — це свідомий, цілеспрямований вплив на соці-
альний об'єкт (системи, організації, інститути), явища чи процеси з ме-
тою приведення напрямку та темпів їх розвитку й функціонування у від-
повідність до дії об'єктивних суспільних законів на макро- та мікрорівні.
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Соціальне управління може реалізовуватися на різних рівнях. Це суспіль-
ство як соціальна система, різні його сфери, різноманітні соціальні галу-
зі, регіональний, галузевий рівні та колективи.

Принципи, на яких ґрунтується соціальне управління, становлять
три групи: загальнометодологічні, специфічні методологічні та органі-
заційні.

Сутність соціального управління в трудовому колективі реалізується
у функціях таких напрямів: формування й оптимізація соціальної органі-
зації колективу та вдосконалення його соціальної структури; створення
умов для здійснення працівниками своїх політичних і соціальних прав та
задоволення їхніх матеріальних і духовних потреб; виховання і розвиток
соціально значущих якостей працівника. Для оцінки результативності і
прогнозування перспектив соціального управління досліджують соціа-
льні резерви. Соціальні резерви трудового колективу — це відмінність
між реальним станом соціально-трудових процесів і тим, яким він міг би
бути у близькому до оптимального вигляді. Вони включають в себе резе-
рви виробничо-трудової, соціальної, суспільно-політичної і духовної дія-
льності. Кожний з названих резервів об'єднує резерви особистості, коле-
ктивності, стан соціальної активності і чинники соціально-економічного
розвитку трудового колективу.

Соціальна діагностика в трудовому колективі являє собою комплекс-
не обстеження стану справ у трудовому колективі з метою виявлення со-
ціальних резервів. На цій основі здійснюється соціальне проектування,
сутність якого полягає в науково обґрунтованому конструюванні соціаль-
них параметрів якісно нового стану трудового колективу, якого він може
реально досягти в результаті задіяння сукупності соціальних резервів.

Соціальна технологія являє собою чітко відпрацьовану за операціями
сукупність прийомів, методів і дій, які необхідно застосовувати суб'єк-
том управління для досягнення цілей соціального управління або вирі-
шення соціальних проблем у трудових колективах. У розробці соціаль-
них технологій рекомендується дотримуватися принципів багаторівнево-
го аналізу, цілепокладання, комплексності й різноманітності, а також си-
стеми (моделі) розробки соціальних технологій.

[ОЗІГІ Резюме

1. Соціологія праці — галузева соціологія, яка споріднена з іншими нау-
ками про працю на основі спільності об'єкта дослідження — трудової
діяльності. Проте аспект вивчення праці (предмет науки) у соціології
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вирізняється і полягає у вивченні особливих соціально-трудових від-
носин, а саме тих, що виникають в результаті взаємодії людей у про-
цесі праці.

2. Соціологія праці — це соціологічна наука середнього рівня (галузева
соціологія), яка соціологічними методами досліджує один з основних
видів соціальних відносин — соціально-трудові відносини або відно-
сини у сфері праці, сукупність яких створює, тобто фактично й стано-
вить соціальне життя в цій важливій сфері.

3. Основними категоріями, якими оперує соціологія праці, є праця, зміст
і характер праці, умови праці, трудова ситуація, соціально-трудові від-
носини, трудова адаптація, мотивація праці, стимулювання трудової
діяльності, соціальний контроль трудової поведінки, соціально-тру-
дова мобільність, соціальні резерви, соціальні технології та соціальне
управління в трудовому колективі.

4. Соціологія праці об'єктивно має великі можливості для підвищення
ефективності управлінської діяльності, що становить зміст її функцій
— інформативної, описової, освітньої, прогностичної, перетворюю-
чої. Шлях реалізації цих можливостей — через соціологічну грамот-
ність суб'єктів управління, менеджерів, глибоке засвоєння ними знань,
методів і методик соціології праці, розвиток умінь практичного засто-
сування їх в управлінській діяльності.

5. Соціально-трудові відносини, в яких бере участь людина упродовж
трудового життя, виявляються у формі соціально-трудових процесів.
Основні з них виробнича адаптація, трудова мотивація, стимулюван-
ня трудової діяльності і соціальний контроль, а також процес трудової
мобільності. В сукупності вони становлять трудову діяльність.

6. Соціальне управління трудовою діяльністю людей полягає в цілесп-
рямованій дії на соціальні об'єкти, явища чи процеси з метою приве-
дення напрямків і темпів їх функціонування й розвитку у відповід-
ність до дії об'єктивних законів.
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Розділ 19. СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

В результаті вивчення цього

розділу Ви повинні вміти:

/ визначати сутність соціології культури, а та-
кож розкривати об'єкт і предмет цієї галузевої
соціологічної теорії;
/ пояснювати зміст культури як соціального
явища та визначати її основні функції;
У характеризувати основні елементи культу-
ри як соціальної системи;
/ виявляти основні форми, види та типи куль-
тури в сучасному суспільстві;
У пояснювати динаміку культури та визначати
сутність основних положень концепції соціо-
культурної динаміки П. Сорокіна.

19.1. Соціологія культури як наука: предмет,
об'єкт, та основі напрями досліджень

Соціологія культури — це галузь соціологічного знання, що вивчає
закономірності функціонування та розвитку культури як суспільного
явища, а також форми виявлення цих закономірностей у людській діяль-
ності, пов'язаної із створенням, засвоєнням, збереженням і розповсюд-
женням ідей, уявлень, культурних норм, цінностей і зразків поведінки,
які регулюють взаємовідносини у суспільстві, а також між суспільст-
вом і природою [23, с.5ОЗ].

Зазначимо, що феномен культури настільки складний і багатогран-
ний, що кожна наука — філософія, історія, мистецтвознавство, етно-
графія, культурологія й соціологія — знаходить свою специфічну пред-
метну нішу при дослідженні цього суспільного явища. Соціологію ці-
кавить насамперед роль культури у функціонуванні і розвитку суспі-
льства. Культура як суспільний феномен чутливо реагує на всі зміни,
що відбуваються у соціумі. Вона також здійснює певний вплив на ньо-
го, формуючи і визначаючи переважну більшість соціальних проце-
сів, включаючи й такі процеси, як групоутворення, соціальна мобіль-
ність тощо.
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Уперше поняття "соціологія культури" було введено у соціологічну
науку М. Адлером, який під предметом цієї галузевої соціологічної теорії
розумів вивчення соціальних факторів становлення і функціонування куль-
турних цінностей і норм, їх вплив на суспільство і соціальну поведінку
людини. Однак таке тлумачення соціології культури не отримало досить
широкого поширення в західноєвропейській соціології. Воно одразу ж
стало об'єктом гострої критики. Генетична основа цієї критики переваж-
но полягала в тому, що у західноєвропейській суспільно-політичній та
філософській науковій думці поняття "суспільство" і "культура" вико-
ристовувалися зазвичай як синоніми. Наприклад, критикуючи позицію
М. Адлера, Л. Уайт вважав, що соціологія не спроможна відокремити
культурне від соціального. Соціологія, на його думку, розглядає культу-
ру лише у форматі соціальних взаємозв'язків, тоді як суспільство є функ-
цією культури. Саме завдяки цьому соціологія, на його думку, не може
зробити культуру предметом соціологічних досліджень як особливого
класу соціальних явищ. Основний аргумент критиків позиції М. Адлера
таким чином зводився до того, що соціологія культури підміняє поняття
"соціологія".

Більш звужена точка зору щодо предмета соціології культури була за-
пропонована представниками структурно-функціонального підходу. Зокре-
ма, найактивніший послідовник цього підходу — американський соціо-
лог Т. Парсонс, який стояв на позиціях культурного детермінізму. Він вва-
жав, що культура є основною передумовою розвитку і функціонування
всіх сфер життєдіяльності суспільства.

Таким чином, як показує аналіз, в західноєвропейській соціологічній
літературі соціологія культури є загальним поняттям. Тому до соціології
культури, виходячи із західноєвропейської соціологічної традиції, нале-
жать соціологія кіно, соціологія мистецтва, соціологія музики, соціологія
театру тощо.

Неоднозначність трактування поняття "культура" обумовлює й різно-
манітні підходи до її соціологічного вивчення з боку вітчизняної соціо-
логічної науки. У широкому сенсі соціологія культури являє собою не
просто галузь соціологічної науки, вона своєю предметною сферою охоп-
лює майже всю проблематику суспільного життя, але під специфічним
кутом зору. Адже культурний зміст можна виділити у будь-якій сфері ціле-
спрямованої соціальної діяльності людей: праці, побуті, політиці, охоро-
ні здоров'я, освіті тощо, тобто у соціальній діяльності, спрямованій на
максимальний розвиток закладених у людини здібностей, на реалізацію
її соціальних цілей.
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У вузькому сенсі соціологія культури розглядається як відносно само-
стійна соціальна система, що локалізується у духовній сфері суспільного
життя. При соціологічному вивченні культури вітчизняні дослідники осо-
бливу увагу приділяють її аксіологічному аспекту, тобто визначенню цін-
нісної компоненти, яка дає змогу об'єднати елементи культури у систему,
що забезпечує їх взаємозв'язок на різних ієрархічних рівнях суспільної
організації: суспільства загалом, соціальних груп і особистостей. Люди-
на у цьому контексті розглядається одночасно як суб'єкт і об'єкт культур-
ного розвитку, а культура — як міра гуманізації і гармонізації суспільства
і людини. При цьому найважливішим завданням соціології культури є
соціологічне вивчення інтересів, переваг і орієнтацій людей як ступенів
формування їхніх цінностей, що дає широку можливість для переходу
від кількісного аналізу до якісного, а також для удосконалення методів
виміру соціально-культурних явищ у суспільстві.

Загалом у соціології культури ще недостатньо всебічно і повно вирі-
шені питання предметної сфери цієї галузевої соціологічної теорії. Біль-
шість учених схиляються до думки, що предметом соціологічного дослід-
ження культури може виступати, по-перше, уся система культури як єди-
не ціле чи будь-який із її видів, взятий у взаємодії з іншими соціальними
системами; по-друге, кожний з елементів соціодинаміки культури, куль-
турної комунікації, взятий у співвідношенні з іншими системами сус-
пільства. Інакше кажучи, предметом соціології культури є соціальні аспекти
функціонування культури у суспільстві.

Об 'єктом соціології культури, як правило, є діяльність людей (суспіль-
ства загалом, різноманітних соціальних груп і особистостей), що пов'я-
зана з виробництвом, поширенням і споживанням культурних цінностей
як матеріальних, так і духовних.

Загалом вважається, що соціологія культури аналізує цілі творчої діяль-
ності в галузі культури; економічні (матеріальні), соціальні і політичні
фактори, що впливають на творчий процес; ситуацію на "ринку" худож-
ньо-культурної продукції. Вона також досліджує соціально-демографічні
та інші характеристики людей як споживачів культури, їхні інтереси, упо-
добання, нахили, мотиви залучення до культури, а також орієнтації на ті
чи інші культурні форми. У принципі соціологія культури може вивчати
будь-які суспільні явища та події, що служать віддзеркаленням певних
форм та видів культурного життя людей: пам'ятники, заповідні місця,
колекційні й музейні експонати, народні промисли й ремесла, які відби-
вають характерні риси нації, народу, певної соціальної групи або тради-
ції міста, села чи країни загалом.
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У поле зору соціології культури, таким чином, входять суспільна дум-
ка та художня критика, що відображають відношення громадськості до
подій культурного життя, їх культурного розвитку. Дослідження, що про-
водяться в межах соціології культури, дають змогу насамперед виявляти
характерні ознаки і тенденції культурного розвитку суспільства, вплив на
нього різноманітних соціально-економічних факторів. На практиці соці-
ологія культури допомагає вирішенню завдань суспільного виробництва,
освіти і виховання, культурного і побутового обслуговування, організації
дозвілля, налагодженню культурно-просвітницької діяльності, а також
надає цінну інформацію щодо ефективності роботи закладів культури,
удосконалення їх діяльності, планування випуску художньо-культурної
продукції тощо. Удосконалення теорії і методології культури має велике
значення для підвищення рівня суспільного життя, ролі людського фактора
в усіх сферах суспільного виробництва, а також для інтенсифікації куль-
турної діяльності людей та її збагачення.

19.2. Поняття і функції культури
як соціального явища

У сучасній літературі з філософії, культурології, етнографії та антро-
пології склався своєрідний парадокс: з одного боку, для цих наукових
дисциплін поняття "культура" є ключовим, а з іншого — змістовні уяв-
лення про культуру ще досить далекі від чіткості, визначеності й одно-
значності. У цьому зв'язку не є винятком і соціологічна наука. Тільки в
одному з американських довідників із соціології міститься понад 400 ви-
значень поняття "культура".

Загалом термін "культура" може означати "царину духу". Це поняття
може також означати визначений тип свідомості або поведінки людей,
скажімо, культура "гуманітаріїв" чи культура "технократів". Це досить
значуще за своєю сутністю слово ми часто-густо застосовуємо повсяк-
денно як синонім чогось гарного, цінного та безумовно позитивного.

Спочатку слово "культура" означало спосіб обробки землі (від лат.
соіе§е — піклуватися, зрощувати, доглядати). Перехід від цього вузько-
го розуміння змісту культури до ширшого, що відбувся у європейській
суспільній свідомості в XVII—XVIII ст., має принципове значення, оскіль-
ки саме з цього періоду культура стає центральним поняттям євро-
пейської соціальної думки. Водночас більш усталене розуміння культури
як деякої протилежності природі, "натурі" спостерігалося вже в епоху
Просвітництва.
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Саме у цей історичний період поняття "культура" одержало два тлу-
мачення: природа розглядається як вихідний стан, далекий від доскона-
лості, а культура як шлях або засіб досягнення цієї досконалості, чи на-
впаки, природа — ідеал гармонії, а культура — штучне утворення, що
несе у собі перекрученість, усілякі вади тощо. З цим пов'язана й відома
суперечка між соціальними мислителями Руссо і Вольтером. Перший
вважав, що культура псує людину: досконалість дана їй від природи, а
подальше втручання культури гнітить людину, спотворює, послабляє сто-
сунки, а головне — вносить у них неправду. Вольтер займав іншу пози-
цію: історія людства починається з деякого дикого стану, і саме культура
"олюднює" людину. Обидва ці погляди на культуру мали насамперед пев-
ні наслідки щодо створення соціологічної моделі суспільства. У Руссо —
це суспільство рівних, в основі якого лежать мінімальні потреби його
членів. У Вольтера — це суспільство, в якому існує своєрідний культ ба-
гатства, як матеріального, так і духовного. При цьому становище членів
суспільства не примусово-одноманітне, а залежне від їхніх індивідуаль-
них здібностей і талантів. Аналіз показує, що до кінця XVIII ст. негативні
аспекти культури практично не акцентуються, а сама культура розумієть-
ся як інструмент, за допомогою якого людина піднімається, переборює
свою природну обмеженість.

Підкреслимо, що до ХУШ-ХІХ ст. у Німеччині, а згодом і в Росії скла-
лася інша антитеза — культура і цивілізація. Культурі як джерелу духов-
них, моральних і естетичних цінностей протистоїть цивілізація як щось
утилітарне, зовнішнє і вторинне для людини. "Цивілізація є сукупність
украй зовнішніх і штучних станів, до яких здатні люди, які досягай остан-
ніх стадій розвитку" [17, с.322]. Цивілізація передусім пов'язувалася із
матеріальним і технологічним прогресом, а культура — із процесом ідеаль-
ним, духовним, багато в чому стихійним, що має у своїй основі вищі
людські цінності, до якого категорія прогресу незастосовна.

Водночас марксистська соціологія культури розглядає культуру як
цілісну суспільну систему, походження та розвиток якої визначається
переважно тим чи іншим способом суспільного виробництва. Культура,
з точки зору марксистського підходу, являє собою систему формування
сил людини у процесі її соціальної діяльності. Вона, як правило, здійс-
нюється у двох основних формах: а) як спосіб реальної діяльності лю-
дини, а також творчий зміст цієї діяльності; б) як опредмечена діяль-
ність людей у процесі матеріального і духовного виробництва, що роз-
криває сутнісні сили людини тієї чи іншої епохи, відбиті у пам'ятках і
цінностях культури.
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У XX ст. під культурою стали розуміти не тільки художньо-творчий
процес (мистецтво), а насамперед звичаї, традиції, цінності, погляди, що
існують у суспільстві, тобто всю сферу соціального саморозуміння люди-
ни. Звідси підвищений інтерес до вдосконалювання як зовнішніх умов
людського існування, так і внутрішньої природи самої людини. Розкри-
ваючи зміст поняття "культура", сучасні дослідники, як правило, ототож-
нюють її із сукупністю норм, цінностей, ідеалів, що виконують функцію
соціальної орієнтації людей у суспільстві. Під культурою вони розумі-
ють специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності,
представлений у продуктах матеріальної і духовної праці, у сукупності
соціальних норм та інститутів, у духовних цінностях. Культура розгляда-
ється як система взаємозв'язків людини і природи, людини і суспільства,
людини і людини.

Таким чином, термін "культура" на сучасному етапі став розумітися і
як сукупність цінностей (духовних і матеріальних), і як жива людська
діяльність щодо їх створення, поширення і збереження. Водночас вона
являє собою всю сукупність небіологічних (тобто придбаних), а також
неприродних аспектів життя людей, що є основною рисою, яка відрізняє
їх від тварин.

Необхідно також підкреслити, що, узагальнивши близько 150 дефініцій
культури, американські антропологи А. Кребер і К. Клакхон виокремили
три основні характеристики, на які звернули увагу більшість дослідників:

1) культура — це те, що відрізняє людину від тварин, те, що властиво
тільки людському суспільству;

2) культура — це те, що не передається біологічно, а досягається на-
вчанням; культура не детермінована особливостями людини як виду, а
створена власне нею; культура протилежна природі;

3) культура передається за допомогою символічних форм (мови,
творів мистецтва, виробів, інструментів тощо), що пов'язані з ідеями
[17, с.323-324].

Слово "культура", таким чином, можна вживати узагальнено, стосовно
до культури взагалі. Однак це слово використовується і для позначення
конкретного культурного організму, який має свою специфіку, свою індиві-
дуальну структуру (у цьому разі говорять про українську, англійську,
японську культуру тощо). Іноді цей термін використовують також у вужчо-
му значенні — для позначення вищого ступеня культури. Так, будь-який
людський колектив має свою культуру, однак з точки зору зовнішніх спо-
стерігачів він може мати потребу у додатковій аккультурації, тобто насад-
женні (нав'язуванні) того, що ці спостерігачі розуміють під культурою.
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Унаслідок цього в сучасному суспільствознавстві вирізняють кілька
наукових підходів щодо розгляду сутності та змісту культури:

1) із семіотичної точки зору (семіотика — наука про знаки) куль-
тура може бути визначена як небіологічна знакова система, за допомогою
якої передається соціальний досвід. Вказівка на небіологічний характер
тут необхідна, оскільки семіотика вивчає і біологічні знакові системи (на-
приклад, симптоми у медицині);

2) із соціологічної точки зору культура є соціальним інститутом,
що забезпечує системність і сталість суспільства;

3) із аксіопогічної точки зору (аксіологія — наука про цінності)
культура розглядається як світ цінностей, який являє собою ієрархію змі-
стів та ідеалів, що поділяються всіма членами певного співтовариства;

4) із діяльнісної точки зору культура визначається як сукупність
"технологій", які виробляються і використовуються людиною для досяг-
нення певних цілей. Такі технології додають діяльності людини особли-
вої спрямованості, а також цілісності.

Воднораз існує й інша класифікація підходів щодо визначення змісту
культури:

1. З позицій символізму (Т. Парсонс, К. Гирц), елементами культури
насамперед є символи, що опосередковують людину зі світом (ідеї, віру-
вання, ціннісні моделі тощо).

2. З позицій функціоналізму (Б. Малиновський, А. Раткліфф-Браун),
кожний елемент культури виконує якусь функцію — задовольняє певні
людські потреби. Інакше кажучи, усі елементи культури розглядаються з
погляду того, яке місце вони займають у цілісній культурній системі. Си-
стема культури — це характеристика соціальної системи. У "нормально-
му" стані соціальні системи самодостатні, врівноважені, гармонічні. Саме
з погляду цього "нормального" стану й оцінюється функціональність еле-
ментів культури.

3. З позицій адаптивно-діяльнісного підходу (Е. Маркарян), культура
являє собою спосіб діяльності, а також систему механізмів небіологічно-
го характеру, що стимулюють, програмують і реалізують адаптивну і пе-
ретворювальну діяльність людей.

Культура як система понять, цінностей та оцінок значною мірою ви-
значає те, як бачить світ людина, яка є її носієм. Для більш предметного
уявлення цієї ідеї було введено поняття культурної картини світу, що
відрізняється від наукової картини світу. Культурна картина світу, таким
чином, містить у собі всю сукупність соціального досвіду, набутого пев-
ним народом упродовж всієї історії свого існування. Культурна картина
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світу може вважатися сьогодні поняттям, що узагальнює всі наукові
підходи, які застосовуються при вивченні сутності та змісту категорії
"культура".

Виходячи із викладеного можна визначити основні функції культури
(тобто сукупність її ролей), які вона відіграє у функціонуванні та розвит-
ку сучасного суспільства. Основними серед них є такі:

1) людинотворча, або гуманістична функція культури — полягає у
розвитку творчого потенціалу людини в усіх формах її життєдіяльності;

2) гносеологічна, або пізнавальна функція культури — полягає у тому,
що культура є основним засобом пізнання і самопізнання суспільства,
соціальної спільноти, групи й окремої людини;

3) кумулятивна функція культури — спрямована на накопичення і
збереження соціального досвіду, отриманого культурою в результаті вза-
ємодії індивідів усередині культури і взаємодії з іншими культурами. Іс-
нування цієї функції дає змогу визначити культуру як особливий засіб
передання соціальної інформації;

4) інформаційна функція культури — полягає у трансляції соціально-
го досвіду, що серед іншого забезпечує зв'язок часів — минулого, теперіш-
нього і майбутнього;

5) комунікативна функція культури — пов'язана із переданням по-
відомлень під час спільної людської діяльності, яка також припускає транс-
ляцію соціального досвіду (в тому числі і між поколіннями); це функція
соціального спілкування, завдяки якій забезпечується адекватність взаємо-
розуміння між людьми;

6) нормативно-регулююча або управлінська функція культури —- по-
лягає у тому, що культура є важливим інструментом соціального управ-
ління поведінкою людини у суспільстві. Адже суспільство за допомо-
гою культури створює орієнтири для людських дій і систему контролю
за цими діями;

7) ціннісно-орієнтаційна функція культури — полягає у тому, що вона
задає певну систему координат або своєрідну "карту життєвих ціннос-
тей",, у яких існує і на які орієнтується людина у процесі суспільної життє-
діяльності;

8) інтегруюча функція культури — забезпечує цілісність самої куль-
тури, усвідомлення цієї цілісності індивідами, що належить до неї. Ця
функція здійснюється за рахунок створення системи значень, цінностей і
норм, що є гарантом стабільності функціонування соціальних систем.

Усі перелічені функції дають можливість визначити культуру як меха-
нізм ціннісно-нормативної інтеграції соціальних систем.



Розділ 19. Соціологія культури 3 5 5

19.3. Характерні риси елементів,
форм та видів культури

Як вже зазначалося, культура в широкому сенсі охоплює всі досяг-
нення людської цивілізації, у тому числі й матеріального характеру: су-
часні машини і технології, знаряддя праці, будівлі, споруди тощо. При
цьому об'єкти матеріальної культури цікавлять соціологію лише тоді, коли
вона досліджує різноманітні аспекти взаємодії людей з оточуючим їх се-
редовищем, тобто соціальні аспекти економічної (виробничої) діяльнос-
ті або проблематики. Головна увага в соціології приділяється насамперед
дослідженню проблем функціонування і розвитку культури в суспільстві
як складної соціальної системи, яка за допомогою знаково-символічних,
ціннісно-пізнавальних та синтетичних елементів спрямовує, координує
та регулює соціальну діяльність людей. Фактично системоутворюючі еле-
менти культури є одночасно і проявами її численних форм та видів, які
суттєво впливають на розвиток сучасного суспільства. До основних еле-
ментів культури як соціальної системи належать такі:

1. Цінності — це визнані всім суспільством або більшістю його чле-
нів уявлення про те, до яких цілей повинна або може прагнути людина,
або до чого вона прагнути не може (наприклад, десять християнських
заповідей).

2. Норми — це правила і стандарти поведінки, яких має дотримувати-
ся людина, якщо вона розподіляє систему цінностей культури. Норми під-
тримуються певними санкціями, тобто покараннями за їх порушення або
нагородами за їх якісне виконання. Відповідно санкції можуть бути як
негативними, так і позитивними.

3. Звичаї— це усталені схеми (патерни) поведінки, обов'язково на
рівні культури загалом. їх можна охарактеризувати як культурні звички.

4. Етикет — це сукупність правил поведінки по відношенню до ін-
ших людей, що охоплює особливі традиції, ритуали і норми, які були ви-
роблені суспільством або його частиною і можуть мати релігійне, філо-
софське чи якесь інше обгрунтування; як правило, етикет характерний
для вищих прошарків суспільства.

5. Традиції— це сукупність елементів культурної спадщини, які пере-
даються із покоління в покоління і є цінністю в межах цієї культури.

6. Мова — це сукупність знаків і символів, що використовується чле-
нами суспільства для здійснення комунікацій, а також в рамках вторин-
них моделюючих систем (в художній літературі, поезії, ритуальних текс-
тах тощо). Мова являє собою систему, що відбиває і підтримує картину
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світу, характерну для цієї культури, а також забезпечує відповідний соці-
альний контроль, оскільки норма взагалі не може існувати, якщо вона не
виражена мовою.

7. Обряди — це сукупність колективних людський дій, що втілюють у
собі певні уявлення і цінності конкретного суспільства і викликають у
всіх носіїв цієї культури аналогічні почуття; такі почуття носять, як пра-
вило, колективний характер.

8. Ритуали — це сильно стилізовані та ретельно сплановані набори
жестів і слів, які виконуються особами, підготовленими та вибраними
для цього. Ритуали наділені особливим символічним значенням. Вони
досить поширені у релігійній, політичній (наприклад, підписання міжна-
родних угод) і навіть побутовій сферах (ритуал шлюбу, посвячення у сту-
денти, отримання паспорта тощо).

9. Церемонії — це послідовні дії, що мають символічне значення і
присвячені святкуванню будь-яких знаменних подій або дат, функція яких
полягає в урочистому підкресленні особливої цінності для суспільства
чи будь-якої соціальної групи подій, що відзначаються (коронування —
це яскравий приклад важливої для суспільства церемонії).

10. Уподобання — це звичаї, що мають матеріальне значення. До цієї
категорії, як правило, входять такі форми поведінки людей, що властиві
тому чи іншому суспільстві і мають моральну оцінку. В багатьох суспіль-
ствах вважається аморальним ходити голим по вулицях (хоча це дозволя-
ється робити у своїй домівці), ображати літніх людей, бити жінку, крив-
дити слабого, знущатися над інвалідами. Взагалі, що саме вважати мора-
льним, залежить від рівня культури певного суспільства. Особливою фор-
мою уподобань є табу.

11. Табу — це абсолютна заборона, що накладається на будь-яку дію,
слово, предмет тощо. Це явище було особливо поширене у традиційному
суспільстві. Табу охороняло людей в архаїчному суспільстві від небезпе-
ки, пов'язаної з доторканням до трупу або із вживанням отруєної їжі. В
сучасному суспільстві табу накладається, наприклад, на кровозмішення,
канібалізм, осквернення могил тощо.

12. Закони — це різновид уподобань. Вони є нормою поведінки, які
оформляються парламентським або урядовим документом, тобто підкрі-
плюються політичним авторитетом держави і вимагають обов'язкового
виконання. Розрізняють два види законів: звичайне та формальне право.
Звичайне право — це сукупність неписаних правил поведінки в доіндус-
тріальних суспільствах, що санкціоновані державою. Із звичайного пра-
ва поступово виникли формальні юридичні закони, що закріплюються
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конституцією — основним політичним законом країни. Порушення зако-
нів несе за собою кримінальні покарання, найсуворішим із яких є смерт-
на кара. За допомогою законів суспільство захищає найвищі цінності:
життя людини, державну таємницю, людські права і гідність, власність,
мораль тощо.

Таким чином, на підставі основоположних елементів культури як со-
ціальної системи — цінностей, норм, уподобань, законів, традицій, зви-
чаїв, обрядів, ритуалів, мови, табу тощо — кожний народ розвиває інші
аспекти культури: мистецтво, науку, філософію, ідеологію, літературу,
політику, фізичну культуру, дозвілля тощо.

Необхідно також зазначити, що при соціологічному дослідженні куль-
тури розрізняють культурну статику і культурну динаміку. Культурна стати-
ка — це внутрішня будівля культури, тобто певна сукупність елементів, що
її конституюють, і зв'язків між ними. А культурна динаміка, у свою чергу,
описує ті зміни, що зазнає культура при поширенні у часі (історичний
аспект) або у просторі (розширення культури, збільшення числа її носіїв).

Водночас термін "культура" можна використовувати і для позначення
конкретного й унікального у культурному організмі та його відмінності
від інших. Так, українська культура значно відрізняється від англійської,
німецької, французької та іншої культури. Кожній культурі, таким чином,
притаманні індивідуальні риси, що виявляються в результаті культурних
контактів.

Однак, як вважає переважна більшість дослідників, у кожній культурі
є деякі подібні елементи, що можуть бути названі культурними універса-
ліями. Культурні універсали'— це такі риси, норми, властивості, тради-
ції, звичаї, що притаманні всім культурам незалежно від того, на якій ста-
дії історичного розвитку вони перебувають, а також у якому місці земної
кулі вони локалізуються. Американський соціолог Джордж Мердок ще у
50-х роках XX ст. описав такі культурні універсали', як значущість розбі-
жностей між людьми за віком, використання натільних прикрас, спорт,
космологія, ворожіння, танці, декоративне мистецтво, залицяння та інші
культурні феномени (він виокремив понад 70 культурних універсалій).

Водночас у соціології культури є два крайніх підходи щодо розгляду
культурних універсалій:

І) релятивізм, в основі якого лежить принцип: "Кожну культуру по-
трібно сприймати виходячи з її цінностей і норм". Інакше кажучи, реля-
тивізм заперечує існування культурних універсалій і стверджує, що в куль-
турах є лише специфічне, а будь-який опис однієї культури можливий
лише з позиції іншої. Отже, порівняльне вивчення культур, як стверджують
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представники цього підходу, виявляється неможливим, тому що немає
нічого загального, що можна було б взяти як точку відліку для порівняння;

2) етноцентризм, у свою чергу, заснований на принципі: "Моя куль-
тура — краща, а інші — гірше". Насправді прихильники цього підходу не
визначають свою позицію в такий спосіб, скоріше, це формулювання, як
і сам ярлик "етноцентризм", були б доречними лише у висловлюваннях
їхніх критиків. З погляду "етноцентризму" розбіжностей між культурами
немає, тобто реальна дійсність однаково доступна для представників усіх
національностей і ніяк не спотворюється культурною картиною світу. Як
результат специфічне в інших культурах просто не помічається.

Насправді ярлик "етноцентризм" доречніший стосовно небезпеки, яку
несе у собі подібний підхід, тобто небезпеки давати оцінку й інтерпретува-
ти інші культурні факти з позицій власної культури. Природно, що такий
підхід можливий і має право на існування. Однак він зовсім не сприяє по-
розумінню між культурами, а тому загрожує культурним мілітаризмом.

У соціології, як свідчить аналіз, існує кілька традиційних площин роз-
поділу й типологізації культурних явищ і процесів.

За суб'єктом або носієм культури виділяють культуру суспільства
загалом або культуру нації, класу, інших соціальних груп (демографічних,
територіальних тощо) чи культуру окремої особистості. Взаємозв'язки
між цими блоками культури далеко не завжди складаються гармонійно.
Прикладом цього можуть служити сьогоднішні численні конфлікти між
представниками національних культур, а також протиріччя між суспіль-
ною та індивідуальною культурами.

За функціональною роллю культуру можна поділити на загальну (актуаль-
ну), необхідну кожному членові того чи іншого суспільства, і спеціальну
(професійну), необхідну людям тієї чи іншої професії. При цьому жорстко
встановлених та чітко фіксованих меж між загальною і професійною куль-
турами немає. Актуальна культура завжди варіативна, однак її модель за-
дається програмою загальної середньої освіти (загальноосвітні середні
школи). Професійну культуру, у свою чергу, не можна ототожнювати тільки
з рівнем кваліфікації. Вона вимагає усвідомлення світоглядних основ тієї
або іншої професії, а також містить у собі професійну етику й естетику.

За походженням (або генезою) виділяють такі форми культури, як на-
родку культуру, що виникає певною мірою стихійно і не має конкретного
"персоніфікованого" автора (наприклад, фольклор); елітарну культуру,
яка створюється інтелігенцією, професіоналами, тобто у якій завжди мо-
жна чітко встановити авторство; масову культуру, що має величезну ау-
диторію та доступна для всіх верств населення.
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Народна культура — це твори мистецтва, у тому числі прикладного,
які створюють непрофесійні автори: казки, билини, пісні, міфи, перекази
тощо. Основний прояв народної культури — це фольклор, відмітною ри-
сою якого є локалізованість, тобто поширеність на певній території, що
не є обов'язковою ознакою для народної культури загалом.

Елітарна культура — це твори мистецтва, сприйняття яких вимагає
високого рівня освіти; до неї належать академічна музика, література та
образотворче мистецтво. Добутки елітарної культури створюються при-
вілейованою частиною суспільства або за її замовленням. Як правило, за
допомогою терміна "елітарна культура" позначають те, що незрозуміло
для широкого кола людей і споживається тільки спокушеною частиною
суспільства.

Масова культура — це явище, що виникло у XX ст. внаслідок розвит-
ку засобів масової інформації, які мають величезну аудиторію. У резуль-
таті культурні тексти (у широкому сенсі — необов'язково мовні) стали
доступними одночасно для дуже великого кола людей. Масова культура
доступна для всіх верств, прошарків і соціальних груп. Вона може бути
як національною, так і загальною. Термін "масова культура" часто-густо
пов'язується з індустрією культури і вживається у зневажливому змісті.

Виокремлюють також такі види культури, як домінуюча культура, суб-
культура та контркультура. Домінуюча культура — це культура, яку поді-
ляють більшість членів того чи іншого суспільства і яка є антонімом кон-
тркультури. Субкультура — це культура, яка сформована у тій чи іншій
соціальній групі, у тому чи іншому співтоваристві. Уживання цього тер-
міна припускає наявність культури, що охоплює достатньо широке коло
людей. Наприклад, субкультурою можна вважати культуру будь-якої на-
ціональності стосовно загальнолюдської культури, а також культуру мо-
лодіжних угруповань стосовно національної культури і т. ін. Контркуль-
тура — це сукупність культурних норм, цінностей, способів комунікації
і т. ін., що вироблена членами певної соціальної групи (класу) на проти-
вагу загальноприйнятим нормам і цінностям. Обов'язковою ознакою контр-
культури завжди є її опозиційність в суспільстві.

Розрізняють в соціології також культуру духовну і культуру матеріальну.
Матеріальна культура — це предмети ремесел, виробництва, техні-

ка, технології, споруди, знаряддя праці тощо, тобто артефакти (усе те,
що зроблено руками людини). Принципово важливо, що артефакти не
тільки є предметами, створеними людиною, а отже, протиставляються
природним об'єктам. Вони також несуть на собі певне змістовне наванта-
ження, можуть мати символічне значення, а також представляють певну
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цінність для членів суспільства. Інакше кажучи, вони концентрують на-
вколо себе значення, зрозумілі всім носіям культури.

Духовна культура (тобто нематеріальна культура) містить у собі все
те, що не має безпосереднього матеріального субстрату, але виражається
лише опосередковано у продуктах матеріальної культури: мова, ідеоло-
гія, знання, цінності, звичаї тощо. Елементи, що входять до складу нема-
теріальної культури, не можна поторкати руками, але вони існують у на-
шій свідомості і постійно підтримуються у процесі соціальної взаємодії
людей в суспільстві.

Між духовною і матеріальною культурою немає чітких розбіжностей,
вони є начебто різними боками однієї монети. Це можна показати на при-
кладі мистецтва. Будь-який твір мистецтва є матеріальним феноменом,
оскільки його завжди в чомусь втілено (це стосується навіть музики, що
передається звуками або нотами). Але будь-який твір мистецтва являє
собою вираження певного змісту, що відбиває цінності та ідеологію сус-
пільства чи епохи, які протистоять загальноприйнятим цінностям.

Розподіл на матеріальну і духовну культуру є найбільшою мірою умо-
вним, мало того, існує ціла низка начебто "наскрізних" типів культур:
екологічна, фізична, економічна, політична і т. ін.

За своїм характером і "цільовим призначенням " культура буває також
релігійною і світською.

Підкреслимо, що соціологи виділяють певну низку основних законо-
мірностей щодо розвитку культури в сучасному суспільстві. Серед них
зазначимо такі:

• залежність типу культури від природних і штучних умов життя су-
спільства та її зворотний вплив на їх зміну;

• послідовність у розвитку культури. Вона може бути тимчасовою
(вертикальною) і просторовою (горизонтальною), позитивною (продов-
ження тієї чи іншої культурної традиції) і негативною (заперечення колиш-
нього культурного досвіду);

• нерівномірність розвитку культури, що виявляється у двох аспек-
тах: а) розквіт і занепад культури не збігаються з епохами розквіту й зане-
паду в інших сферах громадського життя, наприклад в економіці; б) самі
форми і види культури розвиваються також нерівномірно. Так, сьогодні
при більш-менш пристойному рівні розвитку художньої культури ми час-
то-густо говоримо про відсутність політичної та правової культури, або
про катастрофічний стан екологічної культури;

• особлива роль особистості, людської індивідуальності у культур-
ному процесі, його подальшому розвитку.
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Велике значення для розвитку і функціонування культури мають також
і якісні зміни в науці і технологіях, що відкривають нові можливості для
виробництва і поширення культурних цінностей. Тут можна виділити три
якісних стрибки: 1) поява писемності, що дало змогу зберігати багато здо-
бутків культури й обмінюватися ними; 2) винахід друкарства, завдяки яко-
му різко збільшився обсяг поширення культурної продукції; 3) сучасні
досягнення науки і техніки (телебачення, відео- і звукозапис, голографія,
інформаційні системи і технології, нові матеріали в архітектурі та ін.).

Технічне оснащення спочатку породжувало лише райдужні надії. Зда-
валося, що завдяки могутнім технічним засобам культура може набагато
раніше, а також глибше і ефективніше соціалізувати людину. Але основні
чекання "культурного злету" виявилися поки що не реалізованими. Мало
того, соціологи встановили, що культура людини у сучасному суспільстві
все більше починає втрачати свою цілісність, стає "мозаїчною". Найго-
ловнішу роль у створенні сучасної "картини світу" пересічної людини
відіграє сьогодні те, що вона прочитає на афіші, побачить в кінотеатрі чи
по телебаченню, почерпне з газет або довідається із розмов з колегами по
службі та сусідами [20, с.39].

Науково-технічна революція на сучасному етапі суспільного розвитку
стимулювала широке поширення саме масової культури. Сама ідея масо-
вої культури виникла у 20-х роках XX ст. в рамках доктрини масового
суспільства. Теорія масового суспільства виходить з того, що у XX ст.
класова поляризація зникає і важливу роль в історичному процесі починає
грати "маса". Поняття "маса" має не тільки кількісні характеристики (біль-
шість членів суспільства), а й якісні: знеособленість, перевага почуття,
втрата інтелекту й особистої відповідальності за свої рішення і вчинки.
Так, згідно з Тардом і Лебоном, суспільство поділяється на масу (чи юрбу),
яка не розуміє суті того, що відбувається; публіку, яка дещо розуміє; еліту,
що має доступ до вищих культурних цінностей. Звідси "масовим" нази-
вають таке суспільство, у якому людина стає безликим елементом соціаль-
ної машини, "гвинтиком", підігнаним під її потреби. А масовою культу-
рою називають те, що протистоїть справжній культурі [17, с.ЗЗЗ].

Сутність масової культури, таким чином, полягає в тому, що вона ство-
рюється переважно для цілей споживання. Головна її функція — розва-
жально-компенсаторна. Це культура, яка позбавлена внутрішнього дже-
рела розвитку і функціонує на основі соціального замовлення. Вона є
масовою за обсягом, тобто за охопленою аудиторією, і за часом, тобто
виробляється постійно, із дня на день. У масовій культурі одержує гіпер-
трофоване вираження одна зі сторін культури — адаптивна, причому в
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полегшеному, поверхневому варіанті. У результаті масова культура пере-
творюється в особливий вид бізнесу. При цьому вона не стільки спожи-
вається людиною, скільки споживає саму людину, заслоняючи від неї і
замінюючи їй інші пласти культури. Типовим прикладом масової культури
можуть служити нескінченні телевізійні серіали, так звані мильні опери.

Найконцентрованішим втіленням масової культури є кітч (від німе-
цької кіізсН — халтура, штамп). Він виник у період масової урбанізації як
відповідь на запит сільського мешканця, який перебрався у місто і позба-
влений внаслідок цього свого звичного середовища. Задача кітчу — ство-
рення ілюзії щастя. Широке поширення кітчу привело західних соціоло-
гів до висновку про те, що може спостерігатися зворотна залежність між
матеріальним і культурним рівнем населення: досить швидке масове під-
вищення рівня життя супроводжується зменшенням духовних запитів.

Період 60-х років XX ст. можна назвати переломним для змістовної
сторони масової культури на Заході. Бунт молоді в західноєвропейських
країнах показав, що масова культура впливає на людину не дуже ефектив-
но, оскільки вона "безадресна" та розрахована відразу на всіх. Був також
зроблений висновок, що одні й ті самі суспільні ідеали варто доводити до
різних соціальних груп (вікових, професійних, територіальних тощо) й
різними способами. У зв'язку з цим перед соціологами постали такі
завдання: 1) диференціювати соціальні групи за культурними ознаками;
2) визначити їх особливе коло інтересів і знайти їх можливі дотичні точки;
3) винайти шляхи, способи і засоби впливу на ту чи іншу соціальну групу.

Масова культура, таким чином, модифікується з урахуванням специ-
фічних характеристик різних соціальних груп. При цьому змінюються і
способи її впливу: вона не тільки стає більш вибірковою, технічно доско-
налою, винахідливою, а й використовує механізм статусного споживання
як основний інструмент. Так, купівля тих або інших речей зумовлена не
стільки їх технічними характеристиками і розумінням їх функціонально-
сті, скільки розумінням престижності та значущості.

Якщо справжня і масова культури різняться своїми цілями і цінностя-
ми, то відносно панівної у суспільстві культури виділяють ще субкульту-
ру та контркультуру, тобто культури різних соціальних груп: вікових,
професійних, територіальних, поселенських і т. ін. їх ще називають час-
тковими культурами. Будь-яка субкультура має свої цінності, трохи від-
мітні від загальноприйнятих, свої особливі правила і зразки поведінки,
стиль одягу, манеру спілкування тощо. Крім того, субкультура варіюється
залежно від характеру декларованих цінностей і стилів життя, розміру
соціальної групи, що поділяє ці цінності, вікових особливостей членів
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групи, а також їхньої готовності до активних дій щодо захисту своїх інте-
ресів і способу життя (так звана прихована і відкрита агресивність).

Останніми роками соціологи багато уваги приділяють вивченню мо-
лодіжної субкультури. Тривалий час вважалося, що у соціалістичному
суспільстві, яке прагнуло до соціальної однорідності, у молоді не може і
не повинно бути своїх специфічних цінностей. Прояв своєрідності, не-
звичні форми поведінки молоді розцінювалися або як аномалія, соціаль-
не відхилення, або як наслідування Заходу. Інша позиція представляла ці
відхилення як спосіб самовираження молоді, як можливість заявити про
себе суспільству, привернути до себе увагу. Так з'явився термін "нефор-
мальні молодіжні об'єднання", що закріпився в науковій і публіцистич-
ній літературі, а також у повсякденному вживанні. У західній соціології
для позначення цього соціального явища використовують категорію "реег
§гоир". Це поняття виникло в американській соціології та означає біль-
ше, ніж група однолітків чи гомогенна (однорідна) вікова група. Слово
"реег" походить від латинського раг — рівний, і ця рівність стосується не
тільки віку, а й соціального статусу, поглядів, цінностей, норм поведінки.

На думку багатьох соціологів, субкультурна активність молоді зале-
жить від низки факторів: 1) від рівня освіти. У осіб з низьким рівнем
освіти, наприклад в учнів ПТУ, вона значно вище, ніж у студентів вищих
закладів освіти; 2) від віку. Пік субкультурної активності припадає на 16-
17 років, а в 21-22 роки вона помітно падає; 3) від місця проживання.
Рухи неформалів характерніші для міста, ніж для села, тому що саме мі-
сто із його великою кількістю соціальних зв'язків дає реальну можли-
вість вибору тих або інших цінностей і форм поведінки.

Неформальні молодіжні об'єднання різняться характером соціальної
спрямованості, типом групових цінностей, особливостями проведення
свого дозвілля. Найпопулярнішими є групи аматорів сучасної музики,
танців, різних видів спорту (футбольні вболівальники, культуристи тощо),
їх близько 80%. Значно менше поширені в Україні такі молодіжні групи,
що зайняті суспільно-корисною діяльністю — охороною пам'яток куль-
тури, захистом навколишнього середовища тощо, їх не більше 4%. Є мо-
лодіжні групи, чия поведінка може бути охарактеризована як соціально
патогенна чи навіть злочинна: наркомани, токсикомани та ін. Такі групи
складають приблизно 9% усіх неформальних молодіжних груп.

Визначення різних субкультурних груп є досить умовним, адже вони
не відокремлені одна від одної непроникною перегородкою. Так, серед
металістів зустрічаються токсикомани, а серед наркоманів — повії, що
подібним чином заробляють на наркотики. Ідеться, скоріше, про різні типи
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таких соціальних груп. Рокери, металісти, футбольні фани — це групи
контактні, які об'єднані спільними інтересами і мають відповідну зовні-
шню символіку, що їх виражає. А такі зразки соціально негативної пове-
дінки, як наркоманія чи проституція, реалізуються переважно не на гру-
повому, а на індивідуальному рівні. Сам характер діяльності тут, скоріше,
роз'єднує, ніж консолідує ці групи.

Необхідно також зазначити, що субкультура, яка перебуває у стані від-
критого конфлікту, тобто явної конфронтації стосовно пануючої культу-
ри, називається контркультурою. Цей термін належить американському
соціологу Т. Роззаку, який увів його для характеристики молодіжних ру-
хів Заходу 60-х років XX ст. Інакше кажучи, контркультура — це ком-
плекс, або набір норм і цінностей будь-якої соціальної групи, що різко
суперечать нормам і цінностям, панівним у суспільстві, частиною якого є
ця група. На сьогоднішній день контркультура це: а) тип протестуючого
світовідчуття; б) альтернативний стиль життя, опозиційний панівному;
в) антитрадиційні форми художньої творчості.

Ураховуючи внутрішню неоднорідність культури як соціального яви-
ща, соціологи зробили спробу створити багаторівневу модель, за якою
сутнісна розмаїтість культурних змін зумовлена розмаїттям "викликів"
до культури з боку суспільства, що постійно змінюється. При цьому під-
системи культури співвідносяться не за принципом субординації, підпо-
рядкування, а за принципом додатковості. У цій моделі ясно простежу-
ються взаємозв'язки між соціальною структурою, соціальним замовлен-
ням на певний тип поведінки та функціонуванням культурних підсистем.
Єдина людська культура складається з безлічі різних видів і типів куль-
тур, які роблять свій певний внесок до загальнолюдської культури, і без
кожної з них картина культури була б неповною. Усі культури необхідні,
повноцінні і взаємонезамінні. Жоден культурний процес не можна оціни-
ти однозначно і категорично у термінах "добре — погано", особливо якщо
йдеться про сучасну культурну ситуацію в нашій країні, оскільки, по-пе-
рше, вона надзвичайно складна і суперечлива, а по-друге, ще не має по-
вної ясності щодо глибини і масштабів змін, що відбуваються у суспільс-
тві. Однак, як свідчать аналіз і практика ринкових перетворень, уже явно
можна виокремити кілька тенденцій.

1. Деідеологізація культури і ліквідація державної монополії на куль-
туру. У змістовному плані це призвело, з одного боку, до більшої свободи
творчості і свободи вибору у сфері культури, а з іншого — до втрати кон-
тролю за якістю і рівнем пропонованої споживачеві культурної продук-
ції, будь це популярна література або численні освітні послуги.
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2. Приватизація і комерціалізація культури. У наш час цей процес має
поки що однобоку спрямованість: утворений український приватний капі-
тал поки що часто-густо вкладає свої кошти в дуже специфічну, але високо-
прибуткову сферу — еротичну і детективно-розважальну індустрію.

3. Зростання інтересу до минулої культурної спадщини, у тому числі
до релігії і церкви.

4. Виокремлення національних культур і використання їх як інстру-
мент політики, як засіб завоювання довіри виборців.

5. Посилення культурно-комунікативної апатії, послаблення інтересу
до читання на користь візуальних, видовищних форм (телебачення, від-
ео), різке зменшення рівня відвідуваності кінотеатрів, музеїв, бібліотек,
картинних галерей тощо.

6. Особливу тривогу викликає стан української мови, який можна роз-
глядати як індикатор культури. Він організує характер і спосіб сприйнят-
тя реальності. За кілька десятиліть в українській мові відбулися глибинні
зміни, що призвели до зниження рівня грамотності, поширення офіцій-
ного суржика, зростання лихослів'я і широкого вживання "матірного зма-
щення" у повсякденній мові.

Таким чином, вивчення місця і ролі культури в суспільному житті, законо-
мірностей її розвитку має велике і практичне значення. У сучасних умовах
усе чіткіше видно, що не можна ефективно проводити в життя економічні
і політичні програми без урахування культурного рівня населення. Інакше
кажучи, підвищення культурного рівня населення є необхідною передумо-
вою соціально-економічного зростання української держави.

На думку видатного російсько-американського соціолога П. Сорокіна,
в основі кожної культури лежить особливий світогляд. Відповідно до їх
різних видів П. Сорокін виокремлює чотири типи соціокультурних супер-
систем: 1) почуттєвий тип, коли світоглядні установки спираються на
почуттєве збагнення світу; 2) умоглядний тип, заснований на інтуїції;
3) ідеалістичний тип, що включає в себе і почуття, і інтуїцію; 4) еклек-
тичний тип культури. Кожному з перших трьох типів світогляду відпові-
дають три види істини: почуттєва, духовна (інтуїція) і раціональна. До
нижчих рівнів культурних систем, за П. Сорокіним, належать мова, ети-
кет, релігія, мистецтво, наука.

Кожній світоглядній суперсистемі відповідає й визначений тип культури.
На думку П. Сорокіна, існує два основних і два проміжних типи культури.

1. У ідеаціональній культурі (першому з основних типів) світовідчуття
спрямоване на надчуттєве і надрозумове збагнення Абсолюту, яке засновано
на панівних у суспільстві ідеях. Прикладом такої культури, за П. Сорокіним,
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є європейське середньовіччя, культура брахманської Індії, лаоістська і
буддійська культури, грецька культура УШ-УІ ст. до н. є.

В ідеаціональній культурі сприйняття і пізнання світу здебільше здій-
снюється за допомогою одкровення, інтуїції, містичного досвіду. Раціо-
нальне пізнання відкидається, людина не довіряє своєму розуму, більше
думає про кінець світу, ніж про природний порядок речей і можливості
перетворення дійсності. Люди з культурою ідеаціонального типу не пра-
гнуть до природничо-наукового пізнання, навпаки, їхня увага зосередже-
на переважно на містичному досвіді, що відкриває таємницю існування
іншого світу. Яскравим прикладом такого світосприйняття і типу культу-
ри є європейське середньовіччя ІХ-ХП ст., де панівне місце у свідомості
посідала релігія, пронизуючи всі форми життєдіяльності людини. Мис-
тецтво в ідеаціональній культурі тяжіє до умовності, символічності, ство-
рюється відповідно до певних канонів і найчастіше знеособлене. Ми май-
же не знаємо імен художників, які розписала стіни печерних храмів Аджа-
нти або створили прекрасні арабески мусульманських орнаментів.

2. Для почуттєвої культури характерні сенсорність, тобто увага пере-
носиться переважно на почуттєво відчутні предмети, емпіричний досвід,
світськість і відповідність земному світу. Саме визнання того, що об'єк-
тивна реальність та її зміст сенсорні, "проголошується нашою сучасною
культурою в усіх її основних компонентах: у мистецтві, науці, філософії,
етиці і праві, а також у соціальній, економічній і політичній діяльності, у
способі життя і світогляду людей". Для почуттєвої культури характерне
сприйняття світу як даного у почуттєвому досвіді, за допомогою слуху, зору,
дотику і нюху. Ідеалом людини сенсорної культури є особисте щастя, аске-
за йому далека. Цей культурний тип реалізований Європою в епоху Ново-
го часу, коли виникла наука, що пізнає світ шляхом емпіричного досвіду.
Причому досвід виступає єдиним критерієм істини, а раціональне пізнан-
ня світу абсолютизується. З цього періоду починає швидко розвиватися
технічне і природничо-наукове знання, виникає індуктивна філософія.

У почуттєвій культурі стиль мистецтва стає натуралістичним. Гармоні-
чне сполучення двох видів світовідчуття лежить в основі досягнень мистец-
тва грецької класики і епохи Відродження, коли способи втілення худож-
ніх образів були частково символічними, а частково реалістичними.

3. Ідеалістична культура, що належить до перехідних типів, характе-
ризується тим, що значення ідей і почуттєво відчутних предметів стає
рівноправним, відбувається начебто гармонічне злиття двох типів світо-
гляду у єдине ціле (прикладом ідеалістичного типу у європейській куль-
турі можуть бути епохи античності та Відродження).
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4. Еклектична культура припускає протистояння почуттєвих та ідеа-
ціональних елементів світовідчуття. Між двома основними культурними
типами, на думку П. Сорокіна, може бути реалізований або ідеалістич-
ний, або еклектичний тип культури. У них обидва основних види світо-
сприймання представлені або в гармонійній єдності (ідеалістичний тип),
або у фрагментарному, еклектичному накопиченні і протистоянні один
одному.

19.4. Сутність і зміст культурної динаміки

Зазначимо, що у соціологічній науці під культурною динамікою розумі-
ється зміна характерних рис і ознак культури у просторі та часі. Культурну
динаміку можна описати за допомогою наступних понять або категорій.

1. Інновація — це створення чи визнання нових елементів культури,
особливо у тих випадках, коли вони спираються на щось уже відоме і
прийняте цією культурою. Відкриття — це різновид інновації, тобто пев-
ний акт одержання якісно нових знань про світ, які описують те, що рані-
ше не було відомо. Винахід, у свою чергу, теж є різновидом інновації та
передбачає створення нової комбінації вже відомих фактів чи елементів.

2. Дифузія — це проникнення рис однієї культури в іншу або взаємний
"обмін" культурними рисами. Дифузія завжди відбувається в умовах куль-
турного контакту і, отже, завжди припускає наявність контакту. Однак
культурний контакт, навпроти, не завжди припускає дифузію, оскільки
може завершитися без яких-небудь наслідків.

Те, чи матиме культурний контакт дифузію культурних рис, багато в
чому залежить від того, до якого типу належить суспільство, чи є воно
відкритим або закритим. Природно, що відкрите суспільство більше під-
дається запозиченню культурних рис, ніж закрите. Крім того, це зале-
жить і від "внутрішнього устрою" культури: якщо культура полістилістич-
на, тобто допускає існування різноманітних ціннісних систем, а також
безліч способів організації життя і надання їм змісту, то вона буде більш
придатна і терпиміша до запозичення з іншої культури; якщо ж культура
моностилістична, то неприйняття "сторонніх тіл" буде сильніше. Отже,
полістилістичні культури мають вищий "імунітет" до всього чужого, але
водночас вони більше ризикують втратити свою однорідність.

Таким чином, у процесі дифузії культура відбирає деякі риси і запози-
чує їх, не приймаючи інші. Ця властивість процесу дифузії називається
селективністю. У соціології культури виокремлюють такі фактори селек-
тивності: а) культура ще не досить розвинута для того, щоб сприйняти те
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чи інше явище, ту чи іншу рису іншої культури; б) культура за допомогою
ціннісної системи і системи норм накладає заборону на запозичення будь-
яких чи деяких рис іншої культури; в) носії культури вважають, що нові
явища їм непотрібні; г) з точки зору культури будь-які нововведення чи
якесь конкретне нововведення здатні зруйнувати існуючий стан речей.

3. Культурний лаг — це поняття, введене у науковий обіг У. Огборном
для позначення нерівномірного розвитку культури, коли одні сфери (час-
тини) культури розвиваються швидше, ніж інші. Зокрема, на думку У.
Огборна, сфера нематеріальної (духовної) культури розвивається повіль-
ніше, ніж сфера матеріальної культури, а отже, перша, звичайно, начебто
"запізнюється". Водночас П. Сорокін вважав, що швидше розвивається
нематеріальна (духовна) культура, яка й перешкоджає досить швидкому
розвитку духовної культури.

4. Культурна трансмісія — це процес трансляції (передавання) еле-
ментів культури від одного покоління до іншого. Саме завдяки культур-
ній трансмісії культура є безупинним феноменом, заснованим на наступ-
ності. Природно, що у процесі такого передавання "захоплюються" і нові
елементи, що є інноваціями. Крім того, культурна трансмісія припускає і
деякі перекручування, що вносяться суб'єктивними особливостями тих
людей, які передають та одержують будь-які нові культурні елементи.

Культурна трансмісія, таким чином, являє собою процес, що характе-
ризує культуру загалом. На індивідуальному рівні йому відповідає акку-
льтурація — засвоєння індивідом певних рис і елементів культури (це
поняття аналогічне понятгю "соціалізація"). З культурною трансмісією
пов'язане таке поняття, як акумуляція, тобто процес накопичення культу-
рної інформації, при якому кількість старих знань і стереотипів, що від-
кидаються, менша, ніж кількість нових знань.

Досліджуючи процеси динаміки культури, П. Сорокін розробив свою
концепцію соціокультурної динаміки, яка є спробою сконструювати віль-
ну від лінійності, еволюціонізму і теорії прогресу модель плину макро-
процесів культури у сучасному суспільстві.

При цьому модель соціодинаміки культури П. Сорокіна являє собою
послідовну зміну певних типів культур, вирізнених на основі провідних
уявлень про світ і методів його опису. Цей процес передається у трьох
фазах єдиного циклу, через які проходять усі основні сфери соціокульту-
рної системи (мистецтво, релігія, філософія, наука, мораль, право, полі-
тика, економіка тощо). Причому у динаміці кожної із цих сфер простежу-
ються три стадії, після завершення яких цикл відновлюється. П. Сорокін
виокремлює такі стадії соціокультурної динаміки:
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1) ідеаціональну, у якій переважають процеси пізнання. На цій стадії
відбувається освоєння світу, створюються різноманітні (предметні, лінг-
вістичні, пізнавальні, технологічні, нормативні) форми, що дають змогу
утворювати організаційні структури;

2) ідеалістичну, де провідною стає ідеологія. На цій стадії ці форми
фіксуються як культурні норми, що накладають певні обмеження на
людську діяльність. Так складається, наприклад, стиль у мистецтві,
формується зведення законів, з'являються релігійна доктрина і наукова
парадигма;

3) чуттєву, де домінує сенсорне переживання. На цій стадії сформо-
вані та усталені рамки соціокультурних норм стають надто вузькими для
придбаного інноваційного досвіду, що і спонукає людей знову звернути-
ся до почуттєвого переживання для обґрунтування своїх дій.

Відповідно до цієї концепції культури приводяться до руху тими сила-
ми, що закладені у них самих. Розвиток цих сил у ідеаціональному і по-
чуттєвому типах відбувається до певної межі, після чого починається від-
биття "хвилі". Чергування основних типів культури пов'язано із прохо-
дженням або через ідеалістичний, або через еклектичний типи, які П.
Сорокін визначав як перехідні. При цьому він досить оптимістично хара-
ктеризує історичний процес: якщо культура перебуває у занепаді (як, на
його думку, сучасна західна культура), це означає, що ця світоглядна су-
персистема вичерпала себе і зароджуються нові підстави для формуван-
ня іншого культурного типу.

Воднораз культура реалізує основний принцип світовідчуття і світо-
гляду в усіх своїх елементах, тобто системах "нижчого рівня" (мові, нау-
ці, етиці і т. ін.). Це стосується також і мистецтва, релігії, політики, права,
моралі. Причому в кожному окремому феномені (елементі) культури при-
сутнє "ядро" і "периферія". Домінуючі риси кожного окремого феномену
являють собою основний принцип, цінність цього типу культури. Так,
для європейського середньовіччя основною істиною був Бог.

Варто також зазначити, що П. Сорокін ілюструє свою концепцію за
допомогою сумарних статистичних даних. Наприклад, живопис і скульп-
тура середньовічної Європи (ідеаціональний тип) були переважно релі-
гійними, вони стали більшою мірою світськими лише у ХІХ-ХХ ст.

Етичні ідеали і юридичні норми також в узагальненому вигляді ство-
рюють ідеаціональну, ідеалістичну і почуттєву системи етики і права. В
ідеаціональному умонастрої (іудаїзм, християнство, індуїзм, буддизм, зо-
роастризм, іслам тощо) вищою етичною цінністю визнається надчуттє-
вий світ, тоді як власне чуттєвий світ вважається другорядним. Норми
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етики і права беруть витоки від Абсолюту і закріплюються у священних
текстах. До чуттєвих задоволень усі ідеаціональні системи ставляться
досить негативно, тому що основною метою їх існування стає шлях дося-
гнення потойбічного.

Чуттєві етичні норми, у свою чергу, більше наближені до земних задо-
волень, оскільки вони орієнтовані переважно на одержання насолоди від
життя, чуттєва етика зазвичай має на увазі комфорт і максимальну зруч-
ність. Подібну картину можна побачити і у динаміці правової культури.
Зведення законів у ідеаціональній системі дається Абсолютом, тобто Бо-
жеством, їхня мудрість незаперечна. У чуттєвій культурі правова система
створюється людиною і спрямована здебільшого на підпорядкування од-
нією групою людей іншої групи. До законів постійно можуть вноситися
деякі зміни, якщо в них зацікавлена правляча верхівка. Метою правової
санкції стає перевиховання злочинця, безпека суспільства або відплата
за злочин. Усі відносини у чуттєвій культурі складаються або на основі
договору, угоди сторін, або є загальнообов'язковими, оскільки нав'язу-
ються владними структурами.

Ідеалістичні етичні норми є синтезом ідеаціональних та чуттєвих сис-
тем. Вони містять у собі і визнання Абсолюту як вищої цінності та пози-
тивну оцінку почуттєвих цінностей.

[П І̂Г3 Резюме

1. Соціологія культури — це галузь соціологічного знання, що вивчає
закономірності функціонування та розвитку культури як суспільного
явища, а також форми виявлення цих закономірностей у людській
діяльності, пов'язаної зі створенням, засвоєнням, збереженням і по-
ширенням ідей, уявлень, культурних норм, цінностей і зразків пове-
дінки, які регулюють взаємовідносини у суспільстві, а також між
суспільством і природою.

2. Предметом соціології культури є соціальні аспекти функціонування
культури у суспільстві, а саме: уся система культури як єдине ціле чи
будь-який із її видів та типів, взяті у взаємодії з іншими соціальними
системами, а також кожний з елементів соціодинаміки культури, куль-
турної комунікації, взяті у співвідношенні з іншими суспільними під-
системами.

3. Об'єктом соціології культури є діяльність людей, що пов'язана з виро-
бництвом, поширенням і споживанням культурних цінностей як мате-
ріальних, так і духовних.



Розділ 19. Соціологія культури 3 7 1

4. Під сутністю культури на сучасному етапі розуміються матеріальні і
духовні цінності, а також жива людська діяльність, пов'язана з їх ство-
ренням, поширенням і збереженням.

5. До основних функцій культури (тобто сукупності її ролей) як суспіль-
ного явища належать такі: гуманістична, кумулятивна, інформаційна,
комунікативна, ціннісно-орієнтаційна, інтегративна, що визначають її
роль у функціонуванні та розвитку суспільства.

6. До структури культури як соціальної системи входять такі системоут-
ворюючі елементи: цінності, норми, звичаї, етикет, традиції, мова,
обряди, ритуали, церемонії, уподобання, мода, закони, табу тощо.

7. У соціології культуру поділяють на культуру суспільства загалом, куль-
туру націй, класів, груп, організацій і окремої особистості. Культура
за типами буває загальною і професійною, елітарною і масовою, ма-
теріальною і духовною, релігійною і світською, а також домінуючою,
субкультурою і контркультурою.

8. Культурна динаміка розуміється як зміна характерних рис і ознак куль-
тури у просторі і часі. Вона описується за допомогою таких понять, як
інновація, дифузія, культурний лаг та культурна трансмісія.

9. Концепція соціокультурної динаміки П. Сорокіна являє собою послі-
довну зміну певних типів культур, що вирізняються на основі провід-
них уявлень в суспільстві про світ і способи його опису.

10. Процес соціокультурної динаміки передається за допомогою трьох фаз
(ідеаціональної, ідеалістичної та чуттєвої) єдиного циклу, через які
проходять усі елементи культурної системи.
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рка] В результаті вивчення цього
розділу Ви повинні вміти:

/ визначати сутність соціології освіти, розу-
міти її взаємозв'язок з іншими галузями соціо-
логічного знання;
/ розкривати об'єкт, предмет соціології осві-
ти та її методи дослідження;
/ пояснювати історію виникнення та розвит-
ку соціології освіти;
/ виявляти сутність освіти як соціального ін-
ституту, його структуру та функції;
/ розкривати місце і роль соціології освіти у
процесі реформування освіти в Україні.

20.1. Соціологія освіти як наука:
об'єкт, предмет і сутність її складових

Науковий інтерес до освіти в останні роки постійно зростає. І це не ви-
падково. Адже в сучасному суспільстві освіта набуває дедалі більшої ваги:
саме на неї покладає надії людство у вирішенні глобальних проблем свого
існування і розвитку, побудови суспільного життя, гідного Людини у висо-
кому розумінні цього слова. Забезпечити підготовку такої Людини, озброїти
її сукупністю знань та умінь для реалізації своєї гуманної місії, передати їй
багатство знань і культури попередніх поколінь, перетворити навчання на
неодмінний атрибут життєдіяльності впродовж усього життя — завдання,
які ставить перед сучасною освітою суспільство і які визначають пріори-
тетну роль освіти в суспільстві, підвищену увагу до неї з боку науковців.

Освіта сьогодні —• це складне і багаторівневе явище соціального жит-
тя, сфера передачі, засвоєння та опрацювання знань і соціального досві-
ду. Це система навчальних і виховних форм діяльності, основним зміс-
том яких є навчання. Вона інтегрує різні види навчальної діяльності, її
зміст, організує взаємодію між учасниками навчального процесу, орієнту-
ючи їх на соціальні потреби суспільства, на його соціальне замовлення.
Отже, освіта як соціальне явище не може не викликати до себе першочер-
гової і цілеспрямованої уваги з боку соціологічної науки.
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Соціологія освіти — галузь соціологічного знання, яка вивчає законо-
мірності розвитку та функціонування освіти як соціального інституту та
його взаємодії із суспільством. Інститут освіти, як зазначається у колек-
тивній праці "Соціологія" [19, с.ЗОЗ] має відносну самостійність за своїми
соціальними функціями, володіє спадкоємністю історичних систем освіти,
здатністю активно впливати на функціонування й розвиток суспільства.
Стан цієї системи визначається пануючими в цьому суспільстві спосо-
бом виробництва та економічними відносинами, породженими ним, струк-
турою соціальних зв'язків і відносин, а отже, і соціальною (насамперед
соціально-класовою) структурою, особливостями політичних та ідеоло-
гічних відносин. Разом з тим соціальні функції освіти зумовлені загально-
людськими потребами в соціальному відтворенні та передачі нагромад-
жених людських знань і навичок від покоління до покоління, тенденціями
переходу нових поколінь до вищого рівня освіченості й культури.

У соціології освіти, яка вивчає освіту як соціальний інститут, виокрем-
люють два діалектично взаємопов'язаних напрями дослідження проблем
освіти — внутрішній та позаінституційний. Перший розглядає соціальні
аспекти діяльності працівників освіти, педагогічних та учнівських колективів,
соціальну структуру й функціонування установ системи освіти, проблеми
планування і управління, взаємин педагогів та учнів, закономірності соці-
алізації особистості в навчальному процесі, соціальне становище й суспіль-
ну роль учителів і викладачів, їхній професійний статус. Другий напрям до-
сліджує соціальні аспекти взаємодії освіти та інших інститутів суспільства
— виробництва, науки, культури, політики, зв'язок освітнього процесу з
іншими соціальними процесами, вплив освіти на розвиток суспільних від-
носин, ефективність трудової та інших видів соціальної діяльності.

Вивчення ролі системи освіти як однієї з умов соціального прогресу в
сучасному світі, каналу соціальної мобільності, що визначає прогресивні
зміни в соціальній структурі суспільства, є одним з основних напрямів у
соціології освіти.

Різні аспекти соціології освіти висвітлені у працях М. Антонова (осві-
та як фактор формування соціальної структури і соціальних переміщень,
вплив освіти на виробничу діяльність), М. Титми (роль системи освіти у
професійному самовизначенні молоді, формування студентства та його
соціального обличчя), В. Турченко (НТР і розвиток освіти), В. Шубкіна
(освіта, життєві шляхи молоді, порівняльний аналіз орієнтації на освіту в
різних країнах) та ін. Спробу систематизованого викладення цієї науки
зроблено у працях Ф. Філіппова та В. Нечаева, М. Лукашевича, В. Солод-
кова, Г. Гавриленко, О. Якуби.
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Основи західної соціології освіти були закладені Е. Дюркгеймом і М. Ве-
бером, які дослідили соціальні функції освіти, її зв'язок з економічними і
політичними процесами, а також педагогічні соціальні процеси. Пізніше
Т. Парсонс запропонував досліджувати освіту як інститут соціалізації в
сучасному суспільстві, розглядати навчальні установи та їхні елементи як
соціальні системи (системи ролей, норм та ін.). Широкі розробки цих про-
блем здійснюються у Польщі (Я. Щепаньський, В. Адамський, К. Загурсь-
кий), в Угорщині (Ж. Ферге). Велику дослідницьку роботу в галузі соціоло-
гії освіти провели також французькі дослідники (А. Жерар, Р. Будон, Р. Жиро,
Д. Зерто). Відомі в соціології фундаментальні положення теорії "постіндус-
тріального суспільства" Д. Беяла поширюються і на освіту. Монографія
А. Турена "Університет і суспільство у Сполучених Штатах" наводить
певну аргументацію на користь зростання ролі освіти як фактора соціаль-
них змін. Загалом структурний функціоналізм, що був популярний на
Заході, розглядав будь-який процес, у тому числі й пов'язаний з функці-
онуванням школи, тільки у зв'язку з категорією "соціальна система".

Представники феноменологічної соціології, теоретичні витоки якої
йдуть від С.Гуссерля, прямо пов'язують методологічні принципи своєї
концепції із соціологією освіти. У сучасній соціології освіти нормалізую-
чі концепції, джерелами яких є погляди Е. Дюркгейма, стверджують рів-
ність в освіті, що "диктується моральними принципами", але вона (рів-
ність) принципово неможлива в сучасному суспільстві з його розподілом
праці. Що ж до освіти, то Дюркгейм вимагав, щоб дії педагогів були плід-
ними і сприяли надійності та стабільності в суспільстві.

Американські соціологи Д. Нельсон і Ф. Безаг інтерпретують систему
освіти як таку, що зберігає і передає систему цінностей. Прихильники
лівоекстремістських поглядів, які методологічно пов'язані здебільшого
із соціально-філософськими поглядами Франкфуртської школи (Г. Марку-
зе, Д. Кон-Бендит, Р. Дучке), обстоювали теорію "культурної революції",
що поширюється і на проблеми освіти (згадаймо "культурну революцію" в
Китаї). На їхню думку, тільки студентська молодь через високий рівень
своєї освіченості і культури, а також завдяки тому, що вона не "інтегрова-
на" в капіталістичному суспільстві, є його "революційним авангардом",
протистоїть консервативним силам і "пасивності" робітничого класу.

Слід також наголосити, що в західній соціології об'єктом досліджен-
ня була й радянська система освіти. Часто-густо вона зазнавала нападів,
наклепів, але також об'єктивно висвітлювала негативні риси радянської
школи (наприклад, недемократичність, певну елітарність, адмініструван-
ня тощо).



З У Б Частина IV. Галузеві соціологічні теорії

Дослідники-марксисти на Заході розглядали сферу освіти як поле кла-
сової боротьби, де демократичні сили, очолювані робітничим класом,
повинні протистояти пануванню монополістичного капіталу.

Виходячи з наведеного короткого історичного огляду слід констатува-
ти, що межі цієї галузі соціології не визначені достатньо чітко, її структу-
ра, зміст значною мірою дискусійні, але загалом соціологія освіти вибо-
рола право на існування.

Об'єктивною умовою існування і розвитку соціології освіти як само-
стійної наукової дисципліни є відносна самостійність системи освіти як
соціального інституту. Такий соціальний інститут детермінується об'-
єктивною потребою людства у відтворенні та передачі наступним поко-
лінням нагромаджених знань і соціального досвіду. Він характеризується
відносною самостійністю, стабільністю та спадкоємністю. І справа тут
не в консерватизмі системи освіти, а в тому, що цей соціальний інститут
має свої власні закономірності функціонування та розвитку і є відносно
незалежним від соціальних зрушень. Ця автономність призводить до су-
перечностей між самою системою освіти і потребами суспільства.

Мало того, у системі освіти, коли вона не встигає за нагальними потре-
бами виробництва і суспільства загалом, виникає криза. Задовольняючи
потреби суспільства, освіта як соціальний інститут виконує, так би мови-
ти, нагальну поточну соціальну функцію. Окрім цього, готуючи молодих
людей до майбутнього (а період активної трудової діяльності людини ста-
новить 40-50 років), освіта виконує ще й перспективну соціальну функцію.

Таким чином, об 'єкт соціології освіти достатньо очевидний. Це сфера
освіти, те соціальне середовище, яке утворюють люди, залучені до пере-
дачі знань, в якому відбувається процес навчання у формі різноманітних
навчальних занять, у ситуаціях, що складаються у ході таких занять, з
певною системою взаємин людей, з їх інституціональною та неінституціо-
нальною організацією.

Що стосується предмета соціології освіти, тобто тієї суттєвої риси, що
являє собою основу дослідження, вказує на її специфічність, особливість, то
можна навести кілька визначень. Кожне з них має свої нюанси, аспекти, на-
укові особливості, що може призвести до певних дискусій, але, на наш по-
гляд, вони не мають принципового характеру. Найзагальніший вигляд має
коротко сформульоване визначення соціології освіти, що наведено у Філо-
софській енциклопедії: "Соціологія освіти — галузь соціології, що вивчає
освіту як соціальний інститут, як форму і спосіб суспільного життя" [10, с.350].

Інші визначення збігаються з наведеним. Зокрема, Ф. Філіппов концен-
трує предметний зміст соціології освіти навколо проблеми взаємодії освіти
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і соціальної структури суспільства [22]. В. Нечаев наголошує на зв'язку
соціології освіти з особливим проявом соціального — соціокультурним
[13]. Він вводить до предмета соціології освіти таке:

• стан і динаміку соціокультурних процесів у сфері освіти;
• закони, принципи, механізми, технологію навчання соціокультур-

ної діяльності;
• взаємодію сфери освіти з іншими сферами суспільного життя, про-

цеси, що утворюються в такій взаємодії, вплив освіти на цілісний, гармо-
нійний розвиток соціального суб'єкта, на його готовність включитися до
тієї діяльності, що становить його цілісне суспільне буття.

Українські соціологи М. Лукашевич та В. Солодков вважають, що пред-
метом соціології освіти є соціально-освітні відносини, в які соціальні
суб'єкти вступають у процесі навчання. Таке визначення узагальнює іс-
нуючі погляди, спираючись на методику визначення предметної сфери
соціології загалом [9, с.9-10].

Саме з визначення предмета соціології освіти випливає її особливість,
специфіка. Це відрізняє її від суміжних дисциплін. У педагогіці, напри-
клад, предметом є педагогічний процес, тобто явище, що висвітлює такі
проблеми: як саме забезпечується ефективність дій педагога, як сприй-
маються і наскільки продуктивні його дії, засоби залучення до навчання.
Завдання психології освіти пов'язані з розкриттям фізіоло-гічних і соціа-
льно-психологічних механізмів навчальної діяльності, з виявленням мо-
жливостей людини в засвоєнні та реалізації навчального матеріалу.

Слід наголосити і на зв'язку із суміжними дисциплінами. Психологи
постійно звертаються до соціологів, які, у свою чергу, використовують
результати психологічних досліджень. Суттєвими є зв'язки соціології і
філософії освіти. Гносеологічні та світоглядні проблеми освіти давно вже
турбують філософів. Об'єктом дослідження багатьох гуманітарних наук
є проблеми ціннісних орієнтацій в освіті, ідеалу, засобів, механізмів їх
реалізації. Останнім часом дедалі більше заявляє про себе інформатика,
що вивчає основи оволодіння мовними системами, без чого неможливий
соціокультурний фактор освіти. Усі науки, будь-яка галузь людської дія-
льності пов'язані з освітою, її проблемами.

Основні методи соціологічних досліджень у галузі освіти виплива-
ють із загальної методики конкретно-соціологічних досліджень. Кожна
галузева соціологія у повному обсязі використовує всі методи соціологіч-
ної науки. Щоб досягти об'єктивного відображення освітянського життя,
треба залучити до дослідження всі методи, засоби, критерії, необхідні
для правдивого висвітлення проблеми. Той, хто досліджує — соціолог,



3 7 В Частина IV. Галузеві соціологічні теорії

педагог, журналіст, управлінець, — повинен застосовувати однакові крите-
рії для вивчення соціальної проблеми освіти в різних соціальних групах.
Дослідник має враховувати специфіку тієї чи іншої групи учнів. Звичайно,
методи дослідження серед студентів чи аспірантів мають відрізнятися від
роботи серед учнів початкової школи чи професійно-технічного училища.

Модифікація загальних методів соціологічних досліджень у соціології
освіти характеризується тим, що вони (методи досліджень, опитувань, ан-
кетування) здебільшого проводяться серед "організованих респондентів"
у навчальному колективі (студентській групі, класі, на курсі). Ігнорування
вікових та психологічних особливостей може призвести до значних пере-
кручень інформації, певних прорахунків. Підкреслюючи специфіку об'єк-
та дослідження в соціології освіти, її предмета, слід наголосити на всебіч-
ному залученні загальних методів.

З іншого боку, методи, що використовуються в соціології освіти, показ-
ники, індикатори, шкали широко застосовують і в інших галузях соціології.
Показники рівня освіти, тобто освітянський індикатор, застосовуються в до-
слідженнях соціальної структури суспільства. Між іншим, у популярній на
Заході концепції соціальної стратифікації рівень освіти відіграє одну з голов-
них ролей серед критеріїв соціального статусу людини. Саме ці освітянські
показники в соціальній структурі є відображенням того об'єктивного зв'язку,
що існує між системою освіти як соціальним інститутом і суспільством як
соціальної структури. Методи соціології освіти не є ізольованими від мето-
дів інших галузей соціології, від будь-яких інших проблем людського буття.

У соціологічних дослідженнях освіти використовується соціометрич-
ний аналіз здебільшого як попередній засіб добору еталонних груп учнів,
студентів. Визначають такі групи за критеріями внутрішньої згуртованос-
ті, спільністю ціннісних орієнтацій, ідеалів тощо. Слід зауважити, що дані
соціометричного аналізу доповнюють і показники, ознаки соціолого-ста-
тистичного характеру: соціальний і демографічний склад, рівень успішності,
становище в освітянській адміністративній і громадській ієрархії тощо.

Особливе значення в соціології освіти має метод порівнянності даних.
Тут можуть бути різні зіставлення: порівнюються дані, отримані в одному
дослідженні, в різних дослідженнях, за однією тематикою, або вивчаються
близькі проблеми. Складніше, коли порівнюються факти різного істори-
чного часу, відмінні за соціальними та економічними умовами, психоло-
гічним станом респондентів, дані з різних регіонів. Загальнонаукові прин-
ципи історизму та об'єктивності набувають величезного значення. Саме
при використанні методу порівнянності застосовується математика, яка
забезпечує кількісну інтерпретацію змін, що відбуваються.
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Джерелом соціологічних досліджень в освіті можуть бути дані держав-
ної статистики, перепису населення, результати опитування різних груп
населення (учнів, учителів, студентів, батьків). Різноманітну інформацію
дає первинна документація: в школах — класні журнали, книги обліку
учнів, у вузах — журнали, книги обліку деканатів, картки відділу кадрів.
Аналіз шкільної документації має певні переваги, оскільки при опитуванні
дітей можна припуститися помилок, наприклад, щодо соціального по-
ходження, роботи батьків, їхніх посад, що має певний зв'язок з освітою.

Отже, основне завдання соціології освіти полягає в тому, щоб своєча-
сно виявити (на відповідному рівні) нагальні потреби або проблеми осві-
тянського життя суспільства, які тільки зароджуються, і науково обгрун-
тувати рекомендації щодо їх вирішення. Ця поточно-прогностична функ-
ція соціології освіти тісно пов'язана з соціальним врядуванням, плану-
ванням, прогнозуванням. Тут постає не стільки теоретичний інтерес, скі-
льки потреба в обгрунтованих практичних рекомендаціях. Серед завдань
соціології освіти, на наш погляд, можуть бути й такі:

• вивчення соціальних функцій освіти (загальної, вищої, професій-
ної) в умовах становлення освіти як національної і, зокрема, в умовах
українського духовного відродження;

• те саме, але в умовах розвитку ринкових відносин;
• те саме, тільки в умовах розвитку української державності, демократії.
Реалізація завдань соціології освіти, як показує аналіз, здійснюється че-

рез її функції.
Теоретико-пізнавальна функція соціології освіти вивчає глибинні, сут-

тєві риси освітянського життя, саму систему освіти як соціального інсти-
туту, її тенденції та закономірності.

Методологічна функція пов'язана з розробкою засобів пізнання сус-
пільних процесів, які стосуються освіти.

Прогностична функція спрямована на передбачення наслідків відпо-
відних освітніх концепцій, рішень, ідей, теорій, задумів.

, Прикладна функція пов'язана з практикою освіти, використанням до-
сягнень педагогіки, психології в освітянському житті суспільства, з роз-
робкою критеріїв соціальної ефективності діяльності школи, технікумів,
вузів, ліцеїв, академій тощо.

Гуманістична функція досліджує процеси гуманізації освіти, виділяє
як пріоритетні ті напрями соціологічних досліджень, що пов'язані з гу-
манітарними проблемами освіти.

Інноваційна функція зобов'язує соціологію освіти крокувати попере-
ду практики, постійно випереджати її, збагачувати новаціями, науковими
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ідеями. Інновації можуть бути радикальними (коли висувається якась "на-
віжена" ідея), удосконалюючими (удосконалення того, що вже мало міс-
це в практиці), комбінаторними (з кількох положень висувається нове)
або ж сукупними.

Світоглядна функція відображає формування освітянської свідомості,
поведінки особистості, її позиції, оцінки щодо певних освітніх концепцій.

Виходячи з предметної специфіки соціології освіти на часі є виділен-
ня як інтегруючої соціалізаційної функції, пов'язаної з соціологічним за-
безпеченням і супроводом процесу соціалізації.

20.2. Освіта як інститут соціалізації
та самореалізації людини

З одного боку, освіта як соціальний інститут є сукупністю певних
установ, осіб, які забезпечені спеціальними матеріальними засобами і
здійснюють конкретні соціальні функції, з іншого боку, освіта — це на-
бір, система ідей, правил, положень, стандартів, норм діяльності, поведін-
ки людей у ситуаціях освітянського життя.

Освіта як соціальний інститут має історичний характер. Це відносно
стійка форма соціальної практики, за допомогою якої функціонує суспіль-
не життя, забезпечуються необхідні соціальні зв'язки та відносини, що
характеризують суспільство.

Специфіка освіти визначається типом суспільства, в якому вона функ-
ціонує, політичним, державним ладом, соціально-класовими, економіч-
ними відносинами. Разом з тим слід зауважити й наступність освіти в її
історичному розвитку. Саме цей момент важливо враховувати в наш час,
у період утворення нової української національної школи — школи XXI
століття.

Маючи певну мету діяльності і виконуючи свої функції, освіта задо-
вольняє відповідні соціальні потреби та інтереси. Внаслідок цього стабі-
лізуються соціальні відносини і узгоджується різноманітна діяльність
членів суспільства. Функціонування освіти, виконання людьми в межах
цього соціального інституту певних ролей зумовлюється соціальними но-
рмами її внутрішньої структури. Саме ці норми визначають обов'язковий
порядок, встановлюють міру, стандарт поведінки людей, спрямовуючи со-
ціальну діяльність. У зв'язку з цим слід зауважити, що освіта інтегрована в
систему соціальних інститутів. Тільки така об'єднана система може забез-
печити й гарантувати функціонування суспільства. Без соціальних інститу-
тів взагалі не існує суспільства, людства як колективного утворення.



Розділ 20. Соціологія освіти 3 8 1

Освіта відрізняється від інших соціальних інститутів своєю спрямо-
ваністю, змістом діяльності, тобто функціями, про які вже йшлося вище.
Як зазначалося, система освіти як соціальний інститут, предмет соціоло-
гічної освітянської науки виконує дві функції: поточну і перспективну.
Але це, так би мовити, характеристики зовнішнього плану. Суттю ж, вну-
трішньою основою, найважливішою ознакою освіти є її здатність впли-
вати на розвиток людини, готувати особистість до активної соціаль-
ної діяльності. Інші функції освіти (механізм передавання від покоління
до покоління соціального досвіду, знань, результатів культурно-історич-
ного розвитку суспільства, культуротвірна, соціокультурна діяльність)
підпорядковані основній освітній проблемі — соціалізації індивіда.

Якщо деталізувати завдання, напрями діяльності системи освіти як
соціального інституту, можна виділити три її найважливіші функції. Пер-
ша з них — загальне й професійне навчання молоді, здійснення підгото-
вки спеціалістів, тобто один з механізмів розвитку продуктивних сил сус-
пільства. Друга — відтворення і розвиток соціальної структури суспільс-
тва. Завдяки системі освіти відбувається перехід людей з одних соціаль-
них спільнот в інші. Освіта в цьому аспекті є своєрідним "соціальним
містком", тобто виступає важливим каналом соціальної мобільності. На
таку функцію звертає увагу й П. Сорокін. Так, він називає інститути осві-
ти і виховання засобами вертикальної соціальної циркуляції, а шкільну
систему соціальним ліфтом, що рухається у різних напрямах серед різ-
них верств населення залежно від типу суспільства [10, с.335].

Третя соціальна функція системи освіти— могутній вплив на соціалі-
зацію індивідів, на духовне життя суспільства в цілому. Тим самим освіта
посідає певне місце в системі культурних цінностей людини. Вона вели-
кою мірою визначає "якість людського матеріалу" в суспільстві. Загалом
система освіти виконує надзвичайно важливу функцію передачі культури
суспільства від одного покоління до наступного. Більше того, школа до-
помагає молодим людям набути навичок, потрібних для життя в суспіль-
стві, і, як зауважують американські соціологи, вчить дітей різноманітних
соціальних ролей, що їх покликані грати в цьому суспільстві дорослі.

Наголошує на активній і вирішальній ролі освіти в розвитку людини і
Ф. Філіппов. Окрім того, він грунтовно викладає соціальні функції осві-
ти, їх взаємодію з працею, соціальною структурою, політичним устроєм
суспільства, його духовним життям [22].

В. Нечаев детально описує навчання як вид соціокультурної діяльності,
відзначає перспективну, світоглядну, виховну функції освіти, показує, як
формуються соціальні орієнтації учнів та розвиваються їхні здібності [13].
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Разом з тим школа є певним тестувальним, селекціонуючим і розподі-
льчим засобом, оскільки вона покликана з'ясувати, як учень засвоїв мате-
ріал, визначити талановитих і здібних, усунути тих, у кого відсутні очікува-
ні інтелектуальні та моральні якості. Нарешті, перекриваючи шляхи для
просування "неугодних", школа має висунути здібних учнів на ті соціальні
позиції, що відповідають їхнім характерам, хисту.

Для висвітлення соціальної суті освіти як засобу розвитку людини окрім
опису її функцій можна піти й шляхом розкриття змісту структурних елемен-
тів освітньої системи. Таке пропонують деякі навчальні програми курсу "Со-
ціологія", наприклад, дослідження Ф. Філіппова [22; 23]. Проблеми освіти він
розподіляє на проблеми загальної школи, вищої, професійної, педагогічних
кадрів, співвідношення освіти і технічного прогресу тощо. В. Нечаев теж не
відступає від розгляду структури освіти, але основним, фундаментальним се-
ред багатьох елементів освіти він вважає сам процес навчання, який інтерпре-
тує в різних відносинах. У Законі "Про освіту" виділено такі елементи освіти:

У дошкільна освіта і виховання — здійснюються разом із сім'єю і
мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їхній
повноцінний розвиток, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, на-
вичок, потрібних для навчання у школі;

У загальна середня освіта — забезпечує всебічний розвиток дитини
як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, професійне самовизначен-
ня, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспіль-
ними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу,
людину і суспільство, екологічне виховання, фізичне вдосконалення;

і/ позашкільна освіта і виховання — забезпечує творчу самооргані-
зацію дитини в системі позашкільних освітньо-виховних закладів, орієн-
тується на динамізм розвитку потреб дітей та їхніх батьків у освітньо-
виховних послугах;

У професійно-технічна освіта — забезпечує здобуття громадянами
робітничої професії відповідно до покликання, інтересів, здібностей, під-
вищення їхньої виробничої кваліфікації, перепідготовку;

У вища освіта — забезпечує фундаментальну наукову та загально-
культурну, практичну підготовку, одержання громадянами спеціальності
відповідно до покликання, інтересів, здібностей, підвищення їхньої ква-
ліфікації, вдосконалення професійної підготовки, перепідготовку науко-
вих і науково-педагогічних кадрів;

У післядипломна підготовка — забезпечує систематичне поновлен-
ня набутих у вузі знань, перепідготовку людей з вищою освітою з метою
опанування нових спеціальностей та професій;
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У аспірантура і докторантура — забезпечують наукову та педагогіч-
ну підготовку кандидатів і докторів наук;

У самоосвіта — система набуття і підвищення рівня знань шляхом
самостійного опанування знань та вмінь, одержання професії і спеціаль-
ності. Самоосвіта набуває легітимності шляхом перевірки та оцінки знань
за системою екстернату.

Багатогранність процесу розвитку людини описується в науковій літера-
турі багатьма категоріями: формування, виховання, адаптація, соціаліза-
ція, самовиховання. Кожна з них акцентує увагу на тому чи іншому аспек-
ті цього процесу, виконує певну пояснювальну функцію, що в цілому дає
уявлення про його природу, суть, соціальні суперечності, спрямування.
Різноманітність механізмів соціального розвитку особи і конкретно вход-
ження індивіда в "соціум" через систему освіти, прилучення його до знань,
людського досвіду, культури найповніше, на наш погляд, охоплює понят-
тя "соціалізація". Соціалізація — двосторонній процес взаємодії людини
й суспільства. Його основним змістом є освіта, навчання, "передача-за-
своєння" знань, соціально-історичного досвіду, культури, норм і зразків
поведінки, людського способу буття.

У процесі навчання людина засвоює соціальний досвід у формі знань,
розвиває свої задатки та здібності, формує інтереси й нахили. Тут закла-
даються основи світосприймання молодої людини, розвиваються її здіб-
ності, навички суспільної діяльності. Через освіту здійснюється переда-
ча інформації про нагромаджені людством цінності матеріальної і духов-
ної культури, забезпечується наступність у розвитку суспільного вироб-
ництва. Знання є провідною формою діяльності суб'єкта, його соціаліза-
ції. Вони стимулюють розвиток пізнавальних здібностей особистості,
закладають основи допитливості, прагнення знань, пізнавальних потреб.
Все це зумовлює формування спрямованості індивіда на активну соціа-
льну діяльність, ініціативу й творчість.

У 80-ті роки XX ст. у зв'язку з подальшим розвитком виробничих сил,
технічним прогресом, вимогами раціональної організації виробництва у
світі зросла увага до соціальних проблем навчання кадрів, становища мо-
лодих спеціалістів, учорашніх студентів, в умовах ринкових відносин; ви-
сунуто ідею єдиної трудової школи, основним змістом якої є формування
працівника нового типу, що інтегрує функції фізичної і розумової праці,
виконавську та розпорядницьку діяльність. За такої ситуації освітня функ-
ція соціалізації особи набуває ефективності. Все підростаюче покоління
залучене до суспільного виробництва, всі учні опановують конкретну
робітничу спеціальність з перших років шкільного навчання.
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У сучасних умовах найбільшого прогресу досягають країни з розви-
неною системою освіти, підготовки та перепідготовки кадрів. Саме краї-
на, що вчиться, досягає значного зростання продуктивності праці, добро-
буту людей, саме народ, який вчиться, готує плацдарм для майбутнього
розквіту національної економіки, науки і техніки. Економія на темпах
зростання освіти призводить до падіння рівня продуктивності праці.

Спеціалісти дедалі частіше звертаються до проблем безперервної осві-
ти, центральною соціальною ідеєю якої є розвиток людини. Сама назва
"безперервна" вносить плутанину в тлумачення безперервності. Якщо
розуміти її буквально, тобто як процес, що не має перерв, розривів, то
освіта інтерпретується як процес поетапний, тобто освіта "через усе жит-
тя". Саме за такої інтерпретації починає діяти в нашій країні багатоступі-
нчаста форма навчання, яка, з урахуванням Закону України "Про освіту",
передбачає підготовку фахівців усіх рівнів (молодший спеціаліст, бака-
лавр широкого профілю, спеціаліст з вузькою спеціалізацією, магістр).

Але як філософський термін "безперервність" означає цілісність, і в
нашому тлумаченні — це цілісний розвиток людини, освіта "на все жит-
тя". Така система розширює можливості виробничої і соціальної адапта-
ції індивіда в динаміці суспільства, забезпечує всебічне охоплення насе-
лення, відкриває можливості кожному пройти своєю індивідуальною осві-
тньою стежкою.

Система безперервної освіти є комплексною проблемою. її досліджу-
ють різні науки, і всі вони підпорядковані загальній ідеї — пошуку шля-
хів всебічного розвитку особистості в цій системі. Фундаментальною
психологічною, наприклад, проблемою є з'ясування особливостей само-
го процесу навчання людини в різні періоди життя, його мотивації, роз-
виток пізнавальних інтересів і потреб. Серед педагогічних проблем —
визначення цілей, змісту, форм та методів безперервної освіти. Соціоло-
гічні дослідження спрямовані на взаємовідносини виробничої і навчаль-
ної діяльності людини на всіх етапах життєвого шляху. Важливою управ-
лінською проблемою стає аналіз наукових основ демократизації керівни-
цтва системою безперервної освіти.

Характерною рисою соціології освіти в сучасній Україні є ідея націо-
нальної школи. Ця оригінальна концепція зумовлена історією України, тією
реальністю, яка нині набуває чітких обрисів і характеризується творен-
ням незалежної, суверенної, соборної України, що випливає з обставин
української національної духовності. Нова система освіти в Україні має
будуватися на інтегруванні процесу навчання і виховання сім'ї, дошкіль-
них і позашкільних закладів, шкіл усіх типів, вузів, наукових установ. В
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основі національної школи лежать загальнолюдські цінності, принципи
гуманізму й демократизму, творчості та свободи, професіоналізм.

Моделювання нової системи освіти має багато проблем, але звернімо
увагу на кілька кардинальних, основних. Насамперед слід наголосити,
що гарантом, головним фактором національної школи має бути націона-
льна держава, основним пріоритетом повинен стати закон, справедли-
вий щодо особи, всіх національностей.

Другою передумовою, фундаментом національної школи є сім 'я. У
колишньому радянському суспільстві, при зовні начебто щирому піклу-
ванні держави про сім'ю, жінку-матір, дітей відбулося нівелювання цьо-
го важливого підґрунтя розвитку особистості. Усуспільнення побуту (ма-
ється на увазі утворення широкої дитсадкової системи), надто яскрава
афішизація дошкільних дитячих закладів і звільнення жінки-матері, жін-
ки-господині від сімейних обов'язків для суспільного господарства, для
громадської діяльності призвело фактично до відторгнення сім'ї від впли-
ву на виховання і розвиток дитини. Роль сім'ї як головного механізму
соціалізації було зведено нанівець.

Стрижнем національної освітянської моделі має стати школа рідної
мови як обов'язковий фактор на всіх рівнях освіти. Перш за все це має
бути українська школа, оскільки у країні функціонує Закон про мови, яким
українську мову проголошено державною.

Ідея школи рідної мови не означає повної українізації. Школа рідної
мови має будуватися за принципом створення рівних умов освіти для
представників усіх націй. Тут вже набирає сили національно-структур-
ний метод моделювання нової школи — кількість національних шкіл має
відповідати національно-етнічному складові населення. Саме ця відпові-
дність має стати головним критерієм, що сприятиме національно-соціа-
льній стабільності в суспільстві. Не бюрократи чи чиновники, не громад-
ська думка педагогів або учнів, а саме національно-структурна відповід-
ність має бути детермінантою нової школи. Звідси випливає, що в Украї-
ні повинні бути різні національні школи, і цілком можливе збереження в
українських середніх школах паралельних російських, єврейських, біло-
руських, молдавських, румунських, польських, болгарських, угорських,
татарських, грецьких класів. Що стосується профтехучилищ, технікумів,
вищих навчальних закладів, то вони мають бути українськими, але може
існувати окремо й російський університет, російський, єврейський, поль-
ський чи болгарський педагогічні інститути.

Принцип рівності і соціальної справедливості має бути найважливішим
і при вирішенні інших соціальних проблем нової школи. Не чиновник, не
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якась більшість опитаних мають вирішувати, наприклад, питання про
оплату навчання, що постало останнім часом. Дехто з соціологів намага-
ється вивчити громадську думку, врахувати оцінку викладачів та студен-
тів цієї проблеми. У Міністерстві освіти і науки України теж формується
певний погляд на вирішення цього завдання. Але щоб справедливість за-
панувала, треба виходити з того, що освіта як засіб розвитку людини має
бути доступною для всіх верств населення. Причому не тільки за опла-
тою, а й за формою навчання, як-от стаціонар, вечірня або заочна. Скасу-
вати якусь форму навчання означає перекрити шляхи до культури значній
кількості молоді, яка за певних обставин може обрати іншу, наприклад,
вечірню або заочну (на думку більшості викладачів, менш ефективну)
форму навчання.

Проблема гуманізації випливає з потреби духовного відродження, роз-
витку інтелектуального потенціалу народів України. Практика освітянсь-
кого будівництва не обмежується гуманітаризацією навчального проце-
су. Ідея гуманізації інтерпретується як суттєвий аспект самого навчально-
виховного процесу, особливо це стосується інженерно-технічної освіти.
У Концептуальних засадах гуманітарної освіти в Україні (1996 р.) перед-
бачено: урахування в змісті й обсязі державної освіти базових дисциплін
та спецкурсів соціально-гуманітарного циклу для кожного рівня спеціа-
лістів; подолання технократичних тенденцій у викладанні інженерно-тех-
нічних наук, вузькотехнічного мислення; органічний зв'язок викладання
інженерно-технічних курсів з національною культурою, історією, тради-
ціями народів України; науковий, світський характер вивчення соціаль-
но-гуманітарних дисциплін, незалежність викладання від політичних
партій, інших громадських і релігійних організацій; демократизацію сис-
теми викладання соціально-гуманітарних наук, свободу вибору студента-
ми форм занять та навчальних курсів тощо.

Соціологія ж має говорити переважно про гуманізацію освіти як соці-
ального інституту, суспільного утворення, суспільного буття. Слід наго-
лосити на реалізації стрижневого положення щодо справжньої свободи
людини, що зафіксовано в Законі України "Про освіту". Метою освіти в
ньому визначено всебічний розвиток людини як особистості та найвищої
цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібнос-
тей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здат-
них до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелекту-
ального, творчого, культурного потенціалу народу. Освіта в Україні ґрун-
тується на засадах гуманізму, демократії, національної самосвідомості,
взаємоповаги між націями і народами.
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Що ж до практичної реалізації реформування системи освіти на гума-
нітарних засадах, то, за даними соціологічних досліджень [27, с 147], цей
процес відбувається нелегко. Іноді спостерігається вузьке, спрощене розу-
міння його сутності. В окремих вузах обмежуються розширенням того чи
іншого виду гуманітарного знання.

Зрозуміло, що справа тут не тільки в обсязі та наборі навчальних дис-
циплін гуманітарного циклу. Головне у визначенні змісту й значенні всього
навчання і виховання, щоб вони давали особистості змогу оволодіти сис-
темою якостей і вмінь для виконання соціальної ролі носія культури, духов-
ності, творчо настроєного, активного суб'єкта соціальних відносин. При
цьому важливе не стільки залучення до знань про людину, її психологію,
людські взаємовідносини, моральні принципи і норми, скільки вироб-
лення умінь та навичок гуманної взаємодії.

Отже, в соціології освіти вирізняються такі суттєві тенденції розвитку
нової освітянської системи як засобу розвитку людини:

• оскільки сьогодні відбувається перегляд оцінок місця й ролі люди-
ни у світі і суспільство усвідомлює, що людське життя — найвища цін-
ність, система освіти має стати адаптованою до освітніх, соціокультур-
них і духовних потреб особи;

• необхідність комплексного забезпечення всіх ділянок системи без-
перервної освіти з урахуванням розмаїття здібностей, талантів, потреб
кожної людини, суспільних потреб і вимог у зв'язку з прискоренням тем-
пів науково-технічного і суспільно-економічного прогресу;

• значне збільшення варіантів освітніх закладів, установ, систем (на-
ціональна школа, навчальні заклади стаціонарного, заочного, міського,
сільського, спеціального типів), що відображають специфічні, національні,
регіональні та інші інтереси населення, увага до неформальної освіти і
самоосвіти;

• принципово нові відносини між освітою і суспільною діяльністю,
оперативне і ефективне задоволення потреб українського суспільства;

• демократизація суспільного життя, побудова української держав-
ності, що впливає на механізм функціонування системи освіти, управління
нею, на забезпечення свобод і прав людини;

• подолання міжнародної ізоляції, входження у європейський та сві-
товий освітянський простір;

• зростання ролі та значення загальнолюдських цінностей як крите-
ріїв результативності освітянської діяльності;

• дедалі більша потреба підвищення престижу педагогічної праці, її
якості й моральності.
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Ці тенденції відображають складний і важкий шлях реформування
системи освіти в Україні відповідно до рівня розвитку національної і сві-
тової культури, вимог демократичних перетворень в українському суспі-
льстві. Соціологія освіти покликана забезпечити науковий супровід, со-
ціологічний моніторинг процесу реформування, забезпечити інститути
соціального управління освітою вивіреною науковою інформацією про
стан, тенденції і проблеми в освітянському середовищі.

[ДНІГІ Р е з ю м е

1. Соціологія освіти — це галузь соціологічного знання, яка вивчає зако-
номірності розвитку і функціонування освіти як соціального інститу-
ту та його взаємодії з суспільством.

2. Об'єктом дослідження соціології освіти є сфера освіти у сукупності
індивідів, груп людей, спільнот, організацій та інститутів, залучених
до соціальних відносин задля участі в процесі навчання.

3. Предметом соціології освіти є широке коло соціально-освітніх відно-
син, в які вступають соціальні суб'єкти у процесі навчання.

4. Соціологія освіти виконує в суспільстві певні соціальні функції —
теоретико-пізнавальну, методологічну, прогностичну, гуманістичну,
прикладну, світоглядну та інноваційну. У своїй сукупності і взаємо-
дії вони визначають місце й роль цієї галузевої соціології в суспіль-
стві.

5. Освіта розглядається соціологією як соціальний інститут, який реалі-
зує функції: розвитку продуктивних сил суспільства (професійне на-
вчання, підготовка і перепідготовка спеціалістів); відтворення і роз-
витку соціальної структури суспільства; соціалізації індивідів, впливу
на духовне життя суспільства.

6. Пріоритетним напрямом досліджень у сфері освіти є соціологічний
вимір стану, тенденцій і проблем реформування освіти в Україні, при-
ведення її у відповідність з вимогами національної і світової культу-
ри, демократичними перетвореннями в українському суспільстві.
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Розділ 2 1 . СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

РЕаІ В результаті вивчення цього
розділу Ви повинні вміти:

/ визначати соціологію релігії як наукову
соціологічну дисципліну;
/ виявляти об'єкт і предмет дослідження со-
ціології релігії;
/розкривати основні методи дослідження
та сутність основних категорій і понять со-
ціології релігії;
/ характеризувати основні періоди розвит-
ку соціології релігії;
/ розкривати структуру та функції релігії як
соціального явища;

визначати соціальне коріння виникнення релігії та сутність основних
соціальних процесів у релігійній сфері.

21.1. Соціологія релігії як наука:
об'єкт, предмет і методи дослідження

Соціологія релігії— це галузь соціологічного знання, що вивчає релігію
як соціальний феномен у різноманітних його аспектах. За об'єктом дослід-
ження, яким є власне релігія, ця галузева соціологічна теорія входить до
структури релігієзнавства разом з філософією релігії, психологією релігії,
історією релігії. Маючи спільний об'єкт дослідження, кожна з цих наук
вирізняється специфікою свого предмета, своїм спектром предметного поля
дослідження.

Предметне поле соціології релігії продовжує формуватись і представле-
не в науковій літературі різними підходами та позиціями дослідників. Так,
Д. Угринович предметом вивчення соціології релігії вважає соціальні умови,
що викликали до життя релігію, а також місце і роль релігії у функціонуванні
та розвитку тієї чи іншої соціальної системи [33, с 15]. Зазначимо, що, охоп-
люючи основні елементи змісту предмета цієї науки, таке визначення зали-
шає за рамками предмета соціальні закономірності розвитку та функціону-
вання релігії, її соціальну структуру та взаємодію структурних елементів у
контексті функціонування та розвитку суспільства як соціальної системи.
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Недостатньо повними, на наш погляд, виглядають визначення, що
обмежують предмет вивчення соціології релігії релігійністю або релігією
та релігійністю [32, с.6; 9, с.368]. Хоча поняття "релігійність" має досить
широкий зміст, характеризуючи свідомість та поведінку людей, які ві-
рять у надприродне та поклоняються йому, орієнтація лише на нього зву-
жує предмет дослідження.

Повніше та глибше розкриває зміст і предмет дисципліни "Соціологія
релігії" І. Яблоков [36, с.28]. До предмета він відносить соціальну детер-
мінованість релігії, соціальні закономірності її виникнення, розвитку та
функціонування, соціальну структуру і взаємодію її елементів, місце та
роль в соціальній системі, а також вплив релігії на інші елементи соціаль-
ної системи і специфіку зворотного впливу системи на релігію.

Наведене визначення достатньо точно виокремлює предмет соціології
релігії, його структуру та зміст, що підтверджується, зокрема, порівнянням
його з пізнішими визначеннями як у вітчизняних, так і в зарубіжних науко-
вих виданнях із соціології [18, с.748-749]. З нього випливає таке: соціологія
релігії — це спеціальна соціологічна теорія, що вивчає генезис, соціальні
функції, місце і роль релігії в суспільстві, її структуру. Релігія розглядається
як соціальна підсистема в загальному соціальному контексті, досліджуються
взаємозв'язки релігійних груп, спільностей, інститутів з іншими суспіль-
ними групами та інститутами. Предметом соціології релігії є також про-
блеми секуляризації і релігійності. Соціологічний аналіз релігії припускає
з'ясування її соціальних, гносеологічних, психологічних коренів.

Соціолог А. Лимаренко, акцентуючи увагу на зв'язках релігії та куль-
тури, стверджує, що соціологія вивчає релігію як елемент соціальної сис-
теми [10, с.435]. Предметом дослідження є відносини релігії та її соціаль-
них функцій, закономірності впливу суспільних відносин на релігію, її
зворотний вплив на громадське життя, зв'язки між релігією та іншими
елементами культури. Предметом соціологічного аналізу є соціальна струк-
тура релігії, зв'язки і відносини між окремими елементами релігії як
цілісної системи, релігійна свідомість як фактор регуляції соціальної по-
ведінки, окремі релігійні інститути, організації, спільності (наприклад,
сектантська громада і т. ін.). Досліджуючи різні релігійні системи, соціо-
логія прагне виявити загальні істотні властивості, що відрізняють релі-
гію від моралі, мистецтва, інших форм суспільної свідомості.

Американський соціолог Н. Смелзер закликає дослідників, які вивча-
ють соціологічні аспекти релігії, ставитися до неї як до соціального яви-
ща, відкинувши на якийсь час особисті релігійні вірування. Його настав-
ляння "соціологу, що вивчає релігію" носять "предметний" характер.
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Соціолог, за Н. Смелзером, "повинен ставитися до релігії як до соціаль-
ного явища. Він намагається зрозуміти, як організовані всі релігійні гру-
пи (а не тільки та, до якої належить він сам). Його цікавлять норми і цін-
ності релігійних груп, роль релігії в житті окремих віруючих і суспільст-
ва загалом. Він задається питанням, чому існують релігії, завдяки чому
вони зберігаються з часом. Нарешті, йому важливо з'ясувати, яким чи-
ном належність до релігійних груп впливає на інші аспекти життя людей:
їхні життєві позиції, сімейне життя і т. ін." [20, с.461].

Як бачимо, основну увагу соціологія релігії зосереджує на соціально-
му "вимірі" релігії, її впливі на соціальну поведінку. Певний інтерес ста-
новить позиція В. Лубовського,який підкреслює, що соціолог має справу
з релігією як соціальним феноменом, а тому релігійну поведінку варто
розглядати в контексті існуючих соціальних регуляторів, норм, вірувань,
очікувань і уподобань людей [11, с 5 69].

Відносно визначення предмета дослідження існує досить широкий
спектр поглядів — від якнайвужчих до якнайширших. Зближуючою їх
позицією може слугувати, на нашу думку, визначення предмета релігії
виходячи з предмета соціології загалом. Якщо погодитися з тим, що пред-
метом соціології є соціальні відносини, то цілком логічним буде розуміти
під предметом спеціальної соціологічної теорії — соціології релігії —
специфічний вид соціальних відносин, пов'язаних з релігією як соціаль-
ним феноменом.

Отже, предметом соціології релігії є соціально-релігійні взаємовід-
носини, що виникають між людьми з приводу їхнього місця і ролі в со-
ціальній підсистемі "релігія", структури і функції цих відносин, взаємо-
дії з іншими соціальними відносинами. Подібна взаємодія відбивається у
взаємозв'язках соціології релігії з іншими спеціальними соціологічними
теоріями: соціологією особистості, соціологією культури, соціологією вихо-
вання, соціологією освіти, соціологією організацій, соціологією громадсь-
кої думки, соціологією родини.

Як і будь-яка інша соціологічна дисципліна, соціологія релігії викорис-
товує в дослідженні цього соціального феномена сукупність соціологічних
методів дослідження, що мають деякі особливості. Соціолог використо-
вує для аналізу релігії методи, вироблені і застосовувані соціологією в
дослідженні соціальних явищ узагалі: опитування і статистичний аналіз;
спостереження та експеримент; порівняльний аналіз; аналіз письмових
джерел, історичних документів.

Одним з найважливіших є метод опитування, що проводиться або у
вигляді стандартизованого інтерв'ю, коли питання задає інтерв'юер, або
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у формі письмового заповнення анкети респондентом. Респондентам за-
дають питання про їхню релігійну належність, про те, як часто вони від-
відують церкву, моляться, якою мірою знають віровчення, як ставляться
до окремих його моментів, наприклад, чи вірять у життя після смерті, в
існування диявола і т. ін., тобто питання, що дають змогу судити про ха-
рактер і ступінь релігійності.

Ще одним методом емпіричних досліджень є спостереження. Воно
може бути стандартизованим, коли соціолог має у своєму розпорядженні
певну програму дослідження і по спеціальній процедурі фіксує виділені
їм показники. Може також застосовуватися включене спостереження, коли
дослідник живе чи працює в середовищі тих, кого вивчає. Цей метод ви-
користовувався, зокрема, останнім часом соціологами, які вивчали нові
релігійні рухи. Беручи участь у житті групи, соціолог має можливість
спостерігати поведінку людей у релігійному оточенні. При цьому спосте-
реження може бути як прихованим, так і відкритим, якщо ті, кого спосте-
рігають, довіряють новому члену групи. Цей метод має очевидні перева-
ги, оскільки дає можливість виявити обставини, доступні тільки за умо-
ви участі в діях, що спостерігаються.

Метод експериментування, застосовуваний в інших областях соціоло-
гічного дослідження, у соціологічному вивченні релігії майже не засто-
совувався, оскільки релігія торкається глибоких, таємних почуттів осо-
бистості, що за етичних мотивів не повинні ставати об'єктом маніпулю-
вання ні за якою метою. Однак бувають ситуації, коли за тих чи інших
причин індивіди згодні брати участь в експерименті, і його проведення
не стикається з етичними проблемами. Це може бути пов'язано, напри-
клад, з демонстрацією незвичайних особливостей (екстрасенс, цілитель,
шаман) чи з експериментом із впровадження програм релігійного навчання
з погляду ефективності пропонованих моделей.

Важливим інструментом соціологічного дослідження релігії є аналіз
письмових джерел, історичних документів. Цей метод дослідження ус-
пішно використовувався при розробці типології релігійних організацій,
дослідженні етапів еволюції релігії в історії суспільства, впливу протес-
тантизму на розвиток капіталізму і т. ін.

Досить строгим методом аналізу змісту різного роду документів є ко-
нтент-аналіз — виокремлення дослідником релігійних тем чи припущень,
які не висловлюються чи не розглядаються у досліджуваних матеріалах.
Це може бути, наприклад, аналіз текстів проповідей, характерних для яко-
гось окремого проповідника чи релігійної організації, течії; аналіз популяр-
ної релігійної літератури і т. ін. Такий аналіз дає можливість "побачити"
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реальну релігійну свідомість певної групи, що відрізняється від офіцій-
ного вчення (як повсякденна свідомість відрізняється від ідеологічних
концепцій).

Таким чином, соціолог має у розпорядженні різноманітні взаємодопо-
внюючі методи, що дають йому змогу на емпіричному рівні досліджува-
ти релігійну поведінку, накопичуючи необхідні дані для теоретичних уза-
гальнень [3, с. 15—16]. Так, користуючись порівняльним методом, М. Ве-
бер установив наявність очевидного зв'язку між протестантизмом і роз-
витком капіталістичних відносин. Він займався порівняльним вивченням
іудаїзму, індійських і китайських релігій і розробив у цьому зв'язку цілу
систему категорій: типи пророцтва, харизма, рутинізація і т. ін., які вико-
ристовував як інструментарій своїх компаративних досліджень. Таким
чином, М. Вебер може вважатись основоположником порівняльної соціо-
логії релігії.

Що стосується методів, за допомогою яких досліджує свій предмет
соціологія релігії, то на сучасному етапі її розвитку все більш характер-
ним стає методологічний плюралізм. Інакше кажучи, вона вправі і зобо-
в'язана використовувати будь-які методи і прийоми, що виявляться найе-
фективнішими в цій пізнавальній ситуації.

Крім розглянутих сутнісних ознак соціології релігії як наукової дис-
ципліни варто виділити основні наукові категорії і поняття, що утворять
науковий апарат для дослідження релігії та описання їх результатів із со-
ціологічних позицій.

До основних понять соціології релігії належать такі: релігія, соціаль-
но-релігійні відносини, релігійна організація, релігійний соціальний інсти-
тут, релігійність, релігійна свідомість, релігійна віра, соціальні функції
релігії, сакралізація, секуляризація, атеїзм, нетрадиційні релігії.

Насамкінець відзначимо, що як поняття відбивають ті чи інші сторо-
ни соціального феномена релігії, так і сукупність цих понять у їхньому
взаємозв'язку відбиває сутність релігії як соціальне явище, втілюючись в
структурі навчального курсу "Соціологія релігії".

21.2. Виникнення і розвиток соціології релігії

Своїм виникненням соціологія релігії багато в чому зобов'язана тим
процесам у європейському суспільстві, початок яких поклала епоха Про-
світництва й антифеодальних буржуазних революцій. Це був час най-
глибшої кризи феодально-релігійної свідомості і піднесення буржу-
азно-демократичної ідеології, що вступили в люту боротьбу. Одним з
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найважливіших джерел соціології релігії була соціально-філософська
критика феодальних суспільних відносин і церкви як соціального
інституту, особливо з боку французьких енциклопедистів XVIII ст.
(К. Гельвецій, П. Гольбах, Д. Дідро). Ця критика сприяла пробудженню
інтересу до питань соціальної обумовленості релігії та її ролі у житті
суспільства.

Одним з перших мислителів нового часу, який обгрунтував можливість
розгляду релігії з позицій наукового мислення, був І. Кант (1724-1804).
Заслуга І. Канта полягає в тому, що він відокремив питання існування
Бога, душі, волі — питання теоретичного розуму — від питання практич-
ного розуму: що ми повинні робити? Він спробував показати, що практич-
ний розум, який розкриває, у чому полягає наш обов'язок, ширше розуму
теоретичного і не залежить від нього. За І. Кантом, теоретично недовідні
ідеї Бога і безсмертя душі мають практичну значущість, оскільки люди-
на, хоча і є носієм загального розуму, одночасно є земною обмеженою
істотою, яка потребує підтримки свого вибору на користь моральної по-
ведінки. І. Кант сміливо поміняв місцями божественне і людське: ми не
тому моральні, що віримо в Бога, а тому віримо в Бога, що моральні. Хоч
ідея Бога практично реальна, це тільки ідея. Тому безглуздо говорити про
обов'язки людини перед Богом, так само як і про релігійні принципи по-
будови держави. На думку І. Канта, держава повинна забезпечувати суміс-
ність вільного прояву сваволі одного з волею кожного. Це можливо лише
у правовій державі, де діє принцип поділу влади.

Перші кроки в пошуках наукового пояснення феномену релігії зробив
фундатор соціології О. Конт (1798-1857). Відповідно до його вчення
людський дух у своєму розвитку проходить три стадії: теологічну, мета-
фізичну і позитивну. Позитивізм виступає з вимогою "чистого досвіду",
тобто дослідження явищ без філософії і будь-якого оцінного знання.
О. Конт ще не створює соціологію релігії як наукову дисципліну, але
він підготовляє грунт для її виникнення переважно завдяки тому, що
сприяє утвердженню такого підходу до релігії, який бачить у ній необхід-
ний компонент суспільства — у його минулій історії та сучасному стані,
що дає людям почуття ідентичності, і не тільки необхідний у їхньому
індивідуальному існуванні, а й такий, що забезпечує їхню єдність у со-
ціальному житті.

Ідея органічної єдності соціальної системи та її еволюційного прогре-
су була центральною в соціології Г. Спенсера (1820—1903). У своїй праці
"Основні начала" Г. Спенсер стверджував: базою для примирення науки
і релігії повинне послужити те, що "форми буття... абсолютно непізнавані
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в їх сутності..." Він говорив, що сам розвиток науки зіштовхує вчених з
нерозв'язаними таємницями і тим самим підводить до релігії. Таємниця,
заявляв він, є "останнім кроком науки і першим кроком релігії". Наука,
на його думку, пізнає тільки чуттєво сприймані явища і зупиняється на
порозі сутності. "...Матерія, Рух і Сила — тільки символи невідомих
реальностей" [29, с.373].

Пояснюючи роль релігії у "статиці" і "динаміці" суспільства, Г. Спен-
сер виділяє істотні соціальні функції релігії. На його думку, релігія: 1)
підсилює сімейні зв'язки, інтегрує родину як соціальну групу за допомо-
гою інституту похорону і культового шанування предків; 2) є основою
управління поведінкою людей, легітимізуючи його традиційні форми; 3)
обґрунтовує і підсилює національну єдність, що спочатку повинна мис-
литися як релігійна єдність; 4) виправдовує інститут власності, оскільки
табулізація священних предметів і місць переноситься за аналогією на
приватне володіння. Г. Спенсер бачить у релігії принцип соціальної без-
перервності, що гарантує відповідну ідентичність суспільства.

Ці ідеї свого часу розвинув передусім Е. Дюркгейм (1858-1917). Його
по праву можна вважати одним з основоположників соціології релігії.
Його основна праця в цій області "Елементарні форми релігійного життя.
Тотемічна система в Австралії" побачила світ у 1912 р.

На думку Е. Дюркгейма, соціологія повинна вивчати релігію як "соці-
альний факт". Для визначення релігійного феномена він першорядного
значення надає поділу всіх речей на "священні" і "світські". Відповідно
до цього релігія визначається ним як пов'язана система вірувань і звича-
їв, що належать до священних речей, тобто речей відділених, заборон-
них, це система таких вірувань і звичаїв, що поєднують в одну моральну
громаду, ... що називається церквою, усіх тих, хто визнає ці вірування і
звичаї [35, с.44]. Е. Дюркгейм вважав релігію соціальним феноменом.
Загальні вірування, ціннісні і практичні життєві орієнтації він розглядав
як основу суспільного організму, що дає йому змогу функціонувати у ви-
гляді певної цілісності. Саме тому Е. Дюркгейм думав, що призначення
релігії такою же мірою, як і моралі, права, полягає в тому, щоб забезпечи-
ти деяку соціальну рівновагу, яка постійно порушується різними суспіль-
ними імпульсами і зрушеннями. Якщо релігія не може забезпечити тако-
го балансу, вона, на думку Е. Дюркгейма, негайно заміщається іншими
релігійними утвореннями.

Е. Дюркгейм виокремлював дві основні функції релігії: консолідуючу,
тобто таку, що підтримує соціальну згуртованість; стимулюючу, оскільки
вона породжує ідеали, що забезпечують соціальну динаміку.
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На становлення соціології релігії істотно вплинула матеріалістична тен-
денція у філософії релігії, яскравим представником якої був німецький філо-
соф Л. Фейербах (1804—1872). У своїх фундаментальних працях "Сутність
християнства", "Походження релігії" він намагався показати, що людина —
це початок, середина і кінець усякої релігії. Сутністю релігії є людське серце,
від розуму воно відрізняється тим, що прагне вірити і любити. Бог — це
досконала і могутня людина. Релігія — усього лише сон людського духу.
Л. Фейербах знаходить "корінь релігії" насамперед у почутті залежності
від природи. Поступово людина стає істотою політичною, і основним об'єк-
том почуття залежності виявляються вже не природні, а суспільні сили.

Ідеї Л. Фейербаха знайшли продовження та розвиток у діалектичному
матеріалізмі К. Маркса (1818-1883) і Ф. Енгельса (1820-1895). Розглядаючи
сутність релігійної свідомості, вони вважали, що ця свідомість є ілюзорним
подвоєнням світу, тобто визнанням поряд з реальним, природним і соціаль-
ним буттям іншого, потойбічного світу, у якому, згідно з усіма світовими
релігіями, знаходять чи знайдуть своє ідеальне вирішення всі протиріччя
земного буття, що непокоять людський дух. Інший світ релігії — це, на дум-
ку К. Маркса, земна основа, що "відокремлює себе від самої себе і перено-
сить себе в хмари, як деяке самостійне царство..." [16, с.265]. Ф. Енгельс
відзначав, що релігія є фантастичним відображенням у головах людей тих
зовнішніх сил, що протиставлені їм у їхньому повсякденному житті, причо-
му таким відображенням, у якому земні сили набувають форму неземних.

К. Маркс і Ф. Енгельс сформулювали основні принципи соціально-філо-
софського аналізу релігії. Одна з відмітних рис їхньої концепції релігії по-
лягає в тому, що релігія як соціальне явище має історичну природу. К. Маркс
розглядав релігію як соціальний феномен: релігія входить в систему суспіль-
них відносин, породжується ними (насамперед економічними, що висту-
пають як базис, який визначає цілу сукупність похідних, "надбудовних"
утворень, таких як політика, право, мистецтво, мораль, філософія і релі-
гія). Розуміння релігії як соціального феномена означало також, що релігія
розглядалася як важливий соціальний фактор, що виконує в житті суспіль-
ства цілком реальні функції і задовольняє певні інтереси і потреби. Цей
фактор зовнішнім і примусовим чином впливає на людей, як будь-який ін-
ший соціальний інститут. Тим самим К. Маркс сприяв розвитку функціо-
нального підходу до вивчення релігії.

Центральну роль у вченні К. Маркса відігравала теза про компенсатор-
ну функцію релігії. Релігія — це "серце безсердечного світу": страждання
в цьому світі не даремні, вони будуть винагороджені в майбутньому жит-
ті, праведники знайдуть "Царство Боже".
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Багато в чому був не згоден з К. Марксом німецький учений М. Вебер
(1864-1920). Хоча він і визнавав, що релігія може діяти як консервативна
сила і часто є перепоною на шляху соціального розвитку, водночас учений
вважав, що вона здатна діяти як один із факторів соціальної динаміки. М. Ве-
бер виходив з того, що найважливіші фактори соціальної зміни кореняться
в культурних системах, до яких належить релігія. Цей вчений найбільше,
ніж будь-хто інший із соціологів, показав значення великих релігійних ру-
хів як для диференціації основних типів суспільства, так і для створення
(через інституціоналізацію цінностей, що беруть у них початок як важли-
вий стимул до певних видів змін, у тому числі в економіці). М. Вебер пока-
зав, наскільки духовні цінності можуть бути могутньою силою, що впли-
ває на соціальні зміни. Він описав, як віра спонукувала кальвіністів до життя,
сповненого праці й ощадливості; обидві ці якості сприяли розвитку сучас-
ного капіталізму. Стаття "Протестантська етика і дух капіталізму", у якій
М. Вебер уперше припустив цей взаємозв'язок, була лише першою його
працею про релігію. Надалі він здійснив великі порівняльні дослідження
конфуціанства, даосизму, індуїзму, буддизму, іудаїзму. У них М. Вебер ви-
являв взаємозв'язки соціальної організації та релігійних цінностей.

В. Гараджа, оцінюючи загалом праці Е. Дюркгейма і М. Вебера, під-
креслює, що вони виявилися у повному розумінні слова основними в
області соціології релігії [3, с.28-29]. Наступний розвиток ішов по шляху
намічених її родоначальниками підходів: релігія і стабільність суспільст-
ва (тема Е. Дюркгейма); релігія і соціальна зміна (тема М. Вебера). Істот-
ним доповненням до цих двох підходів були праці Б. Малиновського
(1884—1942), у яких одержав розвиток функціональний аналіз релігії і магії,
що допомагають людині виходить, здавалося б, з безнадійних ситуацій.
Тема Б. Малиновського — релігія і подолання криз [36].

У сучасній західній соціології виокремлені два основних напрями дослід-
ження проблем релігії: функціональна теорія релігії і теорія конфліктів.

Функціоналісти прагнуть з'ясувати, яким соціальним цілям служить
релігія; прихильники теорії конфлікту аналізують, яким способом релігія
усталює класову систему, руйнує її чи одночасно сприяє тому й іншому.

Представник функціоналістів Б. Малиновський досліджував функції ре-
лігії, порівнюючи її з чаклунством. Він дійшов висновку, що люди викорис-
товують чаклунство (тобто намагаються управляти надприродними силами),
коли не можуть цілком підкорити собі обставини, від них незалежні; вони
сподіваються, що чаклунство допомагатимемо їм уникати нещасливих ви-
падків і передбачати майбутнє. Як думав Б. Малиновський, релігія виникає з
нашої здатності любити і піклуватися про інших, з усвідомлення неминучості
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смерті. У багатьох релігіях передбачається деяке загробне життя чи без-
смертя відродження. Християни попадають у рай чи пекло; буддисти пере-
втілюються. Ритуали, пов'язані з цими віруваннями (наприклад, "поминаль-
не сидіння" у євреїв чи ірландські поминки перед похованням померлого),
слугують втішанням для живих, зменшують їхній страх перед смертю.

Значення релігії полягає в тому, що вона не тільки дає розраду перед
обличчям смерті, а й вносить певний сенс в інші аспекти людського життя.
Вона допомагає знайти відповідь на питання: "Чому це відбулося саме зі
мною?", якось послаблює ситуації, що могли б здаватися несправедливими.

Позицій функціоналізму в дослідженні релігії дотримувався також 3. Фрейд
(1856-1939). Релігія, на його думку, захищає людей від страху безпорадності,
випробуваного в дитинстві. Як дитина знаходить захист від цього страху в
батьків, так і дорослі прагнуть знайти його в люблячого всемогутнього Бога.
За Фрейдом, релігійні поняття, що мають свої корені у психіці людини,
не можна вважати вірними у прямому розумінні. Він вважав, що релігій-
ні поняття — це соціальні ілюзії. Ці ілюзії були б відкинуті, якби люди
усвідомили, що вони засновані на психологічних потребах, які суперечать
матеріальній природі.

Типовим для представників функціональної школи (до неї належали
також Т. Діа, Л. Шнайдер, Дж. Йінгер) було ідеалістичне зведення соціаль-
ної структури суспільства до взаємодії людей у межах певних інстинктів,
що регулюють поведінку людей за допомогою встановлених норм пове-
дінки. Релігія, на їхню думку, створює систему вірувань, норм і ціннос-
тей, що об'єднують членів суспільства, забезпечують його цілісність і
єдність. Як і Е. Дюркгейм, функціоналісти вважають релігію найважли-
вішим фактором, що інтегрує суспільство.

Одна з головних ідей прихильників теорії конфліктів полягає в тому,
що релігія зміцнює становище панівних груп суспільства, що пригнічу-
ють менш впливові групи. Це здійснюється за допомогою вірувань, що
пропонують нижчим класам надію на краще життя в іншому світі. У та-
кий спосіб відволікається їхня увага від проблем цього світу.

Найпослідовнішими прихильниками теорії конфліктів є дослідники-
матеріалісти, які вважають релігію знаряддям класового панування. На
їхню думку, релігія носить ілюзорний, міфічний характер, маскує не тільки
страх і тривоги, а й несправедливість експлуатації при класовій системі.
Матеріалісти вважають, що клас капіталістів підтримує міф про поряту-
нок душі, вселяючи повагу до сильних світу цього і смиренність, щоб
відвернути увагу робітників від боротьби проти економічної та політич-
ної системи, яка спричинює їхні страждання.
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З кінця 60-х років XX ст. до двох розглянутих теорій додався фено-
менологічний напрям у соціології релігії, що незабаром став провідним
[21.С.294].

Серед представників цього напряму виділяють насамперед американ-
ського соціолога П. Бергера і західнонімецького вченого Н. Лукмана.
Намагаючись обпертися на деякі філософські положення Е. Гуссерля, вони
розглядають суспільство і соціальні інститути як продукти інтерсуб'єк-
тивної свідомості людей. Ними постулюють плюралізм "соціальних реа-
льностей", причому основою оголошується "реальність повсякденного
життя", над якою надбудовуються системи "символічних універсумів" у
вигляді науки, мистецтва, релігії, філософії. Крім того, широко викорис-
товується принцип "інтенціональності" свідомості, тобто її спрямовано-
сті на певний предмет, що дає змогу відійти від питання про реальність
чи ілюзорність предмета релігійної віри.

У західній соціології релігії виокремлюється також емпіричний на-
прям (Г. Ле Бра, Д. Фітчер та ін.) [22, с.433^35], у рамках якого ведуться
численні емпіричні дослідження релігійності населення. У сучасній захід-
ній соціології чільне місце посідають також дослідження представників
релігійних організацій (І. Вах, Г. Меншингта ін.). Західна соціологія, ґрун-
туючись на ідеалістичній і антидіалектичній світоглядній установках, не
завжди ґрунтується на позиціях наукового пояснення релігії.

Розвиток вітчизняної соціології релігії пов'язаний з виокремленням її
в окрему спеціальну соціологічну теорію. Зазначимо, що цей розвиток
тривалий час стримувався домінуванням у суспільних науках атеїстич-
них поглядів на релігію, запереченням її з класових позицій. Водночас
ще у 20-30-х роках XX ст. почали активізуватися дослідження із соціоло-
гії релігії у зв'язку з розвитком конкретних досліджень релігійних і анти-
релігійних установок різних соціальних груп населення.

Особливо широко конкретно-соціологічні дослідження у галузі релі-
гії велися в 60-х роках XX ст. (Р. Балтанов, А. Клибанов, А. Лебедев та
ін.). В цей період були опубліковані перші праці, присвячені теоретич-
ним проблемам соціології релігії (Ю. Левада, М. Ленсу, Є. Прокошина,
А. Сухов, Д. Угринович, I. Яблоков та ін.). Значно розширилася пробле-
матика дослідження, склалися основні напрями: розробка понять апарату
соціології релігії, методів конкретних соціологічних досліджень; місце і
роль релігії в різних етнічних, територіальних спільнотах, професійних і
демографічних групах; процеси секуляризації в соціалістичних країнах;
зміни в релігійній свідомості, культі і релігійних організаціях; соціологічні
проблеми атеїстичного виховання та ін.
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21.3. Релігія як соціальний феномен:
структура, функції, класифікація

Відповісти на запитання "Що таке релігія?" соціолог, на думку М. Вебе-
ра, може лише після того, як вивчить цей феномен. М. Вебер не знімає проб-
лему визначення релігії, а просто вказує, що соціологічне визначення релігії
повинне грунтуватися на емпіричних даних. Соціолог повинен мати у своє-
му розпорядженні чітке визначення релігії, з яким він міг би працювати, тоб-
то вирізнити релігію з безлічі інших явищ, визначити об'єкт дослідження.

Під релігією ми розуміємо комплекс вірувань і практичних дій, за допо-
могою яких люди спілкуються або намагаються спілкуватися з реальністю,
що лежать за межами повсякденного досвіду. Сюди можна зарахувати всі
ті явища, що від інших (етичних, естетичних, політичних та їм подібних)
відрізняються саме як релігійні, тобто все те, у чому людина виражає свою
віру в надлюдську силу, і що вона робить, щоб підтримати свій зв'язок з нею
(див. рис.21.1).

РЕЛІГІЯ
(структурні елементи)

СИСТЕМА ДОГМАТІВ -
офіційні церковні

документи, богословська
література, міфи, легенди

СПЕЦИФІЧНІ ЕМОЦІЙНІ
ПЕРЕЖИВАННЯ -

пов'язані з віруванями
та культом

КУЛЬТ -
сукупність релігійно-

магічних дій у відповідності
з канонами релігії

НОРМИ МОРАЛІ -
освячені в системі догматів

даної релігії

ЦЕРКВА -
суспільний інститут, що

об'єднує людей на релігій-
ному та більш широкому

ґрунті

Рис. 21.1. Структурні елементи релігії як соціального феномена
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Ми не можемо визначити релігію за допомогою формально-логічної
дефініції через вказівку роду і видової відмінності. У найзагальнішій фо-
рмі визначення можна подати так: релігія — це сфера духовного життя
суспільства, групи, індивіда, спосіб практично-духовного освоєння світу
й галузь духовного виробництва. Як така вона являє собою: 1) проявів
сутності суспільства; 2) з необхідністю виникаючий у процесі становлення
людини і суспільства аспект їхньої життєдіяльності; 3) спосіб існування і
подолання людського самовідчуження; 4) відображення дійсності; 5) сус-
пільну підсистему; 6) феномен культури.

Варто також ураховувати фактори, що детермінують релігію. І тут важ-
ливо відповісти на запитання: "Під впливом яких факторів релігія вини-
кає, існує і відтворюється?" Можна виокремити соціумні, соціокультурні,
антропологічні, психологічні, гносеологічні детермінанти, їх зазвичай
метафорично називають "коренями релігії".

У вітчизняній соціологічній літературі склався загальний підхід до
розуміння сутності і ролі сукупності причин виникнення релігії, що оде-
ржав теоретичне оформлення у вченні про соціальну сутність і природу
релігії. Цей підхід є основою соціологічної теорії релігії. У ній вирізняють
соціальні, гносеологічні і психологічні корені релігії, причому соціальні ко-
рені є визначальними [23]. Вони являють собою систему соціальних відно-
син, що детермінують виникнення, функціонування і відтворення релігії.

Від соціальних коренів релігії, як справедливо відзначають соціоло-
ги, варто відрізняти її історичні корені, під якими мається на увазі істо-
рична обумовленість сучасної релігії її попереднім розвитком. Що стосу-
ється її гносеологічних коренів, то вони пов'язані з формуванням у свідо-
мості людини релігійних уявлень під час її пізнавальної діяльності. Суть
цих уявлень полягає в абсолютизації суб'єктивного боку процесу пізнання,
мінливого відображення реальності. Формування релігійної свідомості
пов'язано з людською психікою, оскільки релігійні відправлення завжди
супроводжуються сильними емоційними настроями. У цьому зв'язку ви-
окремлюють психологічні корені релігії.

Розуміння обумовленості сутності релігії сукупністю причин її виник-
нення (детермінант) дає змогу чіткіше визначити структуру релігії. Один
з можливих варіантів структуризації релігії запропонував Д. Маркович
[12, с.401]. Структуру релігії, за Д. Марковичем, утворюють п'ять елемен-
тів. Перший являє собою саму ідею надприродної істоти. Другий елемент
полягає в почутті поваги і страху, що релігійна людина відчуває перед
надприродною істотою. Третім елементом є релігійні символи, що представ-
ляють надприродну істоту (оскільки вона не піддається безпосередньому
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спогляданню) і за допомогою яких релігійна людина встановлює з цією
істотою контакт. Четвертий елемент — ритуал, тобто особливі дії релі-
гійного характеру (молитви, жертвоприношення і т. ін.), за допомогою
яких релігійна людина звертається до божества. П'ятий елемент склада-
ють релігійні організації і служителі, які сприяють здійсненню комунікації
релігійної людини з надприродною істотою.

У процесі розвитку соціології релігії та інших релігієзнавчих наук ви-
никла ще одна п'ятиелементна структура релігії, що охоплює такі елемен-
ти: доктрину, міф, етичні цінності, ритуали та інші форми культової прак-
тики, а також різні форми поширення релігії. Певний інтерес становить
схема структурування релігії, запропонована Джонстоуном [3, с.63-66].
Вона складається з певної кількості основних елементів, що допомага-
ють зрозуміти, чи є релігією система вірувань.

По-перше, релігія припускає наявність групи віруючих, хоча і може бути
пов'язана з глибоко особистим переживанням. Соціологів цікавлять ре-
лігійні групи і те, чим вони відрізняються від інших груп у суспільстві.
Дослідження релігії спирається на вивчення певних спільностей, напри-
клад католиків, протестантів, іудаїстів чи таких організацій, як секти.

По-друге, релігія асоціюється з поняттями, що вважаються священними.
Вона проводить розподіл між предметами повсякденного життя і не-

звичайними явищами — чудесами. Ці явища стають священними тому,
що вважаються пов'язаними з чимось надприродним — з якоюсь силою
чи істотою, можливості якої необмежені законами природи. У різних ре-
лігіях існують свої священні предмети і події.

По-третє, релігія має певну сукупність вірувань — віросповідання.
Ці вірування пояснюють людську натуру, що оточує природу, і надприро-
дні сили, що вважаються священними.

По-четверте, релігія припускає особливу сукупність дій чи ритуалів.
Ритуали — зразки поведінки стосовно священних і надприродних сил
(наприклад, проходячи повз церкву, католик хреститься або вимовляє мо-
литву).

У сучасній вітчизняній соціологічній літературі відзначається тенден-
ція при структуризації релігії не обмежуватися гносеологічним і психо-
логічним боками релігії, а включати у структуру і організаційні елементи.
Так, наприкінці 80-х років XX ст. у структурі релігії, як правило, виокрем-
лювали три основних елементи — релігійну свідомість, релігійний культ
і релігійні організації [9].

Релігійна свідомість являє собою перекручене, фантастичне відобра-
ження людьми панівних над ними природних і суспільних сил; при цьому
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"земні сили набирають форму неземних" [12, с.403]. Основною ознакою
релігійної свідомості є віра в реальність надприродного.

Релігійний культ — це система символічних дій, за допомогою яких
віруючі прагнуть впливати на надприродне.

Для об'єднання віруючих існують релігійні організації (церква, секта і
т. ін.) і особлива група людей — духівництво, функціями якого є керівни-
цтво релігійними культовими дійствами. Деякі автори поряд з релігій-
ною свідомістю і релігійною організацією розглядають як третій елемент
релігійну діяльність [23].

У результаті пошуку у вітчизняній соціології релігії викристалізува-
лися такі структурні елементи: 1) релігійна свідомість; 2) релігійна дія-
льність; 3) релігійні відносини; 4) релігійні інститути і організації.

Заслуговує на підтримку думка соціологів, що коли об'єктом вивчен-
ня є релігія як соціальна підсистема, зазначені елементи можна вважати
максимальною межею її членування. При диференційованому розгляді
кожного елементу виявляється його певний ступінь складності. Структу-
рно-функціональний аналіз у такому разі стає засобом вивчення структу-
ри і функцій виділених елементів.

У вітчизняній літературі склалися два підходи до розуміння функцій
релігії. Перший з них полягає в тому, що дослідники намагаються визна-
чити, виокремити "специфічно релігійну" функцію — функцію "фіктив-
ного регулювання", пов'язану з помилковим тлумаченням й ілюзорним
заповненням дійсності. Переконливіше виглядає другий підхід, суть яко-
го полягає не в "специфічних для релігії" функціях, а у специфічності
виконання релігією тих чи інших соціальних функцій, зумовлених потре-
бами суспільства, соціальних груп та індивідів.

Світоглядна функція. Релігія містить у собі певне світорозуміння
(пояснення світу, місця людини в ньому, природи людини і т. ін.), світо-
відчуття (емоційне відображення зовнішнього світу і самовідчуття
людини), оцінку світу, світосприймання. Релігійний світогляд реалізу-
ється у поведінці і взаємовідносинах віруючих, у структурі релігійних
організацій.

Створення картини світу — одна з головних складових світоглядної
функції, що, однак, не вичерпує цю функцію повністю. Але не менш важ-
ливо, щоб завдяки цій картині людина зуміла знайти сенс свого життя.
Саме тому світоглядну функцію релігії ще називають сенсопокладаючою
чи функцією значення.

Компенсаторна функція. Релігія виконує соціальну функцію ком-
пенсатора, що реалізується в релігійному заповненні дійсності, а також
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у релігійній розраді. У релігії відбувається уявне зняття протиріч: реаль-
не гноблення переборюється "волею в дусі", соціальна нерівність пере-
творюється в рівність у гріховності, у стражданні; роз'єднаність замі-
нюється братерством "у Христі", у громаді; фактичне безсилля людини
компенсується всесиллям Бога, смертний виявляється безсмертним;
узагалі світ зла і несправедливості замінюється "Царством Божим"
("Царством небесним").

Комунікативна функція. "Богоспілкування" вважається вищим видом
спілкування, а спілкування з "ближніми" — другорядним. Спілкування
відбувається насамперед у культовій діяльності. Богослужіння у храмі,
молитовному будинку, участь у таїнствах, суспільна молитва розгляда-
ються як головний засіб спілкування і єднання віруючих з Богом і один з
одним. Позакультова діяльність і взаємовідносини також забезпечують
спілкування віруючих.

У процесі спілкування віруючих виробляються певні правила і норми
поведінки, що служать соціальними регуляторами. Це регулювання скла-
дає зміст ще однієї функції релігії — регулятивної.

Регулятивна функція. Релігійні ідеї, цінності, установки, стереоти-
пи, культова діяльність і релігійні організації є регуляторами поведінки
людей. Як нормативна система і як основа суспільно санкціонованих
способів поведінки релігія переважно упорядковує думки, устремління
і дії людей.

Легітимізуюча функція. Релігія як один з важливих соціальних інсти-
тутів суспільства бере на себе і частину такої важливої соціальної функ-
ції суспільства, як узаконювання певних норм і правил поведінки, що під-
тримували б стабільний порядок у суспільстві, обґрунтовували й узако-
нювали б ціннісно-правову складову цього порядку.

Ідеологічна функція. Релігія в суспільстві, як відомо, може відбивати
точку зору певних груп, прошарків, класів, при певних обставинах може
претендувати на роль єдиновірної і протиставлятися іншим віруванням і
релігіям, а тим самим протистояти системі релігійних поглядів інших
прошарків і класів. У цьому разі релігія починає відстоювати класові чи
групові інтереси, виконуючи тим самим ідеологічну функцію. Зі збере-
женням і забезпеченням стабільності суспільства безпосередньо пов'яза-
на ще одна функція релігії — інтегративна.

Інтегративна функція. Релігія може бути фактором інтеграції суспіль-
ства, групи. Підсумовуючи поведінку і діяльність індивідів, поєднуючи
їх думки, почуття, прагнення, спрямовуючи зусилля соціальних груп та
інститутів, релігія сприяє стабільності цього суспільства.
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Однією з пріоритетних проблем сучасної релігії є проблема її класифі-
кації. Початок класифікації релігії в соціології варто пов'язувати з працями
М. Вебера, де релігії вирізняються залежно від їх підходу до питання по-
рятунку душі. М. Вебер проаналізував різні погляди на порятунок душі,
звернувши особливу увагу на специфіку розуміння таких питань: Чи вима-
гає порятунок душі пасивного споглядання (містицизму) або активного
управління своєю волею (аскетизму)? Чи відбувається порятунок душі в
цьому чи будь-якому іншому світі (у внутрішньому світі людини чи поза
цим світом, у Царстві небесному)?

Еволюційний підхід до релігії як соціального інституту знайшов вті-
лення у класифікації світових релігій американського вченого Р. Белла
[12, с.406]. Ця класифікація, охоплюючи всі історичні форми релігії, ви-
окремлює п'ять рівнів її розвитку. Примітивні релігії— тотемізм, ані-
мізм, табу, землеробський культ, фетишизм і магія. Архаїчні релігії— ви-
никають шаманізм, ранні та пізні національні релігії (релігія Стародавньої
Греції, Риму, Китаю, Індії, конфуціанство). Історичні релігії— відбува-
ється ускладнення релігійних форм, домінують християнство, буддизм,
іслам. Ранні сучасні релігії — конфесіоналізовані (чітко зорієнтовані,
віддані певній конфесії) релігії. Сучасні релігії — модернізовані релігії,
неорелігії (сатанізм, неохристиянські секти — мормони, свідки Єгови;
неосхідні культи — рух Харе Крішна, дзен(чань)-буддизм; науково-
релігійні об'єднання — церква сайєнтології, вчення Реріхів, медитаційні
об'єднання) та модифіковані варіанти традиційних релігій.

Як бачимо, в основу класифікації тут покладено ступінь диферен-
ціації. Релігійні комплекси, що виникають на кожному з етапів, мають
схожі характеристики, які Р. Белла вивчає і класифікує за такими катего-
ріям: система символів, релігійні дії, релігійні організації та соціальні
наслідки.

Досить поширений підхід, при якому за основу класифікації беруть
структурні елементи релігії і виходячи з цього виокремлюють такі типи
релігій: догматичний, емоційно-етичний, ритуальний і традиціоналістич-
ний. До догматичного типу належать такі релігії, в яких детально роз-
роблене і розвинуте віровчення, а від віруючого вимагаються вивчення
і засвоєння цього вчення (таке, наприклад, католицтво). До емоційно-
етичного типу належать релігії, всяких особлива увага приділяється мо-
ральному вихованню віруючого і здійсненню віруючим моральних діянь
(така, наприклад, буддистська релігія). До ритуального типу належать ре-
лігії, в яких особливу роль грає виконання релігійних обрядів, до тради-
ціоналістичного — релігії, в яких істотне значення має спосіб здійснення
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релігійних обрядів, причому останні охоплюють велику кількість еле-
ментів стародавніх народних вірувань і звичаїв.

Зазначимо, що розглянуті класифікації не вичерпують усіх існуючих
варіантів, а їх рівні можуть одночасно існувати у різних комбінаціях. Ре-
лігія як соціальна підсистема суспільства розвивається разом з ним, а про-
цеси, що відбуваються в ній, впливають на інші соціальні процеси. Най-
вагоміші в релігійній сфері — це процеси сакралізації та секуляризації.
Сакралізація — це широке залучення до сфери релігійного впливу на функ-
ціонування різних соціальних інститутів, на відносини і форми суспіль-
ної та індивідуальної свідомості. Секуляризація — це процес послаблен-
ня впливу релігії як засобу мислення та життя і одночасно послаблення
впливу церкви як суспільно-політичної сили.

При виникненні відповідних соціальних умов процес сакралізації може
перейти в процес ресакралізації, як це відбувається в сучасній Україні.
Підресакралізацією розуміють складний і бурхливий процес релігійного
відродження духовної культури на тлі продовження дії об'єктивних і су-
б'єктивних факторів оновлення секуляризаційної культури.

У сформованій в Україні релігійній ситуації, що характеризується про-
тистоянням різних релігійних конфесій, завданням соціології є уважне,
зважене, неупереджене дослідження з наукових позицій коренів і причин
виникнення міжрелігійних конфліктів, відстеження за допомогою соціо-
логічного моніторингу рівня соціальної напруженості на ґрунті релігій-
них вірувань, проведення на цій основі широкої просвітницької роботи
серед населення і вироблення практичних рекомендацій для владних стру-
ктур щодо досягнення миру і злагоди серед громадян країни з різними
відносинами до релігії загалом та її окремих напрямів.

[ДЗІ3 Резюме

1. Соціологія релігії — галузева соціологічна теорія, що вивчає релігію
як соціальний феномен у різноманітних його проявах, визначивши тим
самим її за об'єкт дослідження. Предметом соціології релігії є соціа-
льно-релігійні відносини і взаємозв'язки, що виникають між людьми
на підставі їхнього місця та ролі в соціальній підсистемі "релігія",
структури та функцій цих зв'язків, взаємодії з іншими соціальними
відносинами.

2. У дослідженнях з проблем релігії соціологія використовує методи
опитування, спостереження та експерименту, статистичного та по-
рівняльного аналізу, аналізу документальних та історичних джерел.
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3. Перші кроки у становленні соціології релігії пов'язують з працями
О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, а також з подальшим її розвит-
ком К. Марксом, Ф. Енгельсом, М. Вебером, Б.Малиновським, Т. Діа,
Л. Шнейдером, Дж. Зінгером. Суттєвий внесок у сучасну західну соціо-
логію релігії зробили П. Бергер, Н. Лукман, Е. Гусерль, Г. Ле Бра, Д. Фіт-
цер, І. Вах, Г. Меншинч та ін. Проблеми релігії досліджували й вітчизняні
соціологи: Р. Балтанов, А. Клібанов, А. Лебедев, Ю. Левада, М. Ленсу,
Є. Прокошина, А. Сухов, Д. Угринович, I. Яблоков та ін.

4. Релігія як соціальний феномен має свою структуру (релігійну свідо-
мість, релігійну діяльність, релігійні відносини, релігійні інститути та
організації) і функції (світоспоглядальна, компенсаційна, комунікатив-
на, регулятивна, легітимізуюча, ідеологічна та інтегративна).

5. Основні соціальні процеси в релігійній сфері (сакралізація та секуля-
ризація) взаємодіють з іншими соціальними процесами і залежно від
наявності відповідних соціальних умов та під впливом соціальних чин-
ників сприяють підвищенню чи зменшенню соціальної ролі релігії у
функціонуванні конкретного суспільства.
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МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ
СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Будь-яке соціологічне дослідження за своєю формою, організацій-
ною структурою та характером дослідницьких завдань значною мірою
відрізняється від традиційної теоретичної дослідницької діяльності.
Включаючи елементи теоретичного знання, які необхідні для поперед-
нього аналізу соціального об'єкта, що вивчається, та узагальнення отри-
маних результатів, емпіричне соціологічне дослідження потребує від
соціолога відповідних умінь вирішувати багато методологічних, мето-
дичних, організаційних і технічних проблем, а також передбачає про-
фесійне володіння специфічними дослідницькими навичками, проце-
дурами й технологіями отримання первинної соціологічної інформації
(наприклад, при проведенні спостереження, опитування, інтерв'ю тощо),
математичними та статистичними методами її опрацювання та аналізу.
Нині навіть усередині самої соціологічної дослідницької діяльності від-
бувається відповідна диференціація виконавських функцій серед дослід-
ників (методологи, методисти, математики тощо), що зумовлюється склад-
ністю й унікальністю різноманітних етапів організації та проведення
соціологічного дослідження.

Усе це свідчить про те, що підготовка соціологічного дослідження —
досить складний процес, насичений різними видами робіт, науковими
процедурами й операціями. Тому його організаторам необхідно заздале-
гідь потурбуватись про надійність теоретичної основи дослідження, про-
думати його загальну логіку, розробити відповідні методичні документи
щодо збирання первинної соціологічної інформації, сформувати дослід-
ницьку групу з людей, що знаються на практичних питаннях досліджува-
ної проблеми та мають певні знання й хист до осмислення соціальних
явищ і процесів, аналізу соціологічних даних.

Розпочинати соціологічне дослідження слід тоді, коли є впевненість у
тому, що весь обсяг підготовчих робіт виконано відповідно до вимог, які
висуваються до нього.

Специфіка соціологічних досліджень відображає також особливості
тих категорій, що визначають сутність і зміст їх організації та проведен-
ня, а саме таких, як "методологія", "методика", "техніка", "технологія" і
"процедура" соціологічного дослідження.
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У загальному вигляді під методологією розуміють систему принципів
наукового пізнання. У більш вузькому сенсі методологія визначається як
вчення, по-перше, про структуру, логічну організацію, методи і засоби
наукової діяльності; а по-друге, — про принципи побудови, форми і
способи наукового пізнання [3, с.724]. Саме методологія соціологічного
дослідження визначає, якою мірою зібрані соціальні факти можуть бути
реальною і надійною основою об'єктивного знання. Вона не пов'язана
безпосередньо з сутністю знання про реальний світ, а скоріше має справу
з операціями, за допомогою яких конструюється знання. Тому терміном
"методологія" часто-густо прийнято визначати сукупність дослідниць-
ких процедур, техніки і методів, включаючи прийоми збирання та опра-
цювання соціологічних даних [28, с.24].

На відміну від методології, методи і процедури соціологічного дослід-
ження становлять систему формалізованих правил збирання, опрацювання
та аналізу соціологічної інформації.

Метод являє собою головний спосіб збирання, опрацювання або ана-
лізу даних. Іншими словами, метод — це певна сукупність конкретних
прийомів і способів пізнання, перетворення або оцінки соціальної дійс-
ності. В цьому випадку методи виступають складовою частиною методо-
логії тієї або іншої науки, соціології зокрема.

Техніка, у свою чергу, є сукупністю спеціальних прийомів для ефектив-
ного використання того чи іншого методу.

Методика — це поняття, яким визначають сукупність технічних при-
йомів, пов'язаних з певним методом, включаючи конкретні операції, їх
послідовність та взаємозв'язок.

Що стосується процедури соціологічного дослідження, то під нею ро-
зуміють певний алгоритм, тобто послідовність усіх операцій, загальну
систему дій і способів організації та здійснення соціологічного досліджен-
ня. Це найбільш загальне поняття, яке належить до системи прийомів
збирання та опрацювання соціологічної інформації.

Слід зауважити, що серед основних категорій соціологічного до-
слідження часто-густо використовується і таке поняття, як технологія. За
аналогією з промисловою технологією ця категорія з погляду соціологіч-
ного дослідження являє собою сукупність прийомів, методів і дій, що їх
застосовують для досягнення поставленої мети в процесі планування,
організації та проведення соціологічного дослідження. Тому технологія
соціологічного дослідження завжди базується на емпіричному досвіді й
теоретичних закономірностях, відкритих та апробованих соціальною
дослідницькою практикою.
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Розділ 22. МЕТОДИКА І ТЕХНІКА
СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

РЗ Г̂" В результаті вивчення цього

розділу Ви повинні вміти:

/ розкривати сутність соціологічного досліджен-
ня та визначити його етапи і види;
У характеризувати структуру та технологію роз-
робки соціологічної програми, а також визначати
загальні вимоги до неї;
У виявляти основні компоненти методологічного
розділу програми соціологічного дослідження;
У визначати головні елементи процедурного роз-
ділу програми соціологічного дослідження;
У розкривати сутність методики й основних мето-
дів збирання та аналізу соціологічної інформації;

/ характеризувати сутність соціальних технологій, а також систематизу-
вати соціологічні методи і показувати їх можливості та обмеження.

22.1. Сутність і типологія
соціологічного дослідження

Приступаючи до розгляду соціологічного дослідження, необхідно, на
нашу думку, пояснити спочатку сутність цього поняття. Соціологічне дослід-
ження визначається в соціології як система логічно послідовних методо-
логічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов'язаних між
собою єдиною метою: отримати достовірну інформацію про ті соціальні
явища або процеси, що вивчаються, про тенденції або суперечності їх функ-
ціонування і розвитку, щоб ці дані могли бути використані в практиці соці-
ального управління різноманітними галузями суспільного життя [3, с 12].

Інакше кажучи, соціологічне дослідження являє собою багатогранний
науковий процес вироблення нових знань, який об'єднує як теоретико-ме-
тодологічний, так і емпіричний рівні соціального пізнання, що відповідно
забезпечує його цілісність і дає конкретне уявлення про будь-які сторони
соціальної реальності, про різноманітні види суспільної діяльності людей.

Важливо зазначити, що будь-яке соціологічне дослідження (а це сто-
сується і досліджень в різних галузях соціології) містить у собі чотири
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взаємопов 'язаних етапи: 1) підготовка соціологічного дослідження; 2) зби-
рання первинної соціологічної інформації (отримані в різній формі дані,
що потребують подальшого опрацювання та аналізу); 3) підготовка зібра-
ної інформації до опрацювання та безпосереднє її опрацювання; 4) аналіз
отриманої інформації, підбиття підсумків дослідження та розробка від-
повідних висновків і рекомендацій.

В залежності від рівня наукового знання соціологічні дослідження
поділяють на теоретичні й емпіричні. Проблема співвідношення теоре-
тичного й емпіричного в науковому пізнанні містить у собі два аспекти:
функціональний і генетичний.

Перший — функціональний — аспект стосується співвідношення розви-
неного теоретичного апарату науки та її емпіричного базису. Розгляд питан-
ня в такому аспекті припускає знаходження сполучних ланок між категоріаль-
ним апаратом теорії і даними спостереження та експерименту, виявлення
способів емпіричної перевірки теоретичних положень і т.ін., що можливо
лише за умови, якщо вже сформувався теоретичний рівень наукового знання
і мова йде про обгрунтування його співвідношення з емпіричним рівнем.

При цьому "зворотний зв'язок" теорії з емпірією стає найважливішим
рушійним фактором подальшого удосконалювання і розвитку самого тео-
ретичного апарату соціологічної науки. Теоретичний рівень соціологічної
науки виступає тут як елемент сформованості її структури (хоча вона
завжди знаходиться у процесі зміни та розвитку).

Другий — генетичний — аспект проблеми співвідношення теоретич-
ного й емпіричного знання в соціологічній науці стосується формування
теоретичного апарата, у тому числі наукової теорії, переходу від емпірич-
ної стадії соціологічної науки до теоретичної її стадії.

У свою чергу соціологічне знання незалежно від його рівня характе-
ризується двома функціями: функцією пояснення соціальної дійсності і
функцією її перетворення. Розподіл соціології на "теоретичну" і "емпі-
ричну " пов'язаний з рівнями знання (теоретичний та емпіричний) у соціо-
логії; розподіл же соціології на "фундаментальну" і "прикладну" — з
орієнтацією (функцією) соціології на власне наукові чи практичні задачі.

Так, емпіричне дослідження може проводитися в рамках як фундаме-
нтальної, так і прикладної соціології. Якщо його мета — побудова теорії,
то воно відноситься за своєю орієнтацією до фундаментальної соціоло-
гії. Якщо ж його мета— вироблення практичних рекомендацій, то воно
відноситься до прикладної соціології. Соціологічне дослідження, будучи
емпіричним за рівнем одержуваного знання, може бути й прикладним за
характером розв'язуваної задачі — перетворення соціальної дійсності.
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Це ж стосується і теоретичних досліджень за рівнем соціологічного знан-
ня. Таким чином, прикладні дослідження не утворюють особливого рівня.
Це ті ж самі теоретичні й емпіричні дослідження за рівнем соціологіч-
ного знання, але з прикладною орієнтацією.

За характером одержуваного знання соціологічні дослідження поді-
ляють на методологічні (знання про знання) і неметодологічні (знання
про предмет). Результатом методологічного дослідження є методологічні
знання, тобто знання не про предмет соціології, а про способи дослідження
цього предмета (тобто про методи і процедури). Методологічні досліджен-
ня відносяться до будь-якого рівня соціологічного знання і проводяться в
рамках як фундаментальної, так і прикладної соціології.

У соціології мають місце не тільки наукові чи прикладні соціологічні
дослідження, але й змішані, у яких вирішуються як наукові, так і практичні
задачі. Незалежно від того, проводиться дослідження на одному чи двох
(теоретичному й емпіричному) рівнях соціологічного знання, або воно є
тільки науковим чи прикладним, воно, як правило, містить у собі й вирі-
шення методологічних питань.

Необхідно також підкреслити, що у загальному випадку будь-яке соціо-
логічне дослідження складається з трьох основних стадій, кожна із яких
може представляти собою самостійне дослідження.

Перша стадія — власне методологічна — пов'язана з розробкою
програми соціологічного дослідження на основі або вже наявних знань
і методів, або сформованих заново та спеціально призначених для да-
ного дослідження. Тут можуть вирішуватися питання, що торкаються за-
стосування загальнонаукових принципів або методів. Як теоретичні, так
і емпіричні знання виконують на цій стадії методологічну функцію.

Друга стадія — емпірична — пов'язана з одержанням емпіричного знан-
ня. Це передусім соціологічне дослідження, робота, як кажуть, на об'єкті,
тобто збирання соціологічної інформації, її обробка та аналіз. В результаті
цієї роботи можуть бути отримані емпіричні знання (статистичні дані або
певні класифікації тощо), що дозволяють на їхній основі не тільки будува-
ти теоретичне знання, але й формулювати практичні рекомендації.

Третя стадія — теоретична — пов'язана з одержанням теоретично-
го знання, побудовою, наприклад, типології, формуванням і розвитком
соціологічних теорій. Можливо, що практичні рекомендації можуть бути
розроблені лише на цій стадії, а не на попередній. Можливо також, що
для формулювання практичних рекомендацій достатньо лише одного тео-
ретичного дослідження з використанням вже наявних емпіричних знань
без проведення спеціального емпіричного дослідження.
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Варто також розрізняти соціологічні і соціальні дослідження. Соціоло-
гічні дослідження присвячені, як правило, вивченню законів і закономір-
ностей функціонування і розвитку різних соціальних спільнот, характеру
і способів взаємодії людей, їхньої спільної діяльності.

Соціальні дослідження, на відміну від соціологічних, поряд з формами
прояву і механізмами дії соціальних законів і закономірностей припуска-
ють вивчення конкретних форм і умов соціальної взаємодії людей: еконо-
мічних, політичних, культурних, демографічних тощо, тобто поряд зі специ-
фічним предметом (економіка, політика, культура, населення) за допомо-
гою соціологічних досліджень вивчають соціальний аспект — взаємодію
людей. Таким чином, соціальні дослідження є комплексними, вони прово-
дяться на стику різних наук, тобто це соціально-економічні, соціально-по-
літичні, соціально-культурні, соціально-психологічні й інші дослідження.

Крім того, необхідно розуміти, що конкретний вид соціологічного до-
слідження завжди обумовлений характером поставлених у ньому цілей і
завдань. Саме відповідно до них і розрізняють три види соціологічного
дослідження: розвідувальне, описове й аналітичне.

Розвідувальне дослідження (іноді його називають ще пілотажним чи
зондажним) вирішує дуже обмежені за своїм змістом задачі. Воно охоп-
лює, як правило, невеликі обстежувані сукупності і грунтується на спро-
щеному і стислому за обсягом інструментарії. Цей вид соціологічного
дослідження використовується, зазвичай, для попереднього обстеження
визначеного соціального об'єкта, явища або процеса. Потреба в такому
попередньому етапі виникає, як правило, тоді, коли проблема або мало
досліджена, або зовсім не вивчена. Наприклад, цей вид соціологічного
дослідження успішно застосовується для одержання додаткової інформації
про предмет і об'єкт, для уточнення і корегування гіпотез і задач, інструмен-
тарію і границь обстежуваної сукупності в заглибленому, широкомасштаб-
ному дослідженні, а також для виявлення труднощів, що можуть зустрітися
в подальшій науково-дослідній роботі. Виконуючи, таким чином, допоміжні
задачі, розвідувальне дослідження служить постачальником оперативних
даних. У цьому сенсі можна говорити й про такий його різновид, як екс-
прес-опитування, мета якого полягає в отриманні окремих даних, що особ-
ливо цікавлять дослідника (чи керівника-менеджера) у даний момент.

Описове дослідження — більш складний вид соціологічного аналізу,
що дозволяє сформувати відносно цілісне уявлення про досліджуване
соціальне явище чи процес, його структурні елементи. Осмислення й облік
такої всебічної інформації допомагають краще розібратися в обстановці,
більш глибоко обгрунтувати і раціонально визначити засоби, форми і методи
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управління соціальними процесами. Варто пам'ятати, що цей вид соціо-
логічного дослідження проводиться, як правило, на основі повної і до-
кладно розробленої програми, а також на базі методично апробованого
інструментарію. Його методологічна і методична оснащеність уможлив-
лює угруповання і класифікацію елементів за тими характеристиками,
що виділені в якості істотних відповідно до досліджуваної проблеми.

Зазвичай, описове дослідження застосовується в тих випадках, коли його
об'єктом виступає порівняно велика спільність людей, що має різні характе-
ристики. Це може бути колектив великої фірми чи підприємства, де працю-
ють люди різних професій і вікових категорій, що мають різний стаж роботи,
рівень освіти, родинний стан тощо, або населення міста, району, області,
регіону, країни в цілому. У таких ситуаціях виділення в структурі дослід-
жуваного об'єкта відносно однорідних груп дає можливість здійснити по-
чергову оцінку, порівняння і зіставлення цікавлячих дослідника характерис-
тик, а поряд з цим і виявити наявність чи відсутність зв'язків між ними.

Аналітичне дослідження ставить своєю метою найбільш заглиблене
вивчення соціологічних явищ, коли потрібно описати не тільки структу-
ру, але й дізнатися, що визначає його основні кількісні та якісні парамет-
ри. Саме в силу такого призначення даний вид соціологічного дослідження
має особливо велику наукову і практичну цінність.

Так, якщо в ході описового дослідження встановлюється, чи мається зв'я-
зок між характеристиками досліджуваного явища, то в ході аналітичного
дослідження з'ясовується, чи носить виявлений раніше зв'язок причин-
ний характер. Наприклад, якщо в першому випадку фіксується наявність
зв'язку між задоволеністю змістом виконуваної праці і її продуктивністю, то
в другому випадку розглядається, чи є задоволеність змістом праці основ-
ною чи неосновною причиною, тобто тим фактором, що впливає на рівень
продуктивності праці. І оскільки реальність така, що назвати у "чистому
вигляді" який-небудь один фактор, що визначає риси виробничої діяльності,
практично неможливо, остільки майже в кожному аналітичному досліджен-
ні вивчається сукупність факторів, а вже з них виділяються фактори основні
і неосновні, керовані і некеровані, контрольовані і неконтрольовані і т.д.

Слід запам'ятати, що підготовка аналітичного дослідження, як прави-
ло, вимагає значних часових витрат, ретельно розробленої програми й
інструментарію. Завдяки цьому аналітичне дослідження істотно відрізня-
ється від інших (раніше розглянутих) видів соціологічного дослідження не
тільки складністю і змістом свого підготовчого етапу та етапу збирання
первинної соціологічної інформації, але й своїм більш ретельним підхо-
дом до аналізу, узагальнення і пояснення отриманих результатів.
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Різновидом аналітичного дослідження можна вважати соціологічний
експеримент. Його проведення припускає створення експериментальної
ситуації шляхом зміни у той чи інший спосіб звичайних умов функціону-
вання соціального об'єкта. В ході соціологічного експерименту особли-
ва увага приділяється вивченню "поведінки" тих факторів, що додають
об'єкту нові риси і властивості. Підготовка і проведення будь-якого екс-
перименту — справа достатньо трудомістка, яка потребує глибоких спе-
ціальних знань і методичних навичок з боку дослідників.

В залежності від того, розглядається досліджуваний об'єкт у статиці
чи в динаміці, можуть бути виділені ще два види соціологічного дослід-
ження — крапкове і повторне.

Крапкове (чи разове) дослідження подає інформацію про стан і кіль-
кісні характеристики будь-якого соціального явища чи процесу в момент
його вивчення. Ця інформація у визначеному змісті може бути названа
статичною, оскільки відбиває нібито моментальний "зріз" об'єкта, але
не дає відповіді на питання про тенденції його зміни у часовому просторі.

Така інформація може бути отримана лише в результаті декількох
досліджень, проведених послідовно через визначені проміжки часу. По-
дібні дослідження, що засновані на єдиній програмі та єдиному інстру-
ментарії, називаються повторними. Власне кажучи, вони являють собою
спосіб порівняльного соціологічного аналізу, що спрямований на вияв-
лення динаміки розвитку соціального об'єкта. В залежності від висуну-
тих цілей повторне збирання соціологічної інформації може проходити у
два, три і більш етапи. Тривалість часового інтервалу між первісною і
повторною стадіями дослідження всіляка, тому що суспільні процеси
мають неоднакову динаміку і циклічність. Найчастіше саме властивості
соціального об'єкта підказують часові інтервали повторних досліджень.

Особливим видом повторного дослідження є панельне. Припустимо,
що в ході повторного дослідження з'ясовується ступінь ефективності вищої
освіти. Зазвичай вона визначається незалежно від того, як змінився об'єкт
за період між первісною і повторною стадіями дослідження. Панельне ж
дослідження, у свою чергу, передбачає кількаразове вивчення тих самих осіб
через задані інтервали часу. Тому для панельних досліджень доцільно дотри-
мувати такі інтервали, що дозволяють максимально зберігати стабільність
досліджуваної сукупності об'єкта як за його величиною, так і за складом.
Вони дають гарну можливість оновлювати і збагачувати інформацію, що
відбиває динаміку, а також спрямованість розвитку соціального об'єкта.

У той же час може виникнути правомірне питання: чи існує залеж-
ність між соціальними явищами і видами соціологічного дослідження, за
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допомогою яких вони можуть бути вивчені? В принципі, такої строгої і
жорсткої залежності тут немає. Практично будь-яке соціальне явище може
бути розглянуте на рівні розвідувального, описового чи аналітичного до-
слідження, що має крапковий чи повторний (панельний) характер, а та-
кож використовує різні методи збирання первинної інформації.

Однак, якість соціологічної інформації в значній мірі підвищиться,
якщо передбачити проведення спробного дослідження. Воно є способом
перевірки обгрунтованості висунутих гіпотез і задач, а також показником
методичного рівня та опрацьованості інструментарію збирання первинної
інформації. Спробне дослідження, у свою чергу, допомагає оцінити пра-
вильність побудови відповідної моделі вибірки, уточнити деякі характе-
ристики об'єкта і предмета дослідження, обґрунтувати витрати і терміни
всіх дослідницьких процедур. Велике значення спробне дослідження має
і для тренування групи інтерв'юерів і анкетерів.

Разом з тим це не означає, що сам дослідник у конкретному випадку ні-
чим не зв'язаний у виборі того чи іншого виду соціологічного дослідження.
Спрямованість такого вибору всякий раз випливає, як мінімум, із двох важ-
ливих обставин: мети, практичної і наукової доцільності дослідження, а
також із сутності й особливостей того явища, що має бути вивчене. Перед
остаточним вибором типу чи виду соціологічного дослідження бажано
об'єктивно оцінити свої можливості, особливо глибину знань стосовно його
методики, техніки й організації, а також відповідних практичних навичок.

Так у загальному вигляді вибудована за різними підставами класифі-
кація видів (типів) соціологічного дослідження, що може бути представ-
лена у такий спосіб (див. табл. 22.1)

Таблиця 22.1. Класифікація (типологія) соціологічного дослідження

№
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Підстава класифікації
Характер знання
Рівень знання
Орієнтація дослідження
Предмет дослідження

Характер цілей і задач
дослідження
Динаміка об'єкта дослідження
Вибіркова сукупність
Масштаб дослідження

Види соціологічного дослідження
Методологічні, неметодологічні.
Теоретичні, емпіричні
Фундаментальні, прикладні
Соціологічні, комплексні (соціально-
економічні, соціально-політичні,
соціально-психологічні й ін.)

Розвідувальні, описові, аналітичні

Разові (крапкові), повторні
Суцільні, вибіркові, змішані
Міжнародні, загальнонаціональні,
регіональні, місцеві
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22.2. Структура програми
соціологічного дослідження

Проведення будь-якого соціологічного дослідження обов'язково розпочи-
нається з розробки його програлш, яку називають стратегічним документом
наукового пошуку, що містить у собі всебічне теоретичне обґрунтування
методологічних підходів та методичних прийомів вивчення досліджуваного
соціального явища чи процесу. Тому в науково-методичній літературі про-
граму соціологічного дослідження у структурному відношенні розглядають
під кутом зору таких питань: 1) загальні вимоги до програми; 2) методоло-
гічний розділ програми; 3) процедурний (або методичний) розділ програми.

Загальні вимоги до програми випливають з її суті, адже програма со-
ціологічних досліджень є теоретико-методологічною основою виконання
процедури кожного дослідження. Відповідно цей науковий документ яв-
ляє собою виклад теоретико-методологічних передумов (загальної кон-
цепції) дослідницьких операцій. Останні ґрунтуються на основі цілі, гі-
потез, певних правил, процедури, технології, логічної послідовності са-
мих операцій з метою перевірки ходу досліджень та їх наслідків.

Загальна мета соціологічного дослідження детермінує зміст і структу-
ру його програми. Метою теоретичних соціологічних досліджень є спри-
яння вирішенню соціальних проблем шляхом розробки нових підходів
до їх вивчення, а метою прикладних досліджень — практичне вирішення
поставлених соціологічних проблем із подальшим запропонуванням кон-
кретних способів дій у визначений строк. Теоретико-прикладні і суто
прикладні соціологічні дослідження мають переважно емпіричний хара-
ктер, вони є підґрунтям досліджень теорій середнього рівня (спеціальних
і галузевих) і вищого рівня (загальнометодологічних, фундаментальних).

Таким чином, програма соціологічного дослідження має переважно
дві функції: 1) науково-пізнавальну (забезпечення теоретико-методичної
цілісності дослідження); 2) науково-організаційну (забезпечення ефектив-
ності співпраці учасників дослідницького колективу, розподіл роботи між
ними задля наукового і науково-практичного результату). Завдяки цим функ-
ціям програма визначає місце конкретного соціологічного дослідження в
загальному процесі розвитку наукового знання як на рівні загальносоціо-
логічної теорії, так і на рівні теорій середнього рівня.

У зв'язку з цим у практиці соціологічних досліджень висувають такі
загальні вимоги до програми: 1) її необхідність, щоб не було пошуків
методом проб і помилок; 2) її логічна послідовність в усіх структурних
елементах; 3) наявність у ній гнучкого варіанта.
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У багатьох літературних джерелах пропонується більш розширений
варіант щодо кількості функцій програми соціологічного дослідження (тео-
ретична, описова, інформаційна, критична, прогностична тощо), але усі вони,
на нашу думку, лише конкретизують науково-пізнавальну і науково-органі-
заційну функції як функції вищого рівня. Цим двом найбільш загальним
функціям соціологічного дослідження відповідають насамперед і два роз-
діли програми: І) методологічний; 2) процедурний (або методичний).

/. Методологічний розділ програми соціологічного дослідження міс-
тить у собі такі елементи або підрозділи:

1. Формулювання проблеми, тобто ситуації, яка вимагає невідкладного
аналізу з метою вироблення рішення на рівні колективу, регіону, суспіль-
ства в цілому.

2. Визначення мети та постановка завдань дослідження, які конкрети-
зують його загальну мету — цільову установку на кінцевий результат.

3. Визначення об'єкта та предмета дослідження: об'єкт випливає з
формулювання проблеми, проблемної ситуації з усіма її суперечностями,
а предмет випливає з об'єкта як його сторона (грань, аспект), що безпосе-
редньо досліджується.

4. Уточнення та інтерпретація головних категорій і понять, тобто
їх структурування, всебічне пояснення їх змісту.

5. Попередній системний аналіз об'єкта дослідження, тобто система-
тизація літературних і практичних відомостей моделювання проблеми,
що вивчається, її деталізація.

6. Розгортання робочих гіпотез — наукових припущень, які необхідно
підтвердити або заперечити, з наступною емпіричною інтерпретацією,
коли відбувається процес переходу від гіпотези до питань, що містяться в
інструменті дослідження (анкеті або бланку-інтерв'ю).

Методологічний розділ програми соціологічного дослідження органіч-
но взаємопов'язаний з її процедурним розділом. Якщо перший закладає
методологію дослідження, то другий розкриває його процедуру, тобто по-
слідовність дослідницьких операцій.

//. Процедурний (або методичний) розділ програми соціологічного до-
слідження складається з таких компонентів або підрозділів:

7. Визначення вибіркової сукупності, що обстежується, тобто обґрун-
тування системи вибірки. Система вибірки включає генеральну сукуп-
ність і сукупність вибіркову, які необхідно знати і науково складати. Гене-
ральна сукупність — це вся сукупність одиниць спостереження, що має
відношення до даної проблеми, хоча й може бути обмеженою територі-
єю, часом, професією, функціональними рамками. Вибіркова сукупність —
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це частина генеральної, безпосередній об'єкт вивчення за розробленою
програмою відбору, відтворення характеристики генеральної сукупності
на основі її репрезентації (представництва).

До основних типів вибірки належать: 1) випадкова, коли є повна ін-
формація щодо генеральної сукупності (тут використовують таблицю "ви-
падкового числа", добирання за датами народження, прізвищами, що по-
чинаються з літер, які є позначками чого-небудь); 2) систематична, коли
з генеральної сукупності відбирають представників з кожної десятої чи
двадцятої людини (або за іншим кроком); 3) гніздова, коли відбирають
деякі статистичні групи (гнізда), що підлягають дослідженню; 4) стра-
тифікована, коли процедура складання вибірки розбивається на етапи,
на кожному з яких змінюється одиниця відбирання.

Обсяг вибірки як загальна кількість одиниць спостереження, що увійш-
ли до вибіркової сукупності, залежить від ступеня однорідності генераль-
ної сукупності, потрібного рівня точності результатів, кількості ознак
вибірки (такий обсяг повинен становити не менш як 5% обсягу генераль-
ної сукупності).

8. Характеристика методів, що використовуються для збирання пер-
винної соціологічної інформації. При визначенні методів збирання соціо-
логічної інформації (аналіз документів, спостереження, опитування, екс-
перимент тощо) слід брати до уваги таке: 1) оперативність та економіч-
ність дослідження не повинні забезпечуватися за рахунок якості соціоло-
гічної інформації; 2) жоден з методів збирання соціологічних даних не є
універсальним, тобто кожен з них має чітко визначені пізнавальні мож-
ливості. Тому не існує взагалі "добрих" або "поганих" методів, а є мето-
ди, що адекватні чи неадекватні поставленим у дослідженні завданням;
3) надійність того чи іншого методу забезпечується не тільки його обґрун-
тованістю та відповідністю меті й завданням дослідження, а й дотриман-
ням правил і процедур практичного застосування.

9. Структура інструментарію для збирання соціологічної інформації
спрямована перш за все на виявлення необхідних якостей або відповід-
них сторін (аспектів) предмета дослідження. Отже, той чи інший блок
питань та порядок їх розташування в інструментарії завжди має бути
спрямований на виявлення необхідних властивостей предмета досліджен-
ня. У свою чергу, сам інструментарій у вигляді анкети, бланка-інтерв'ю,
опитувального листа чи картки фіксації результатів спостереження пови-
нен додаватися до програми дослідження як самостійний документ.

10. Логічна схема опрацювання первинної соціологічної інформації^пе-
редбачає насамперед опрацювання, аналіз та інтерпретацію отриманих
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даних, а також формулювання на цій основі відповідних висновків і роз-
робку певних практичних рекомендацій.

Така досить об'ємна структура програми соціологічного дослідження —
не наслідок наукової фантазії соціологів. Вона вивірена багаторічною
соціологічною практикою і допомагає уникнути помилок як у процесі
проведення самого соціологічного дослідження, так і в процесі аналізу
його результатів, формуванні висновків та розробці практичних рекомен-
дацій [11, с 112-120].

Слід зазначити, що при проектуванні та організації соціологічного
дослідження поряд з розробкою його програми важлива роль належить
принциповому (стратегічному) і робочому планам дослідження, які відоб-
ражають основні стратегічні й оперативні процедурні заходи, що їх необ-
хідно вжити. У свою чергу, принциповий (стратегічний) план соціологіч-
ного дослідження залежно від його виду має чотири варіанти:

І)розвідувальний, коли про об'єкт мало що відомо і відсутні умови для
формулювання гіпотез;

2) опису вальний, коли дані про об'єкт достатні для описувальних гіпотез;
3) аналітико-експериментальний — найефективніший, коли є повне

знання про об'єкт та умови для пояснювального передбачення і функціо-
нального аналізу;

4) повторювально-порівняльний, коли є можливість виявити тенденції
досліджуваних процесів, а також зіставляти дані у великому часовому
інтервалі.

Поряд з розробкою стратегічного плану розробляється також і робо-
чий план дослідження, який дає можливість передбачати і найефективні-
ше визначати весь обсяг наукових, організаційних та фінансових витрат,
а також надає дослідженню необхідної ритмічності на всіх його етапах.

Крім того, розробка робочого плану передбачає також дотримання від-
повідних принципів і правил, тобто певної технології. У загальному ви-
гляді вони адекватні принципам та правилам управлінської і виконавсь-
кої діяльності, вимогам теорії соціального управління. У той же час пла-
нування й організація дослідження мають низку певних специфічних рис,
бо це особливий спосіб наукового пізнання складних соціальних явищ, що
спирається не тільки на загальні, а й на "свої", відносно самостійні про-
цедури і форми організації.

Соціологічне дослідження потребує гнучкого поєднання науково-тео-
ретичної, методичної і організаційно-управлінської діяльності, а це, як ві-
домо, вимагає чіткого розподілу праці між його учасниками. Тому уникну-
ти певних помилок допомагає централізоване керівництво соціологічним
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дослідженням, важливим інструментом якого є робочий план його підго-
товки та проведення.

Структурними компонентами робочого плану соціологічного досліджен-
ня виступають його етапи та різноманітні за видами і формою науково-
дослідні й організаційно-технічні процедури і операції. Всі вони можуть
бути згруповані в чотири блоки згідно з послідовністю їх здійснення.

Перший блок робочого плану визначає порядок обговорення й затвер-
дження програми та інструментарію дослідження; формування і підгото-
вку групи до збирання первинної інформації (наприклад, анкетерів); про-
ведення пробного (зондажного) дослідження; внесення необхідних коре-
ктив у програму й інструментарій збирання первинної інформації за під-
сумками пробного дослідження; розмноження інструментарію (анкет,
бланків-інтерв'ю, карток спостереження тощо).

Другий блок робочого плану фіксує усі види організаційних та методи-
чних робіт, що забезпечують чітке проведення польового дослідження,
тобто масового збирання первинної соціологічної інформації. Тут перед-
бачається також вибір відповідного місця і часу для опитування, інформу-
вання опитуваних (респондентів) про мету, завдання і практичні резуль-
тати дослідження, а також централізоване збирання заповнених анкет,
бланків-інтерв'ю чи інших видів інструментарію.

Третій блок робочого плану охоплює усю сукупність операцій, які сто-
суються підготовки первинної інформації до опрацювання. Тут передба-
чається контроль за формуванням масиву інформації, яку необхідно вве-
сти у комп'ютер. Крім того, попередньо намічаються заходи й операції
щодо кодування відкритих запитань та вибракування зіпсованих анкет.

Четвертий блок робочого плану включає усі види робіт, що стосують-
ся соціологічного аналізу результатів опрацювання отриманих даних,
обговорення форми і змісту попереднього та підсумкового наукових зві-
тів, формулювання висновків і розробки відповідних практичних реко-
мендацій для замовника соціологічного дослідження.

Слід зауважити, що під час підготовки й організації соціологічного
дослідження крім розробки програми, стратегічного та робочого планів
готують також різноманітні допоміжні документи (наприклад, картка ви-
бірки, інструкція анкетеру або інтерв'юеру тощо), виконують розрахунки
часових, організаційно-технічних, матеріальних, фінансових та інших
витрат відповідно до встановлених нормативів. Усе це значно упорядко-
вує проведення соціологічного дослідження, допомагає уникнути мож-
ливих помилок, а також сприяє якісному збиранню інформації та її своє-
часному опрацюванню і аналізу.
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Розглядаючи технологічні засади розробки програми для більш якісного
та ефективного проведення соціологічного дослідження, слід зупинитись і
на проблемі виміру, що також має бути передбачена програмою, зокрема
її процедурним (методичним) розділом. Адже вимір — це процедура при-
писування чисел значенням ознаки, яку вивчає соціологія, а також отри-
мання числової моделі, дослідження якої замінює, по суті, аналіз об'єк-
тів, оскільки йдеться про числову модель якостей цього об'єкта.

Таким чином, факти, що використовуються для соціологічного виміру,
є індикаторами, а їх знаходження допомагає усвідомити, як і в якій формі
треба підійти до збирання інформації (інтерпретація основного поняття
визначає, за якими напрямками аналізу має проводитися збирання інфор-
мації, а операціоналізація — про що треба збирати інформацію).

Отож, процедура пошуку індикаторів: 1) визначається операційним по-
няттям; 2) супроводжується збіжністю індикатора і операційного поняття (стать,
вік тощо); 3) у ряді випадків вона вимагає використання кількох індикаторів на
одне операційне поняття; 4) завжди залежить від характеру об'єкта соціологіч-
ного дослідження (це стосується як одного індикатора, так і їх сукупності).

Усім індикаторам властиві різноманітні характеристики, які в інструмен-
тарії виступають як варіанти відповідей на запитання. Вони розташовані в
тій чи іншій послідовності за позиціями і утворюють відповідну шкалу
вимірів. Шкали, у свою чергу, бувають різних типів: 1) номінальні; 2) по-
рядкові (або рангові); 3) метричні (або інтервальні) (див. рис.22.1). Про-
цедура, за допомогою якої вимірюваний об'єкт порівнюється з деяким ета-
лоном і отримує числове значення у визначеному масштабі або шкалі,
називається шкодуванням.

номінальна
шкала

застосовується
для виміру, перш

за все, об'єктивних
якостей респон-

дентів (стать,
сімейне положен-

ня, професія)

Тини шкал

рангова або
порядкова шкала
вимірює множину
ознак і властивос-

тей соціальних
явищ

інтервальна або
метрична шкала
вимірює ознаки і
властивості, які
можна виразити

числом

Рис.22.1. Типи шкал вимірювання соціальних явищ



Розділ 22. Методика і техніка соціологічного дослідження - 4 5 5

У свою чергу, номінальні шкали відбивають якості, тобто рівноправність
об'єкта (1 — чоловік, 2 — жінка), порядкові — рівноправність і послідов-
ність, тобто порядок ("більш ніж", "краще ніж"), метричні — рівноправ-
ність, порядок і рівність дистанцій, тобто інтервалів між парами об'єктів
за певною ознакою (зарплата, стаж, вік, прибуток). Усі ці параметри закла-
даються у програму соціологічного дослідження, що реалізується на осно-
ві наукових методів, диференційованих та інтегрованих між собою.

22.3. Основні методи збирання
соціологічної інформації

Диференціація соціологічних методів дозволяє розглянути кожен з них
окремо, підкреслюючи його специфіку. У такій диференціації є різні рів-
ні, серед яких наймасштабнішим є виділення таких основних методів
збирання соціологічної інформації: 1) аналіз документів; 2) опитування;
3) спостереження; 4) експеримент. Кожний з цих методів диференцію-
ється за певними ознаками, а також характеризується своєю внутрішньою
структурою.

Метод аналізу документів — основний спосіб збирання даних в со-
ціологічних дослідженнях, який передбачає отримання та використання
інформації, зафіксованої у рукописних, або друкованих текстах, на магніт-
них стрічках, кіноплівках, інших носіях соціальної інформації. Отже, ана-
ліз документів, тобто спеціально створених предметів, призначених для
передавання чи зберігання інформації. Залежно від засобів фіксації да-
них їх (тобто документи) розподіляють передусім на такі: 1) текстові;
2) статистичні; 3) іконографічні, кожен з яких містить різноманітні фор-
ми документальних повідомлень.

Аналіз документів має два варіанти, чи дві сторони — зовнішню та
внутрішню. Зовнішній аналіз документів пов'язаний з появою документа,
його загальною характеристикою, видом, формою, обставинами формуван-
ня, автором, метою створення, надійністю і вірогідністю. Внутрішній ана-
ліз документів — це дослідження їх змісту, сутності інформації, що в них
міститься, у контексті завдань дослідження за відповідною схемою, визна-
ченням текстових індикаторів ключових понять концепції дослідження.

Значно підвищують об'єктивність у розумінні документів спеціалізова-
ні наукові методи аналізу, зокрема, логіко-семантичні методи або методи
юридичного тлумачення закону тощо. Це один з проявів подальшої дифе-
ренціації соціологічних методів, зокрема методу аналізу документів. Крім
традиційного (класичного, якісного) аналізу документів застосовують і
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контент-аналіз документів (формалізований, кількісний). Перший перед-
бачає все розмаїття розумових операцій, спрямованих на інтерпретацію
змісту документа, а другий з'ясовує змістові одиниці, які можна однозначно
фіксувати та переводити у кількісні показники за допомогою визначених
одиниць рахування.

Важливо наголосити, що контент-аналіз використовує змістові оди-
ниці відповідно до концепції дослідження, провідної ідеї тексту документа.
Індикаторами одиниць тут можуть бути окремі поняття, теми, події, імена.
За допомогою одиниць рахування здійснюється кількісна оцінка об'єкта,
частота появи ознак його у полі зору дослідника, що фіксується з матема-
тичною точністю. Саме високий ступінь точності, коли є великий обсяг
несистематизованого матеріалу, — перевага контент-аналізу. Обмеженість
його полягає в тому, що не всю різноманітність змісту документа можна
виміряти за допомогою кількісних показників. Традиційний і формалізо-
ваний методи аналізу документів взаємодоповнюються, компенсуючи
недоліки один одного.

Ще один соціологічний метод — найпоширеніший, багато в чому уні-
версальний — метод соціологічного опитування. Його основу становить
сукупність запитань респондентові, відповіді якого є необхідною для до-
слідника інформацією. Опитування — це метод одержання первинної
соціологічної інформації, що грунтується на усному або письмовому звер-
ненні до людей за допомогою анкети, наслідки якого важливі на емпірич-
ному й теоретичному рівнях.

Запитання, які соціолог закладає в анкету та адресує респондентові,
поділяються на такі: 1)результативні (змістові) — щодо змісту об'єкта;
2) функціональні, за допомогою яких упорядковується сам процес опиту-
вання. Функціональні запитання, у свою чергу, диференціюються на такі:
а) функціонально-психологічні (для усунення напруженості); б) запитан-
ня-фільтри (для визначення того, чи належить респондент до вказаної
групи); 3) контрольні запитання (для перевірки вірогідності даних).

Крім того, залежно від наявності можливих відповідей запитання ди-
ференціюються на такі: 1) відкриті (можливі відповіді не пропонують-
ся); 2) закриті (пропонуються можливі відповіді). Існує кілька закритих
запитань: а) "так — ні"; б) альтернативні; в) запитання-меню. Альтерна-
тивні відрізняються від варіанту "так — ні" врівноваженістю формулю-
вання, тобто вони містять обидві можливі відповіді. Різновидом альтер-
нативного є шкальне запитання, коли респондент відзначає інтенсивність
одного з варіантів. Запитання-меню не виключає один з варіантів, а на-
впаки, пропонує (меню) кілька варіантів відповідей.
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Опитування передбачає чіткість формулювань, їх зрозумілість для респон-
дента, звернення до нього щодо мети, змісту, механізму відповідей, диферен-
ціацію опитування за місцем проживання та роботи. За характером взаємо-
дії виділяють такі види опитування: 1) анкетування; 2) інтерв'ювання.

Кожен з видів анкетування також позначений певною внутрішньою
структурою. Так, анкетування поділяється на пресове (анкети друкуються
засобами масової інформації з проханням надіслати їм відповіді); поштове
(анкети розсилаються поштою); роздаткове (анкети роздаються групою
осіб, зосереджених у певному місці).

Інтерв 'ю (тобто бесіда, що проводиться за певним планом) може бути
особистим і груповим, телефонним, клінічним (глибоким, довгочасним) і
фокусованим (короткочасним), структурованим і неструктурованим.

До аналізу документів та опитування близький ще один із соціологіч-
них методів — метод спостереження. Спостереження — це цілеспря-
моване сприйняття явищ об'єктивної дійсності, у процесі якого одержу-
ються знання щодо зовнішніх сторін, властивостей та відносин об'єктів,
що вивчаються. Іншими словами, спостереження — це пряма реєстра-
ція подій (що відбуваються) з боку очевидця, тобто того, хто спостерігає.

На відміну від буденного спостереження у науковому спостереженні
наперед планується його організація, розробляється методика реєстрації,
опрацювання та інтерпретації даних, що дозволяє забезпечити відносну
надійність отриманої інформації. Головним об'єктом при цьому є пове-
дінка окремих людей і соціальних груп, а також умови їх діяльності. Ви-
користовуючи метод спостереження, можна вивчати реальні стосунки
у дії, аналізувати реальне життя людей, конкретну поведінку суб'єктів
різноманітної діяльності.

Диференціація методу спостереження означає його поділ на структу-
роване і неструктуроване. Перше є таким, що здійснюється за поперед-
ньо розробленим планом і контролюється, при цьому соціолог визначає
цільову установку і структуру дослідження; друге — не контролюється,
тут відсутні параметри спостереження, крім визначення безпосередньо-
го об'єкта дослідження, коли воно перебуває на початковому етапі і має
пошуковий характер.

Залежно від ступеня участі спостерігача в ситуації, що досліджується,
розрізняють: 1) включене спостереження (за участю спостерігача); 2)
невключене (без участі дослідника, який перебуває поза об'єктом, лише
фіксуючи те, що відбувається). Тим часом як при включеному спостере-
женні соціолог бере безпосередню участь у досліджуваному процесі, пере-
буває в контакті з людьми, за якими веде спостереження, діє спільно з ними.
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Продовжуючи тему диференціації соціологічних методів, слід заува-
жити, що за місцем проведення та умовами організації спостереження
поділяють на такі: 1) польові (які проводяться в природних умовах, у реа-
льній життєвій ситуації, за безпосереднього контакту з об'єктом); 2) ла-
бораторні (за яких умови навколишнього середовища та ситуація, що
спостерігається, визначаються дослідником).

За регулярністю проведення розрізняють: 1) систематичне спостере-
ження, яке характеризується регулярністю фіксації дії, процесу, ситуації
упродовж визначеного періоду часу і дозволяє виявити динаміку процесу;
2) випадкове, яке проводиться в незапланованій ситуації.

Спостереження може проводитись як відносно самостійно, так і у зв'я-
зку з експериментом. Диференціація між ними полягає в тому, що в екс-
перименті дослідник активно втручається в перебіг процесу, що вивча-
ється, з метою набуття потрібних знань. Специфіка експерименту — у
відсутності відомостей про нього у тих, хто досліджується, щоб не дефор-
мувати очікувані результати. У свою чергу, експеримент — це спосіб отри-
мання інформації, що проводиться у спеціально створених і контрольо-
ваних умовах, які дозволяють щоразу поновлювати хід явища при повто-
ренні умов. Розрізняють дві основні функції соціального експерименту
як одного з методів соціологічних досліджень: 1) досягнення ефекту в
практично-перетворювальній діяльності; 2) перевірка наукових гіпотез,
тобто визначення ефективності функціонування соціального об'єкта.

Виходячи з того, що соціальний експеримент є способом одержання ін-
формації про кількісні та якісні зміни показників соціального об'єкта внаслі-
док впливу на нього керованих і контрольованих факторів, розрізняють
два типи експерименту: натурний [уявний. Перший передбачає втручання
експериментатора у природний хід подій, а другий — коли замість маніпу-
ляцій з реальними об'єктами дослідник оперує інформацією про об'єкт.

Щодо сфер суспільного життя соціальний експеримент (соціальний
як синонім суспільного — широке розуміння соціального) розрізняється
за сферами суспільства: економічний, правовий, педагогічний, естетич-
ний, психологічний, культурологічний, управлінський тощо.

Необхідно також зазначити, що в соціології часто-густо використовується
і такий метод збирання первинної інформації, як соціометрія, особливо
при вимірі стосунків між членами малих соціальних груп. Як вважає його
засновник Дж. Морено, соціометрія — це певний набір прикладних ме-
тодик вивчення структури й динаміки "неформальних" взаємовідносин
між індивідами, а саме: структури соціальних груп та соціальної дистан-
ції між їх членами з погляду на їх особисті переваги [13, с.443-444].
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При проведенні соціологічних досліджень соціологічні методи збиран-
ня соціологічної інформації використовують, як правило, в комплексі, тоб-
то в інтегрованому вигляді, що характеризується певними обмеженнями
кожного з них стосовно повноти, об'єктивності, якості та швидкості отри-
мання соціологічної інформації.

22.4. Інтеграція соціологічних методів

Інтеграція соціологічних методів діалектично взаємопов'язана з їх
диференціацією і спирається на діалектику загального і особливого, що
передбачає чітке розмежування методів аналізу документів, опитування,
спостереження та експерименту (з урахуванням їх внутрішньої структу-
ри) і дозволяє досягти конкретності істини, яка не може не бути конкрет-
ною. Водночас її компоненти також не можуть не бути зведені до єдиного
комплексу в його системності, тобто цілісності.

Саме комплексно-системний підхід вимагає поєднати диференціацію
та інтеграцію соціологічних методів як засобів встановлення об'єктивної
істини. Так, лише у взаємодоповненні працюватимуть номінальні, поряд-
кові та метричні шкали вимірів соціологічних досліджень. Репрезентати-
вність останніх залежить від чіткого зіставлення вибіркової і генеральної
сукупностей. Рівень соціологічного аналізу прямо залежить від інтегра-
ції його основних етапів: підготовчого, оперативного та результативного.
Текстові, статистичні та іконографічні матеріали взаємодоповнюються в
аналізі документів як соціологічному методі, так само як їх зовнішній і
внутрішній, традиційний і формалізований (контент-аналіз) різновиди.
Опитування, у свою чергу, пов'язане з документуванням (анкети і блан-
ки-інтерв'ю є документами), отже, аналіз документів і опитування — дві
сторони однієї справи.

Класифікацію соціологічних методів подано в табл. 22.2, яка наочно
ілюструє інтеграцію щодо комплексного використання цих методів під
час проведення соціологічних досліджень [21, с.336]. Така інтеграція, як
видно з табл. 22.2, означає насамперед класифікацію (типологізацію)
соціологічних методів. При цьому вирізняють типи, підтипи і об'єкт до-
слідження. До типів належать: 1) методи вивчення зовні об'єктивованих
фактів свідомості; 2) методи вивчення безпосередніх фактів свідомості;
3) методи вивчення зовні об'єктивованих і безпосередніх фактів свідомос-
ті, які цілеспрямовано змінюються в процесі дослідження. До першого типу
належать аналіз документів і спостереження, до другого — опитування,
до третього — соціальний експеримент.



4 3 О Частина V. Методологія і технології соціологічних досліджень

Таблиця 22.2.
Класифікація соціологічних методів збирання соціальної інформації

ТИПИ
Методи вивчення зовні
об'єктивованих фактів свідомості

АНАЛІЗ
ДОКУМЕНТІВ

СПОСТЕРЕ-
ЖЕННЯ

Методи
вивчення
безпосередніх
фактів свідомості

ОПИТУВАННЯ

Методи вивчення
зовні об'єктивова-
них і безпосередніх
фактів свідомості,
цілеспрямовано
змінюваних у про-
цесі дослідження

ЕКСПЕРИМЕНТ

ПІДТИПИ
Традиційний,
формалізований
(контент-аналіз)

Включене
Невключене

Анкетування
Інтерв'ювання
Спец, методики
(соціометричні
процедури, ме-
тод експертних
оцінок та ін.)

Натурний
Уявний

ОБ'ЄКТ
Документи
органів управ-
ління,
матеріали
преси, прото-
коли зборів,
засідань тощо

Процес організа-
ції праці, дотри-
мання працівни-
ками дисципліни,
стан соціально-
психологічного
мікроклімату
тощо

Робітники,
службовці,
спеціалісти,
керівники
виробництва
та ін.

Ефективність
застосовуваних
форм стимулювання
пращ, методів
забезпечення
дисципліни, подо-
лання конфліктних
ситуацій тощо

Кожний тип має свої підтипи. Підтипами аналізу документів є тради-
ційний і формалізований (контент-аналіз), спостереження — включене і
невключене, опитування — анкетування, інтерв'ю, спеціальні методики
(соціометричні процедури, метод експертних оцінок тощо), соціального
експерименту—натурний і уявний експеримент. Визначено також об'єкти
окремих типів і підтипів (документи, процеси, працівники, ефективність
їх роботи).

Інтеграція соціологічних методів стосується всіх і кожного з їх загальної
системи. Наприклад, соціометричні процедури інтегрують у собі всі інші
Методи. Ідеться про тести для виявлення психологічних реакцій людей у різ-
них ситуаціях, колективах, формальних і неформальних угрупованнях тощо.
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Вузівський курс соціології входить як складова частина до загально-
соціологічного процесу суспільної теорії і практики в усіх сферах, вклю-
чаючи, зокрема, управлінську. Остання є творчим простором реалізації
програми і методів соціології в управлінській роботі. Комплексно-систем-
ний характер соціологічної програми у єдності її цільових установок,
методологічного і процедурного розділів взаємодетермінує інтеграцію
соціологічних методів дослідження.

Метод як систематизований спосіб досягнення теоретичного або прак-
тичного результату характеризується різними рівнями:

• перший, найвищий — діалектика всього існуючого, його виникнення,
розвитку, функціонування згідно з тріадою найзагальніших законів — єд-
ності і боротьби протилежностей, переходу кількості в якість, заперечення;

• другий — метод природознавства;
• третій — метод суспільствознавства, включаючи людинознавство;
• четвертий — методи конкретних досліджень.
Третій і четвертий рівні (теоретичний і прикладний) безпосередньо

стосуються як загальної, так і соціологічних теорій середнього рівня.
Раніше вже розглядалися методи третього рівня. Це насамперед ана-

ліз документів, опитування, спостереження, експеримент. До четверто-
го рівня належать переважно математично-статистичні методи соціологіч-
них досліджень, які об'єднуються (інтегруються) категорією "аналіз"; а
саме: аналіз дисперсійний, регресійний (якісно регресійний), кластерний,
латентно-структурний, логлінійний, причинний, структурно-функціона-
льний, факторний, таблиць сполученості; аналіз соціометричної інфор-
мації, експертних оцінок, переваг тощо.

Четвертий рівень методу як способу досягнення бажаного результату
є водночас передумовою більш масштабного аналізу соціологічних да-
них (опрацювання, узагальнення, інтерпретації), їх практичного застосу-
вання та ефективного використання.

Інтеграційні фактори на всіх рівнях (програма, методи і принципи)
досліджень у галузі як загальної, так спеціальних і галузевих соціологій
діють і в ширшому масштабі, включаючи загальносуспільний, адже про-
грама соціологічних досліджень вписується у механізм соціального управ-
ління, соціального планування і проектування, соціальної діагностики та
її реалізації, зокрема у формі соціальних технологій. Те ж саме слід ска-
зати і про інтеграцію соціологічних методів у загальнометодологічні про-
цеси суспільного розвитку.

Завдяки цьому соціологія виступає одним з істотних рушіїв суспільного
прогресу. її завданнями є виявлення і використання соціальних резервів,
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включаючи застосування соціальної діагностики як методу пошуку таких
резервів, проектування і планування соціального розвитку трудових колек-
тивів, розробка і здійснення соціальних технологій. Істотним є те, що, на-
приклад, соціальна діагностика включає три основних методи: 1) позицій-
ний аналіз; 2) ігрові методи; 3) безпосередньо соціологічні методи, про які
йшлося в цьому розділі. У свою чергу, соціальні технології також не обхо-
дяться без соціології (технологічні цільові установки, відповідні операції
та процедури, підсумки їх проведення). Такі соціальні технології, як "ро-
бота з працівниками стосовно їх навчання та трудової адаптації", "підготовка
працівників до звільнення", "профілактика правопорушень та перевихован-
ня працівників", потребують відповідного соціологічного забезпечення.

Таким чином, цей розділ розкриває актуальні теоретико-практичні
проблеми: об'єктивні вимоги до програми, її структуру (методологічний
та процедурний розділи), методологію її здійснення (диференціація соці-
ологічних методів — аналіз документів, опитування, спостереження, екс-
перимент, їх інтеграція). Отже, суто соціологічна проблематика в діяль-
ності сучасних організацій набуває дедалі ширшого соціального звучання
і є запорукою ефективності їх діяльності в умовах ринкових відносин.

22.5. Анкета — інструмент отримання
емпіричних даних

Величезна роль у підвищенні якості техніки збирання первинної ін-
формації приділяється правильному складанню інструментарію, серед
видів якого головним є соціологічна анкета (або опитувальник). Анкета
(з латинської — "розслідування") є також однією з умов одержання об'єк-
тивно значимих результатів різного роду опитувань населення. Тому роз-
робці анкети соціологи надають особливого значення.

Створенню анкети передує тривалий етап розробки програми соціо-
логічного дослідження, тому що до анкети закладаються не тільки гіпо-
тези, але й сформульовані задачі, які необхідно буде розв'язати в ході
проведення соціологічного дослідження. Перевести основні положення
науки на питання, що адресуються до респондентів, —дуже складна про-
цедура, що потребує всебічних знань в галузі соціології, соціальної пси-
хології, математики, соціолінгвістики тощо.

Для чого ж необхідне таке перекладання? Зазвичай існують великі
розходження в наукових термінах і повсякденній мові людей, тому різні
поняття можуть мати для простих людей і вчених незбіжні інтерпретації.
Іноді опитуваний взагалі не розуміє значення того чи іншого поняття.
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Інформація, що закладена в гіпотезах, як правило, носить абстрактний
характер і утруднює відповіді опитуваних на ті чи інші запитання. Часто-
густо респондент не може дати об'єктивну інформацію, тому що події,
які цікавлять соціолога, мають значну давнину, і опитуваний їх погано
пам'ятає, або вони не мали для нього суттєвого значення. На відповіді в
анкеті можуть вплинути також особисті відношення між опитуваним і
соціологом, рівень довіри до останнього. Людина також може спотвори-
ти відповіді в анкеті виходячи із міркувань престижу або через некорект-
ність питань, що задаються. Можуть бути й інші обставини, що призво-
дять до деформації відповідей на питання соціологічної анкети.

Таким чином, при розробці анкети соціологічного дослідження зу-
стрічаються об'єктивні труднощі, які соціолог неодмінно повинен собі
чітко уявляти. Якщо не враховувати особливостей формулювання питань
в анкеті, то навіть при дотриманні усіх інших вимог щодо організації со-
ціологічного дослідження можна одержати помилкові результати.

У процесі перекладу дослідницьких (програмних) питань у анкетні мета
соціологічного дослідження стає усе менш ясною. Тому часто-густо ви-
никають розбіжності між соціологами і замовниками дослідження. Од-
нак учені-соціологи вважають, що чим краще проект анкети, тим менше
зрозумілою є тема дослідження для читачів, опитуваних чи замовника.
Але саме в цьому і полягає висока майстерність соціолога, що бажає оде-
ржати об'єктивні відповіді. Результатом оцінки роботи соціологів пови-
нен бути не сам інструментарій (тобто анкета), а науковий звіт. Недарма
говорять, що хитрим має бути не опитувальник, а сам інтерв'юер.

Соціологічна анкета, як правило, починається з вступної частини,
тобто звернення до респондента, у якій описується мета дослідження,
характер використання результатів, а також спосіб заповнення анкети. Далі
йде основна частина анкети, що містить відповідні блоки питань до опи-
туваних (респондентів), і заключна частина або паспортичка, у якій по-
даються демографічні зведення про опитуваних.

Питання в анкеті, як вже відмічалося, можуть бути різних видів (див.
рис.22.2). Вони бувають відкритими чи закритими. У першому випадку
опитуваний сам формулює свою відповідь на поставлене соціологом пи-
тання. Наприклад: "Як Ви провели свій вихідний день?" Відповіді: "Хо-
див у кіно", "Займався у домівці з дітьми", "Був на вечірці" і т.д.

Відповіді на закриті питання, що сформульовані соціологом, явля-
ють собою певне "меню" для вибору опитуваного. Наприклад, "Як Ви
відноситеся до ліберально-демократичної партії?" Відповіді: "Позитив-
но", "Схвалюю лише деякі з установок", "Негативно", "Відношуся до неї
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байдуже". У цьому випадку опитуваний відмічає той варіант відповіді,
що найбільше відповідає його установкам.

Змістовна сторона і функціональне
навантаження питань анкети

за змістом
про факти, дії та їх

результати, про
мотиви, оцінки і

думки

за формою
відкриті,

напіввідкриті,
закриті, прямі,
опосередковані

за функціями
основні, функціо-
нальні, допоміжні,
особисті, безосо-

бистісні, питання-
фільтри, конт-

рольні, контактні,
функціонально-

психологічні

Рис.22.2. Види питань соціологічної анкети

Структура і послідовність питань в соціологічній анкеті власне кажу-
чи представляють собою установку соціолога на розвиток комунікації з
опитуваним: пробудження інтересу, завоювання довіри, підтвердження
впевненості опитуваних у своїх можливостях, подальша підтримка бесі-
ди тощо. З цієї точки зору соціологічні анкети повинні бути коректними і
контактними, тому що завдяки правильній постановці питань збільшу-
ється імовірність одержання надійних зведень, підвищується якість соціо-
логічних даних.

Добре опрацьована анкета, як правило, може бути заповнена опитува-
ним протягом не більш ЗО хвилин. Далі, як показує практика, настає пси-
хологічний поріг стомлюваності, і увага до заповнюваної анкети істотно
знижується. Однак існують і інші погляди на це питання. Зокрема, вважа-
ється, що чистий час, який потрібно для заповнення анкети, це не саме
головне. Дослідники повинні думати про те, на які питання опитувані
будуть відповідати охоче, які питання чи малюнки їх зацікавлять, а які ні.
Інтерв'ювання має справляти на опитуваного гарне враження, тому існу-
ють для цього так звані розважальні питання, буферні питання та ігрові
питання, що підтримують інтерес респондента до заповнення анкети.

Нарешті варто пам'ятати, що думки й оцінки людей дуже мінливі, і
часто-густо піддаються коливанням. Щоб уникнути перекручування отри-
маних даних, найкраще використовувати стислі строки для проведення
опитування й обробки соціологічної інформації.
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ІІЩ3 Резюме

1. Соціологічне дослідження — система логічно послідовних методоло-
гічних, методичних та організаційно-технічних процедур, пов'язаних
між собою єдиною метою заради отримання достовірної інформації
про явище або процес, що вивчаються, тенденції і суперечності їхньо-
го функціонування й розвитку для використання в практиці соціаль-
ного управління різноманітними галузями суспільного життя.

2. Залежно від характеру одержуваного знання соціологічні дослідження
поділяються на методологічні (знання про знання) і неметодологічні
(знання про досліджуваний предмет). Крім того, в соціології здійсню-
ються не тільки наукові (фундаментальні) чи емпіричні (прикладні), а
й змішані дослідження, в яких вирішуються як наукові, так і прикладні
завдання. Поряд з цим слід розрізняти суто соціологічні й соціальні
дослідження. Перші покликані вивчати закономірності функціонування
і розвитку різноманітних соціальних спільнот, характер та засоби вза-
ємодії спільної діяльності людей. Соціальні дослідження (на відміну
від соціологічних) поряд з формами виявлення дії соціальних законів
і закономірностей передбачають вивчення конкретних форм і умов
соціальної взаємодії людей — економічних, політичних, демографіч-
них тощо. Тому за своєю суттю вони є комплексними і проводяться на
стику наук, тобто це соціально-економічні, соціально-політичні, соці-
ально-демографічні дослідження.

3. Будь-яке соціологічне дослідження у загальному вигляді складається
з трьох стадій, кожна з яких може становити самостійне дослідження.
Перша стадія — методологічна — пов'язана з розробкою програми
дослідження. Друга стадія — емпірична — пов'язана з отриманням
первинної емпіричної інформації, її опрацюванням і аналізом, що дає
змогу будувати теоретичне знання та формулювати практичні рекоме-
ндації. Третя стадія — теоретична — пов'язана з отриманням теоре-
тичного знання, наприклад, побудовою типології явищ чи процесів,
формуванням та розвитком соціологічних теорій тощо.

4. Соціологічне дослідження незалежно від його типу (або виду) поділя-
ється на чотири взаємопов'язаних етапи: 1) підготовку дослідження;
2) збирання первинної соціологічної інформації (тобто певних даних,
що потребують подальшого опрацювання й аналізу); 3) підготовку зі-
браної інформації до опрацювання та її опрацювання; 4) аналіз отри-
маної інформації, підбиття підсумків дослідження та розробку відпо-
відних висновків і рекомендацій.
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5. Програма соціологічного дослідження, без якої неможливе його
якісне проведення, є стратегічним документом наукового пошуку,
теоретико-методологічною основою усієї сукупності процедур до-
слідження, що здійснюються соціологом. Вона включає: 1) визна-
чення проблеми, об'єкта і предмета дослідження; 2) попередній
системний аналіз об'єкта дослідження; 3) характеристику мети і
завдань дослідження; 4) інтерпретацію та операціоналізацію основ-
них понять; 5) формулювання робочих гіпотез; 6) визначення стра-
тегічного плану дослідження; 7) складання плану вибірки; 8) опис
методів збирання соціологічних даних; 9) опис схеми аналізу та
подання даних.

6. Серед основних методів соціологічних досліджень виділяють такі:
1) метод аналізу документів; 2) метод опитування; 3) метод спостере-
ження; 4) метод експерименту, які, у свою чергу, поділяються на окремі
види залежно від специфіки та особливостей збирання соціологічної
інформації під час проведення соціологічного дослідження.

7. Головним інструментом збирання соціологічної інформації є анкета
(опитувальник), яка складається із вступної частини, тобто звернен-
ня до респондента; далі йде основна частина, що містить відповідні
блоки питань до опитуваних; і заключної частини або паспортичка, у
якій подаються демографічні дані про респондентів.
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Розділ 23. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ

В результаті вивчення цього

розділу Ви повинні вміти:

/ розкривати сутність технології аналізу соціо-
логічних даних та його основних етапів;
/ визначати суть і послідовність процедури
опрацювання соціологічної інформації і виділя-
ти її основні компоненти;
/ виявляти шляхи та засоби узагальнення со-
ціологічної інформації;
/ характеризувати методику інтерпретації
отриманих соціологічних даних;
/ визначати основні способи надійності і фор-
ми використання соціологічної інформації в
практиці управлінської діяльності;
/ розкривати суть механізму ефективності со-
ціологічних досліджень, визначити його етапи
і роль в удосконаленні системи управління су-
часними організаціями.

23.1. Сутність аналізу соціологічної інформації

Програма соціологічних досліджень, методи їх проведення логічно
продовжуються аналізом отриманих даних задля ефективного викорис-
тання і практичної реалізації сформульованих висновків, рекомендацій
та пропозицій. Цей творчий цикл єднання теорії і практики є комплекс-
но-системним, цілісним, кожний компонент якого відіграє свою важливу
роль у процесі проведення соціологічного дослідження.

Аналіз соціологічних даних (від гр. — розчленування об'єкта на еле-
менти) являє собою етап конкретно-соціологічного дослідження, під час
якого за допомогою змістових суджень та математико-статистичних мето-
дів на основі первинної інформації розкриваються зв'язки досліджуваних
змінних величин [24, с.336].

Процедура аналізу соціологічних даних включає: 1) опрацювання ін-
формації; 2) її узагальнення; 3) інтерпретацію отриманої інформації.
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Оволодіння прийомами, методами та технологією аналізу становить іс-
тотний фактор результативності соціологічного дослідження. Тому є сенс
зупинитися на процедурі аналізу соціологічних даних докладніше.

Опрацювання соціологічної інформації. Для успішного його проведення
потрібна певна послідовність. На першій стадії весь масив методичного
інструментарію перевіряється на предмет:

1) його точності, повноти і якості заповнення, виявлення помилок у
відповідях на запитання та їх корекції, вибракування тих анкет, які запов-
нені менш ніж на третину, контролю чіткості й адекватності відповідей,
обведення цифрових кодів;

2) кодування інформації, її формалізації, присвоєння кожному варіанту
відповідей певних умовних чисел-кодів, створення системи чисел, у якій
вирішальне значення має сам порядок кодів (чисел).

Отже, кодування — важливий чинник опрацювання соціологічних да-
них, який, у свою чергу, є невід'ємною складовою їх всебічного аналізу.
Кодування інформації відбувається ще до початку дослідження, коли певні
коди одержують ті варіанти відповідей на запитання анкети, які закладе-
но в концепцію загальної проблеми. Після опитування проводиться коду-
вання відповідей в такій послідовності: а) виписуються всі варіанти від-
повідей та визначається їх частота; б) здійснюється їх класифікація, зве-
дення в певні змістові групи; в) розроблюється формалізований список
варіантів — кодифікатор; г) за допомогою кодифікатора кодуються всі
варіанти відповідей.

Слід зауважити, що для кодування інформації використовують два види
процедур: 1) наскрізну нумерацію всіх позицій (порядкову система коду-
вання); 2) нумерацію варіантів лише в межах одного запитання (позицій-
на система кодування). Вибір того чи іншого виду процедур (способів
кодування) залежить від характеру програмного забезпечення ЕОМ.

Тільки після проведення кодування можна переходити безпосередньо
до опрацювання інформації. Існує два вивірених практикою способи та-
кого опрацювання: 1)ручний; 2) машинний, якому в сучасних умовах від-
дається більша перевага. При цьому найчастіше використовують персо-
нальні комп'ютери, за допомогою яких можна опрацювати досить значні
масиви соціологічної інформації. Технологічна процедура такої роботи
повторює загальні правила, але соціолог, окрім цього, повинен знати тех-
нічні можливості ЕОМ, уміти правильно й своєчасно скласти завдання
для опрацювання. Результати розрахунків за допомогою ЕОМ одержують
у вигляді табуляграм. їх зміст і форма запису соціологічної інформації
визначаються гіпотезами дослідження та технічними можливостями.
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Таким чином, опрацювання інформації дає надійні підстави для її уза-
гальнення, яке є ще одним елементом її загального аналізу. В свою чергу,
узагальнення здійснюється у кількох формах, що фіксують різний рівень
аналізу. Найпростішою з них є групування даних, тобто віднесення рес-
пондента до тієї чи іншої групи залежно від обраного показника. Згрупо-
вані таким чином однорідні за складом групи стають об'єктом аналізу.
Основна проблема, що виникає у разі використання простого групуван-
ня-> правильний вибір показника, за яким здійснюється групування.

Поглиблення аналізу досягається за рахунок використання комбіна-
ційного групування, яке полягає в тому, що респондентів розподіляють за
двома та більше показниками. Залежно від завдань дослідження таке гру-
пування може бути: 1) структурним; 2) типологічним; 3) аналітичним.
При структурному групуванні проводиться класифікація за певним по-
казником, об'єктивно властивим усій сукупності даних. Якщо ж за основу
групування береться показник, створений самим дослідником, або суб'єк-
тивний за своєю природою, то проводиться типологічне групування. У
випадку, коли групування здійснюється за двома чи більше показниками
з метою їх взаємозалежності, воно визначається як аналітичне.

У процесі групування отримують ряд чисел, який називається рядом
розподілу. Ряди, одержані при використанні якісних показників, характе-
ризуються як атрибутивні, а при використанні кількісних показників —
як варіаційні. Останні, у свою чергу, поділяються на такі: а) дискретні
(переривчасті) та б) безперервні. Ряди мають як числову, так і текстову
характеристики. Відповідне відображення даних досягається за допомо-
гою таблиць. Таблична форма доповнюється графіками, серед яких най-
частіше застосовують: 1) полігони (для дискретних рядів); 2) гістограми
(для безперервних рядів).

Для більш глибинного узагальнення інформації використовують спе-
ціальні статистичні одиниці (величини). Середня арифметична — інтег-
ральна характеристика ряду розподілу, яка дозволяє порівнювати їх один
з одним у випадку, коли вони мають спільну основу. Дисперсія має визна-
чати ступінь рівномірності розподілу тієї чи іншої характеристики, яку
одержують за допомогою спеціальних формул. Коефіцієнти кореляціїдо-
зволяють аналізувати взаємозв'язки різних характеристик, що досягаєть-
ся порівнянням різних видів розподілу. Реалізація цього завдання вима-
гає досить складних розрахунків, які найчастіше виконують за допомо-
гою ЕОМ.

Слід зазначити, що цим не вичерпуються математичні методи узагаль-
нення даних. Окрім традиційних статистичних процедур, запроваджуються
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також якісно нові підходи, які ґрунтуються на принципово інших матема-
тичних засадах, що орієнтовані на використання новітніх комп'ютерних
систем. Але при всій актуальності математичного забезпечення соціоло-
гічного аналізу, зокрема узагальнення даних, остаточний результат усьо-
го дослідження залежить насамперед від того, наскільки дослідник змо-
же правильно, глибоко й всебічно інтерпретувати отриманий матеріал.

Отже, ще один елемент соціологічного аналізу — інтерпретація даних,
її процедура повинна відповідати певним вимогам:

1) характер оцінки та інтерпретація мають визначатися в загальних ри-
сах уже на стадії розробки програми та концепції дослідження, де окреслю-
ються принципові характеристики досліджуваного соціального об'єкта;

2) треба максимально повно визначити цей об'єкт та відповідний пред-
мет соціологічного дослідження;

3) слід пам'ятати про багатозначність одержаних даних і потребу їх
інтерпретації з різних позицій.

Процедура інтерпретації— це перш за все перетворення певних чи-
слових величин у логічну форму — показники (індикатори) за допомо-
гою гіпотез, які визначаються ще на стадії розробки програми соціологіч-
ного дослідження, а включаються в роботу дослідника лише на стадії ін-
терпретації. Характер перевірки гіпотез залежить від типу дослідження.
Наприклад, у розвідувальному дослідженні йдеться про просте зіставлення
виявлених числових даних з уявними, в опису вальному — про узагальнен-
ня характеристик неоднорідного за складом об'єкта.

Слід пам'ятати, що найчастіше застосовується такий метод інтерпре-
тації, як порівняння рядів розподілу за відносно однорідними підгрупами
досліджуваної сукупності. Це досягається: а) внутрішнім співвідношен-
ням (порівнянням елементів числового ряду); б) зовнішнім співвідношен-
ням (порівнянням двох чи більше рядів розподілу, побудованих за двома
чи більше показниками, один з яких є для них обов'язково спільним).
Процедура внутрішнього співвідношення дозволяє однозначно інтерпре-
тувати результати групування у випадках, коли числовий ряд має модель-
ну (найбільшу) величину. За неможливості такого підходу використову-
ють метод зовнішнього порівняння числового ряду.

Ці процедури дозволяють дослідникам робити висновки про стан і
зміни соціального об'єкта, але поза рамками залишаються відповідні при-
чини. Останні з'ясовуються за допомогою аналітичних досліджень, в яких
схема перевірки гіпотез спирається на пошук взаємозв'язку між харак-
теристиками соціального об'єкта. Така схема складається з двох послідов-
них етапів інтерпретації, де перший характеризується використанням
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методу порівняння числових рядів розподілу, а другий —пошуками
факторного показника (показників). Другий етап аналітичного досліджен-
ня — більш суттєвий, адже саме на ньому реалізуються основні цілі та
завдання наукового пошуку.

Таким чином, логіко-теоретичний інструментарій реалізації таких ці-
лей і завдань є багатоаспектним. У його структурі важливе місце належить
методу послідовного виключення — порівняння впливу різних факторів
на досліджувану характеристику соціального об'єкта. Таке порівняння
здійснюється на базі таблиць парного розподілу або більш складних фор-
мально-логічних процедур, зокрема кореляційного та факторного аналізу.
Об'єктивній перевірці аналітичної гіпотези сприяє також чітке та одно-
значне виявлення носія проблеми дослідження, в тому числі засобом ви-
користання таблиці парного розподілу.

Отже, процедура аналізу соціологічної інформації, зокрема опрацю-
вання, узагальнення та інтерпретація отриманих соціологічних даних,
містить органічно взаємопов'язані компоненти аналізу цих даних у їх
взаємодіях і взаємозалежностях, що відтворює відповідні характеристи-
ки досліджуваного соціального об'єкта. Такий аналіз дозволяє переходи-
ти до формулювання основних висновків та розробки практичних реко-
мендацій з метою конкретного застосування їх в науково-дослідній або
практичній діяльності.

23.2. Надійність соціологічної інформації

Під надійністю соціологічної інформації, як правило, розуміють зага-
льну характеристику емпіричних даних, отриманих під час проведення
соціологічних досліджень. Надійною називають таку інформацію, у якій,
по-перше, відсутні невраховані помилки, тобто такі, величину котрих со-
ціолог-дослідник не в змозі оцінити; по-друге, кількість врахованих по-
милок не перевищує деякої заданої величини. При цьому помилки, про
які соціологу-досліднику відомо, можуть бути інколи достатньо велики-
ми, однак суттєво не впливають на надійність соціологічної інформації.
Так, якщо помилка репрезентативності складає 20 %, то соціолог може
екстраполювати дані вибірки на усю генеральну сукупність лише за умов,
коли різниця даних значима (наприклад, перевищує 40%), і ця інформа-
ція буде вважатися надійною.

Поняття надійності соціологічної інформації, яке невизначене в силу
свого загального характеру, конкретизується за допомогою перерахуван-
ня врахованих помилок і контрольованих у дослідженні факторів. Тому в
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залежності від того, які саме фактори контролюються, соціологічні дані
називають правильними, точними, сталими, обґрунтованими, або репре-
зентованими, тобто в основі класифікації різних параметрів, що характе-
ризують якість соціологічної інформації, лежить і оловним чином харак-
тер тих чи інших помилок.

При цьому класифікація помилок має велике значення для характери-
стики надійності соціологічної інформації. В соціології усі помилки при-
йнято розподіляти на дві групи: 1) інструментальні помилки, що пов'я-
зані головним чином із інструментарієм дослідження, методикою, техні-
кою і процедурою збирання даних; 2) теоретичні (або логічні) помилки,
що пов'язані, як правило, з недосконалістю теорії, покладеної в основу
використовуваного засобу виміру, невірністю передбачень, обґрунтовую-
чих вимірювальну процедуру, а також неправильним вибором логічної
моделі того або іншого соціального явища чи процесу, що досліджується.

Варто зазначити, що інструментальні помилки, під якими власне ро-
зуміють різницю між вимірюваним та істинним значенням ознаки, роз-
поділяються, в свою чергу, на випадкові та систематичні. Випадковими
називають ті помилки, що при повторних вимірах змінюються за ймовір-
ними законами. Наприклад, якщо результат виміру — деяке число у мет-
ричній шкалі, то при більшій кількості вимірів відхилення результату
виміру в ту або другу сторону від істинного значення зустрічаються при-
близно з однаковою частотою, та при збільшенні кількості вимірів серед-
ня арифметична помилки наближається до нуля. Систематичні ж помилки
при повторних вимірах лишаються постійними або змінюються згідно
закону детермінізму, який говорить, що середня помилка із збільшенням
числа вимірів не зменшується.

Із розглянутими типами помилок — теоретичними та інструменталь-
ними (випадковими і систематичними) —тісно пов'язані визначені харак-
теристики надійності соціологічної інформації. Так, відсутність теоретич-
них помилок називається обґрунтованістю, або валідністю, соціологічної
інформації. При цьому отримані дані вважаються обґрунтованими тоді, коли
вірними є теоретичні посилання, що покладені в основу вимірювальної
процедури, тобто коли є впевненість у тому, що вимірюється саме та влас-
тивість досліджуваного соціального об'єкта, яку необхідно виміряти.

Відсутність випадкових помилок називають точністю соціологічної
інформації. Оскільки випадкові помилки представляють собою рочкидан-
ня вимірюваного значення навколо істинного (при повторних вимірах),
то точність інформації буде вищою тоді, коли буде меншим діапазон роз-
кидання і коли вимірювані значення будуть ближчими між собою. Цю
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характеристику іменують також сталістю соціологічної інформації. Близь-
кою до цього поняття є категорія відтворюваності, під котрою розуміється
схожість результатів вимірювань, що здійснюються у різноманітних умо-
вах, у різний час, та у різних місцях, а також за допомогою різних засобів,
способів і методів.

Відсутність систематичних помилок, в свою чергу, називається пра-
вильністю соціологічної інформації. Таким чином, соціологічна інформа-
ція вважається надійною, якщо вона обгрунтована (тобто валідна), точна
і правильна.

При цьому соціологічна наука для забезпечення надійності соціологіч-
ної інформації використовує цілий арсенал методів її підвищення. Мето-
ди підвищення надійності соціологічної інформації — це способи враху-
вання помилок або контролю надійності емпіричних даних. Усю сукуп-
ність цих методів можна розподілити на дві групи: І) методи зовнішнього
контролю; 2) методи внутрішнього контролю. Перша група цих методів
пов'язана головним чином із співставленням емпіричної інформації, отри-
маної у конкретному дослідженні з будь-якою другою зовнішньою інфор-
мацією, а друга група — безпосередньо пов'язана із вивченням розподілу
ознак в даному соціологічному дослідженні.

Що стосується першої групи — групи методів зовнішнього контролю
надійності соціологічної інформації, то серед них виокремлюють такі:

1) контроль, зовнішній по відношенню до даного дослідження, тобто
співставлення отриманих даних із даними повторного виміру (метод по-
вторної перевірки або ІЄ8І геіезі);

2) контроль, зовнішній по відношенню до інструментарію дослід-
ження (даної анкети), тобто співставлення даних опитування з даними
інструментарію, котрий вважається еквівалентним (метод еквівалент-
них форм), а також співставлення даних опитування з реальною поведін-
кою людей;

3) контроль, зовнішній по відношенню до дослідника, або співстав-
лення даних опитування з тими, що отримані за допомогою того ж само-
го інструмента на тому ж самому масиві, але іншим соціологом-дослід-
ником;

4) контроль, зовнішній по відношенню до об'єкта дослідження, тоб-
то співставлення даних опитування з даними, що отримані на другому
соціальному об'єкті.

Друга група — група методів внутрішнього контролю надійності со-
ціологічної інформації, в свою чергу, може бути визначена наступним
чином:
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1) вивчення розподілу даної ознаки по усій вибірці, тобто розрахунок
репрезентативності за допомогою вирахування дисперсії та обліку кіль-
кості опитуваних; вивчення кількості відповідей на ті чи інші питання,
або окремі пункти питань (виявлення "непрацюючих" питань або града-
ції питань); вивчення форми розподілу (наявність "випадаючих" значень,
відповідність нормальному розподілу значень);

2) співставлення розподілу різних ознак по усьому масиву; співстав-
лення питань, що "служать для виміру однієї і тої ж змінної, з підсумко-
вою змінною (зведеним показником); вивчення гомогенності анкети; усу-
нення "суб'єктивних" огріх шляхом обліку "особистісного зрівняння"
респондента;

3) вивчення розподілу ознак у різних підвибірках: усунення впливу
інтерв'юера за допомогою метода Уорнера; дисперсійні критерії надій-
ності для співставлення даних, отриманих шляхом застосування різних
вимірювальних методик.

Таким чином, методи підвищення надійності соціологічної інформа-
ції дають можливість установити ступінь надійності або відповідності
результатів соціологічного дослідження, отриманих при повторному ви-
користанні тієї ж самої методики і техніки в аналогічних умовах. Крім,
того вони дають реальну можливість установлювати не тільки ступінь
взаємозв'язку та взаємного виведення змінних та індикаторів, але й сту-
пінь їх відповідності емпіричним даним, що отримані в ході проведення
соціологічних досліджень.

23.3. Шляхи використання
соціологічних даних

Використання соціологічних даних — це, власне, те, задля чого і про-
водять будь-які соціологічні дослідження. Діалектична єдність теорії і
практики означає, з одного боку, теоретичне забезпечення реальної діяль-
ності, з іншого — практичне виправдання існування теорії взагалі.

Аналіз соціологічних даних виступає безпосередньою ланкою між
теорією і практикою у соціологічному вимірі. Практика асоціюється саме
з процесом використання наслідків теоретико-аналітичної роботи. Ідеться
насамперед про управлінську практику в усіх сферах суспільного життя
(зокрема економічній, політичній, соціальній, духовній), про організацію
і регулювання процесу впровадження соціологічних даних у практичну
реальність суб'єктів управління, про вплив на хід використання цих да-
них у найрізноманітніших проявах.
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Поняття "використання" асоціюється з усвідомленим впровадженням
теоретичних постулатів у практично-предметну дію. А в ширшому розу-
мінні така асоціація охоплює всі компоненти єдиного циклу людської ді-
яльності (середовище — об'єктивні потреби — усвідомлення їх у вигляді
інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів, цільових установок, а також ді-
яльне задоволення цих потреб у відповідних діях).

Отже, використання соціологічних даних виступає якраз реальним проце-
сом діяльного усвідомлення і задоволення людських потреб, невідривних
від середовища (природного і соціального, як на макро-, так і мікрорівнях).

Справді, будь-яке соціологічне дослідження включає складання від-
повідної програми, яка формується суспільно значущими об'єктивними
потребами, детермінованими вимогами існування навколишньої дійсності
(середовища). Програма є фактом усвідомлення цих потреб, разом з ці-
лями і засобами їх задоволення, що враховують усі інші компоненти
суб'єктивного фактора (інтереси, мотивацію, аксіологічний (ціннісний)
аспект). Методи реалізації програми виступають духовно-практичними
засобами такої реалізації. Хід і наслідки останньої є об'єктом соціологіч-
ного аналізу отриманої інформації (опрацювання—узагальнення—інтер-
претації), інтегрованого у рекомендаціях до дії. Дія — це використання
соціологічних даних на практиці.

Соціологічне дослідження в усіх його компонентах допомагає удоскона-
лювати засоби, форми і методи роботи, визначати основні напрями й тен-
денції розвитку соціального об'єкта. Отже, використання соціологічних
даних на практиці має певну самостійність, яка виявляється у такому:

1) прикладному значенні вироблених рекомендацій;
2) врахуванні інформації з інших джерел;
3) залученні до дослідження нових учасників в міру реального його

здійснення (в разі потреби).
У соціології існують різні форми і методи використання та впрова-

дження результатів соціологічних досліджень у практику. Однією з таких
форм є захист результатів проведеного дослідження як перед керівни-
ми інстанціями, так і представниками певних груп (трудових колективів
різних профілів, включаючи органи управління). Другою поширеною
формою впровадження результатів проведеного дослідження є публікації
основних висновків і положень, пропозицій і рекомендацій у засобах ма-
сової інформації, періодичній пресі, бібліографічних виданнях, наукових
збірниках, монографіях, колективних працях тощо. Третьою формою
використання соціологічних даних є виступи соціологів по радіо й теле-
баченню. Четвертою — їхня участь у розробці проектів документів і
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матеріалів для керівних установ, подання звітів про дослідження, дові-
док або доповідних записок у відповідні організації. П'ятою формою
використання результатів соціологічних досліджень є науково-практичні
конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи та інші заходи з актуаль-
них проблем соціального розвитку суспільства.

Слід також зазначити, що результати соціологічних даних, отримані
після проведення дослідження, опрацьовуються на ЕОМ та подаються,
як правило, у вигляді наукових соціологічних звітів. За своєю структурою
наукові соціологічні звіти мають відповідати загальній логіці наукового
аналізу та охоплювати:

1) вступну частину з викладом найважливіших програмних положень.
До них відносяться мета, завдання дослідження, об'єкт та предмет аналізу,
інтерпретація основних понять, основні й робочі гіпотези, характеристика
вибіркової сукупності, тобто маси людей, охопленої опитуванням;

2) основну частину звіту, яку складають проблемні розділи, кількість
яких, як правило, визначається кількістю висунутих гіпотез;

3) заключну частину звіту, яку складають головні висновки досліджен-
ня, а в разі потреби додаються також практичні рекомендації щодо вирі-
шення існуючих проблем;

4) додатки до звіту, які містять, як правило, інструментарій досліджен-
ня (анкету, бланк-інтерв'ю тощо), за допомогою якого одержано емпірич-
ну інформацію. Сюди включаються також таблиці і графіки, що не ввій-
шли до соціологічного звіту.

Розглянуті форми переведення теорії на мову практики не вичерпують
усіх форм використання соціологічних даних. Цей перелік можна продов-
жувати, не обмежуючись цифровим переліком. Так, не можна не звернути
уваги й на роль теоретико-практичних дій у сфері соціології з погляду ви-
користання суспільної думки, ставлення і позиції громади у наявних ситу-
аціях. Масові настрої людей теж вимагають свого врахування у будь-якій
діяльності соціального суб'єкта. Оціночні міркування членів суспільства
на індивідуальному, груповому (колективному) і масовому (загальносус-
пільному) рівнях характеризуються духовно-практичними (насамперед
психолого-практичними) аспектами. Адже такі міркування, ставлення і
позиції людей виникають внаслідок взаємодії суб'єкта та об'єкта і виража-
ють схвалення чи осуд, перевагу чи відхилення об'єкта з боку суб'єкта.
Саме в цьому суть діалектики використання соціологічних даних на прак-
тиці, в основі якої — взаємозалежність суб'єкта і об'єкта соціальної діяль-
ності, їх взаємовплив, що позначається на характері впровадження теоре-
тичних положень у конкретні вчинки, поведінку та діяльність загалом.
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Усе це свідчить про те, що соціологи діють не самотужки. Вони є про-
фесіоналами, які становлять певну частину колективного суб'єкта соціоло-
гічних досліджень. їх учасниками є також працівники обчислювальних
центрів, представники державних та громадських органів і організацій
тощо. До проведення досліджень залучаються широкі кола людей. І тут
актуальним є рівень їх професіоналізму і компетентності, надійність, віро-
гідність, об'єктивність, дієвість процедур. У сучасних умовах важливо по-
стійно, регулярно і систематично вдосконалювати механізм та технологію
таких процедур, наприклад, моніторингу суспільної думки, під яким розу-
міється комплексне соціологічне вивчення її виникнення, розвитку і функ-
ціонування, її соціальної динаміки. І природно, що використання соціологіч-
них даних прямо залежить від морального фактора — чесності й уважності,
сумлінності всіх, хто залучений до цього складного процесу, від якого без-
посередньо залежать його достовірність, обгрунтованість та ефективність.

23.4. Ефективність соціологічних досліджень

Ефективність у широкому розумінні — це рівень збігу отриманих
результатів будь-якої дії і цілей, що передували їй. Саме ефективність є
остаточною інстанцією визначення місця і ролі досліджуваного об'єкта,
тобто наскільки реальні отримані результати збігаються з очікуваними.

Ефективність соціологічних досліджень забезпечується всіма факто-
рами людської життєдіяльності — об'єктивними (середовище-потреби),
суб'єктивними (усвідомлення потреб у вигляді інтересів, ціннісних оріє-
нтацій, мотивів, цільових установок, а також задоволення цих потреб у
вигляді вчинків, дій, поведінки і діяльності в цілому) в усіх її різновидах
(практика, праця, активність, творчість тощо).

Існують перевірені практикою різноманітні способи вимірів такої ефе-
ктивності. Оскільки в цьому випадку йдеться про соціологію, наближену
до управлінської практики, слід наголосити на важливості спільного ви-
користання управлінсько-соціологічної статистики. Статистика — само-
стійна наука, яка вивчає кількісні закономірності життя суспільства у не-
розривному взаємозв'язку з їх якісним змістом. Соціальна статистика —
це система положень і прийомів теорії статистики, що застосовується у
сфері соціального управління різноманітними за формою власності та
сферою діяльності організаціями.

Соціологія враховує методи соціальної статистики насамперед на ета-
пі використання отриманих результатів і, в першу чергу, для з'ясування
рівня ефективності організаційних формувань соціальної сфери. Предмет
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соціальної статистики — кількісна сторона (у взаємозв'язку з якісними
особливостями) соціальної діяльності (її стан, структура, динаміка, влас-
тивості суб'єкта соціального управління).

Соціологічні дослідження не можуть бути ефективними без вмілого
використання багатоструктурних соціологічних методів — аналізу доку-
ментів, опитування, спостереження, експерименту. Ефективність соціа-
льної роботи також вимірюється за допомогою соціологічних засобів із
застосуванням статистики у двох одиницях: 1) управлінських діях і рі-
шеннях; 2) суб'єктах соціального управління, що їх здійснюють.

Ефективність соціологічних досліджень, зокрема у сфері соціального
управління, фіксується насамперед у статистичній звітності, яка є головним
джерелом статистичної інформації як складового чинника загальноінформа-
ційного банку даних. Статистична звітність є надійним виміром ефектив-
ності проведеного дослідження і його практичного використання. Вимоги
до статистичної звітності: 1) повнота, достовірність, точність, своєчасність,
економічність інформації; 2) зіставлення з іншими джерелами інформації,
індикаторами якісних характеристик і просторово-часових параметрів.

Таким чином, ефективність — поняття системно-комплексне, і її ви-
мір теж має бути відповідним. Системно-комплексний вимір ефективно-
сті соціологічних досліджень та їх практичного використання включає
підсумки аналізу документів, усіх видів опитування (анкетування, інтер-
в'ювання), спостереження (безперервно-поточного і перервно-одночас-
ного, періодичного, суцільного і несуцільного, коли всі елементи частко-
ві), експерименту (польового, лабораторного, уявного), соціометрії (тес-
ти) та ін. Враховуються також генеральна й вибіркова сукупності тощо.

Статистична звітність взаємопов'язана з таким видом фіксації ефек-
тивності досліджень, їх практичної цінності, як статистичний облік, що
грунтується на єдиній системі документації (карткової, журнальної та ін-
ших форм). Так, соціально-управлінська статистична звітність і облік
реєструють динаміку розвитку соціальних організацій, їх структуру, кад-
ровий потенціал, характеристики їх діяльності в різноманітних умовах
переходу до ринку.

Статистика невідривна від математичного методу, закону великих чи-
сел і теорії ймовірності. Ефективність соціологічних досліджень, зокре-
ма у сфері управління, багато в чому залежить від математичного забез-
печення. Закон великих чисел грунтується на поняттях випадковості, ймо-
вірності. Зменшення ступеня випадковості детерміноване збільшенням
ймовірності: остання збільшується із збільшенням статистичної сукуп-
ності (у місті, наприклад, — 45% чоловіків, 55% — жінок, уся сукупність
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населення міста повністю збігається з наведеними показниками, чого не
можна сказати про зменшену сукупність: у кінотеатрі цього міста навряд
чи буде 45% чоловіків та 55% жінок). Життя постійно вимагає враховува-
ти діалектику кількісних і якісних показників, абсолютних і відносних
величин. Зокрема, істотними є показники варіації ознак досліджуваного
об'єкта (ступінь його однорідності-варіантності).

Таким чином, стає очевидним творчий характер процесу визначення
ефективності соціологічного дослідження, як і всіх його інших, попере-
дніх етапів. У полі зору дослідника — відносні величини структури об'-
єкта (у % — частина цілого), інтенсивності функціонування об'єкта, по-
рівняння (у різних регіонах), відносні й середні величини (узагальнені
показники, середня арифметична, геометрична, квадратична), динаміка
процесу загалом (зокрема, динаміка зростання організацій). Показники
динаміки утворюють її ряди, що теж є важливим аспектом з'ясування
ефективності реального об'єкта та його соціологічного виміру. Напри-
клад, стан кадрового забезпечення організації — абсолютний кількісний
показник, структура кадрів підприємства — відносний якісний показник
щодо контингенту працюючих, рівень (коефіцієнт) кадрового потенціалу
персоналу, організації тощо.

Саме поняття динаміки досліджуваного процесу, рядів динаміки є кон-
статацією постійно перетворювального його характеру. Соціологія —
динамічна наука. Ефективність соціологічних досліджень залежить від
адекватності її динамізму, а також від динамізму самого життя суспільства.
Ідеться про чітке дотримання загальноприйнятих правил. Наприклад, для
практичного використання аналізу будь-якого динамічного ряду потріб-
но розглядати його рівні, показники, способи перетворення, екстраполя-
цію та інтерполяцію, зв'язок ознак, види залежностей і ступені їх групу-
вання, насамперед кореляцію і функціональні факторні характеристики.

Таким чином, можна констатувати наявність арсеналу взаємоінтегро-
ваних чинників, за допомогою яких є можливість об'єктивно відтворити
наслідки досліджень, їх практичну ефективність, адекватність попереднім
намірам, сподіванням, гіпотезам. Це стосується всіх сфер суспільного
життя, включаючи сферу соціального управління.

[ИЗІ3 Резюме

1. Аналіз соціологічних даних — це фактично членування об'єкта на певні
елементи. Він включає ряд етапів (процедур), а саме: опрацювання
інформації; узагальнення даних; інтерпретацію отриманої інформації.
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2. Опрацювання отриманої інформації має певну послідовність, тобто
спочатку проводиться перевірка всього масиву інструментарію щодо
точності, повноти та якості його заповнення, а згодом він піддається
кодуванню та безпосередньому опрацюванню ручним чи машинним
способом.

3. Узагальнення опрацьованої інформації здійснюється у формі групу-
вання даних (буває простим, комбінованим та структурним), яке до-
зволяє побудувати ряди чисел (ряди розподілу) та подати їх у вигляді
таблиць, графіків, полігонів, гістограм тощо.

4. Інтерпретація соціологічних даних — заключна частина аналізу соці-
ологічної інформації — являє собою перетворення певних числових
величин (отриманих на попередніх етапах) у логічну форму: показни-
ки (індикатори), що дають можливість перевірити дослідницькі гіпо-
тези та сформулювати висновки про стан і зміни, які відбулися в об'єкті
соціологічного дослідження.

5. Під надійністю соціологічної інформації розуміють загальну характе-
ристику емпіричних даних, отриманих під час проведення соціологіч-
них досліджень. Надійною вважається така соціологічна інформація,
у якій, по-перше, відсутні невраховані помилки, тобто такі, величину
котрих соціолог не в змозі оцінити, а по-друге, кількість врахованих
помилок не повинна перевищувати заданої величини.

6. Використання соціологічних даних, що отримані в ході проведеного
дослідження та впровадження їх у практичну діяльність можуть здійс-
нюватись у різних формах, а саме: а) у формі захисту результатів дослід-
ження перед замовником; б) у формі публікації основних висновків,
положень, пропозицій і рекомендацій у засобах масової інформації,
наукових збірниках, монографіях тощо; в) у формі виступів на конферен-
ціях, по радіо і телебаченню; г) у формі підготовки проектів документів
і відповідних матеріалів для органів державної влади й управління.

7. Результати соціологічних даних, отриманих після дослідження, опра-
цьовуються на ЕОМ та подаються, як правило, у вигляді соціологічних
звітів. За структурою ці звіти повинні відповідати загальній логіці нау-
кового аналізу та включати: 1) вступну частину, в якій формулюються
мета, основні завдання, об'єкт і предмет дослідження; подаються інтер-
претація основних понять, гіпотези та характеристика вибіркової сукуп-
ності; 2) основну частину, де містяться проблемні розділи, кількість яких
визначається кількістю висунутих гіпотез; 3) заключну частину, що міс-
тить головні висновки та практичні рекомендації щодо вирішення існую-
чих проблем; 4) додатки, в яких подається інструментарій дослідження
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(анкети, бланки-інтерв'ю тощо), за допомогою якого було отримано
емпіричну інформацію. Сюди включаються також таблиці і графіки,
що не ввійшли до наукового соціологічного звіту.

8. Категорія "ефективність" у широкому розумінні — це рівень збігу отри-
маних результатів будь-якої дії та цілей, що передували їй. Ефектив-
ність соціологічного дослідження носить системно-комплексний ха-
рактер та залежить від цілої низки факторів, а саме: від якості розроб-
ки програми й інструментарію дослідження, професіоналізму вико-
навців, які повинні на високому рівні забезпечити здійснення усіх його
етапів, а також від вміння сформулювати відповідні висновки й реко-
мендації щодо існуючих проблем та подати підготовлений соціологіч-
ний звіт його замовникам.
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