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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

Методичні рекомендації по самостійному вивченню окремих питань курсу «Соціо-

логія» складені згідно програми навчальної дисципліни «Соціологія»  для студентів спеціа-

льностей : 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) освітня програма 

«Організація та регулювання дорожнього руху» , освітня  програма «Організація пере-

везень і управлення на автомобільному транспорті» 

                  274 Автомобільний транспорт «Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів» 

Самостійна робота має на меті поглибити знання студентів, формування наукового 

світогляду, творчого мислення, дозволяє осмислити сучасну діяльність і свідомо орієнтува-

тися в ній.  

Самостійна робота передбачає складання конспекту, плану конспекту, написання 

тез, підготовка доповідей та виступів з питань, які винесені для самостійного вивчення. 

Рівень засвоєння навчального матеріалу перевіряється студентами при відповідях 

на питання самоконтролю та розв’язання тестів. Контрольні виконуються питання як пи-

сьмово так і усно, оцінювання проводиться згідно критеріям. 

 

Підготовка реферату 
Складовою СРС над курсом "Соціологія" є написання реферату. У процесі підгото-

вки до семінарського заняття використовують реферат у формі письмового оформлення 

доповіді на конкретну тему. Реферат — це спроба розібратися в тій чи іншій проблемі 

глибше, можливість самостійно подивитись на історичні події, явища, процеси, з'ясува-

ти те, що раніше залишалося непоміченим. Водночас підготовка реферату дає змогу 

студентові впевненіше орієнтуватися в джерелах та літературі з обраної теми, створює 

умови для комплексного використання навичок роботи з літературою, розвиває аналі-

тичне, самостійне мислення, вчить логічно й аргументовано висловлювати на письмі 

свою думку тощо. Реферат повинен відображати знання студентом певної важливої 

проблеми з соціології, засвідчити вивчення ним спеціально відібраних історичних дже-

рел і літератури з конкретного питання, його вміння оформлювати довідковий апарат, 

список використаних джерел і літератури. 

Починаючи роботу, студенту насамперед необхідно чітко сформулювати тему, про-

думати, які питання та в якій послідовності треба розкрити. Оскільки при написанні 

реферату з соціології студентам доводиться вивчати й аналізувати порівняно невеликі 

історичні відрізки часу, при поділі тексту на структурні частини рекомендується засто-

совувати проблемно-тематичний принцип. Він дає можливість студенту враховувати 

особливості вибраної теми і в процесі написання успішно вирішувати всі складові зага-

льної проблеми. 

У висновках студенту необхідно сформулювати основні підсумки, обґрунтувати, що 

дала робота над цією темою, повідомити, до яких висновків прийшов автор. Висновки 

мають бути лаконічними, конкретними, логічними, зрозумілими. Слід враховувати, що 
тут же повинен бути зв'язок історичного матеріалу із сучасністю. У кінці реферату не-

обхідно скласти список джерел і літератури, використаних у роботі. При його складан-

ні мають бути витримані бібліографічні правила. Кількість позицій у цьому списку мо-

же бути різною.  

 



Розділ 1. Теоретична соціологія 

Тема: Соціологія як наука.  
Актуальність теми: Соціологія, як наука про суспільство, відрізняється від інших суспільних наук. 

Вона має свій самостійний предмет дослідження, свої рівні і функції. Соціологія, як самостійна наука, 
займає почесне місце в системі суспільних наук. В структурі соціології виділяються три взаємозв'язані 
рівні: загальносоціологічна теорія, спеціальні соціологічні теорії (або теорії середнього рівня і соціологі-
чні дослідження. Їх називають також приватними, емпіричними, прикладними або конкретними соціоло-
гічними дослідженнями. Всі три рівні доповнюють один одного, що дозволяє отримати при вивченні со-
ціальних явищ і процесів науково обґрунтовані результати. 

 

План заняття: 

1. Соціологія - наука про суспільство. 

2. Структура і рівні соціологічного знання. 

3. Основні функції соціології. 

 
Методичні поради: 

Термін «соціологія» ввів в науку французький учений і філософ Нового часу Огюст 

Конт (1798-1857), якого називають основоположником соціології як самостійної науки. 

Соціологія виступала як частина тих або інших філософських навчань, торкаючись всіх 

сторін розвитку суспільства, у тому числі проблем держави, політики, має рацію, еко-

номіки, моралі, мистецтва, релігії і інших сторін суспільного життя, які згодом стали 

предметом вивчення окремих наук. З розвитком суспільства, у міру накопичення знань 

про окремі його сторони соціологія поступово втрачала роль єдиної універсальної 

теорії суспільства. Від неї відбрунькувалися  політологія, правознавство, політична 

економія, етика, естетика і ряд інших наук. Соціологія стала розвиватися як самостій-

на наука по відношенню не тільки до від неї галузей, що виділилися, знання, але і до 

універсальних філософських систем минулого. Таким чином 

Соціологія - це самостійна наука про суспільство як цілісній соціальній  си-

стемі, її підсистемах і окремих елементах. Будь-яке суспільне явище предстає як еле-

мент соціальної системи, якої виступає суспільство. В рамках цієї системи аналізують-

ся всі соціальні явища і процеси, узяті в їх взаємодії. 

Студент повинен з'ясувати, що соціологія вивчає: 

• механізми функціонування суспільства; 

• взаємодія між різними суб'єктами, організаціями і соціальними інститутами; 

• розкриває і вивчає закони суспільного розвитку. 
Через ці проблеми, що вивчаються, можна дати таке визначення соціології: 

Соціологія - це наука про закони функціонування і розвитку соціальних 

систем, про вияв даних законів в діяльності суб'єктів - великих і малих соціа-

льних груп і суспільств людей, а також окремих осіб. 
Студент повинен уміти виділити загальні і відмітні риси соціології і філософії, 

розуміти, що соціологія, виділившись з універсальних філософських систем, і, розви-
ваючись як самостійна наука, не втратила свого філософського змісту. Це збереження 

виявляється в наступному: 

• Соціологія розширює загально-соціологічний, тобто по суті філософський, 

аналіз розвитку суспільства і істотно заглиблює філософське вивчення суспільства. 

• В своїх самих фундаментальних положеннях і висновках загальнотеоре-

тична соціологія виступає і як філософська наука. Виходячи з відповідних філо-

софських передумов і базуючись на певному світогляді, в якому провідну роль грає 

та або інша філософська концепція. 

• Світогляд соціолога і методологія, яку він застосовує в дослідженнях, свід-
чить про органічний взаємозв'язок філософії і соціології, хоча обидва ці галузі знання 

виступають як самостійні. 



Приступаючи до вивчення другого питання теми, студент повинен знати, що 

структура соціологічного знання є взаємозв'язком всіх теоретичних, а також так 
званих прикладних положень соціології на тому або іншому етапі її розвитку. Серед 

них є самі фундаментальні, становлячи головний зміст соціологічних концепцій, шкіл і 
напрямів. Основоположну роль при цьому грає той круг суспільних явищ, які дослі-

джує соціологія, виявляючи існуючі між ними зв'язки і відносини. Не менше важливе 
значення має глибина їх дослідження, визначальна відповідний рівень соціологіч-

ного знання в той або інший історичний період. 
Пропонуємо наступну логіку викладу питання: 

1. Об'єкти соціології соціологічного дослідження: 
а) суспільство в цілому з властивими йому багатообразними соціальними 

зв'язками і відносинами; 

б) соціальні групи і національні спільності (класи, нації, народності, профе-

сійні і демографічні групи, виробничі і інші колективи, політичні партії, проф-
спілки, творчі організації); 

в) окремі особи, їх потреби, інтереси, ціннісні орієнтації; 

г) сім'ї, як осередки суспільства; 

д) малі групи з їх стійкими і нестійкими соціально - психологічними зв'язками, у 

тому числі і групи по інтересах. 

2.  Структура соціологічного знання як система взаємозв'язаних уявлень, понять, 
поглядів, теорій про соціальні процеси різних рівнів, будь то життєдіяльність окремих 
людей, соціальних груп або суспільства в цілому: Елементи структури соціального 
знання: 

а) взаємозв'язок уявлень про функціонування і розвиток окремих сфер суспіль-
ного життя; 
б) знання про соціальний склад населення країни і соціальній структурі суспіль-
ства; 
в) наукові погляди, уявлення, теорії, що відносяться до політичної соціології; 
г) наукові уявлення і виведення соціологів про діяльність існуючих в суспільстві 
соціальних інститутів. 

3. Рівні соціологічного дослідження: 
а) загально-соціологічні теорії, або загальнотеоретична соціологія; 
б) спеціальні соціологічні теорії, які характеризуються як приватні; 
в) конкретні соціологічні дослідження. 
На першому рівні кожне соціальне явище розглядається з погляду його місця і 

ролі в суспільстві, його багатообразних зв'язків з іншими явищами. Воно розглядається 
в системі взаємодії глобальних соціальних чинників, якими виступають суспільні 
відносини і відповідні сфери суспільного життя, а також об'єктивні закони розвитку 
суспільства. 

На другому рівні дані теорії торкаються окремих сфер суспільного життя, соціа-
льних груп і інститутів. Основні параметри спеціальних соціологічних теорій і їх за-
стосування: 

• Початкові теоретичні і методологічні положення, на яких будуються дані 
теорії і які лягають в основу досліджень, що проводяться, і обробки їх резуль-
татів; 

• Система понять, якими оперують спеціальні соціологічні теорії; 

• Формульовані теоретичні узагальнення і висновки, а також витікаючи з 
досліджень і осмислені в рамках спеціальних соціологічних теорій наукові і 
практичні рекомендації, що стосуються широкого круга проблем. Специфіка 
даних теорій полягає саме в тому, що вони органічно пов'язані з практикою. 
Третій рівень представлений конкретними соціологічними дослідженнями. Да-

ючи об'єктивну інформацію про ті або інші сторони суспільного життя, конкретні соці-
ологічні дослідження можуть допомогти виявити існуючі суперечності, а також тенде-
нції розвитку певних соціальних явищ і процесів. Студенти повинні зрозуміти, що го-



ловне в конкретному соціологічному дослідженні - отримати об'єктивну інформа-
цію про те, що відбувається в суспільстві, якійсь його сфері і як це відтворюється лю-
дьми. Конкретні соціологічні дослідження складають важливу область емпіричної 
соціології, направленої на вивчення щоденної практичної діяльності людей, її об'єктив-
них і суб'єктивних сторін. 

Студент повинен уміти показати, як співвідносяться між собою теоретична і 
емпірична соціологія. 

В третьому питанні студенту необхідно знати основні функції соціології і 
уміти розкрити їх зміст. Кажучи про значення функцій предмету, необхідно підкресли-
ти, що вони виражають основний зміст, теоретичний і практичний значення соціоло-
гії. Студентам пропонується охарактеризувати найважливіші з них: 

• Пізнавальна функція полягає в тому, щоб отримати адекватні наукові 
уявлення про єство і зміст соціальних явищ, зв'язки з іншими явищами, характе-
рі і закономірностях розвитку. Ця функція також полягає в тому, щоб на ос-
нові аналізу соціальних процесів виробити наукові прогнози їх розвитку у 
сфері матеріального, політичного або духовного життя суспільства. 

• Практична функція полягає в тому, щоб на основі емпіричного і теоре-
тичного аналізу соціальних явищ і процесів розробити практичні рекомендації, 
направлені на вдосконалення різних сторін соціального життя. 

• Ідеологічна функція виявляється в тому, що соціологія в тій або іншій формі 
виражає інтереси певних соціальних груп, класів, політичних партій і рухів. 

 

Методичні поради: 
Конт назвав свою філософію і соціологію позитивними, пояснюючи при цьому, 

що вони повністю базуються на даних науки - не на уяві або припущеннях, а на науко-
вих спостереженнях. Він увійшов до історії науки і філософії як основополож-
ник позитивізму одного з найвпливовіших і понині напрямів в області філософії і 
соціології. Погляди О.Конта радимо характеризувати по наступному плану: 

1. Закон інтелектуальної еволюції людства. Студент повинен знати, що згі-
дно Конту, пізнавальна діяльність людей і в цілому їх суспільну свідомість 
пройшли  через три стадії свого розвитку: теологічну, метафізичну і по-
зитивну. 

2. Гармонізація суспільства. Студент повинен знати, що, на думку 
О.Конта, гармонія в суспільстві є гармонія «між цілим і частинами соці-
альної системи», а також злагоджена взаємодія всіх сторін життя суспільст-
ва - політичній, економічній, духовній, біологічній і ін. Цій гармонії можна 
досягти за допомогою науки, яка повинна знайти потрібний механізм взає-
модії між всіма членами суспільства. Гармонія в суспільстві, підкреслю-
вав він, це також якнайкраще поєднання інтересів різних осіб і соціальних 
шарів. Значення політичної влади полягає саме в тому, щоб мудро погоджувати інте-
реси соціальних суб'єктів. 

Студент повинен уміти робити висновки про значущість проблем, які роз-
в'язувалися в соціології О. Конта, в даний час Погляди О. Конта на чинники гармонії в 
суспільстві і його стабільність, а також на роль політиків в узгодженні інтересів різних 
соціальних груп і осіб вельми актуальні сьогодні. Навчання О. Конта допомагає гли-
бше осмислювати проблеми сучасного розвитку нашого суспільства. 

Характеризуючи в другому питанні розвиток соціології в класичний період, 
студент повинен особливо виділити навчання наступних соціологів: 

Герберт Спенсер (1820-1903) - засновник органічної школи в соціології Його 
основні твори: «Система синтетичної філософії», «Основні початки» і «Наукові, полі-
тичні і філософські досліди». 
1. Органічна теорія суспільства - суспільство розглядається як єдина система взає-

модії природних, перш за все біологічних, і соціальних чинників. Всі сторони суспі-



льного життя органічно зв'язані між собою і не можуть функціонувати зовні да-
ного зв'язку. 

2. Теорія соціальної еволюції. З погляду Р. Спенсера, в процесі соціальної еволюції 
збільшується значення колективної діяльності людей і різного роду соціальних ін-
ститутів. В ході соціальної еволюції, що скоюється сумісними зусиллями людей 
різних поколінь, змінюються функції багато кого суспільства, які, у свою чергу, 
зростають в розмірі, в різноманітності, у визначеності і складності. 

3. Соціальна рівновага тлумачилася Спенсером як результат прилаштованих дій, 
гармонії інтересів, а також компромісів в діяльності людей і соціальних інститутів. 

Еміль Дюркгейм (1857-1917) - французький соціолог, представник позитивізму. 
Дюркгейм продовжив розробку теорії суспільства як єдиного соціального організму, 
такої системи, елементи якої повинні гармонізувати між собою ради збереження ціло-
го. 
1. Теорія соціального реалізму - природу соціальних явищ слід пояснювати соціаль-

ними чинниками, початковим моментом аналізу поведінки людей, їх різноманіт-

ній діяльності є суспільство як система взаємодій індивідів, соціальних груп і від-

повідних соціальних інститутів. Велику роль тут грають безпосереднє і більш ши-

роке соціальне середовище. 

2. Науковий метод в соціології. Цій проблемі присвячена одна з його основних 

праць «Метод соціології». Соціологія, пише він, є наука про соціальні факти, 

під якими він розумів, перш за все, політичні, правові, моральні, релігійні і інші 

ідеї, норми і цінності, вироблені колективною свідомістю людей і примушуючі 

окремих індивідів діяти відповідно до цих ідей, норм і цінностей. 

3. Основні ознаки соціальних фактів: їх об'єктивне існування по відношенню до 

окремих індивідів і їх примусова дія на людей. Тим самим Дюркгейм виходив з ро-

зуміння людини як соціальної істоти, розвиток і діяльність якого проходить під ви-

значальним дію на нього соціальних норм і розпоряджень. 

4. Колективна свідомість. Поведінка людей соціально обумовлена. У соціальних фа-

ктів загальна духовна природа і єство. Всі вони – вияв групової або масової сві-

домості. Їх дія на людей організована свідомо і здійснюється через соціальні ін-

ститути, у тому числі правові, релігійні і т.д. 

5. Соціальне здоров'я нормальний розвиток життєвих сил індивіда, колективу або 

суспільства, їх особливість пристосовуватися до умов середовища і використо-

вувати її для свого розвитку. Те, що сприяє розвитку суспільства і добробуту лю-

дей, повинне бути визнаний корисним і необхідним. Хвороба суспільства може 

зародитися в будь-якій його сфері. Якщо ж воно хворе цілком, лікувати його 

треба комплексно. Велике значення Дюркгейм додає моральному і політично-

му оздоровленню суспільства, упровадженню у всі його сфери  соціально здо-

рових і ефективних стимулів діяльності і спілкування людей . 

6. Джерела соціальної еволюції - колективістська свідомість і колективна (суспіль-

на) діяльність людей. 

7. Проблема колективності - соціальна життю має суспільну природу і єство. Через 

самого факту колективного існування індивідів вони впливають один на одного і 

виступають як соціально орієнтовані в своїх діях особи. При цьому вони дотримують-

ся певної соціальної (політичній, правовій, моральній) дисципліни, що є істотним 

чинником суспільного життя. 

Все це, на думку Дюркгейма, складає істинний предмет соціології як науки. Ро-

зробляючи проблеми соціальної теорії і методу, Дюркгейм визнає, що соціологія «вини-

кла з великих філософських доктрин» і майже завжди спирається на який-небудь філо-

софський підхід. Проте, пише Дюркгейм, соціологія давно стала самостійною нау-

кою, має свій предмет і повинна займатися своєю справою. Праці Дюркгейма зіг-

рали помітну роль в становленні і розвитку соціології як самостійної науки. 

Макс Вебер (1864-1920) - німецький мислитель, основоположник розуміючої 

соціології. Свої погляди М. Вебер висловив в таких роботах, як «Протестантська етика і 



дух капіталізму», «Господарство і суспільство», «Об'єктивність соціально-наукового і 

соціально-політичного пізнання», «Критичні дослідження в області логіки наук про 

культуру», «Про деякі категорії розуміючої соціології, «Основні соціологічні поняття » і 

ін. 

З погляду М. Вебера, соціологія повинна вивчати, перш за все, поведінку і соці-

альну діяльність людини або групи людей. Проте, не всякі їх поведінка і діяльність є 

предметами вивчення соціології, а тільки такі які осмислені ними з погляду цілей і 

засобів їх досягнення, є орієнтований на інших суб'єктів, тобто ураховує вплив на 

них своїх дій і їх у відповідь реакцію на це. 

1. Задачі розуміючої соціології: зрозуміти і пояснити 1) за допомогою яких 

осмислених дій люди намагаються здійснити свої прагнення, в якому ступені і із 

яких причин ним це вдавалося або не вдавалося; 2) які зрозумілі соціологу нас-

лідки мали прагнення для «осмислено - співвіднесеної поведінки інших людей». 

2. Проблема цінностей. Цінність, по Веберу, це «установка тієї або іншої істо-

ричної епохи, властиве епосі напрям інтересу». Це трактування цінностей має важ-

ливе значення для реалістичного пояснення свідомості людей, їх соціальної поведін-

ки і діяльності, оскільки вона переносить цінності з області над історичною в історію. 

3. Теорія соціальної дії. Важлива складова даної теорії є концепція ідеальних 

типів. Це якась ідеальна модель того, що корисно людині, що об'єктивно відпові-

дає його інтересам в сучасній йому епосі. В цьому відношенні як ідеальні типи мо-

жуть виступати  моральні, політичні, релігійні і інші цінності і витікаючи їх установки 

поведінки і діяльності людей, правила і норми їх поведінки, а також традиції соці-

ального спілкування. Ідеальні типи Вебера характеризують єство певних суспільних 

станів - станів влади, міжособового спілкування, індивідуальної і групової свідо-

мості і т.д. Через це вони виступають як своєрідні критерії, виходячи з яких, необ-

хідно вносити зміни в духовне, політичне і матеріальне життя людей. Вебер виді-

лив наступні типи соціальної дії: 
 

• Цілераціональна дія - це коли людина ясно уявляє собі ціль дії і засобу її до-

сягнення, а також ураховує можливу реакцію інших людей на свої дії. Критері-

єм раціональності є успіх. 

• Ціннісно-раціональна дія скоюється через свідому віру в етичну або релігійну 

цінність певної поведінки. 

• Афектна дія відбувається через афекти, тобто несвідомі психологічні імпульси і ві-

дчуття. 

• Традиційна дія здійснюється через звичку. 

Вебер виходив з того, що в історичному процесі росте ступінь раціональ-

ності соціальних дій. Втіленням раціональності він рахує правову державу, функціо-
нування якої цілком базується на раціональній взаємодії інтересів громадян, підко-

ренні їх закону, а також загальнозначущим політичним і моральним цінностям. 
Студент повинен зрозуміти, чому сьогодні відбувається відродження на-

вчання Вебера. Річ у тому, що він виказав думки про рішення складних проблем, які 
встали перед нами сьогодні. Його ідея правової держави як раціонального поєднання 

інтересів суб'єктів цивільного суспільства вельми плідна і заслуговує уваги не тільки 
сучасних теоретиків, але і практиків. 

Соціологічні підходи Ф. Тенниса і Г. Зиммеля тісно пов'язані з поглядами М. Ве-
бера, тому студенти самостійно можуть підготувати повідомлення про їх наукову 
творчість. 

Третє питання теми торкається розвитку вітчизняної соціологічної думки. 
Студентам пропонується охарактеризувати роль в національній і світовій соціо-
логії таких мислителів України: 

Г. Сковорода (1722-1794) висунув теорію трьох світів (студентам про-
понується, спираючись на знання по курсу «Основи філософії охарактеризувати їх»). 

Важливим для Г. Сковороди є постійний обіг від абстрактних загальних понять до 
конкретного життя, до природи, релігійних традицій. В цьому йому часто допомагає 



символічне пізнання, яке вимагає безперервного осмислення, аналізу, інтерпретації. 

Самими споживаними символами для Сковороди є зерно (рослина) як втілення люд-
ського щастя, круг (куля) в значенні безупинного руху всякого буття, перлина, захо-

вана в черепашці, в розумінні поради - шукати в самому собі своє заховане єство. Со-
ціальним ідеалом Сковороди є такий лад, в якому всі жителі живуть в співпраці, свобо-

ді, рівності, де закони протистоять тиранії. 

М.И. Туган-Барановский - теоретик легального марксизму, енциклопедично 

освічений мислитель, що створив ряд фундаментальних праць по теорії соціалізму, 

розвитку капіталістичного виробництва і соціально-політичних відносин. В його пра-

цях «Сучасний соціалізм в своєму історичному розвитку», «у пошуках нового світу», 

«Соціалізм як позитивне навчання» і деяких інших міститься глибокий аналіз 

різних соціалістичних і комуністичних навчань, дана їх класифікація. 

Досліджуючи ці навчання, Туган-Барановський виказав думки про позитивні і 

негативні сторони того суспільного пристрою, який міг би існувати на їх основі. 

Так, відкидаючи зайву регламентацію діяльності особи і обмеження її свободи, що ви-

тікало з вчень про державний і комунальний соціалізм, він указує на ряд в цьому на-

вчанні позитивних ідей, що містяться: приватного і групового (кооперативного) підпри-

ємництва; з'єднання крупного і дрібного виробництва; звільнення виробництва від 

надмірної державної опіки; суспільного самоврядування в трудових асоціаціях, общи-

нах, фалангах; розподіли по праці: «від кожного за здібностями, кожної здатності 

по її праці». 

В працях багато кого він намагається дати об'єктивний аналіз капіталістично-

го ладу. Він виступає проти капіталістичної експлуатації людини людиною, оскільки 

вона закріплює соціальну нерівність і антагонізм інтересів. Разом з тим Туган-

Барановський вважає, що капіталізм містить в собі широкі можливості  розвитку. 

Приватна власність на засоби виробництва, вільне підприємництво і здорова конкурен-

ція здатна, на його думку. Постійно спонукати людей до технічного і технологічного 

оновлення виробництва і вдосконалення його організації. Це веде до підвищення ефек-

тивності капіталістичного виробництва і тим самим до розширення можливостей за-

доволення матеріальних і духовних потреб більшості членів суспільства, включаю-

чи трудящі класи. Отже, кінець кінцем, Туган-Барановський виступає за усесто-

ронній розвиток і вдосконалення капіталістичного суспільства і за рішення на йо-

го основі всіх соціальних і політичних проблем життя людей. 

Обґрунтовувавши ці погляди, він піддав критиці положення багато кого маркси-

зму: 

• виразив незгоду з положення про вирішальну роль матеріального виробницт-
ва в житті суспільства, висуваючи на перший план науку і духовну культу-
ру; 

• відкинув розширювальне тлумачення класової боротьби, згідно якому вона 

визначає зміст всіх потреб і інтересів людей, затверджуючи, що «клас» - це 

поняття, застосовне лише у сфері економіки; 

• виказав свою незгоду з виведеннями Маркса про тенденцію зубожіння ро-
бочого класу, доводячи, що рівень життя робочого класу в передових капі-

талістичних країнах неухильно підвищується. 
Студент повинен з'ясувати, що Туган-Барановський не відкидав можливість 

побудови соціалістичного суспільства. Віддаючи перевагу цивілізованому капіталісти-
чному ладу, він був готовий розвивати його риси і в соціалістичному суспільстві, як-
що таке стане реальністю. Він затверджував, що соціалістичне господарство не «ціл-
ком позбавиться стихійних регулюючих сил ринку». Кажучи про можливий розвиток 
соціалістичного способу виробництва, Туган-Барановський перевагу віддавав таким 
напрямам його розвитку: 

• вільної кооперації, так вона ближче до соціалістичного ідеалу і виключає 
класову ворожнечу; 

• розвитку продуктивних артілей. 



Зв'язуючи вчення про соціалістичний шлях розвитку Туган-Барановського з іс-
торичною практикою соціалістичного будівництва, студент може зрозуміти, як 
багато втратила теорія і практика тому, що праці цього мислителя були зраджені за-
буттю і необґрунтованій критиці. 

М. Зібер (1844-1888) - аналізує форми первісного господарства і указує на 
вплив економічних чинників в розвитку соціального життя, а також проводить анало-
гію між нашими братствами і молодіжними організаціями інших народів. 

М. Ковалевський (1851-1916) піддав критиці концепцію марксиста трак-
тування історії, ідею революції як спосіб рішення соціальних проблем. Історію суспі-
льства розуміє як закономірний і природний процес, в якому рівноправну роль грає без-
ліч чинників, проте кожний з них не є визначальним. Це точно також як у функціону-
ванні живого організму визнавати рівну роль чинників багато кого і розглядати їх в 
єдності. В цілому суспільне життя пояснюється їм через «теорію чинників», тобто 
теорію функціонального зв'язку соціальних явищ. 

В книзі «Сучасна соціологія» Ковалевський ратує за затвердження двох напря-
мів, гармонійне об'єднання яких може забезпечити щасливий розвиток суспільства. 
Індивід не може принести в жертву батьківщині, державі, але його діяльність може бу-
ти в теж час злагодженої з діяльністю інших, рівних йому одиниць і співтовариств; їх 
сумісні зусилля повинні бути направлений на забезпечення суспільного блага. 

Н. Костомаров - розвинув концепцію українського суспільства, народу, нації, 
держави, замість провідних одиниць і общин. 

Б. Кистяковский (1868-1920) - прийшов до висновку, що перенесення природ-
но-наукового мислення в соціологію не дає можливості пізнати особливості соціаль-
ного миру. Разом з тим, реальність, яку вивчає соціологія, це не тільки економічні ві-
дносини, а і дії людей, обумовлені соціальною дійсністю і її культурними формами. 
Звернення до реальності в такому аспекті - це умова отримання соціологією статусу 
самостійної науки і її остаточного відділення від природознавства, так само від еко-
номіки, філософії і інших соціально-гуманітарних наук. 

М. Грушевський (1866-1934) - використовує історико-соціологічний метод в 
дослідженні стародавньої історії, тісно зв'язуючи його досягнення з сучасністю. В 1924 
р. в Київському інституті марксизму-ленінізму, завдяки М.Грушевському, відкриваєть-
ся на кафедрі історії України секція методології і соціології. Під впливом М. Грушев-
ського в Україні була створена «Асоціація культурно-історичного досвіду», яка за 
1926-1927 р.р. провела 24 засідання, на яких був обговорено 51 доклад в руслі соціо-
логічного методу. Одна з основних соціологічних робіт М.Грушевського «Початку 
громадянства. Генетична соціологія». 

В четвертому питанні необхідно підкреслити, що на початку XX в. починає 
виявлятися специфіка національних шкіл в соціології, пов'язана з особливостя-
ми їх формування. Так, у Франції соціологія відгалужується від історико-філософської 
традиції, в Німеччині - від філософсько-економічної, в Італії соціологія «визріла» в 
лоні політичних наук, у Великобританії управлінських. Американський етап (30-е - по-
чаток 50-х) в розвитку соціології визначається переміщенням «географічного» 
центру соціологічних досліджень з Європи в США. Це було зв'язано. Перш за все. З 
подіями, що передували Другій світовій війні і що викликали масову еміграцію вид-
них учених спочатку з Радянського Союзу, а потім із Західної Європи. Змістовно 
цей період характеризується масовим розвитком і вдосконаленням емпіричних 
досліджень і розробкою нових методів вивчення соціальних явищ. Тому студентам 
пропонується висловлювати цей матеріал, характеризуючи розвиток соціологічної ду-
мки по напрямах. 

Неопозитивізм припускає реалізацію наступних принципів: 

• соціальні явища підкоряються законам, загальним для всієї дійсності - при-
родній і культурно-історичній; 

• методи соціального дослідження повинні бути такими ж строгими, точними і 
об'єктивними, як методи природознавства; 



• суб'єктивні аспекти людської поведінки (мотиви, ціннісні орієнтації і ін.) 
можна досліджувати тільки через їх відкритий вияв; 

• істинність наукових понять і тверджень повинна встановлюватися на ос-
нові емпіричних процедур; 

• всі соціальні явища і повинні бути описаний і виразимий кількісно; 

• соціологія як наука повинна бути вільний від ціннісних думок і зв'язку з іде-
ологією. 

В рамках неопозитивізму (П. Лазарсфельд) були сформульовані основні вимоги до про-
ведення соціологічного дослідження, які можна вважати нормами соціологічної куль-
тури: 

• відбір понять і їх точна інтерпретація; 

• формулювання гіпотез; 

• опис методів дослідження: 

• опис даних і результатів дослідження; 

• аргументування висновків; 

• запрошення до дискусії по досліджуваній темі. 

На передній план виступають наступні неопозитивістські положення: 

• найадекватнішою формою виразу соціологічної інформації є мова матема-

тики; 

• ґрунтуючись на методологічній єдності наук, соціологія повинна викорис-
товувати нові логіко-методологічні засоби для аналізу даних; 

• соціологія - етично нейтральна сфера соціальних досліджень. 
Структурно-функціональний аналіз Т. Парсонса. Поняття структурно-

функціонального аналізу вживається в двох значеннях: 1) як об'єднуюча назва школи в 
соціології, яку заснував Т. Парсонс (1902-1979); 2) як метод дослідження, по якому змі-
ни елемента системи повинні розглядатися із змінами всієї системи. Студенту реко-
мендується зосередити увагу в даному питанні на концептуально-теоретичних погля-
дах Т. Парсонса. 

Головною спонукальною причиною всіх наукових зусиль Парсонса була спроба 
знайти і сформулювати принципи такої системи, яка була б гранично абстрактною і 
настільки загальною, що вона ніколи б не змогла застаріти. Тому ключ до всієї концеп-
ції Парсонса - категорія рівноваги - суспільство, по Парсонсу, може існувати і самозбе-
рігатися тільки в рівновазі. Порушення рівноваги означає дестабілізацію або загибель 
соціальної системи. Звідси основна задача соціології - дати рекомендації по стабіліза-
ції суспільства, тобто по підтримці рівноваги. Жодна соціальна система, будь то 

суспільство в цілому, якась виробнича одиниця або окремий індивід, не можуть 
вижити, якщо не розв'язані її основні проблеми: 

• пристосування до навколишнього середовища (пристосовування); 

• формулювання цілей і мобілізація ресурсів для їх досягнення (цілеполо-

гання); 

• підтримка внутрішньої єдності і впорядкованості, припинення можливих ві-

дхилень (інтеграція); 

• забезпечення внутрішньої стабільності, рівноваги, самототожності системи 

(латентність - підтримка зразка). 

На рівні суспільства в цілому функцію пристосовування виконує економіки, фу-

нкцію ціліполагання - політика, функцію інтеграції - право і культура, латентну функ-

цію - інститути соціалізації. 

Розвиток суспільства носить, по Парсонсу, еволюційний характер і описуєть-

ся за допомогою категорій диференціації (неминуче виникаючої і прогресивно нарос-

таючої неоднорідності усередині системи) і інтеграції (зростанню цілісності системи 

завдяки появі і зміцненню нових взаємодоповнюючих зв'язків і координації між части-

нами). 

Парсонс розрізняє три типи суспільства: 



• примітивний, в якому диференціація виразимо трохи; 

• проміжний, пов'язаний з появою писемності, соціального розшарування, 

виділення культури в самостійну область людської діяльності; 

• сучасний, характерною межею якого є відділення правової системи від 
релігійної, формування адміністративної бюрократії, ринкової економіки і 

демократичної виборчої системи. 
Соціологія конфлікту (До. Міллс, Л. Козер, Р. Дарендорф) бачать в конфлікті 

природну і прогнозовану складову соціального організму. На думку Козера, соціальний 
конфлікт - найважливіший елемент соціальної взаємодії, кожне суспільство, хоча б по-

тенційно, містить конфлікт. Як основні функції соціального конфлікту виділяються: 

• інтеграція соціальної структури; 

• збереження солідарності усередині груп; 

• зміцнення міжлюдських відносин; 

• управління соціальними змінами. 
Німецький соціолог Р. Дарендорф потрактує суспільство як будь-який вид соці-

ального зв'язку, від найвужчої (контактна група) до найширшої (людство в цілому). Ос-
нову взаємодій в системі «індивід-суспільство складають норми, які задають ролеву 

поведінку. Нерівність ролей, породжуване соціальною нерівністю, веде до конфлі-
кту. Способом вирішення соціального конфлікту не можуть бути ні його ігнорування, 

ні придушення. Конфлікт взагалі не можна «дозволити», на нього можна тільки 
впливати, його можна регулювати за допомогою переговорів, посередництва, арбітра-

жу і т.д. 
Феноменологічна школа (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукманн) виходить з того, що 

сприйняття миру і конкретних фактів залежить від того, як людина інтерпретує, 
визначає для себе ті або інші події. Спосіб тлумачення ситуації, визначення того, що 

можливе, допустимо, а що абсолютно виключено, залежить від системи цінностей 
індивіда, яку він засвоїв в процесі соціалізації, від його життєвого досвіду. 

Австрійський соціолог А. Шюц (1899-1959) підкреслює, що різниця цін-
нісних і смислових значень обумовлена специфікою соціалізації і залежить від 
приналежності індивіда до тієї або іншої культури, соціального шара, професійної гру-
пи. Головна задача соціології, на думку А. Шюца, зрозуміти процес зіткнення об'єктив-
ності соціальних явищ на основі суб'єктивного досвіду індивідів. Соціолог, створюю-
чи теоретичну модель життєвого миру, повинен дотримуватися наступних правил: 

• Постулат релевантності (показності). Модель соціального миру повинна 
ураховувати тільки ті моменти, які фіксують типові зв'язки і відносини дос-
ліджуваного предмету, залишаючи без уваги «надмірний» зміст, який не 
пов'язаний безпосередньо з проблемою, що вивчається. 

• Постулат адекватності. Соціологічна модель і в ній знання, що міс-
тяться, мотиви, плани, дії повинні бути збудований так, щоб з погляду 
здорового глузду вони теж сприймалися як «розумні і зрозумілі». 

• Постулат логічної послідовності. Поняття, якими користується соціологі-
чна наука, слід погоджувати один з одним, і засновані на них вислови не по-
винні суперечити один одному. 

• Постулат узгодження. Соціолог не винаходить мир наново, він будує свою 
пояснювальну модель так, щоб її можна було емпірично перевірити. 

Феноменологічна соціологія вперше розглядає повсякденність як основу і не-
обхідну передумову дослідження в соціальних науках т як тему, предмет цього дослі-
дження. 

Символічний інтеракціонізм. Його засновник американський соціолог і пси-
холог Дж. Мід (1863-1931) намагався створити спеціальну теорію людської еволюції. 
Для цього необхідно вирішити питання: що відрізняє людину від тварин і що робить 
його особою? Відповідаючи на це питання, Мід указує, що специфіка людини визна-
чається відсутністю у нього розвинутої системи інстинктів як основних регулято-



рів поведінки. Тому людина володіє здатністю винаходити і застосовувати сим-
воли, що є основою свідомого пристосування до навколишнього середовища, свідо-
мого спостереження і самоспостереження. 

Головна характеристика людської дії, по Міду, - використовування символів. 
Мід розрізняє два ступені соціальної дії: 

• Спілкування за допомогою жестів - скорочена, згорнута схема дії, коли 
по окремому жесту (руху) можна відновити дію в цілому. 

• Символічно опосередкована взаємодія, тобто взаємодія за допомогою мо-
ви. 

Часто виникають ситуації нерозуміння або помилкового розуміння, що приво-
дить до порушення взаємодії. Ці порушення (спотворення) можуть бути виправлений 
за допомогою метакоммунікацій, тобто такого спілкування, в процесі якого парт-
нери порівнюють значення ними понять, що вживаються, і виробляють загальну систе-
му значень. Звідси витікає, що 

• людина здійснює діяльність відносно об'єктів на підставі тих значень, які 
він їм прийде; 

• самі значення є продукт соціальної взаємодії; 

• значення виникають і змінюються за допомогою їх інтерпретації, перевиз-
начення. 

Суспільство, по Міду, - це сума осіб, з якими індивід підтримує відносини 
взаємодії і чиї позиції, чиє відношення є для нього основою саморозуміння і плануван-
ня власних вчинків. Виникнення суспільства пояснюється фізіологічними причинами 
необхідністю задоволення певних потреб, перш за все потреб в живленні і продов-
женні життя. Але навіть в задоволенні фізіологічних потреб індивід «зав'язаний» на ін-
ших людей. 

Описуючи ідеальне суспільство, Мід характеризує його загальністю норм і залу-
ченою в процес комунікації всього людства. Передумови виникнення ідеального су-
спільства він бачить в розширенні мирохозяйственних зв'язків, політичних союзах 
держав, універсалізації релігій. Мід підкреслює конструктивну роль соціальних 
конфліктів, у тому числі конфлікту між працею і капіталом: в ході цього конфлікту 
подає голос пригноблюване, позбавлене слова, ще не прив'язаний суспільством і за 
своє визнання клас, що бореться. Таким чином, розширяється круг соціальних суб'єк-
тів, залучених в комунікацію, і результатом цього нового діалогу може стати реоргані-
зація суспільства. 

Теорія дії. Автором теорії дії (або теорії обміну) є американський дослідник 
Дж. Хоманс (1910-1989), який бачить задачу емпіричної соціології в описі і поясненні 
зв'язку між явищами. Перший крок - це опис. Воно можливе завдяки спостереженню, 
точніше, завдяки узагальненню спостережуваних зв'язків і відносин. Такі узагальнення, 
вказуючи на передбачувані закономірності, називають гіпотезами. Другий крок - пояс-
нення. Щоб пояснити емпіричні закономірності, потрібна теорія. І Хоманс дово-
дить, що в соціології, кінець кінцем, можливий тільки один тип пояснення - психо-
логічний. Тому, центральною категорією його соціології є категорія соціальної дії. 
Зрозуміти закономірності соціальної дії, - значить, вирішити головну задачу соціології. 

• Соціальна дія, по Хомансу, - це процес обміну, який будується за принци-
пом раціональності: його учасники прагнуть отримати найбільшу вигоду і 
мінімізувати витрати. Для пояснення механізму соціальної дії Хоманс ви-
користовує п'ять основних гіпотез: 

• Гіпотеза успіху - якщо при здійсненні певної дії людина одержує наго-
роду, він прагне цю дію повторити. Відповідно, дії, які не винагороджу-
ються, не мають тенденції до повторення. 

• Гіпотеза стимулу ґрунтується на тому, що діяльність людини розверта-
ється не в порожньому просторі, а в конкретних ситуаціях. Характеристики 
ситуації: обстановку, час, тобто «супутні обставини» Хоманс називає стиму-



лами. Значення гіпотези стимулу – якщо в певній ситуації певна дія була 
успішною, то в майбутньому в схожій ситуації, в аналогічній обстановці 
людина поводитиметься схожим чином. Гіпотеза стимулу заснована на зда-
тності людини до узагальнення (генералізує), що означає: одного разу за-
своєна поведінка застосовується в схожих ситуаціях. 

• Гіпотеза цінності - не всі нагороди, не всі результати дії мають для люди-
ни однакове значення. Чим цінніше винагорода, тим вище вірогідність від-
повідної дії. 

• Гіпотеза голодування - насичення: людина потребує заохоченнях і 
нагородах, проте чим частіше він в недавньому минулому одержував пе-
вні винагороди, тим швидше у нього розвивається звикання до них (наси-
чення) і тим менш цінним буде для нього кожна подальша така винагорода. 

• Гіпотеза фрустрації - агресії - спроба згладити холодну раціональність і 
обачність перших чотирьох положень. Віддається дань ролі емоцій в люд-
ській дії: якщо особа не одержує нагороди в результаті своєї дії, вона обу-
рюється, обурюється, і в стані обурення цінністю для неї стає сама агресивна 
поведінка. 

Підводячи підсумки обговорюваному питанню, слід зазначити, що характерні 
риси розвитку західної соціології другої половини XX століття це: 

1. відсутність пануючої теорії; 
2. пошук нової синтетичної соціологічної парадигми; 
3. неоконсервативна орієнтація більшості течій; 
4. безпосередній зв'язок з політикою. 

Література до теми: 
Соціологія, посібник для студентів вищих навчальних закладів за редакцією В.Г. Городяненка. К., 
"Академія", 1990. 
Социология: наука об обществе, учебное пособие под редакцией В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. 
Харьков, 1996. 
Якуба Е.А. Социология, учебное пособие для студентов. Константа. Харьков, 1996. 
Соціологія: короткий енциклопедичний словник. К., Український центр духовної культури, 1996. 
Захарченко М.В., Погорілий O.I. Історія соціології (від античності до початку XX ст.), К.,1993. 
Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы, СПБ, 1992. 
Піча В.М., Чернмш Н.Й., КондратикЛ.Й. З історії української соціологічної думки. Львів, 1995. 
Современная американская социология, под редакцией В.И. Добренькова. М., 1994. 

Питання для самоконтролю: 

1. Порівняйте рішення проблем рівноваги, гармонії і стабільності в суспільстві, а 
також проблеми розпаду суспільства в соціології О. Конта І Р. Спенсера. 

2. Охарактеризуйте суть розуміючої соціології М. Вебера, його вчення про цінності, 
ідеальні типи і типи соціальної дії. 

3. Які етапи в розвитку західної філософії можна виділити? Чим характеризується ко-
жний з них? 

4. Які основні способи пояснення соціальних явищ існують в соціології? 
5. Що об'єднує класичний позитивізм і неопозитивізм? В чому їх відмінності? 
6. В чому, по Дарендорфу, полягає позитивна роль конфліктів? 
7. Поясніть, чому феноменологія і символічна інтеракціонізм відносяться до однієї со-

ціологічної традиції? 
8. Які положення лежать в основі пояснювальної моделі теорії дії Хоманса і чому? 

Теми рефератів: 
1. О. Конт - основоположник позитивістської соціології. 
2. Концепція соціального еволюціонізму Р. Спенсера. 
3. Суперечність соціального буття в творчості Г.С. Сковороди. 
4. Суспільно-політична концепція Н. Костомарова. 
5. Концепція зигзагоподібності І. Франко. 
6. Б.О. Кистяковский - життєвий шлях і соціальні погляди. 
7. Вклад М.И. Туган-Барановського в соціологію. 



 

 

 

Запитання. Завдання 

1. Які, на вашу думку, питання можна вирішити за допомогою аналізу докумен-
тів? 

2. Охарактеризуйте види документів та принципи, що використовують у проце-
сі їх дослідження? 

3. В яких випадках доцільне застосування конвент-аналізу? 

4. Місце, роль соціологічних досліджень у вивченні соціальної реальності? 

5. Яке місце посідає програма соціологічного дослідження, його підготовці, ор-
ганізації і та проведенні? 

 

Теми рефератів: 

1. Соціологічне дослідження: поняття, функції види. 

2. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень. 

3. Проблема вірогідності документальної інформації та шляхи її вирішення. 

4. Проблема надійності даних опитування та шляхи її вирішення. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 2: Суспільство як соціальна система. Соціальна структура 

та соціальна стратифікація. 
Актуальність теми: Проблема соціальної структури суспільства - одна з центральних в 
соціології. Не випадково в цілому ряді виданих на заході наукових праць і навчальних посібників соціоло-
гія визначається як наука про соціальну структуру суспільства, соціальних групах і їх впливі на поведінку 
людей. Є, зрозуміло, і інші тлумачення предмету соціології. Але у всіх випадках проблемі соціальної 
структури суспільства відводиться видне місце. Це ж можна сказати і про вітчизняну соціологічну літера-
туру. 

План заняття. 
1. Соціальна структура суспільства і її елементи. 

2. Соціальні відносини і типи соціальних структур. 

3. Соціальні групи. 

4. Проблема цивільного суспільства. 

5. Актуальні проблеми розвитку соціальної структури сучасного суспільс-

тва. 

 
Методичні поради студенту: 

При розгляді першого питання необхідно виходити з того, що будь-яке суспіль-
ство є не як щось однорідне і монолітне, а як внутрішньо розчленоване на різні соціальні 
групи, шари і національні спільності. Всі вони знаходяться між собою в стані об'єкти-
вно обумовлених зв'язків і відносин - соціально-економічних, політичних, духовних. 
Тільки в рамках цих зв'язків і відносин вони і можуть існувати, проявляти себе в суспі-
льстві. Стійкий зв'язок цих елементів в соціальній системі і є соціальною структу-
рою. 

Поняття соціальної структури в суспільстві звичайно вживається в наступ-
них основних значеннях: 



• В широкому значенні соціальна структура - це будова суспільства в цілому, 
система зв'язків між всіма його основними елементами. 

• У вузькому значенні термін «соціальна структура суспільства» частіше за все 
застосовується до соціально-класових і соціально груповим суспільством. 

В основі розвитку соціальної структури суспільства лежать: 

• Суспільний розподіл праці, яке обумовлює появу і існування таких соціальних 
груп, як класи. Професійні групи, а також великі групи, що складаються з людей 
міста і села, представників розумової і фізичної праці. 

• Відносини власності на засоби виробництва, які економічно закріплюють цю 
внутрішню розчленовану суспільства і усередині нього соціальну структуру, що 
складається. 

Далі необхідно підкреслити, що в соціології існує велика кількість концеп-
цій соціальної структури суспільства. Студентам пропонується охарактеризувати на-
ступні з них: 

• Соціологія марксиста - соціально-класова структура є взаємодією трьох основ-
них елементів: класів, суспільних прошарків і соціальних груп. 

• Ленінське визначення класів - «Класами  називаються великі групи людей, 
що розрізняється по їх місцю в історично певній системі суспільного виробництва, 
по їх відношенню (переважно закріпленому і оформленому в законах) до засобів 
виробництва, по їх ролі в суспільній організації праці, а, отже, за способами отри-
мання і розмірам тієї частки суспільного багатства, яку вони розташовують. Класи 
- такі групи людей, з яких одна може собі привласнювати працю іншій, завдяки від-
мінності їх місця в певному устрої суспільного господарства» (робота В.И. Ленина 
«Великий почин». - Соч. Т. 39. З. 15). 

 Теорія соціальної стратифікація - поняття «клас» замінюється поняттям «стра-

та» - шар (від лат. stratym шар). Страта реальна, емпірично фіксується спільність, 

об'єднуюча людей на якихось загальних позиціях або має загальну справу, яка 

приводить до конструювання даної спільності в соціальній структурі суспільства і 

зіставленню іншим соціальним суспільством. В основі теорій стратифікації лежать 
об'єднання людей в групи і зіставлення їх іншим по статусних ознаках: владним, 

майновим, професійним, освітнім і т.д. Пропонуються різні критерії стратифікації. 

Наприклад, Р. Дарендорф запропонував в основу соціальної стратифікації поклас-

ти політичне поняття «авторитет», на основі чого ділить все сучасне суспільство на 

керованих і управляючих. Л. Уолнер на основі суб'єктивних самооцінок людей 

щодо їх соціальної позиції по чотирьох параметрах: дохід професійний престиж, 

освіта, етнічна приналежність - виділив в правлячих соціальних групах: вищу, 

вищу проміжну, середньо - проміжну, проміжно-вищу, проміжно-проміжну. Б. Бар-

бер провів стратифікацію суспільства по шести показниках: 1) престиж, профе-

сія, влада, могутність; 2) дохід або багатство; 3) освіта або знання; 4) релігійна 

або ритуальна чистота; 5) положення родичів; 6) етнічна приналежність. А. Ту-

рєн вважає, що в сучасному суспільстві соціальна стратифікація відбувається не 

по відношенню до власності, престижу, влади, етносу, а по доступу до інформації. 

Пануюче положення займають ті люди, які мають доступ до найбільшої кількості 

інформації. 

• Теорія соціальної мобільності, або соціального пересування. Соціальна мобі-
льність - це зміна індивідом або групою соціального статусу, місця, займаного 
в соціальній структурі суспільства. Термін «соціальна мобільність» був введений 
в соціологію П. Сорокіним, який розглядав соціальну мобільність як будь-яку 
зміну соціального положення, а не тільки перехід осіб і сімей з однієї соціаль-
ної групи в іншу. Згідно поглядам П. Сорокіна, мобільність означає переміщення 
по соціальним сходам в двох напрямах: 1) вертикальному - рух вгору і вниз; 2) 
горизонтальному - пересування на одному і тому ж соціальному рівні. 



Студентам пропонується на основі рекомендованої літератури підготувати 
до семінарського заняття повідомлення по даній проблематиці. 

В цьому ж питанні необхідно дати характеристику наступним основним еле-
ментам соціальної структури: 

- класам; 
- жителям міста і села; 
- представникам розумової і фізичної праці; станам; 

- соціально-демографічним групам (молодь, жінки і чоловіки, старше поко-
ління); 

- національним суспільством. 
Студентам пропонується показати неоднорідність елементів соціальної стру-

ктури і їх розподіл на окремі шари і групи, що предстають як самостійні елемен-
ти соціальної структури з властивими їм інтересами, які вони реалізують у взаємодії з 
іншими суб'єктами. 

При обговоренні другого питання студентам необхідно дати характеристику ти-
пів соціальних структур, спираючись на знання по історії розвитку суспільства по про-
понованій схемі: 

• Рабовласницьке суспільство - класи рабів і рабовласники, ремісники, торговці, 
землевласники, вільні селяни представники розумової діяльності - учені, філософи, 
поети, жерці, вчителі, лікарі і т.д. 

• Феодальне суспільство - класи феодалів і селян, стани і різні групи інтеліген-
ції. 

• Капіталістичне суспільство - різні групи буржуазії, середній клас, робітники. 

• Соціалістичне суспільство - робочий клас, кооперативне селянство, інтелігенція, 
що збереглися в деяких країнах (Польща, Китай) шари приватних підприємців, а 
також демографічні і професійні групи і національні спільності. 

В третьому питанні обговорюється проблема про складність соціальної струк-
тури всякого суспільства, яке крім класів, станів, інтелігенції включає такі демографічні 
групи, як молодь і жінки, прагнучі поліпшити своє положення в суспільстві, повніше 
реалізувати свої інтереси. Таким чином, в соціальній структурі суспільства виділяються 
великі і малі соціальні групи. Перша - класи, стани, професійні, демографічні, а та-
кож національні спільності. Друга - політичні партії, профспілкові і молодіжні 
організації, наукові суспільства, клуби по інтересах, групи друзів. Задача обговорення 
другого питання - характеристика другої групи об'єднань соціальної структури суспіль-
ства. Студент повинен уміти показати різницю між формальними і неформальними 
організаціями. Формальні організації діють частіше за все на основі прийнятих ни-
ми статутів і програм, мають свої постійно діючі координуючі і керівні органи. В нефо-
рмальних організаціях все це відсутнє, і їх дії в основному здійснюються на основі 
особистих контактів, шляхом організації зборів, конференцій, мітингів, масових рухів. 

Спираючись на розвиток західної соціології в даному питанні необхідно охарак-
теризувати функціональні групи, що об'єднуються залежно від виконуваних ними 
функцій і соціальних ролей. Це професійні групи, зайняті у сфері політичної, економі-
чної і духовної діяльності, групи людей різної кваліфікації, групи, що займають різне 
соціальне положення, а також соціально-демографічні групи. 

Важливе місце в соціальній структурі суспільства займають малі групи, що 
утворюються на основі появи постійних і тісних контактів між декількома людьми 
або ж унаслідок розпаду якої-небудь великої соціальної групи. Малу групу може 
складати група друзів, знайомих, або група людей, зв'язаних професійними інтереса-
ми. Такі групи грають велику роль у формуванні ціннісних орієнтації, у визначенні 
спрямованості поведінки і діяльності їх представників. 

Студентам пропонується ознайомитися з висновками по вивченню малих груп 
американських соціологів Ч. Кулі, Е.Мейо, Дж. Хоманса російського педагога A.C. 
Макаренко. 



Проблеми соціальної структури і соціальної мобільності тісно пов'язані з про-
блемою цивільного суспільства, яка і розглядається в четвертому питанні семі-
нарського заняття. Ця проблема була поставлена європейськими мислителями XVIII 
століття, а пізніше глибоко розглянута Гегелем. Студентам пропонується розглянути 
гегелівську концепцію цивільного суспільства по наступному плану: 

1. Цивільне суспільство - система суспільних відносин, що спираються на 
приватну власність і право. 

2. Людина і громадянин носій відносин приватної власності, цивільних прав і 
свобод. 

3. Основні елементи цивільного суспільства: 1) системи соціальних потреб і 
їх суб'єктів; 2) відправлення правосуддя; 3) поліція і корпорації, що до-
биваються практичного здійснення законів і актів правосуддя. 

4. Цивільне суспільство реалізує інтереси особи, кожна з яких рівна перед 
законом, а також інтереси основних, на думку Гегеля, станів фабрикан-
тів, ремісників, торговців; так званого загального стану - урядовців. 

Пропонуємо розглянути також концепцію марксиста цивільного суспільства, 
спираючись на наступні висновки К. Маркса: 

1. Цивільне суспільство область суспільних відносин, яка складає основний 
зміст історичного процесу. 

2. «Анатомію цивільного суспільства слід шукати в політичній економії» - 
це означає, що, за логікою марксизму, основоположною сферою життя 
суспільства є сфера соціально-економічних відносин людей, яка якраз і 
складає основну ланку розвитку цивільного суспільства. 

З урахуванням того, що залишено нам попередніми мислителями в області теорії 
даного питання, спираючись на сучасні реалії і нинішній стан розробки даної проблеми, 
студент повинен розуміти цивільне суспільство як взаємодію віх в суспільстві ве-
ликих і малих соціальних груп, що є, у тому числі класів і становлячи їх соціальних 
груп, професійних і демографічних груп, а також національних суспільств. Необхідно 
уміти розкрити зміст цього визначення, спираючись на наступні положення: 

• Економічна основа цивільного суспільства – відносини власності, як приват-
ній, так і корпоративній, акціонерній, колективній, державній. 

• Цивільне суспільство - це суспільство, в якому кожний громадянин міг би 
вільно і творчо проявити себе, задовольнити свої потреби відповідно до тієї 
користі, яку він приносить суспільству і іншим людям. 

• Цивільне суспільство - це суспільство, в якому будь-яка людина повинна 
бути всесторонньо захищений діючими законами і правоохоронними орга-
нами в реалізації своїх прав. 

• Цивільне суспільство - це суспільство, в якому держава служить людям, 
захищаючи їх цивільні права і свободи. 

• Цивільне суспільство - це суспільство, в якому кожний громадянин по-
винен виконувати свої обов'язки перед іншими громадянами близькими і 
далекими, державою і суспільством. 

Студентам пропонується, спираючись на знання Основного закону України, 
вчення про правову державу, подумати, чи є українське суспільство цивільним. 

Розглядаючи п'яте питання - питання про актуальні проблеми розвитку соціа-
льної структури сучасного суспільства, основну увагу необхідно зосередити на поста-
новці цієї проблеми стосовно розвитку соціальної структури України. 

До недавнього часу соціальний склад СРСР і всіх вхідних в нього республік 
був представлений головним чином робочим класом, селянством і нтелігенцією. У 
всіх республіках робочий клас складав більшість населення. Другою за чисельністю 
соціальною групою була інтелігенція і група службовців. 

В сучасному суспільстві з'являються нові соціальні групи, що додають суспільст-
ву динамізм, хоча напрями їх соціальної активності іноді розходяться з інтересами ін-
ших соціальних груп і суспільства. 



З числа нових соціальних груп слід зазначити нові категорії кооператорів, фе-
рмерів і представників індивідуальної трудової діяльності в містах і сільській місцевос-
ті. Перш за все, слід згадати підприємців, зайнятих у сфері промислового, більше фі-
нансового і посередницького бізнесу, а також власників спільних підприємств. Ці со-
ціальні групи нині активно діють в Україні. Процеси, що йдуть, роздержавлення вла-
сності і її приватизації умножають кількість колективних і приватних власників, як-
найбільше в області торгівлі, послуг і посередницької діяльності. 

Все це істотно міняє соціальну структуру сучасного українського суспільства і 
активізує процеси соціальної мобільності населення. Правда, поки що названі нові соці-
альні групи суспільства нечисленні і вплив їх на розвиток вітчизняної економіки слабе. 
Малий внесок наших бізнесменів у вітчизняну економіку. Те ж можна сказати і про 
фермерів. Проте, нові форми господарської і підприємницької діяльності розвивають-
ся. А це приводить до зростання чисельності відповідних соціальних груп і, отже, до 
подальшої зміни соціальної структури суспільства. 

На закінчення обговорення даного питання студентам пропонується охарак-
теризувати основні тенденції в розвитку соціальної структури сучасного суспільс-
тва: 

1. Активний процес соціальної диференціації суспільства, поява нових соціаль-
них груп і верств населення. 

2. У всьому світі інтеграції, що йдуть, в економіці, що неминуче позначається і 
на соціальній структурі суспільства. 

Для реалізації цього завдання студент повинен уміти правильно використову-
вати знання про соціальну політику держави, придбані по ходу вивчення інших соціа-
льно-економічних дисциплін. 
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Виноградский В.Г. Крестьянское сообщество сегодня // Социс. 1996. №6. 

Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социологические исследования. 1991. №5. 

Город и горожане. - М.: РАН, 1991. 

Комаров М.С. Социальная стратификация и социальная структура // Социологические исследования. 

1992. №7. 

Ленин В.И. Государство и революция // Поли. Собр. Соч. Т. 26. 

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 13. 

Сорокин U.A. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация.  

Общество М.: Изд. полит, лит., 1991. 

Якуба Е. Социальная структура общества, ее элементы. //Современное общество. 1994.№ 3. 

Питання для самоконтролю: 
1. Розкрійте зміст поняття «соціальна структура суспільства». 
2. Що означає поняття «соціальні відносини» у вузькому і широкому значенні? 
3. Охарактеризуйте основні типи соціальних структур, що історично склалися. 
4. Що таке соціальна стратифікація і соціальна мобільність? 
5. Дайте характеристику основних ознак цивільного суспільства. 
6. Вкажіть на найхарактерніші ознаки розвитку соціальної структури сучасного 

суспільства. 

Теми рефератів: 
1. Теорія соціальної мобільності П. Сорокина. 

2. Теорія марксиста класів. 

3. Маргінальність і особливості її вияву  в перехідних суспільствах (на прикладі посттоталітарного сус-

пільства). 

 

Тема 3: Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних від-

носин. 
Актуальність теми:  Проблема конфлікту - одна з актуальних в соціології. Вона охоп-
лює широкий круг питань, серед яких визначення поняття конфлікт, його природа як суспільного явища, 



причин виникнення, можливостей вирішення конфлікту, а також типологія, класифікація конфліктів, 
виявлення їх ролі в суспільному житті і т.д. 

 

План заняття: 

1. Конфлікт і різні підходи до його вивчення 

2. Функції і класифікація соціальних конфліктів.  

3. Механізм соціального конфлікту. 

4. Управління конфліктом. 

5. Соціальні конфлікти в сучасній Україні. 

 
Методичні поради студенту: 

Студент повинен знати, що загострені суперечності породжують відкриті 

або закриті конфлікти, якщо вони глибоко переживаються людьми, усвідомлюються 

як несумісність їх інтересів. Суперечності пронизують всі сфери суспільства: еко-

номічну, політичну, соціальну, духовну. Одночасне загострення всіх названих ви-

дів суперечностей створює зони кризи. Виявом кризи суспільства служить різкий 

підйом соціальної напруженості, яка нерідко переростає в конфлікт. 

Соціологи марксистом немарксистської орієнтації відзначають, що конфлікт є 

тимчасовий стан суспільства, яке можна подолати раціональними засобами. Більшість 

соціологів схильні вважати, що існування суспільства без конфліктів неможливе. Бо 

конфлікт - невід'ємна частина буття, джерело в суспільстві змін, що відбуваються. Кон-

флікт робить соціальні відносини мобільнішими. Під впливом конфліктів суспільство 

може перетворюватися. Чим сильніше конфлікт, тим помітніше його вплив на перебіг 

соціальних процесів і темпи їх здійснення. 

Витоки дослідження проблеми конфлікту сходять до глибокої старовини. Ще 

китайські філософи в VII-VI ст. до н.е. бачили джерело розвитку природи і суспільства 

в боротьбі протилежностей. Мислителі Стародавньої Греції створили навчання проти-

лежностях і їх ролі у виникненні речей. 

Велика увага дослідженню конфліктів уділяв італійський мислитель, державний 

діяч Н. Макіавеллі. В роботах, присвячених римській історії, він розглядав конф-

лікти різного рівня і відзначав їх позитивну роль в суспільному розвитку. 

Як соціальне явище конфлікт був вперше розглянутий А. Смітом. Він писав, 

що в основі конфлікту лежить розподіл суспільства на класи і економічне суперництво 

між ними. Суперечності розглядалися їм як рушійні сили розвитку суспільства. 

Великий внесок в осмислення конфліктів вніс Гегель. Одну з причин конфлі-

ктів він бачив в соціальній поляризації між накопиченням багатства «в руках небага-

тьох» і страхітливою бідністю. 

Вже в минулому столітті мислителі багато кого виходили з того, що конфлікт - 

це реальність, неминуче явище в історії людського суспільства і стимул оціаль-
ного розвитку. Цих поглядів дотримувалися німецький соціолог М. Вебер, австрійсь-
кий соціолог Л. Гумплович і ін. З позицій історичного матеріалізму розглядали конф-
лікт К. Маркс і Ф. Енгельс, що прочитали, що конфлікти породжуються соціаль-
ною (майновим) нерівністю і виявляються в класовій боротьбі. Саме класова бороть-
ба не тільки неминуча, але і необхідна для виявлення і вирішення протиріч капіталісти-
чного ладу. 
Критики марксизму затверджують, що проблема конфлікту в марксизмі не отримала 
усестороннього обґрунтовування, оскільки конфлікти розглядалися цим навчанням 
тільки як зіткнення між класами антагоністів. До того ж в марксистом концепції абсолю-
тизувалися економічні відносини, що вважалися головною причиною конфлікту між 
класами і іншими соціальними групами. 

Були і інші пояснення конфлікту. Так, німецький соціолог Г. Зиммель визначав 
конфлікт не тільки як одну з форм розбіжностей, але і як соціалізуючу силу, здатну об'єд-
нати противоборні взаємозв'язані сторони. Він вважав. Що «конфлікт очищає повітря». 



Найширший розвиток теорія конфлікту отримала в XX столітті. Студентам 
пропонується охарактеризувати наступні моделі 

• Безконфліктна модель суспільства. Представники функціонального аналізу 
конфліктам відводили негативну роль. Вони дотримуються рівноважної, безкон-
фліктної моделі суспільства. Згідно поглядам прихильників цього напряму сус-
пільство є системою, життєдіяльність і єдність якої забезпечуються завдяки фу-
нкціональній взаємодії її складових елементів, таких, як держава, політичні пар-
тії, Промислові об'єднання, профспілки, церква, сім'я і т.д. Вирішальний засіб, 
що забезпечує, на їх думку, соціальна єдність - це наявність у членів суспільст-
ва єдиних цінностей. Це можуть бути правові установки, етичні норми, релігійні 
сповіді. Дані цінності складають основу життя суспільства і визначають практич-
ну діяльність, як індивідів, так і соціальних груп і організацій. 

• Теорія «конфліктної моделі суспільства». Автор цієї теорії німецький соціолог 
ліберальної орієнтації Ральф Дарендорф. Він виходив з того, що будь-яке сус-
пільство постійно схильне соціальним змінам і внаслідок цього випробовує со-
ціальний конфлікт у будь-який момент. Він розглянув причини формування і ета-
пи розвитку соціальних конфліктів, в основі яких бачив конфлікт інтересів. Даре-
ндорф прийшов до висновку, що соціальна нерівність і породжені їм суперечнос-
ті створюють соціальну напруженість і конфліктні ситуації. На формування 
конфліктів впливають інтереси суб'єктів. Тому, щоб зрозуміти природу конфлік-
ту необхідно зрозуміти природу інтересу і способи його усвідомлення суб'єк-
тами конфлікту Дарендорф виділяє об'єктивні (латентні) і суб'єктивні (явні) ін-
тереси. Вони, на його думку, виявляються вже на першому етапі вияву конф-
лікту, коли вимальовуються «обидва сторони» конфлікту. Але ці сторони поки 
не є в буквальному розумінні соціальною групою, не консолідувалися в неї. 
Тому Дарендорф називає їх квазігрупами. В той же час в кожній з цих груп по-
ходить формування неких загальних інтересів і психологічної спрямованості на 
їх захист. Все це характеризує перший етап розвитку конфлікту. Другий етап 
розвитку конфлікту полягає в безпосередньому усвідомленні латентних, тобто 
скритних, глибинних інтересів суб'єктів і тим самим в організації квазігруп у фак-
тичні угрупування, організації груп інтересів. Третій етап полягає в безпосеред-
ніх зіткненнях тих або інших «ідентичних» груп. Якщо ідентичність відсутня, то 
конфлікти еповні, тобто до кінця не сформувалися. В основі соціальних конфліктів 
лежать і політичні чинники: боротьба за владу, престиж, авторитет. Конфлікти 
можуть виникати в будь-якому співтоваристві, де є пануючі і підлеглі. Нерівність 
соціальних позицій означає неоднаковий доступ до ресурсів розвитку індивідів, 
соціальних груп або співтовариств людей. Боротьба за володіння і розпоря-
дження ресурсами, за лідерство, влада і престиж роблять соціальні конфлікти не-
минучими. Конфлікт сприймається не як благо, а як неминучий спосіб вирішення 
протиріч. Дарендорф затверджує, що конфлікти - це всепронизуючі компоненти 
суспільного життя. Конфлікти - джерела інновацій і соціальних змін. Вони не до-
зволяють застоюватися суспільству, оскільки постійно створюють соціальну і 
психологічну напругу. Придушення і «відміна» конфліктів веде до їх загострення. 
Тому задача полягає в тому, щоб контролювати конфлікт: він повинен бути ле-
галізований, інституціоналізирован, розвиватися і дозволятися на основі існуючих 
в суспільстві правил. 

• Теорія позитивно-функціонального конфлікту. Автор цієї теорії Люіс Ко-
зер, який під соціальним конфліктом розуміє боротьбу за цінності і претензії 
на певний статус, владу і ресурси, боротьбу, в якій цілями супротивників є нейт-
ралізація, нанесення збитку або знищення супротивника. Козер підкреслює, що 
будь-якому суспільству властива неминуча соціальна нерівність і вічна психо-
логічна незадоволеність членів суспільства, що породжують напруженість між 
індивідами і іншими соціальними групами. Ця напруженість нерідко дозволя-
ється через різного роду конфлікти. Козер дає класифікацію конфліктів. Він 



відзначає. Що в закритих суспільствах соціальні конфлікти можуть руйнувати 
соціальні зв'язки, розділяти його на ворожі групи. Приводити до революції. У 
відкритих же суспільствах конфліктам дається вихід, що пом'якшує напруже-
ність. Вони можуть нести в собі позитивний потенціал, сприяючи розвитку суспі-
льства. 

• Загальна теорія конфлікту. Американський соціолог Кенет Едвард Боулдінг кон-
статує, що в сучасних суспільствах можливо і необхідно регулювання соціаль-
них конфліктів. Боулдінг вважає, що конфлікт невіддільний від суспільного 
життя. Уявлення про єство соціальних конфліктів дозволяє суспільству контро-
лювати їх і управляти ними, передбачати їх наслідки. На думку Боулдінга, 
конфлікт - це ситуація, в якій сторони розуміють несумісність своїх позицій і 
прагнуть випередити супротивника своїми діями. Конфлікт виступає як вид со-
ціальної взаємодії, при якій сторони усвідомлюють своє протистояння і своє 
відношення до нього. І тоді вони  свідомо організовуються, виробляють страте-
гію і тактику боротьби. Але все це не виключає того, що конфлікти можна і потрі-
бно долати або обмежувати. 
Підводячи підсумки розгляду першого питання теми, слід підкреслити, що зару-

біжні соціології далеко просунулися у вивченні соціальних конфліктів. В дослідженнях 
же радянських учених, перш за все підкреслювалася матеріально-економічна і класова 
природа конфлікту. Це була концепція марксиста і зводилася вона до аналізу зіткнень 
між класами антагоністів. І оскільки вважалося, що в радянському суспільстві немає 
класів антагоністів, значить, конфлікти теж відсутні. Тому дослідження по цій про-
блемі майже не велося. Тільки в останнє десятиріччя ця проблема стала освітлюватися 
в статтях, публікованих, наприклад, в журналах «Конфлікти і консенсус», «Соціо-
логічні дослідження» і ін. З'явилися монографічні дослідження, проводяться круглі 
столи, присвячені проблемі соціальних конфліктів в умовах перехідного періоду. 

Узагальнюючи розглянуті теорії можна виділити наступні причини і дже-
рела соціальних конфліктів: 

1. Неспівпадання цілей і інтересів відповідних соціальних груп. 
2. Неспівпадання суспільних і індивідуальних цінностей. 
3. Соціальна нерівність. 

Приступаючи до обговорення другого питання необхідно, перш за все, виді-

лити такі проблеми: 

1. Позитивні і негативні функції конфліктів. До позитивних функцій конфлікту 

слід віднести: 

• Розрядка психологічної напруженості. 

• Комунікативно-зв'язуюча функція. 
• Консолідуюча роль конфліктів. 

Негативні функції конфліктів: 

• Дестабілізація відносин в соціальних системах. 

• Руйнування соціальних суспільств і групової єдності. 
Обговорюючи питання про типологію і класифікація конфліктів, підкреслюю-

чи, що вони розрізняються масштабом, типом, складом учасників, причинами, цілями, 
наслідками, що їх класифікують по сферах життя і ін. ознакам, пропонуємо розг-
лянути класифікацію конфліктів залежно від суб'єктів і зон розбіжностей: 

• Особовий конфлікт - включає конфлікти, що відбуваються всередині особи, на рі-
вні індивідуальної свідомості. 

• Міжособовий конфлікт - розбіжності між двома або більш людьми однієї або декі-
лькох груп. Вони протистоять один одному, але до них можуть підключатися 
окремі особи, не створюючі групи. 

• Міжгруповий конфлікт - конфлікт між соціальними групами і соціальними сус-
пільствами людей з протилежними інтересами. Це найпоширеніший конфлікт. 

• Конфлікт приналежності - коли індивіди мають як би подвійну приналежність. 



Наприклад, конфліктуючі утворюють групу усередині якоїсь великої групи або 
індивід входить одночасно до двох  конкуруючих груп, переслідуючі одну ціль. 

• Конфлікт із зовнішнім середовищем - індивіди, що становлять групу, випро-
бовують тиск ззовні, перш за все з боку адміністративних і економічних норм і 
розпоряджень. Вони вступають в конфлікт з інститутами, що підтримують ці норми 
і розпорядження. 

Професор Мічиганського університету А. Раппопорт, полемізуючи з відомим 
американським соціологом в області теорії конфлікту професором Гарвардського 
університету Т. Шеллінгом, переконливо довів, що не можна всі конфлікти підга-
няти під єдину універсальну схему. Є конфлікти типу: 

а) «сутичка» - коли супротивників розділяють непримиренні супереч-
ності і розраховувати можна тільки на перемогу; 

б) «дебатів» - де можлива суперечка, маневри і обидва сторони можуть ро-
зраховувати на компроміс; 

в) «ігор» - де обидва сторони діють в рамках одних і тих же правил. Тому 
вони ніколи не завершуються і не можуть завершуватися руйнуванням всієї струк-
тури відносин. 

Таким чином, конфлікт, з погляду соціології - це, перш за все, модель поведінки 
з особливим розподілом ролей, послідовністю подій, способами виразу поглядів. 
Ціннісних орієнтації, формами відстоювання інтересів, цілей. 

Важливим питанням при розгляді соціальних конфліктів є питання про дійових 
осіб і виконавців конфліктних відносин. Разом з поняттям сторона конфлікту сюди 
можуть бути віднесений і такі поняття, як учасник, суб'єкт, посередник. Студен-
там пропонується розкрити зміст цих понять. 

В третьому питанні виділяємо наступні елементи соціального конфлікту: 
Предконфліктна ситуація - це стадія конфлікту на якій складається поєд-

нання різних обставин, попередніх конфліктам і що часто породжує, як правило, не-
сумісні вимоги. При цьому задоволення інтересів однієї сторони перешкоджає задово-
ленню інтересів іншої. 
Важливий момент зародження конфлікту - наявність об'єкту, володіння яким зв'язано 
задоволеністю потреб сторін, втягуваних в конфлікт. Тим самим він може стати 
причиною конфлікту. Дана ситуація, як правило, створюється конфліктуючими 
сторонами. 

В пердконфликтній ситуації конфліктуючі суб'єкти, перш ніж зважитися на 
відкриті дії, оцінюють свої можливості, роблять кроки для консолідації сил противобор-
чих сторін, пошуку прихильників. Крім того, Предконфліктна ситуація - це період фо-
рмування кожною стороною своєї стратегії дій. 
Початок конфлікту. Для наявності конфлікту потрібне три умови: 

1) конфліктна ситуація, що об'єктивно складається; 
2) суб'єкти конфліктів (наявність однієї тільки конфліктної ситуації недостатня, 

якщо сторони миролюбні); 
3) наявність приводу для конфлікту, тобто своєрідного «спускового механізму», 

сприяючого розвитку подій. 
Вирішення конфлікту. Ця стадія припускає: знання об'єкту конфлікту, складу йо-
го учасників, його історичного коріння, і безпосереднього мотиву, а також уявлень 
про рівень напруженості. Ознакою дозволу служить завершення інциденту. Це зна-
чить, що між конфліктуючими сторонами припиняється конфліктна взаємодія. 
Усунення інциденту – це необхідне, але не достатня умова для погашення конфлік-
ту. Бо при певних обставинах згасаючий конфлікт може спалахнути знов. Вирішення 
конфлікту можливе лише при зміні конфліктної ситуації, точніше, якщо буде зжита 
корена причина конфлікту, коли зміниться установка суперників щодо один одного і 
вони перестануть бачити один в одному супротивників. Успішне вирішення 
конфлікту пов'язано з певними умовами: 

1) своєчасною і точною діагностикою його причин; 



2) обопільною зацікавленістю сторін в подоланні суперечностей; 
3) сумісним пошуком шляхів подолання конфлікту. 

В четвертому питанні студент повинен знати, що задача управління конфліктом - 
не припуститися його розростання і понизити його негативні наслідки. Як суб'єкт 
управління конфліктом може виступати як одна з його сторін, так і, наприклад, третя 
сила, що не бере участь в ньому, але зацікавлена в його врегулюванні. Хто б не 
виступав суб'єктом управління конфліктом, важливо знайти способи і виробити тех-
нологію врегулювання конфліктних відносин. Цьому можуть сприяти: 

1) гласність, максимальна відвертість конфліктів. Це дозволить поставити їх під 
контроль і своєчасно відреагувати на процеси, що відбуваються у відносинах 
противоборчих сторін; 

2) зниження соціального психологічного збудження, щоб перешкодити появі дето-
нізируючих ситуацій у відносинах сторін. 
Ці і інші можливі заходи можуть сприяти пом'якшенню конфліктів, зняттю їх 

гостроти, їх врегулюванню і дозволу. При дозволі конфліктів використовуються різні 
методи. Наприклад 

• Метод уникнення конфліктів - може виражатися у відході з політичної 
арени того або іншого політичного діяча або в загрозі відходу; в уникненні 
зустрічей з супротивником і т.д. Проте, уникнення конфлікту не означає 
його ліквідацію, тому що залишається сама причина конфлікту. 

• Метод переговорів - дозволяє уникнути застосування насильства. 

• Метод використовування посередництва. Це примирлива процедура. 

• Метод відкладання - нерідко означає здачу своїх позицій. 

• Метод третейського розгляду, або арбітраж. При розборі строго керуються но-
рмами законів, у тому числі міжнародного права. 

Студентам пропонується познайомитися з рекомендаціями вчених, дозволяючих 
прискорити процес дозволу конфліктів, які можуть їм знадобитися в соціальному 
житті: 

• під час переговорів пріоритет повинен віддаватися обговоренню питань, що 
стосуються змісту конфлікту; 

• сторони повинні прагнути зняття психологічної і соціальної напруженості; 

• необхідно демонструвати взаємну пошану один до одного; 

• учасники переговорів повинні гласно і доказово розкривати позиції один одно-
го і свідомо створювати атмосферу публічного обміну думками; 

• всі учасники переговорів повинні проявляти схильність до консенсусу, 
тобто згоді. 
Розглядаючи п'яте питання, студент повинен зрозуміти єство вияву соціа-

льних конфліктів в сучасному українському суспільстві і осмислити шляхи їх дозволу. 
Питання вимагає знання соціально-економічної і політичної обстановки в країні, в 
чому йому допоможуть знання з курсу історії, основ економіки і політології. 

Зміни в суспільних відносинах в нашій країні супроводяться розширенням сфе-
ри вияву конфліктів. Конфліктами охоплені всі сфери життя українського суспільст-
ва, соціально-економічна. Політична, сфера міжнаціональних відносини і т.д. Ці кон-
флікти породжені реальними суперечностями в ході поглиблення кризового стану сус-
пільства. 

Головне, що характеризує соціальні процеси в Україні останніми роками - це яв-
на дезинтеграція склалися раніше соціальних структур і суспільних зв'язків. Утвори-
лися нові соціальні групи, які можна розглядати як клас власників і підприємців; 
буржуазія заявила про себе створенням власних політичних організацій і кардиналь-
ною зміною відносин власності. Існують і такі групи, як номенклатурна бюрократія, 
«тіньовики», формуються нові маргінальні групи. Елементам соціальної структури 
суспільства властива вся більша розбіжність в характері праці, розмірах доходів, 



рівня освіти, престижу і т.д. Росте і поширюється соціальна нерівність, воно ставати 
основою виникнення конфліктів. 

Студентам пропонується обговорити дане питання по наступному плану: 
1) Суперечності між структурними елементами суспільства. Повинно йтися про 

владу (законодавчій, старанній, судовій), підприємництво (державному, колектив-
ному, приватному, українсько-іноземному, спекулятивному, мафіозному) і вироб-
ників (різних групах інтелігенції, службовців, селян, робочих, фермерів, студентст-
ва, ветеранів праці і т.д.). 

2) Трудові конфлікти. Основний зміст конфліктів в соціально економічній сфері по-

в'язано з перерозподілом власності і становленням ринкових відносин, які не-

минуче ведуть до поляризації соціальних груп. Масові конфлікти в соціально-

економічній сфері зв'язані ще з тим, що в країні до цих пір відсутня чітка законо-

давча база дозволу трудових суперечок. 

3) Конфлікти в соціально-політичній сфері: 

а) конфлікти між основним віттям влади; 

б) внутріпарламентські конфлікти; 

в) конфлікти між партіями з різною ідеологічною і політичною орієнтацією; 

г) конфлікти між різними ланками управлінського апарату. 

4) Міжнаціональні конфлікти. В їх основі лежить боротьба за права і інтереси ет-

нічних і національних груп. Ці конфлікти пов'язані із статусними і територі а-

льними претензіями. Основна увага в даній питанні необхідно уділити статусу Ре-

спубліки Крим. 

5) Форми виразу конфліктів. Сама відкрита форма виразу конфлікту - різного роду ма-

сові дії: пред'явлення вимог до влади з боку незадоволених соціальних груп; використовуван-

ня громадської думки в підтримку своїх вимог або альтернативних програм; прямі 

акції соціального протесту. Масовий протест - активна форма конфліктної поведі-

нки. Він може бути організованим і стихійним, прямим або непрямим, приймати 

характер насильства або ненасильства. Організаторами масових протестів висту-

пають, як правило, політичні організації і так звані групи тиску. Формами виразу 

протесту можуть бути: мітинги, демонстрації, компанії громадянської непокори, страй-

ки, голодовки, прогули і т.д. 

Студенти по ходу розгляду питання повинні усвідомлено підійти до насту-

пних висновків: Соціальні конфлікти виступають як нормальні вияви соціальних відно-

син. В Україні йде процес формування якогось проміжного типу економіки, в якому 

буржуазний тип відносин, заснований на приватній власності, поєднується з відносина-

ми державної власності і монополії на певні засоби виробництва. Створюється суспіль-

ство з новим відношенням класів і соціальних груп, в якому зростатимуть відмінності в 

їх статусі, доходах, культурі і т.д. Тому соціальні конфлікти будуть неминучі. 

Література до семінару: 
Донченко Е.А., Т.М. Титаренко. Личность, конфликт, гармония. - К., 1989. 
Запруоский Ю.Г. Социальный конфликт. - Ростов-на-Дону, 1992. 
Конфлікти в суспільтві: діагностика і профілактика. -Ч. 1-3. - Київ-Чернівці, 1995. 
Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства.-Ч. 1-2.-Чернівці, 1994. 
Паніна Н. Готовність населення до соціального протесту //Політологічні читання.-1992, №2. 
Социальные отклонения. Под редакцией В.Н. Кудрявцева. -М., 1990. 

Питання для самоконтролю: 
1) Назвіть причини, викличні соціальні конфлікти. 

2) Який основний зміст політичних і економічних конфліктів? 

3) Назвіть варіанти типології соціальних конфліктів. 

4) Поясніть механізм соціального конфлікту. 

5) Назвіть умови, що впливають на успішне вирішення соціального конфлікту. 

6) Перерахуйте методи, що використовуються для дозволу соціальних конфліктів. 

7) В чому полягають особливості конфліктів в сучасній Україні? 

Теми рефератів: 



1) Основні ідеї американської доктрини людських відносин (У. Джеймс, Д. Карнеги, Е. Мейо). 
2) Соціологічний підхід до основних форм суспільної поведінки П. Сорокіна і інших учених російсь-
кої соціологічної школи. 

 

Тема 4: Соціальні процеси. Особливості етнічних і релігійних 

процесів в Україні. 
Актуальність теми: Етнічна соціологія вивчає складну сферу національно -етнічних від-

носин. Ці відносини торкаються практично всіх сторін життя різних етнічних суспільств, До того ж 

вони нерідко бувають вельми заплутаними і суперечливими. В них виражаються природні і соціально-

психологічні якості етнічних суспільств, або етносів. Тому необхідно розібратися в суті цих явищ і їх 

понять, що відображають, а також в змісті національно-етнічних відносин і історичних тенденціях їх 

розвитку, в змісті так званого національного питання і його рішенні в сучасних умовах. 

План заняття: 
1. Етнічна спільність. Етнос. Народ. Нація. 

2. Національно-етнічні відносини. 

3. Національно-етнічний склад народу України. 

4. Національно-етнічні процеси в сучасному світі. 

 

Методичні поради студенту: 
Приступаючи до розгляду першого питання, необхідно, перш за все, охаракте-

ризувати основні поняття теми. 
В процесі довгої сумісної життєдіяльності людей в рамках кожної групи вироб-

лялися загальні і стійкі ознаки, що відрізняють одну групу від іншої. До числа такі 
ознак відносяться мова, особливості побутової культури, звичаї, що складаються, і тра-

диції того або іншого народу або етносу (в різних мовах і науковій літературі терміни 
«народ» і «етнос» вживаються як синоніми). Ці ознаки відтворюються в етнічній са-

мосвідомості народу, в якому він усвідомлює свою єдність, перш за все - спільність 

свого походження і тим самим своя етнічна спорідненість. 

В той же час він відрізняє себе від інших народів, яким властиве своє похо-
дження, своя мова і своя культура. Етнічна самосвідомість народу рано чи пізно ви-

являється у всій його самосвідомості, в якій фіксуються його походження, успадкову-
вані традиції, розуміння ним свого місця серед інших народів. 

Студент повинен уміти виділяти основні типи етнічних суспільств: 

• Племена - етнічні спільності, життя і діяльність яких засновано на родових і 

соціальних зв'язках. 

• Народність - етнічні спільності, відмінні своїми особливими соціально етнічними 
ознаками особливостями свого походження, мови, культури, етнічної самосвідомос-
ті. На відміну від племен народи з'єднані не родовими, а соціальними зв'язками і ві-
дрізняються більшою соціально-етнічною консолідацією і більш високим рівнем 
розвитку мови, духовної і матеріальної культури. 

• Нація – це особлива історична спільність людей, характеризуюча сяобщністтю її  

походження, мови, території, економічного устрою, а також психічного складу і 
культури, що виявляється в спільності її етнічної свідомості і самосвідомості. 

Студент повинен знати, що у вітчизняній і зарубіжній літературі можна зу-
стріти безліч думок про нації як етнічних суспільств, що сформувалися задовго до 
капіталізму. Так, французький учений Ж.Э. Ренан (1823-1892) вважав, що нації існува-
ли ще на початку Середніх століть. Відповідаючи на питання, що таке нація, Ренан за-
тверджував, що націю не можна зводити до тієї або іншої раси. Раса указує на «спорід-
неність по крові», а нації можуть складатися в процесі сумісного життя і «перемішу-
вання» представників різних рас. Він затверджує, що немає нації, всі представники якої 
відносилися б до однієї раси. Як ознаки нації Ренан, а також німецький історик К. Каут-
ский (1854-1938) і інші дослідники називають спільність мови, території, економіч-



ного життя, яке, за твердженням Каутського, стала складатися ще в XIV столітті, 
тобто в Середні століття, і завершилася при капіталізмі. Однією з ознак нації Ренан 
називає спільність інтересів вхідних в неї людей. Спільність інтересів обумовлю-
ється загальними умовами життя, спільністю історії і долі і є могутнім чинником 
становлення і розвитку нації. З часом формується більш менш багатий духовний 
світ нації, об'єднуючий всіх її представників. «Нація - це душити», - говорить Е. Ре-
нан. 

Французький соціолог і соціальний психолог Г. Лебон (1841-1931) у визна-
ченні нації робить акцент на її духовні ознаки. Він виходив з того, що «кожний народ 
володіє душевним ладом таким же стійким, як і його анатомічні здібності». З цього 
«душевного ладу» виникають відчуття народу, його думки, вірування, мистецтво, а 
також різного роду установи, регулюючі його суспільне життя. Душа народу - це його 
вдачі, відчуття, ідеї, способи мислення. Коли псуються вдачі, нації зникають, затвер-
джував Лебон, посилаючись на приклад Стародавнього Рима. 
Вільгельм Вундт (1832-1920) також розвиває ідею «душі народу» як «душі нації». 
Він затверджував, щоб зрозуміти душу народу, треба знати його історію. Корисними, з 
його слів. Будуть знання по етнології, мистецтву, науці, релігії, мові і звичаям. 

Отто Бауер, австрійський соціолог і політик указував на природні і культурні 
ознаки нації. Він писав, що нація як «природна спільність» виходить з «фізично обу-
мовленої спадковості, за допомогою якої дітям передаються властивості батьків». Проте 
головною відмітною ознакою нації Бауер вважав її мову і культуру. Національна 
свідомість потрактує їм як усвідомлення того факту, що люди сходяться між собою 
«у володінні відомими культурними цінностями», а також у напрямі їх волі, що і 
складає особливості їх національного характеру. Теоретично національна свідо-
мість є усвідомлення того, що я і мої одноплемінники суть продукти однієї і тієї ж 
історії. 

Розвиваючи вельми актуальну сьогодні теорію національно-культурної авто-
номії, Бауер бачив основну задачу в тому, щоб «зробити національну культу-
ру...надбанням всього народу і таким, єдино можливим чином згуртувати всіх членів 
нації в національно-культурну спільність». 

На підставі узагальнення всього сказаного, студент повинен усвідомити 
наступні положення: 

Національне в будь-яких своїх виявах пов'язано з унікальними етнічними 

характеристиками нації. Цей зв'язок може бути виразимий в більшому або меншому 

ступені, але вона завжди має місце. Так, економічні або політичні відносини прид-

бавають національний зміст рівно настільки, наскільки вони пов'язані з рішенням етні-

чних проблем життя народів - націй. За цими межами вони можуть виявитися соціаль-

но-класовими або якими-небудь іншими відносинами, але не національними. Теж мож-

на сказати і про етичні, етичні і інші відносини. Національний характер вони придба-

вають тоді, коли їх соціальний зміст органічно з'єднується з етнічним, «переплав-

лено» з ним. 

Л.Н. Гумільов, В.А. Тишков пропонують замість понять «народність» і «на-

ція» вживати одне поняття «народ», оскільки ці поняття рівнозначні по значенню. 

Об'їм і значення даних явищ і їх понять, що виражають, і термінів по суті однакові. 

Студентам пропонується також використовувати надалі терміни «етнос», «на-

род», «нації» як синоніми. 

В другому питанні виходитимемо з положення про те, що національні відноси-

ни завжди зв'язані з рішенням певних етнічних проблем, що стосуються  умов ви-

живання і розвитку тих або інших етносів (народів), у тому числі проблем території, 

мови, духовного життя, традицій, культури, збереження їх самобутності. Через це во-

ни виступають як національно-етнічні відносини, а поняття «національні відносини» 

і «національно-етнічні відносини», по суті, тотожні. 

Об'єктивною передумовою виникнення і розвитку національних відносин є 

існування окремих народів, відмінних по своїх етнічних характеристиках, починаючи 



з особливостей походження, що стосується їх історичної і сучасної батьківщини, кін-

чаючи особливостями мови, культури, етнічної свідомості і т.д. 

Національні відносини, як правило, носять комплексний характер, оскільки тор-

каються регулювання сторін багато кого взаємостосунків між етносами. Вони містять в 

собі багатий духовний зміст, оскільки вступаючи в них суб'єкти неминуче демон-

струють свою етнічну свідомість і самосвідомість, часом досить сильні пристрасті, 

властивий їм настрій відчуттів і розуму. При цьому нерідко виявляються різного роду 

ілюзії, забобони, помилки, міфи. В цьому - одна з особливостей вияву національно-

етнічних відносин між народами. 

Студенти повинні знати: 

а) Суб'єкти національних відносин): 

• великі і малі етноси; 

• представники етносів - різного роду соціальні групи і верстви населення. 

б) Проблема соціальної справедливості - відносини між великими і малими народа-

ми, а також між більш і менш розвинутими з них. 

• Корені населення - нації, які компактно проживають на тих або інших територі-

ях і дали ім'я даній державній освіті. 

• Некорені нації - національні групи, що проживають на територіях корених націй. 

Наявність кореного і некореного населення породжує проблему націо-

нальних меншин, здійснення їх прав і свобод в умовах тих національно-державних 

утворень, в яких вони проживають. 

в) Зміст міжнаціональних відносин: 

• Економічні міжнаціональні відносини направлені на задоволення економічних 

потреб націй (народів, етносів). 

• Політичні міжнаціональні відносини в багатонаціональній державі торкаються, 

перш за все, участі всіх народів в здійсненні політичної влади і рішення на дер-

жавному рівні найважливіших проблем їх життя. 

• Міжнаціональні відносини в духовному житті народів направлені на взаємне зба-

гачення в області духовної культури і в той же час на збереження і розвиток їх наці-

ональної самобутності. 

• Міжособовий рівень національних відносин відношення вельми делікатної влас-

тивості. Важливо ураховувати моральну і психологічну сторону цих відносин. Ва-

жлива задача у вдосконаленні міжособових відносин - формування у кожної люди-

ни культури міжнаціонального спілкування відповідно до вимог сучасного ци-

вілізованого суспільства. 

г) Національні інтереси народів торкаються різних сторін їх виживання, збережен-

ня самобутності, розвитку їх економіки, державності, культури. Національні інте-

реси повинні бути: 

• є усвідомлений; 

• є злагоджений; 

• гармонійні. 

д) Проблема гармонізації міжнаціональних відносин: 

• етнічна консолідація народів, тобто розвиток їх політичної, економічної, мовної і 

культурної самостійності, зміцнення національно-державної цілісності; 

• міжетнічна інтеграція, яка полягає в розширенні і поглибленні співпраці наро-

дів у всіх сферах життя ради якнайповнішого задоволення  їх потреб, як в даний 

час, так і в майбутньому; 

• асиміляція, в ході якої одні народи як би розчиняються в інших, більш розвину-

тих; як правило, асимілюються нечисленні народи, що з часом втратили свою 

мову, звичаї, традиції, етнічну культуру і що засвоїли мову і культуру іншого наро-

ду, що стали ним рідними. 



Третє питання пропонуємо розглянути у формі обговорення рефератів, 
оскільки це питання глибоко розглядається в курсах, що вивчаються, «Основи полі-
тології», «Історія України». 

Четверте питання присвячено розгляду проблем національно-етнічного 

розвитку в сучасну епоху. Студент повинен уміти чітко формулювати і розуміти 

єство національного питання. 

Національне питання є системою взаємозв'язаних проблем розвитку націй 

і національних відносин. Він інтегрує в собі основні проблеми практичного здійс-

нення і регулювання цих процесів, у тому числі територіальні, екологічні, економічні, 

політичні, правові, морально-психологічні. 

Кажучи про національно-етнічні особливості сучасної епохи, необхідно ви-

ділити одну з яскравих характерних рис - національно-етнічне відродження. Студе-

нтам пропонується продумати аргументи, ґрунтуючись на історичних фактах, осно-

вним причинам етнічного відродження народів: 

1. Прагнення народів усунути всі елементи соціальної несправедливості, ведучі до 

обмеження їх прав і можливостей розвитку в рамках колоніальних імперій, що 

були, і деяких сучасних федеральних держав; 

2. Реакція етносів багато кого на процеси, пов'язані з розповсюдженням сучасної тех-

нологічної цивілізації, урбанізації і так званої масової культури, нівелюючи умови 

життя всіх народів і ведучі до втрати їх національної самобутності. У відповідь на 

це народи ще активніше виступають за відродження своєї національної культури; 

3. Бажання народів самостійно використовувати природні ресурси, що знаходяться на 

їх територіях і граючі важливу роль в задоволенні їх життєвих потреб. 

Студентам потрібно зрозуміти, що національне відродження українсько-
го можливе тільки при його тісній співпраці і реальній співдружності з іншими на-
родами, з якими у нього історично склалися економічні, політичні, культурні зв'язки. 
Студенти повинні знати зміст міжнародних і вітчизняних документів про розви-
ток взаємовигідної співпраці між народами на основі взаємного визнання і пошани. 
Йдеться про наступні права всіх народів: 

• право на існування, заборонному геноцид і етноцид, тобто знищення в якій-

небудь формі якого б те ні було народу, його культури; 

• право на самоідентифікацію, тобто визначення самими громадянами своєї наці-

ональної приналежності; 

• право на суверенітет, самовизначення і самоврядування; 

• право на збереження культурної самобутності, включаючи сфери мови і осві-

ти, культурної спадщини і народних традицій; 

• право народів на контроль за використовуванням природних багатств і ресурсів 

територій їх мешкання, актуальність якого особливо підвищилася у зв'язку з інтенсив-

ним господарським освоєнням нових територій і загостренням екологічних проблем; 

• право кожного народу на доступ до досягнень світової цивілізації і їх викорис-

товування. 

Студентам пропонується продумати аналіз позитивних і негативних сторін 
розвитку нашої держави після придбання самостійності. 

Серйозної уваги вимагає проблема міжнаціональних конфліктів. 
Міжнаціональні конфлікти - це крайнє загострення суперечностей між наці-

ями (народами), виникаючих в ході рішення політичних, територіальних, економіч-
них, мовних, культурних, релігійних проблем. 

Студентам пропонується підготувати матеріал, ґрунтуючись на фактах су-
часної історії, про конфлікти на національному ґрунті в країнах СНГ і дати аналіз їх 
причин. Спробувати запропонувати шляхи рішення цих конфліктів. 
Література до теми: 
Соціологія, короткий енциклопедичний словник. - К., 1998. Винниченко В. 
Відродження нації, частини І-ПІ. - Київ-Bідень, 1920. 



ГрицакЯ. Українське національне відродження. Тяглість і перевірність традицій. -"Зустріч", 1991, №2. 
Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. - M., 1990 Гумилев Л.Е. Древняя Русь и Великая 
Степь. - М, 1989. Абдулатипов Р.Г. Человек. Нация. Общество. - М., 1991. 
Знаменский A.A. Этнонационализм: основные концепции в современной американской социологии// 
Социс.-1992. -№12. 

Питання для самоконтролю: 
1. Порівняйте поняття «етнічна спільність» з поняттями «нація» і «народ». 

2. Який зміст міжнаціональних відносин, з яких елементів вони складаються? 

3. Розкрійте зміст національних інтересів. 

4. Який зміст національного питання в сучасній Україні? 

5. Назвіть зрозумілі вам об'єктивні і суб'єктивні передумови міжнаціональних конфлі-

ктів. 

Теми рефератів: 
1. Причини «етнічного відродження» народів в сучасних умовах. 
2. Природа і психологія національного забобону. 
3. Причини і проблеми загострення самосвідомості народів. 

 

 

 

Розділ ІІ. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. 

Тема 1: Економічна соціологія. Соціологія менеджменту та 

праці 
Актуальність теми: Трудова діяльність завжди включена в певні соціально-економічні 
умови і здійснюється тією або іншою професійною групою, є пов'язаний з соціальними інститутами, 
є локалізований в часі і просторі, детермінована певними формами власності, моральним і соціаль-
но-психологічним кліматом в трудовому колективі. Вивчення соціальних форм і умов праці, його хара-
ктеру і проблем мотивації, організаційної структури управління має важливій значення для майбутніх 
фахівців. 

План заняття: 
1. Праця і його складові. 

2. Трудова організація - трудовий колектив. 

3. Поняття управління, форми управлінської діяльності 

 
Методичні поради студенту: 

Розглядаючи перше питання, студент повинен, перш за все, зрозуміти єство, 
основні категорії і змістовність праці. 

В соціології праці виділяють декілька напрямів аналізу: 

• соціологію організацій, яка досліджує ієрархію і структуру управління виробниц-
твом, бізнесом і т.д.; 

• соціологію професій, вивчаючу престижність тих або інших видів діяльності, цін-

нісні орієнтації, професійну придатність і т.д.; 

• трудову діяльність як соціальний процес; 

• соціальні чинники підвищення ефективності праці; 

• вплив технологічних і соціальних умов на відношення до праці і т.п. 

Студенти  повинні  пригадати з курсу економічної теорії визначення праці і 
дати характеристику процесу праці по наступних його складових елементах: 

1. доцільна діяльність людини; 
2. предмет праці; 

3. знаряддя виробництва. 

Студенти повинні уміти проводити відмінність між поняттями «індивідуаль-
на праця» і «індивідуальна трудова діяльність». 
• Індивідуальна праця - це індивідуальне робоче місце, відособлена трудова зона з 



своїм суб'єктом, довкола обов'язків і функціями – це елемент технологічного 
розподілу праці. 

• Індивідуальна трудова діяльність - елемент економічного розподілу праці. 
Це суспільно-корисна діяльність громадян, заснована на особистій праці окремих 
суб'єктів і членів їх сімей. 

Важливе значення має категорія «умови праці». Умови праці можуть нормальні 
і шкідливі. За нормальних умов робота не завдає явної шкоди здоров'ю людини. 
Шкідливі умови праці (робота в шахтах, у доменних або мартенівських печей, в де-
яких цехах хімічного виробництва і т.д.) небезпечні для здоров'я людини і нерідко став-
лять під загрозу саме людське життя. Крім того, соціологи розділяють умови праці на 
екстремальні, відносно нормальні і сприятливі. Багато в чому вони залежать від 
організації і змісту праці. 

Змістовність праці - соціально-психологічна структура трудової діяльності. 
Основні його елементи: 

• ціль - усвідомлений образ результату, що передбачається, ідеальний план дій; 

• відношення до праці - в його основі лежить відчуття свідомості праці і цілі 
як своїй власній, прагнення переформувати навколишній світ по власному плану; 

• стимули праці - зовнішні чинники, спонукаючі до трудової активності; 

• мотиви праці - внутрішні стимули, потреба, усвідомлювана як щось важливе; 

• цінності і ціннісні орієнтації - етичні імперативи трудової діяльності. 
Трудова діяльність може бути індивідуальною і груповою. Групова діяльність 

не може бути ніякою іншою, окрім колективної. Трудовий колектив - це жорстко 
організована форма діяльності і добровільна спільність однодумців, де відбувається 
з'єднання різних інтересів і одночасне їх зіткнення. Як соціальна організація трудовий 
колектив - різновидності суспільного інституту, а як соціальна спільність - елемент со-
ціальної структури суспільства. В ньому завжди є формальна і неформальна система 
відносин: адміністративно-правова структура і структура малих груп з своїми міжосо-
бовими зв'язками. 

Адміністративна організація завжди спирається на посадову ієрархію і на струк-
туру влади. 

Соціальна структура колективу - це, перш за все, сукупність цільових і по-
садових груп, а також осередків суспільних організацій і відносин між ними. Ці групи 
з'єднані єдністю цілей і розрізняються по виробничих і соціальних функціях при їх реа-
лізації. 

Трудовий колектив входить і в територіальну спільність людей(знаходиться в 
селищі, місті і т.д.). Він пов'язаний з суспільством безпосередньо: його працівники - це 
сукупність членів суспільства, з'єднаних цілями спільної діяльності. Його склад розріз-
няється по соціальних властивостях, детермінованих етнічними, демографічними, кла-
совими, професійними і іншими характеристиками. 

Розглядаючи друге питання теми, перш за все, звернемо увагу на класифікацію 
трудових організацій. 

Виділяють дві основні групи трудових організацій: 

• колективи виробничих галузей: промисловості, будівництва, сільського і лісового 
господарства, вантажного транспорту по обслуговуванню виробництва, матеріаль-
но-технічного постачання і т.д.; 

• колективи невиробничих галузей охорони здоров'я, соціального забезпечення, осві-

ти, культури, науки і наукового обслуговування, житлово-комунального господарс-

тва, пасажирського транспорту і зв'язку по обслуговуванню населення і невироб-

ничих галузей, апарату державно-адміністративних органів, органів управління, 

кооперативних. Акціонерних і суспільних організацій, кредитування, страхування і 

т.д. 
Природно, що таке розподіл носить вельми умовний характер. В наші дні є нема-

ло трудових організацій, що носять змішаний характер. Крім колективів, зайнятих в 



народному господарстві, існують ще учбові, армійські. Спортивні і інші колективи, а 

також колективи по інтересах. 

Сьогодні в житті трудових колективів країни відбуваються значні зміни: йде 

переділ власності. Більшість соціологів і економістів вважають, що сьогодні крите-

рієм визначення статусу колективу виступає відношення до власності. В цьому 

зв'язку існують декілька точок зору на класифікацію трудових колективів. Найпошире-

ніша з них: 

• трудові організації на базі кооперативної, акціонерної власності; 

• колективи, в основі яких лежить державна власність; 

• колективи, зайняті працею в приватному секторі 

• трудові колективи спільних підприємств з іноземними фірмами; 

• трудові організації, що використовують майно профспілкових і інших суспільних ор-

ганізацій; 

• колективи, що займаються підсобним господарством при промислових і інших не-

сільськогосподарських підприємствах. 

Створюються об'єднання колективів на договірній основі, куди входять виробни-

чі, науково-дослідні, інженерно-впровадженні організації, вищі учбові заклади, науково-

технічні, творчі союзи і інші суб'єкти. Виникають нові форми економічної, наукової, 

фінансової інтеграції між суб'єктами різних держав. Вони створюються на базі злиття міжна-

родних капіталів. Виникають єдині міжнародні господарські комплекси. Складові їх 

частини (по частки акцій) залишаються у власності фірм окремих країн, але діє такий 

комплекс як єдине ціле, наприклад, міжнародні енергосистеми, машинобудівні і хімі-

чні комплекси по здобичі і обробці алмазів, золото і нафти і т.д. 

Останніми роками розширяється дрібнотоварне виробництво, індивідуальне пі-

дприємництво і підприємства дрібногрупової праці. В сільській місцевості з'являють-

ся все більше промислових підприємств по переробці сільськогосподарської про-

дукції. Будуються підприємства не пов'язані з аграрним виробництвом, тобто міняється 

структура агропромислового комплексу. 

Перехід від планово-розподільної системи господарювання до ринкової для ко-

лективу підприємства пов'язаний з серйозними змінами принципів його діяльності. 

Оскільки він стає самостійним суб'єктом на ринку праці. Товарів і капіталу, сам дослі-

джує попит на відповідні вироби і вивчає пропозиції послуг і ресурсів. Тому необхід-

ний відповідний час для організації колективу підприємства, пристосовування його до 

нових умов, інакше не уникнути негативних економічних і соціальних наслідків. Рі-

шенню цих і інших проблем допомагають довгострокові плани соціального розвитку. 

Трудова організація, колектив - багатофункціональна освіта. Його основними 

функціями є: 

• виробнича - це основна функція. Для того, щоб колектив працював ефективно, ва-
жливо створити нормальні умови праці і відпочинку. Виробнича функція колективу ві-
дображає в основному техніко-економічний зміст праці. 

• совладельческая (на засоби виробництва). Бути співвласником власності на засо-
би виробництва - справа відповідальна і деколи ризикована. Ця функція виявляється, 
перш за все, в соціальних відносинах в процесі трудової діяльності. Колектив, що 
приватизує основні фундації підприємства виступає як суб'єкт регулювання умов сво-
го розвитку Совладельчеськая функція виражає соціально-економічний характер 
праці і виражається, зокрема, в соціальній структурі колективу. 

Важливою функцією трудового колективу, об'єднання є управлінська. Якнай-
повніші вона реалізується через управління і самоврядування підприємством. 

Управлінська функція розглядатиметься нами в самостійному третьому пи-
танні. 

Управлінський цикл носить назву адміністративної організації. Адміністрати-
вна організація - це система офіційних відносин, визначених розпорядження-
ми, правилами, інструкціями, законами, розпорядженнями, технічними нормати-



вами, картами офіційних обов'язків, штатним розкладом. Компоненти адміністративної 
організації: 
1. Розподіл функцій: горизонтальну спеціалізацію між цільовими групами (бригада-

ми, ділянками, цехами, відділами і т.д.); структура і способи дії цих груп звичайно 
оформлена положеннями, інструкціями і іншими офіційними документами. 

2. Субординацію посад, тобто вертикальний розподіл прав, обов'язків і повноважень, 
об'єму і міра відповідальності в ухваленні рішення на різних рівнях. 

3. Систему комунікації, тобто систему передачі інформації, яка діє зверху «вниз» 
(передача розпоряджень, вказівок, завдань), «знизу вгору» і по горизонталі. 

Управління є найраціональнішим способом організації продуктивної праці. 
Управління є об'єктом вивчення дисциплін багато кого: кібернетики, біології, еко-
номічної теорії і ін. Специфіка соціологічного підходу до управління полягає в тому, 
що воно розглядається з боку діяльності, інтересів, поведінки і взаємодії певних соці-
альних груп, що знаходяться між собою у відносинах керівництва підкорення. 

Студентам пропонується дати характеристику різним соціологічним підхо-
дам до проблеми управління, особливо виділивши наступних авторів: 

• Ривкина Р.В. - в основі її досліджень лежить вивчення реальної поведінки 
управлінських кадрів на займаних посадових місцях, інтересів і мотивів їх поведін-
ки. Соціально-економічне положення управлінських груп вимірюється за допомо-
гою таких показників, як об'єм їх реальних, розпорядливих прав і відповідальнос-
ті, розмір і джерела одержуваних доходів, рівень і структура матеріального спожи-
вання. 

• Пригожий А.И. - в основі його досліджень лежить принцип, згідно якому управ-
ляюча система є менш складним об'єктом, ніж керована або об'єкт управління. 
Об'єкт управління володіє відносною самостійною формою свого існування, а, 
отже, власною логікою функціонування і інерційністю. Міра керованості зале-
жить від розмірів підприємств, чисельності персоналу, територіального розмі-
щення, технологічного профілю виробництва, що склалися в колективі тенденцій і 
норм дотримання дисципліни, відношення до праці, стилю і методів керівництва.  

Ефективність управління багато в чому залежить від якості приймається рішен-
ня. Рішення - це центральний елемент управління і організації виробництва. Рішення 
Пригожий ділить на два типи: 

1) жорстко обумовлені - стандартизовані рішення, тобто обумовлені прийн-
ятими вище розпорядженнями і розпорядженнями. Цей тип рішення прак-
тично не залежить від якостей і орієнтації керівника. 

2) ситуативні рішення - рішення, пов'язані як з локальними змінами в ор-
ганізації (наприклад, заохочення, покарання), так і із зміною механізмів, 
структури, цілей організації 

• Журавльов А.Л. запропонував три основні стилі керівництва: 
1) Директивний (автократичний). Керівник бере на себе всю повноту влади 

і відповідальності за те, що відбувається в організації, прагне контролювати 
весь об'єм відносин в організації, звертаючи увагу не тільки на результат, 
але і на процес. Рішення приймаються їм одноосібно, працівники одержу-
ють лише найнеобхіднішу для виконання роботи інформацію. Керівник та-
кого типу владний, вимогливий, є орієнтований тільки на цільову функцію. 

2) Демократичний (колегіальний). Цей тип керівника поєднує в своїй 
роботі орієнтацію як на формальну, так і на неформальну структуру вза-
ємостосунків з підлеглими, підтримує з ними товариські відносини, не допу-
скаючи при цьому фамільярності. Прагне розділити владу між собою і під-
леглими, при ухваленні рішень враховує думку колективу, прагне контро-
лювати тільки кінцевий результат, не вдаючись в подробиці процесу. 

3) Пасивний (потурання) стиль керівництва максимально орієнтований на пі-
дтримку неформальних відносин із співробітниками, делегування ним пов-



новажень і відповідальності. Керівник представляє підлеглим повний прос-
тір, вони самостійно організовують свою діяльність, рішення приймаються 
колегіально. 

Студентам пропонується охарактеризувати проблему методів коректування 
поведінки підлеглих і стимулювання їх до певних дій. Рекомендуємо зупинитися на 
характеристиці наступних двох принципово різних методах: 

1) Основна форма управління: наказ, розпорядження, правила, інструкції, сан-
кції за відхилення, винагороди за неухильне дотримання правил і розпоря-
джень. 

2) Форма непрямої дії на поведінку людини, матеріальне і моральне стиму-
лювання. 

Останніми роками в промислово розвинутих країнах разом з традиційним керівником - 
менеджером виникла потреба в новому типі керівників -«инновационном менеджері». 

Це не начальник, в традиційному значенні цього слова, а співробітник, партнер. Його 

діяльність направлена на передачу знань, реалізацію, економічних рішень, формування 

механізмів стимулювання і т.д. Він виступає як би каталізатором спільної діяльності, 

веде до пошуку нових цілей, приводить в рух тих, хто ототожнює себе з цією ме-

тою. Інноваційний менеджер досягає цілі шляхом розвитку внутрішніх суперечностей 

організації. Його стратегія полягає в поступовому переході до широкомасш-
табної кооперації, соціально-технічного розвитку ринкової економіки. Його тактика по-

лягає в зміні на ключових позиціях кадрів, що знаходяться, опорі на успішно діючі функ-

ціональні системи, у відборі, накопиченні навіть незначних вигод і переваг, після чого 

слідує прорив до нового стану організації. 

 

Тема 3: Соціологія особистості 
Актуальність теми: Будь-яка соціологічна теорія завжди пропонує свій варіант відповіді 
на питання про те, як будуються відносини між особою і суспільством, які закономірності поведінки 
особи і ніж вони визначаються. Тому кожна школа в соціології або створює свою пояснювальну модель 
особи, або явно або неявно користується вже існуючими моделями. Відсутність єдності в розумінні 
того, що є особа - характерна межа сучасної соціології. 

План заняття. 
1. Концепції осіб. 

2. Соціалізації особи. 

3. Соціальна типологія особи. 

4. Особа і суспільство в перехідний період. 

 

Методичні поради студенту: 

При підготовці першого питання теми необхідно звернути увагу на історію 
виникнення ролевої концепції особи. (Зверніться до теми «Розвиток американ-
ської соціологічної думки в XX столітті», акцентувавши увагу на навчаннях 
Т.Парсонса і Дж. Мзс). Характеризуючи особу як функцію від тієї безлічі соціаль-
них ролей, які властиві будь-якому індивіду в тому або іншому суспільстві, потріб-
но чітко знати визначення соціальної ролі і її складових частин. 

Соціальна роль - це модель поведінки, об'єктивно задана соціальною пози-
цією особи в системі суспільних і міжособових відносин. 

Соціальна роль розпадається на: 
а) ролеві очікування - те, чого згідно «правилам гри» чекають від тієї або 

іншої ролі; 

б) ролева поведінка - те, що людина реально виконує в рамках свій ролі. 

Для регламентації поведінки особи відповідно до очікувань оточуючих іс-

нує: 

а) система соціального контролю громадська думка і правоохоронні органи; 



б) система соціальних санкцій - осуд, засудження, насильне припинення. 
Слід знати, що теорія ролей добре описує сторону пристосовування процесу 

соціалізації особи. Але цю схему не можна приймати за єдину і вичерпну, оскільки 
вона залишає в тіні активний, творчий початок особи. Тому необхідно охарактери-
зувати інший образ особи, виниклий під впливом ідей австрійського психіатра і 
психолога З. Фрейда (1836 - 1936), що розглядає людину як систему потреб, а сус-
пільство - як систему заборон, табу. Розглядаючи концепцію особи Фрейда, виділя-
ємо наступні моменти: 

а) Несвідомі (в першу чергу сексуальні) прагнення особи утворюють її 
потенціал і основне джерело активності, задають мотивацію її дій. Через не-
можливість задоволення інстинктивних потреб в їх природно-природній формі через 
соціальні нормативні обмеження людина вимушена постійно шукати компроміс між 

глибинним потягом і суспільно прийнятною формою його реалізації. 

б) Модель особи є трьохрівневою освітою: низький шар (Воно або ід), пред-

ставлений несвідомими імпульсами і «родовими спогадами», середній шар (Я йди 
Его) і верхній шар (Сверх-Я, або Супер- Его) - норми суспільства, сприйняті люди-

ною. 
в) Найжорсткіші, агресивні і войовничі шари - Воно і Сверх-Я. Вони з обох 

боків «атакують» психіку людини, породжувати невротичний тип особи. Це мо-
дель особи, що постійно обороняється від суспільного тиску і що знаходиться в конфлі-

кті з соціальним оточенням. Оскільки по мірі розвитку суспільства верхній шар (Су-
пер-Его) неминуче збільшується, стає більш масивним і важким, то і вся людська іс-
торія розглядається Фрейдом як історія наростаючого психозу. 

Не менше важливо освітити в даному питанні поведінкову концепцію особи, 
авторами якої є Б. Ськіннер, Дж. Хоманс, К.-Д. Опп, розглядаючу особу як систему 
реакцій на різні стимули: 

а) Поведінка кожної людини обумовлюється і контролюється соціальним сере-
довищем через мову, звичаї, соціальні інститути, засоби масової інформації і т.д. 

б) Взаємодіючи з іншими людьми, людина в будь-якій соціальній групі «до-
тримується» свого інтересу: якщо його поведінка заохочується, позитивно стимулю-
ється, то і він буде лояльний, доброзичливий по відношенню до оточуючих і до соціа-
льної системи в цілому; якщо ж він не одержує визнання з боку суспільства, то 
поводитиметься швидше за все агресивно, дезорганізуюче. 

в) Кожна людина прагне уникати покарань і одержувати заохочення і в цьому 
плані однозначно реагує на зовнішні стимули і соціальні накази. 

Таким чином, поведінкова соціологія головну роль системі стимулів, «підкріп-
лень», проводячи аналогію між поведінкою людини і тварин. Звідси і зміни особової по-
ведінки виводяться з процесу навчання, що розуміється як стимуляція «хороших», тоб-
то бажаних дій. 

В ув'язненні питання студенту необхідно проаналізувати діючий підхід, 
що склався в рамках культурно-історичної школи Л.С. Виготського (1896-1934), яка 
розглядає поведінку людини як діяльної істоти, переслідуючої свої цілі, задачі, чию 
поведінку і вчинки неможливо пояснити тільки з погляду раціональності. Вивчення 
особи в даному аспекті зводиться до 

• визначенню системостворюючого ланки, домінантного виду діяльності (професій-
на, пізнавальна, розважальна і т.д.); 

• з'ясуванню принципу здійснення діяльності - вимушена або вільна, відчужена або 
невідчужена; 

• вивченню характеру зв'язку між різними видами діяльності (гармонійний або дисга-
рмонійний), ступені її іерархизированості; 

• дослідженню рівня здійснення кожного з видів діяльності. 
Аналіз ряду концепцій особи дозволяє прийти до висновку, що жодна з них не 

вичерпує цього феномена цілком, кожна з них розглядає окремі її вияви. 
Студент з даного питання повинен знати: 



Сьогодні в соціології поняття особа вживається, як правило, в двох зна-

ченнях: а) для позначення індивіда як суб'єкта відносин і свідомої діяльності; б) 

для позначення стійкої системи соціально значущих рис, що характеризують ін-

дивіда як члена суспільства. 
Соціологію цікавить типове, надіндивідуальне собі, з'ясовне як наслідок неод-

нозначного взаємовпливу суспільства і людини. Тому одна з основоположних про-
блем соціології особи вивчення процесу соціалізації, тобто дослідження круга пи-
тань, пов'язаних з тим, як і завдяки чому людина стає діяльним суспільним суб'єктом. 
Ця проблема на семінарі розглядається в другому питанні. 
При підготовці до другого питання семінарського заняття слід почати із з'ясування 
проблеми, що таке соціалізація. Для цього розглядаються різні підходи у визна-
ченні єства соціалізації. Радимо зупинитися на наступних: 

1. Соціалізація – це своєрідний процес дресирування, це  «вулиця з однос-
тороннім рухом», коли активною стороною є суспільство, а сама людина па-
сивний об'єкт його різноманітних дій; 

2. Соціалізація заснована на парадигмі взаємодії між суспільством і особою. 
Активність виявляється не тільки з боку суспільства (агентів соціалізації), 
але і з боку окремого індивіда потрібна активність і вибірковість. 

Студентам пропонується продумати своє відношення до цих двох підходів і 
виказати на семінарі своє думці по даній проблемі. 

Студентам пропонується знати наступне визначення: 
Соціалізація включає і освіту, і виховання, і понад те всю сукупність сти-

хійних, ніким не запланованих дій, що роблять вплив на становлення особи, 

на процес асиміляції індивідів в соціальні групи. 

Необхідно уміти виділяти первинну соціалізацію, що охоплює період дитинст-
ва, і вторинну соціалізацію, що займає більш тривалий часовий проміжок і включаючи 
також зрілий і похилий вік. 

Третє питання розглядає продукт складного переплетення історико-культурних 
і соціально-економічних умов життєдіяльності людей соціальний тип особи. При пі-
дготовці до семінарського заняття з даного питання студентам пропонується дати ха-
рактеристику таким варіантам соціальної типології особи: 

• Теорія М. Вебера, що бере за основу типізації специфіку соціальної дії, більш кон-
кретно - ступінь її раціоналізації. 

• Теорія До. Маркса, що бере за основу типізації особи формаційну і класову 
приналежність. 

• Теорія Е. Фромма, характеризуючи соціальний тип особи як пануючий тип харак-
теру. 

• Сучасна соціологія виділяє тип особи залежно від їх ціннісних орієнтації: 
 

1. Традиціоналісти орієнтовані в основному на цінності боргу, порядку, ди-
сципліни, законослухняність, а виразима таких якостей, як креативність, 
прагнення до самореалізації, самостійність, у цього типу особи вельми низь-
ка. 

2. Ідеалісти - у цього типу особи сильно виразимий критичне відношення до 
традиційних норм, незалежність і зневага авторитетами, установки на саморо-
звиток в що б те ні стало. 

3. Фрустрірованний тип особи характерний низькою самооцінкою, пригноб-

люваним, пригніченим самопочуттям, відчуває себе як би вирваним з життя. 
4. Реалісти поєднують в собі прагнення до самореалізації з розвинутим почут-

тям обов'язку і відповідальності, здоровий скептицизм з самодисципліною і 

самоконтролем. 

5. Матеріалісти гедонізму орієнтовані в першу чергу на отримання задоволень 

«тут і зараз», і ця гонитва за «насолодою життя» набуває, перш за все, форму 

задоволення споживацьких бажань. 



В соціології прийнято також виділяти модальний, ідеальний і базисний тип осо-

би. 

• Модальний тип особи - той, який реально переважає в даному сус-

пільстві. 

• Ідеальний тип особи не прив'язаний до конкретних умов. Це тип 

особи як побажання на майбутнє. 
• Базисний тип особи той, який найкращим чином відповідає потребам 

сучасного етапу суспільного розвитку. 

Студент повинен знати, що 

Соціальний тип особи - це віддзеркалення того, як суспільна система 
впливає на ціннісні орієнтації людини і через них - на його реальну поведінку. 

Студенту необхідно звернути увагу на те, що специфіка суспільного життя 
стимулює вияв певних особових якостей і типів поведінки. При підготовці до 
семінарського заняття пропонується продумати аргументи для характеристики вза-

ємозв'язку наступних варіантів взаємостосунків між суспільними відносинами і особо-

вими якостями: 

• Ринкові відносини сприяють розвитку прагматизму, хитрості, обачності. 

• Відносини у сфері виробництва формують егоїзм, кар'єризм і вимушену коопера-

цію. 

• Сфера сімейного і особистого життя - емоційність, щирість, прихильність, пошук 

гармонії за всяку ціну. 
Разом з тим пропонується продумати і механізм зворотного зв'язку - вплив осо-

бових якостей на виникнення і розвиток суспільних. Для цього рекомендуємо звер-
нутися до концепції особи М. Вебера. 

На закінчення обговорюваного питання бажано дати характеристику стійких по-
ведінкових стереотипів, особових комплексів, сформованих соціалістичною сис-

темою. Таких як 

• Ефект «вивченої безпорадності». 

• «Пролонгований інфантилізм». 

• «Паразитична новація». 

Підготовка до четвертого питання обговорюваної теми вимагає знання соціаль-

но-політичних змін, що відбулися в нашій країні в результаті Перебудови і отримання 

незалежності. 

Найзагальніша характеристика сучасного українського суспільства це 

ціннісна і практична переорієнтація: в області економіки - від планового господарст-

ва з єдиною державною формою власності до ринкових відносин, в області полі-

тики - від авторитаризму до демократії. В духовній області від пріоритету класових 

цінностей до цінностей загальнолюдських. Період, в якому ми зараз знаходимося, 

прийнято називати перехідним. Це особливе і якісний самостійний стан соціальної сис-

теми, яке відрізняється нестабільністю. Кризовими явищами, слабою керованістю, 

зниженням ефективності соціального регулювання, виникненням різного роду аль-

тернативних структур. 

Постійне порушення балансу інтересів створює у індивідів відчуття, що його 
соціальна захищеність зменшується, і на перший план виходить три реакції люди-
ни на таке порушення: 

• Перша - посилення орієнтації на індивідуальну вертикальну мобільність, 
на індивідуальне виживання («кожний сам по собі, один Бог за всіх»). 

• Друга - посилення так званого групового егоїзму, тобто спроб захищати 
індивідуальні інтереси через інтереси групові, причому будь-якими засо-
бами: від неформальних до насильних, кримінальних. 

• Третя - посилення стихійного процесу соціального порівняння, внаслі-
док чого виникають особливо агресивні типи поведінки. В їх основі ле-
жить не стільки абсолютне погіршення власного положення, скільки 



оцінюване як несправедливе, незаслужене поліпшення положення ін-
ших. 

Студентам пропонується навести приклади з життя сучасного суспільства 
вказаним моделям поведінки і продумати питання про те, які якості характеру особи 
і поведінкові навики допомагають сучасній особі функціонувати в нашій країні в си-
туації, що змінилася. 

Література до семінару: 
Американская социологическая мысль. - М: МГУ, 1994. 
АндрееваГ.М. Социальная психология. -М.: Аспект_Пресс, 1996. 
Вебер М. Основные социологические понятия //Избр. произв. - М.: Прогресс, 1990. 
Кон Я.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание. -М.: Изд. Полит, лит., 1984. 
Радугин A.A., Радугин К.А. Социология. Курс лекций. -М.: «Владос», 1995. 
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. -М.: Изд. Полит, лит., 1992. 
Социология (^Осипов Г.В. и др. - М.: Наука, 1990. 
Тадевосян Э.В. Социология. - М.: Знание, 1998. 
Учебный социологический словарь /Под общ. Ред. С.А. Кравченко. - М.: Анкил., 1997. 

Питання для самоконтролю: 
1. Порівняйте поняття «людина», «індивід», «особа». 

2. Охарактеризуйте основні соціологічні теорії особи. 

3. Які суперечності ви бачите в ролевій концепції особи? 

4. Чим, по Фрейду, визначається внутрішній конфлікт особи? Чи існують способи 

його подолання? 

5. Поясніть суть процесу соціалізації. 

6. Що таке соціальний тип особи? Які варіанти соціальної типології особи існують в 

сучасній соціології? 

7. Як специфіка перехідного періоду відображається на рівні індивідуальної і групової свідо-

мості і поведінки? 

Теми рефератів: 
1. Особа в системі соціальних зв'язків: соціальні функції і статус. 
2. Специфіка соціалізації особи при переході від посттоталітарного до демократичного суспі-

льства. 
3. Механізм дії соціального середовища на формування особи. 
4. Цінності і норми в процесі соціалізації. 
5. Ролева теорія особи З. Фрейда. 
6. Конфлікт особи і суспільства. 

 

Тема 4: Соціологія сім'ї. Гендерна соціологія. 
Актуальність теми: Соціологія сім'ї як спеціальна галузь соціологічного знання бере свій по-
чаток в масштабних емпіричних дослідженнях відомих європейських учених-статистів Рілза і Ле Пле. 
В середині XIX в. вони незалежно один від одного роблять спробу вивчити вплив таких соціальних чин-
ників, як індустріалізація, урбанізація, освіта, релігія, на форми сімейного гуртожитку, структуру сім'ї, 
економічні відносини в ній. З тих пір проблема сім'ї і сімейно-шлюбних відносин постійно знаходиться в 
центрі уваги соціології, оскільки сім'я є специфічною багато в чому унікальною освітою: мала група і 
соціальний інститут одночасно. 

План заняття: 

1. Сім'я як соціальний інститут. 

2. Типи сім'ї. 

3. Соціальні функції сім'ї. 

4. Тенденції розвитку сімейно-шлюбних відносин. 

 

Методичні поради студенту: 

В першому питанні студенту пропонується пояснити, чому сім'я є не просто 

малою групою, а і соціальним інститутом. Слід звернути увагу на той факт, що в лі-

тературі зустрічається різне визначення поняття «сім'я». Студентам пропонується 

познайомитися з точкою зору з цього питання А.Г. Харчева, згідно якої Сім'я - це за-



сноване на Шлюбу і кровній спорідненості об'єднання людей, зв'язане спільністю 

побуту і взаємною відповідальністю. Первинну основу сімейних відносин скла-

дає Шлюб. Шлюб це історично змінна соціальна форма відносин між чоловіком і 

жінкою, за допомогою якої суспільство упорядковує і санкціонує їх статеве життя і 

встановлює їх подружні і родинні права і обов'язки. Але сім'я, як правило, представляє 

складнішу систему відносин, ніж Шлюб, оскільки вона може об'єднувати не тільки по-

дружжя, але і їх дітей, а також інших родичів. Тому сім'ю слід розглядати не просто як 

шлюбну групу, а як соціальний інститут, тобто систему зв'язків, взаємодій і відносин 

індивідів, що виконують функції відтворювання людського роду і регулюючих всі 

зв'язки, взаємодії і відносини на основі певних цінностей і норм, схильних обширному 

соціальному контролю через систему позитивних і негативних санкцій. 

Сім'я як соціальний інститут проходить ряд етапів, послідовність яких склада-

ється в сімейний цикл або життєвий цикл сім'ї. Дослідники виділяють різну кількість 

фаз цього циклу, але головними серед них є наступні: 

1. вступ до першого Шлюбу - утворення сім'ї; 

2. початок дітородіння - народження першої дитини; 

3. закінчення дітородіння - народження останньої дитини; 

4. «порожнє кубло» - вступ до Шлюбу і виділення з сім'ї останньої дитини; 

5. припинення існування сім'ї - смерть одного з подружжя. 
На кожному етапі сім'я володіє специфічними соціальними і економічними ха-

рактеристиками. 
Основу сім'ї складає, як правило, шлюбна пара. Проте є сім'ї, що характеризуються 

сумісним мешканням, загальним господарюванням, але юридично не оформлені. Кіль-

кість таких сімей останнім часом збільшилася. Соціології взагалі відзначають знижен-

ня бажання і готовності населення до висновку Шлюбу, що особливо характерний для су-

часних розвинутих країн. Крім того, є і неповні сім'ї, де відсутній один з батьків або бать-

ківське покоління із яких-небудь причин не присутнє взагалі (наприклад, коли діти жи-

вуть з бабусями-дідусями без батьків). 

В другому питанні студентам пропонується самостійно, спираючись на знання 

історії, етнографії, пояснити причини і навести приклади наступним формам сімей: 

• моногамна сім'я передбачає існування шлюбної пари - чоловіка і дружини; 

• полігамна - як правило, чоловік має право мати декількох дружин. 

Студентам потрібно знати, що залежно від пред’явлення в сім'ях різних 

поколінь сім'ї бувають нуклеарними (батьки і діти) і розширеними (подружня пара, діти, 
батьки кого-небудь з подружжя, інші родичі і ін.). Процеси індустріалізації і урбанізації, 

що широко розвернулися в сучасному світі, привели до переважання нуклеарної сім'ї. 

• По характеру розподілу  сімейних обов'язків, по тому, як в сім'ї розв'язується 
питання про лідерство, соціологи виділяють три основні типи сім'ї: 

• Традиційна (або патріархальна) сім'я. Такий тип організації сім'ї припускає існу-
вання під одним дахом мінімум трьох поколінь і роль лідера відводиться старшому 
чоловіку. Для традиційної сім'ї характерні: а) економічна залежність жінки від чолові-
ка; б) функціональний чіткий розподіл сфер сімейного життя і закріплення чоловічих 
і жіночих обов'язків (чоловік - годувальник, дружина - господиня); в) визнання 
безумовного пріоритету чоловіка в питаннях сімейного верховенства. 

• Нетрадиційна сім'я. В ній зберігаються традиційні установки на чоловіче лідерство 
і розмежування чоловічих і жіночих обов'язків, але на відміну від сімей першого 
типу без достатніх на те об'єктивних економічних підстав. Такий тип сім'ї соціологи 
називають експлуататорським, оскільки разом з правом на рівну з чоловіком участь в 
суспільній праці жінка одержує «виняткове» право на домашню працю. 

• Егалітарна сім'я (сім'я рівних). Для сім'ї такого типу характерні: а) справедли-
ве розділення домашніх обов'язків між членами сім'ї, взаємозамінність подружжя в 
рішенні побутових проблем (так звана «ролева симетрія»); б) обговорення основних 
проблем і сумісне ухвалення важливих для сім'ї рішень; в) емоційна насиченість відно-



син. 

• Існують і перехідні типи сімей, в яких ролеві установки чоловіків носять більш 
традиційний характер, ніж їх фактична поведінка, або, навпаки, при демократичних 
ролевих установках чоловіка мало беруть участь у віданні домашнього господарства. 

• Таким чином, в сучасній сім'ї не тільки трансформуються традиційні ролі жінок у 
зв'язку з їх масовою участю в професійній діяльності, але і зраджуються ролі чоловіків. 
Наприклад, в західноєвропейських країнах вже не є аномальними і з ряду що он вихо-
дить випадки, коли чоловік бере відпустку по догляду за дитиною. Тому важливо з'я-
сувати, як подружжя приймають нову ситуацію, чи готові вони до перерозподілу сі-

мейних обов'язків, від чого залежить лідерство в сім'ї. 

Розглядаючи третє питання, студент повинен уміти виділяти серед описа-

них в спеціальній літературі функцій сім'ї найважливіші з них. 

Пропонуємо охарактеризувати наступні: 

• Репродуктивна функція - це відтворювання в дітях чисельності батьків. 

• Виховна функція - соціалізація молодого покоління, підтримка культурного від-

творювання суспільства. 

• Господарсько-економічна функція - отримання матеріальних засобів одними чле-

нами сім'ї для інших, економічна підтримка неповнолітніх і непрацездатних членів 

сім'ї, підтримка фізичного здоров'я членів суспільства, догляд за дітьми і старезними 

членами сім'ї. 

• Рекреаційна функція - створення відчуття безпеки, психологічного комфорту, 

забезпечення емоційної підтримки і збереження загального життєвого тонусу, організа-

ція сімейного дозвілля і відпочинку. 

Студент повинен з'ясувати, що всі функції сім'ї тісно взаємозв'язані, але їх 

співвідношення і питома вага можуть бути різними. 

Розгляд четвертого питання дуже важливо в життєвому плані для моло-

ді. Річ у тому, що на сучасному етапі яскраво виявляється нестабільність сім'ї: росте 

число розлучень, кількість позашлюбних сімей. Інститут сім'ї переживає важкий час, 

- відпали чинники багато кого, що стабілізують сім'ю ззовні: економічна залежність 

жінки від чоловіка, юридична, релігійна, моральна заборона на засудження розлучень. 

В цих умовах придбавають значення для стабільності Шлюбу внутрішні чинники, влас-

тиві сім'ї. Пропонуємо підняти обговорення наступних проблем: 

Конфлікт в сім'ї. Рівні подружніх відносин, на яких можуть відбуватися конфлікти: 

• Психофізіологічний - дисгармонія виявляється в порушенні сексуального життя. 

• Психологічний - в сім'ї створюється хворий клімат, що виявляється в постійних 

сварках, взаємних причіпках, дратівливості, яка часто зганяється на дітях. 

• Соціально-ролевий - симптоми порушення стабільності цього рівня неправи-

льний, нерівномірний розподіл сімейно-побутового навантаження, хаотичність сі-

мейного устрою. 

• Соціокультурний (духовний) - конфлікти набувають форму нерозуміння подруж-

жям один одного, неповаги, відсутності інтересу або незадоволеності спілку-

ванням з партнером, неприйняття його життєвих цінностей, ідеалів. 

Чинники ризику: 

• велика різниця в освіті і віці  між подружжям (особливо якщо жінка набагато ста-

рше); 

• схильність до алкоголізму одного з подружжя; 

• легковажне відношення до Шлюбу, сім'ї взагалі; 

• дуже ранній вік вступу до Шлюбу; 

• вірогідність швидкого народження дитини; 

• дуже малий термін знайомства; 

• різка незгода батьків на висновок Шлюбу; 

• Шлюб з примусу, без взаємної згоди. 
Причини розлучень: 



• Побутові (житлові умови, невміння або небажання одного з подружжя вести до-
машнє господарство, матеріальна незабезпеченість, вимушене роздільне мешкан-
ня). 

• Міжособові конфлікти (втрата відчуття любові і прихильності, грубість, різні по-
гляди на життя, хвороба одного з подружжя, ревнощі, мстивість). 

• Зовнішні чинники (зрада, поява нової сім'ї або нового відчуття у ініціатора ро-
злучення, втручання батьків і інших осіб). 

Підводячи підсумки обговорення цих проблем, студент приходить до наступ-

них висновків: 

Сьогодні існують три «гарячі точки» сімейно-шлюбних відносин: 
1. проблема стабільності сім'ї; 
2. проблема народжуваності; 
3. проблема напруженості у сфері побуту. 
Головний висновок, до якого потрібно особливо уважно віднестися поля-

гає в тому, що високий рівень розлучень не означає розпаду Шлюбу як інституту і 
кризи сім'ї взагалі. Навпаки, сім'я признається безумовною цінністю всіма віковими 
категоріями. Йдеться тільки про якість сімейних відносин, до яких люди пред'являють 
все більш високі вимоги. 

Література до семінару: 
Антонов А.И., Медков В.Н. Социология семьи, учебное пособие. - М, 1996. 
Гребенников И.В. Основы семейной жизни. - М., 1991. 
Дементьева И.Ф. Первые годы Шлюба: проблемы становления молодой семьи. - М., 1991. 
Каблуков В.А. Проблемы студенческих семей. - К., 1989. 
Мацковский MC Социология семьи: проблемы теории, методологии и методики. - М., 1989. 
Пича В.М. Радость семейного общения. -К., 1990. 
Семья, справочник. - К., 1990. 
Судьбы людей: Россия. XX век: биографии семей как объект социологического исследования // 
отв. редакторы В. Семенова, Е. Фотескова. - М., 1996. 

Питання для самоконтролю: 
1. В чому полягає подвійність природи сім'ї? 
2. Що є сім'я і Шлюб як соціальні інститути? 
3. Які критерії використовуються в соціології для класифікації типів сімей? 
4. Які основні функції сім'ї? Як вони змінюються останнім часом? 
5. Які чинники впливають на стабільність (нестабільність) Шлюбу? 
6. Які тенденції розвитку сімейно-шлюбних відносин характерні для сучасного суспі-

льства? 

Теми рефератів: 
1. Соціальний статус жінки і його вплив на розвиток сімейно-шлюбних відносин. 

2. Національні особливості сімейних відносин. 
 

Тема 5. Соціологія гуманітарної сфери. 
План заняття 

1. Соціологія гуманітарної сфери та її складові. 

2. Культура як якість суспільного життя. Форми культури та її взаємодії. 

3. Наука як особливе соціальне явище. 

 

Освіта як соціальний інститут відповідає за своєчасну та адекватну підготовку 
людей до повноцінного функціонування в суспільстві. Система освіти не єдиний, але 

надзвичайно важливий чинник соціалізації людей. Осягненню суті та специфіки 

освіти як соціального інституту сприяє з'ясування її специфічних рис, до яких на-

лежать: 

— соціальне значущі функції навчання і виховання, підпорядковані суспільним 

потребам; 

— форми закладів освіти,  їх певна організація і становище в суспільстві; 



— групи осіб, які професійно забезпечують функціонування освіти, певний статус цих 

осіб у суспільстві; 

— регулятори функціонування закладів освіти і суб'єктів освітянської діяльності (за-

конодавчі і нормативні акти про освіту, кваліфікаційні характеристики, контроль-

ні установи і т. ін.); 

— спеціальні методи освітянської діяльності - навчання, виховання; 
— свідомо поставлені цілі; 

— планомірна, систематична реалізація процесу свідомої соціалізації; 

— певний зміст освіти - наявність навчальних програм і планів, відповідне дозування 

матеріалу; 

— ефективність освітянської діяльності у формуванні багатьох психічних рис людини, 

розвитку її мислення; 

— використання освіти як механізму запобігання соціально небажаних видів по-

ведінки; 
— зорієнтованість освітньої діяльності в майбутнє, заангажованість на формування пере-

думов реалізації цього майбутнього. 

Система освіти — соціальний інститут, який специфічними методами реа-

лізує процес соціалізації людей, передусім підростаючого покоління (підготовку і 

залучення до життя суспільства через навчання і виховання). 

Специфічність процесу соціалізації людей у системі освіти полягає в тому, що 

він відбувається цілеспрямовано, систематично, планомірно, за допомогою певного 
кола осіб (педагогів), у спеціальних закладах. Цей соціальний інститут поширює па-

нівну в суспільстві ідеологію, відображає у своїй структурі й функціонуванні суспі-

льні відносини і є одним з важливих засобів забезпечення спадкоємності поколінь, 

соціальної безперервності. Крім того, освіта здійснює багато інших соціально-

важливих функцій. 

Організована освіта як підсистема суспільства склалася історично. Щодо пе-

редумов її виникнення існують різні думки. Одні вчені визначальними вважають со-

ціально-економічні чинники, матеріальне виробництво, інші систему освіти виво-
дять з практики священнослужіння, державного управління. Враховуючи різні пог-

ляди, можна вважати, що система освіти сформувалася внаслідок зміни організації 

всієї суспільної життєдіяльності. 

Історично першими закладами освіти були школи жерців у Межиріччі, які зо-

середжувалися на вивченні зоряного неба. Школа шумерської держави існувала 

при храмі й готувала писарів, служителів культу. Стрункою і розгалуженою була 

система освіти в античних державах. Більшість вільного населення Давньої Греції 

та Давнього Риму здобувала початкову освіту. Особлива роль належала вищій ла-
нці освіти, що було пов'язано з розвитком науки, зростаючими потребами суспільно-

політичної та управлінської сфер в освічених людях. Потреби державного управлін-

ня зумовили розвиток середнього ступеня освіти (давньогрецькі гімназії і давньорим-

ські школи риторів). Саме середні навчальні заклади сприяли утвердженню ідеалу 

калокагатії - всебічного розвитку особи. Система освіти античності була пов'язана з 

уявленнями про повноцінного громадянина як людину розвинену інтелектуально, 

фізично, естетично й духовно. 
За середньовіччя освіту на Заході й на Сході характеризували догматизм, по-

клоніння перед церковними авторитетами. Переважаюче значення виховної функ-

ції в системі освіти зберігалось аж до зародження капіталістичних відносин. Пла-

нування, організація, зміст, контроль навчання і виховання централізовано здійс-

нювала церква. 

Соціальна функція освіти — роль, яку освіта як соціальний інститут вико-

нує щодо потреб суспільства або окремих його сфер. 



На її особливості впливають рівень розвитку і потреби суспільства, сформу-

льовані державою соціальна мета і принципи освіти. Аналіз соціальних функцій 

освіти дає змогу визначити властивості, специфіку, межі освіти як соціального фе-

номену. 

Функція професіоналізації. Вона є однією з основних у системі освіти, поля-

гає у підготовці кваліфікованих кадрів для всіх сфер суспільного життя, що зумов-
лює професійну спрямованість майже всіх ступенів та етапів системи сучасної освіти. 

Професійна спрямованість у різні часи виявлялася по-різному, що було зумовлено 

особливостями суспільних та наукових потреб в освіті. Так, спершу єдиною метою 

функціонування системи освіти був професіоналізм. Відповідно школи і зміст на-

вчання були вузькоспеціалізованими. Пізніше професійна орієнтація стала менш 

вираженою, хоча окремі її ланки продовжували займатися тільки професійною під-

готовкою. Нині роль цієї функції знову зростає. 

Професійна соціалізація відбувається і поза межами формальної (інституці-
йованої) освіти. Певний час така форма професійного навчання переважала. Так, у 

середні віки всі великі майстри ремесел і мистецтв пройшли навчання у підмайстрів. 

Професійна підготовка тут здійснювалася безпосередньо під час трудового процесу. 

За цехової організації учень не тільки працював у майстра, а й жив у його сім'ї. Тає-

мниці професії та умови майбутнього життя відкривалися перед ним за реальних 

обставин. Простіші професії найчастіше передавалися від покоління до покоління у 

межах родини. 
Шкільна освіта передбачала оволодіння вищими видами духовної діяльності - 

релігійно-культовою, політичною, філософською, математичною та ін. З настанням 

потреби у великій кількості освічених працівників було значно розширено мережу 

закладів професійної та науково-технічної освіти. 

Функція взаємодії освіти з соціальною структурою суспільства. У соціоло-

гічній науці існують різні погляди на цей процес. Прибічники концепції меритократії 

(влади найбільш обдарованих) вважають, що система освіти формує і визначає соціа-

льно-класову структуру суспільства. З функціоналістської точки зору, освіта - це ра-
ціональний спосіб розподілу людей відповідно до їх здібностей, коли найталанови-

тіші й найактивніші люди посідають вищі посади. А сама система освіти сприяє 

створенню рівних можливостей і сприятливих умов для висхідної мобільності, оскі-

льки в закладах освіти оцінюють людей за їх досягненнями, незважаючи на класову 

належність, расу, стать тощо. 

Згідно з теорією людського капіталу освіта - це капіталовкладення в тих, хто 

навчається. Як і всі капіталовкладення, в майбутньому воно принесе прибуток. На 

підставі цього обґрунтовується нерівність дорослих людей, зумовлена кількістю і ти-
пом капіталовкладень, інвестованих в їх освіту. Такі аргументи виправдовують нері-

вність між людьми, оскільки суспільство здійснило неоднакові витрати на їх підго-

товку до різних видів діяльності. 

Якщо прибічники теорії функціоналізму підкреслюють позитивне значення 

взаємодії освіти з соціально-класовою структурою, то з точки зору теорії соціаль-

ного конфлікту ця взаємодія має суспільне негативний характер, оскільки освіта та-

їть у собі небезпеку конфліктних ситуацій, є втіленням різних групових конфліктів, 
сприяє експлуатації та пригнобленню груп, які перебувають у несприятливих умо-

вах. У 1971 р. в США з'явилася книга І. Ілліха з сенсаційною назвою «Суспільство 

відмовляється від освіти», в якій пропонувалося скасувати обов'язкове навчання; 

школи замінити навчальними закладами з вивченням предметів за бажанням учнів; 

заборонити роботодавцям з'ясовувати освіту потенційних працівників, зобов'язавши 

зважати на їх здібності, а не на колишні досягнення у школі. На відміну від прибіч-

ників функціоналізму і теорії людського капіталу, вони заперечували зв'язок між на-



вчанням, роботою і доходами, активно виступали проти системи селективного на-

вчання з очевидним, за їх словами, соціал-дарвіністським ухилом. 

Роздвоєними є марксистські погляди на цю проблему. За капіталізму, згідно з 

ними, вплив соціальної структури на систему освіти зберігається і навіть посилюєть-

ся, тоді як вплив системи освіти на соціальну структуру слабшає; за соціалізму сис-

тема освіти повинна служити створенню суспільства повної соціальної однорідності. 
Виховна функція системи освіти. Полягає у формуванні за допомогою ці-

леспрямованої діяльності певних соціальних рис світогляду у підростаючих поко-

лінь, визнання ними пануючих у суспільстві норм поведінки, ціннісних орієнтацій, 

тобто у підготовці молоді до виконання певних соціальних обов'язків.  

Функція загальноосвітньої підготовки. Деякі дослідники розглядають її як 

аспект виховної функції, називаючи гуманістичною, «розвиваючою». Саме в ній ви-

являються відмінності між спеціальною і загальною освітою. Загальноосвітня підго-

товка допомагає розширити межі професіоналізму, розкриває простір для ерудиції 
та кругозору. 

Науково-дослідна функція освіти. Вона ще не достатньо досліджена. Але, 

безсумнівно, творення нового знання постійно відбувалося в структурі освіти, оскі-

льки немало вчителів і викладачів завжди цим займалися. Свідомо орієнтувалися 

на продукування нового наукового знання давньогрецькі прототипи майбутніх 

вищих навчальних закладів - Академія Платона, Ліцей Арістотеля, Піфагорійський 

союз. 

 

Культура як соціальний феномен 

Соціальна сутність культури 
Культура (лат. сиltиrа - догляд, освіта, розвиток) - структурний елемент 

соціальних відносин, сукупність наукового знання, практичних навичок, побутової 

й теоретичної свідомості, високої духовності, необхідних для розвитку суспільст-

ва і людини, формування особистості. 
Існує кілька методологічних підходів до соціологічного аналізу культури. 

Функціональний підхід. Розглядає основним елементом культури цінності. 

На думку Т. Парсонса, культура — це відповідно організована, стабільна система 

цінностей. Різні культури мають багато спільного, тому їх природним розвитком є 

тільки еволюція. Однак, вважаючи вихідним положення про стабільність культур-

них систем, цей підхід недостатньо уваги приділяє культурним змінам і відхилен-

ням. 

Технологічний підхід. Розглядає культуру як тех-нічно-цивілізаційне явище, 
продукт людської діяльності, сукупність створених людством матеріальних та духо-

вних цінностей. Був поширений у вітчизняній філософській та соціологічній лі-

тературі до середини 60-х років XX ст. 

 

- Творча функція 

- Функція накопичення, збереження, трансляції знань, норм, засобів по-

ведінки, цінностей, значень, соціального досвіду.  
- Ціннісно-нормативна функція.  

- Комунікативна функція.  
- Селекційна функція 

- Світоглядна (гносеологічна) функція 

- Адаптаційна функція.  

-Функція соціального контролю.  

 

 



Особливості національної культури у контексті відродження українсь-

кого соціуму 
З огляду на це необхідно співвідносити мету й характер реформ з реальними 

умовами та орієнтаціями людей, враховувати особливості культури соціуму, окре-

мих верств і груп. В іншому разі культурну політику спіткає крах, а культуру  за-

гальна криза: 
— втрата культурою своєї основної - людинотворчої - функції; 

— поглиблення суперечностей між продуцентом духовних цінностей та їх користу-

вачем, відчуження від культури широких верств населення, змушених користу-

ватися низькопробними культурними зв'язками; 

— зростання шовіністичних настроїв, піднесення цінностей національної культури 

над цінностями культур інших етносів; 

— переорієнтація зусиль зі сфери продукування культурних цінностей у сферу по-

ширення та використання їх; 
— припинення розвитку нових стилів і напрямів у художній творчості, мистецтві, 

архітектурі, поява маси еклектичних культурних зразків, зниження художнього 

смаку, здатності творити «за законами краси»; 

— зростання ірраціоналізму, месіанських та містичних настроїв, поширення антиі-

нтелектуалізму, ганьбливого ставлення до творців духовних цінностей; 

— поширення масової культури, активізація субкультур, різноманітних сленгів, 

допуск ненормативної лексики на сторінки друкованих видань, у засоби масової 
інформації; 

— перетворення процесу освіти та виховання на процес трансформації, передачі 

знань; 

— зниження регулятивної функції моралі, утвердження імморалізму як принципу 

буття; 

— втрата культурою здатності до саморозвитку, виникнення потреби в інокультур-

них зразках; десакралізація базових цінностей культури, формування «ціннісно-

го вакууму»; 
— зміна способу входження сучасної людини в актуальну культуру в умовах НТР. 

Запитання. Завдання 

1. У чому полягають особливості поняття «культура» з точки зору соціологіч-

ного аналізу? 

2. Охарактеризуйте основні функції культури. 

3. Які структурні елементи складають культуру як соціальну систему? 

4. У чому виявляється нормативний аспект культури? 

5. Охарактеризуйте особливості розвитку національної культури на рубежі XX-
XXI ст. 

6. Визначте основні критерії класифікації і форми вияву культури ужитті лю-

дини і суспільства. 

 

Теми рефератів 

— Параметри культурних структур. 

— Проблеми відродження національної культури в Україні. 
— Відмінності «міської» та «сільської» культури. 

— Характеристика масової культури та форми її прояву. 

 
 

Розділ III.Методика організації конкретних соціальних 
досліджень. 

 

План заняття: 



1. Соціологічне дослідження: поняття і види, програма і вибірка. 

2. Методи соціологічних досліджень. 
3. Аналіз документів. 

 
Методичні рекомендації: 

1. Соціологічне дослідження і його види: 

• Цілі соціологічних досліджень. Соціологічне дослідження – це система логічно по-
слідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, підлеглих 
єдиній цілі: отримати точні об'єктивні дані про соціальне явище, що вивчається. 

• Види соціологічного дослідження: Розвідувальне (зондажне, пілотажне), опи-
сове і аналітичне. 

• Програма соціологічного дослідження. Програма соціологічного дослідження скла-
дається з двох блоків - методологічного і методичного. В методичний розділ програми 
входять: а) формулювання і обґрунтовування соціальної проблеми; б) визначення об'єк-
ту і предмету соціологічного дослідження; в) визначення задач дослідження і формулю-
вання гіпотез. Методичний розділ програми припускає визначення сукупності, що ви-
вчається, характеристику збору первинної соціологічної інформації, послідовність за-
стосування інструментарію для її збору, логічну схему (або програму) обробки зібраних 
даних на ЕОМ. 

• Робочий план соціологічного дослідження. Всі науково-дослідницькі і організа-
ційно-технічні процедури і операції групуються в чотири розділи (блоку). 1 розділ пе-
редбачає порядок підготовки, обговорення, затвердження програми і інструментарію 
соціологічного дослідження. 2 розділ включає всі організаційні і методичні види робіт, 
тобто відповідає на питання: що треба зробити і коли, в які терміни. 3 розділ присвячено 
плануванню операцій, пов'язаних з підготовкою зібраної в «полі» інформації. 
Методи соціологічних досліджень. 

1. Анкетний опит - найважливіше джерело інформації про реально існуючі 
соціальні факти, про соціальну діяльність. Починається він з формулювання про-
грамних питань, з «перекладу» поставлених в програмі дослідження проблем в 
питання, що виключають різні тлумачення і доступні розумінню опитуваних. 
2. Інтерв'ю - цілеспрямована, наперед запрограмована бесіда з респонден-
том. Характер спілкування, взаєморозуміння інтерв’юера (особи, провідної 
інтерв'ю) і опитуваного багато в чому визначають глибину і якість одержу-
ваної інформації про той або інший соціальний факт або явище. 
3. Спостереження. Експеримент. Спостереження - збір первинної спеціа-
льної інформації шляхом прямої і посередньої реєстрації дослідником подій і 
умов, в яких вони мають місце. Експеримент – це загальнонауковий метод 
отримання в контрольованих і керованих умовах нового знання. 
4. Аналіз документів. Під документом в соціології розуміють ті або інші 
джерела, що містять інформацію про соціальні факти і явища суспільного життя, 
про тих або інших соціальних суб'єктів, що функціонують і розвиваються в су-
спільстві. 
Студентам пропонується не тільки теоретично освітити дані методи соціоло-

гічного дослідження, але і спробувати підготувати опитний лист і скласти програму 
соціологічного дослідження. 

Література до семінару: 
Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологического исследования М.,1995. 
Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами.- М, 1989. 
Давидюк Г.П. Прикладная социология М., 1989. 
Как провести социологические исследования? -М., 1990. 
Козлова O.E. О методах анализа социокультурных явлений //Социс. - 1990. № 1. 
Соціологія, посібник для студентів вищих навчальних закладів за редакцією В.Г. Городяненка. 
К, 1999. 
Социология: наука об обществе, учебное пособие под редакцией В.П. Андрущенко, Н.И., 
Н.И. Горлача Харьков, 1998. 



Питання для самоконтролю: 
1. Які об'єктивні підстави розвитку соціології? 
2. Охарактеризуйте основні елементи структури соціологічного знання. 
3. Назвіть основні рівні соціологічного знання і покажіть їх особливості. 
4. Яку роль в пізнанні суспільних явищ грають конкретні соціологічні дослі-
дження? 
5. Чим визначається науковий характер соціології. 
6. Покажіть роль і місце соціології в системі сучасних суспільних наук. 
7. Обґрунтуйте один з найважливіших методів наукової соціології. 

Теми рефератів: 

1. Соціологія і медицина: взаємозв'язок і взаємовплив.  

2. Проблема теорії і практики в соціологічному знанні. 

3. Проблема пояснення в соціології. 
 

 

 

 

Питання до диференційованого заліку з дисципліни  « Соціоло-

гії». 

1) Визначення соціології як науки. 
2) Предмет і методи соціології. 
3) Відмінності між теоретичною і практичною соціологією. 
4) Дати визначення поняття «макросоціологія», «мікросоціології). 
5) Структура і функції соціології. 
6) Значення вивчення соціології для соціально-політичної підготовки працівника 

автодорожнього руху. 
7) Методика і техніка конкретних соціологічних досліджень. 
8) Розвиток поняття про соціологію в історії соціально-політичної думання. 
9) Соціологічні навчання Стародавнього Сходу, Античної Греції. 
10) Соціологічна думка епохи середньовіччя і буржуазних революцій ХVIII-ХIХ. ст. 
11) Особливості розвитку соціальних ідей в епоху Відродження. 
12) Становлення соціології як самостійної науки. 
13) О. Конт як один з основних основоположників соціології. 
14) Класичний період в розвитку соціології. 
15) Розвиток соціологічної думки в Україні. 
16) Формування і розвиток європейської і американської соціології XX ст. 
17) Головні сучасні соціологічні школи і напрями. 
18) Суспільство як система. Його головні елементи. 
19) Поняття соціальної структури в соціології. Головні її елемент. 
20) Соціальна стратифікація і соціальна мобільність. 

21) Основні критерії виділення соціальних груп по теорії соціально стратифікації. 
22) Соціально-класова диференціація суспільства. 

23) Соціально-класова структура в Україні. 
24) Розвиток демографічних процесів в Україні. 

25) Етнічний компонент в соціальній структурі суспільства. 

26) Нація як етнічна спільність. 

27) Національно-етнічний склад народу України. 

28) Соціальні наслідки зростання національної самосвідомості. 

29) Проблема самовизначення націй. Створення державності як вища ступінь націо-
нального розвитку. 



30) Етнічний і національний конфлікти: головні причини і стадії розвитку. 

31) Практика рішення національного питання в сучасних умовах. 

32) Взаємозв'язок національного відродження з рішенням соціальне економічних, полі-
тичних. Культурних проблем в Україні. 

33) Сім'я як соціальний інститут суспільства. 

34) Історичні типи і форми сімейно-шлюбних відносин, тенденції і перспективи їх ро-
звитку. 

35) Сімейно-шлюбні відносини в сучасний період. 

36) Сутність конфлікту, його механізм. Природа конфлікту. 

37) Типи конфліктів. 

38) Технологія виходу з конфлікту. 

39) Поняття особи. Детермінація становлення особи і індивідуальності. 

40) Соціологічна структура особи. 

41) Суспільство і потенціал особи. 

42) Сутність соціалізації, її основні етапи і фази. 

43) Головні інститути соціалізації людини. 

44) Поняття ролі. Рольова теорія особи. 
Діяльність і поведінка особи. Механізм детермінації поведінки особи. 
Девіація як соціальне явище. 
Використовування типологізації для вирішення конкретних соціологічних проблем. 
Роль гуманітарних наук у вивченні проблеми особи. 
Становлення і розвиток системи освіти, функції освіти. 
Соціологічна модель сучасної освіти. 
Що означає гуманізація і гуманітаризація утворення? 
Оновлення система освіти в Україні. 
Поняття соціології праці і управління. 
Концепція соціології управління. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тести по курсу «Основи соціології». 
1. Коли виникла соціологія як самостійна наука? 

В період античності. 
В ХVII столітті. 
В ХVIII столітті. 
В 30-40-е роки XIX століття. 

2. Хто вважається основоположником соціології як самостійної науки? 
1.  О. Конт. 
2. Аристотель. 
3. Р. Спенсер. 
4. Е. Дюркгейм. 

3. Які з нижче перерахованих об'єднань є соціальними суспільствами? 
1. Сім'я. 
2. Церква. 
3. Нація. 
4. Професійні союзи. 



5. Уболівальники футбольних клубів. 
4. Що позначає слово «соціологія»? 

1. Наука про суспільний розвиток. 
2. Наука про суспільне буття. 
3. Наука про структуру суспільства. 
4. Вчення про суспільство. 

5. Який підхід в розумінні соціології найбільш поширений сьогодні? 
1. Соціологія це наука про суспільство, яке є прямим продовженням і вищим 

продуктом природи. 
2. Соціологія - це наука про соціальні суспільства і соціальну людину - творці 

цих об'єднань і головному суб'єкті історичного розвитку. 
3. Соціологія - це наука про людину і суспільство, яке вона створює. 
4. Соціологія - це наука про суспільну свідомість. 

6. Виберіть правильне визначення функції сімейних інститутів: 
1. Виховання дітей; 
2. Утворення підростаючого покоління; 
3. Передача досвіду від старшого покоління до молодшого. 
4. Здійснення соціального контролю і управління. 

7. Виберіть правильне визначення функцій обрядових інститутів: 
1. Ухвалення управлінських рішень. 
2. Виховання дітей. 
3. Регулювання поведінки людей. 
4. Встановлення звичаїв і етикету. 

8. Виберіть правильне визначення функцій політичних інститутів: 
1. Виховання дітей. 
2. Вираз інтересів різних верств населення. 
3. Регулювання повсякденної поведінки людей. 

4. Забезпечення влади пануючого класу. 
9. Хто є автором «Закону інтелектуальної еволюції людства? 

1. Вольтер 
2. Руссо 
3. О. Конт. 
4. Гердер. 

10. Хто є автором теорії соціальної еволюції? 
1. Спенсер. 
2. Дюркгейм. 
3. Маркс. 
4. Дарвін. 

11. Хто є автором теорії соціального реалізму? 
1. Ленін. 
2. Дюркгейм. 
3. Вебер. 
4. Мор. 

12. Автором якого напряму в соціології був М.Вебер? 
1. Розуміючої соціології. 
2. Позитивної соціології. 
3. Психологічної школи. 

4. Органічної теорії. 
13. Які з нижче перерахованих положень відносяться до соціології марксиста? 

1. Матеріалістичне розуміння історії. 
2. Теорії соціальної стратифікації. 
3. Теорії соціальної мобільності. 
4. Вчення про роль діяльності і суспільних відносин людей в розвитку суспіль-



ства як соціальної системи. 
14. Хто з названих нижче авторів розглядає «суб'єктивний метод» в соціоло-
гії? 

1. П.Л. Лавров. 
2. Н.К. Михайлівський. 
3. А.И. Герцен. 
4. Н.Г. Чернишевський. 

15. Автором яких теорій є П. Сорокин? 
1. Теорія соціальної стратифікації. 

2. Теорія соціальної мобільності. 
3. Еволюційна теорія. 
4. Плюралістична соціологія. 

16. Хто є автором «теорії дії»? 
1. Хоманс. 
2. Дарендорф. 
3. Мід. 
4. Шюц. 

17. Хто з нижче перерахованих соціологів відноситься до школи «феномено-
логічної соціології»? 

1. Шюц. 
2. Бергер. 
3. Лукманн. 
4. Мід. 

18. Хто є засновником школи «символічного ітеракціонізма»? 
1. Мід. 
2. Козер. 
3. Парсонс. 
4. Хоманс. 

19. Хто першим ввів в науковий оборот в соціології поняття соціального 
конфлікту? 

1. Козер. 
2. Дюркгейм. 
3. Парсонс. 
4. Дарендорф. 

20. Що лежить в основі розвитку соціальної структури суспільства?  
1. Суспільний розподіл праці. 
2. Боротьба між політичними партіями і їх лідерами за владу. 
3. Відносини власності на засоби виробництва. 
4. Закладене генетично в людині прагнення до панування. 

21. Що відноситься до основних елементів соціальної структури?  
1. Стани. 
2. Національні спільності. 
3. Сімейний інститут 
4. Церковні об'єднання. 

22. Яка з перерахованих груп людей не відноситься до етнічної спільності? 
1. Плем'я 
2. Народність 
3. Клас. 
4. Нація. 

23. Виділіть нехарактерну межу в рамках в сучасну епоху міжнаціональних 
відносин, що розвиваються: 

1. Етнічна консолідація народів. 
2. Міжетнічна інтеграція. 



3. Асиміляція. 
4. Інтернаціоналізація. 

24. Виділіть основні причини етнічного відродження народів і підвищення 
їх політичної активності в сучасну епоху: 

1. Прагнення народів усунути всі елементи соціальної несправедливості, ведучі 
до обмежень їх прав і можливостей розвитку в рамках колоніальних імпе-
рій, що були, і деяких сучасних федеральних держав. 

2. Бажання народів самостійно використовувати природні ресурси, що знахо-
дяться на їх території і граючі важливу роль в задоволенні їх життєвих пот-
реб. 

3. Прагнення народів до відособленості і ізоляції від інших етносів з ме-
тою уникнення міжнаціональних конфліктів. 

4. Прагнення народів до задоволення місницьких амбіцій. 
25. Що не відноситься до соціології праці? 

1. Трудова діяльність як соціальний процес. 
2. Соціальні чинники підвищення продуктивності праці. 
3. Соціологія професій. 
4. Соціологія трудового виховання. 
5. Соціологія освіти. 

26. Що не входить в процес праці? 
1. Цілеспрямована діяльність людини. 
2. Виробничі відносини. 
3. Трудова дисципліна. 
4. Предмет праці. 
5. Знаряддя виробництва. 

27. Що обумовлює єдність соціальної спільності і соціальної організації трудо-
вого колективу? 

1. Жорстка регламентована дій. 
2. Дисципліна. 
3. Дружба. 
4. Єдність цілей членів колективу. 

28. Який елемент не входить в соціальну структуру колективу? 
1. Територіальна спільність. 
2. Сукупність цільових і посадових груп 
3. Осередки суспільних організацій і відношення між ними. 

29. Яка з названих груп не входить самостійно в класифікацію трудових ор-
ганізацій? 

1. Колективи виробничих галузей. 
2. Колективи невиробничих галузей. 
3. Колективи духовної сфери життя суспільства. 

30. Що з нижче перерахованого не відноситься до основних функцій трудово-
го колективу? 

1. Виробнича функція. 
2. Співвласницька функція. 
3. Світоглядна функція. 
4. Управлінська функція. 
5. Виховна функція. 

31. Яка з перерахованих рис не характерна для сім'ї традиційного типу? 
1. Економічна залежність жінки від чоловіка. 
2. Визнання безумовного пріоритету жінки в питаннях сімейного верховенства. 
3. Функціональне чітке розділення сфер сімейного життя і закріплення 

чоловічих і жіночих обов'язків. 
32. Яка з нижче названих рис характерна для неотрадиціонного типу сім'ї? 



1. Установка на чоловіче лідерство. 
2. Розмежування чоловічих і жіночих обов'язків. 
3. Рівне з чоловіком право жінки на участь в суспільній праці за наявності 

«виняткового» її права на домашню працю. 
33. Яка межа не характерна для єгалитарного типу сім'ї? 

1. «Ролева симетрія». 
2. Обговорення основних проблем і сумісне ухвалення важливих для сім'ї рі-

шень. 
3. «Виняткове» право жінки на домашню працю. 
4. Емоційна насиченість відносин. 

34. Яка з перерахованих нижче функцій не є найважливішою для сім'ї? 
1. Виховна. 
2. Господарсько-економічна. 
3. Репродуктивна. 
4. Рекреаційна. 
5. Соціокультурна. 

35. Виділіть основні рівні подружніх взаємостосунків, на основі яких мо-
жуть відбуватися сімейні конфлікти. 

1. Психофізіологічний. 
2. Етнічний. 
3. Соціокультурний. 
4. Освітній. 

36. Яке визначення особи, з нижче висловлених, є вірним? 
1. Особа - це окрема конкретна людина, одиничний представник людсько-

го роду. 
2. Особа це сукупність рис, що відрізняють одного індивіда від іншого. 
3. Особа - це поняття, яке вводиться для виділення, підкреслення непри-

родного єства людини і індивіда, тобто акцент робиться на соціальному 
початку. 

37. Виділіть правильне визначення: 
1. Соціальна роль - це модель поведінки, об'єктивно задана соціальною по-

зицією особи в системі суспільних і міжособових відносин. 
2. Соціальна  роль це те, що людина реально виконує в рамках соціальної 

позиції в системі суспільних і міжособових відносин. 
3. Соціальна роль - це те, чого згідно «правилам гри» чекають від тієї або 

іншої особи, виходячи з її місця в системі суспільних відносин. 

38. Виберіть вірне визначення: 
1. Соціалізація - це процес передачі певної суми знань від покоління до 

покоління 
2. Соціалізація - це система цілеспрямованих, свідомо спланерували 

дій, ціль яких формування у дитини певних особових якості і навиків 
поведінки. 

3. Соціалізація - це освіта і виховання, і понад те вся сукупність сти-
хійних, ніким не запланованих дій, що роблять вплив на становлення 
особи, на процес асиміляції індивідів в соціальні групи.  

39. Хто є автором теорії «конфліктної моделі суспільства»? 
1. Козер. 
2. Дарендорф. 
3. Боулдінг. 
4. Маркс. 

40. Хто є автором теорії позитивно-функціонального конфлікту? 
1. Козер. 
2. Дарендорф. 



3. Боулдінг. 
4. Маркс. 

41. Яка точка зору з нижче перерахованих є загальноприйнятою в сучас-
ній вітчизняній соціології у визначенні поняття «конфлікт»?  

1. Конфлікт - це реальність, неминуче явище в історії людського суспільс-
тва і стимул соціального розвитку. 

2. Конфлікт - це результат розподілу суспільства на класи і економічне 
суперництво між ними. 

3. Конфлікт - це результат соціальної нерівності, що дозволяється в кла-
совій боротьбі. 

4. Конфлікт - це зіткнення протилежних цілей, позицій, думок, поглядів 
опонентів як суб'єктів взаємодії. Конфлікт завжди пов'язаний з суб'єк-
тивним усвідомленням людьми суперечності своїх інтересів як членів 
тих або інших соціальних груп. 

42. Яке визначення соціального конфлікту виражає точку зору прихильників 
теорії позитивно-функціонального конфлікту? 

1. Соціальний конфлікт - це боротьба за   цінності   і   претензії   на певний  
статус,  владу, ресурси,  в  якій цілями  супротивників є нейтралізація, 
нанесення збитку або знищення конфлікту. 

2. Соціальний  конфлікт - це ситуація, в якій сторони розуміють несумісність 
своїх позицій і прагнуть випередити супротивника своїми діями. 

3. Соціальні конфлікти - це всепронизиваючі компоненти суспільного життя, 
їх неможливо усунути тільки тому що ми їх не бажаємо з ними потріб-
но вважатися як з реальністю. Конфлікти - джерела інновацій і соціаль-
них змін. 

43. Що не відноситься до виду соціологічного дослідження? 
1. Розвідувальне дослідження. 
2. Описове дослідження. 
3. Аналітичне дослідження. 
4. Методологічне дослідження. 

44. В чому полягає «теоретичне» дослідження серед вказаних нижче етапів 
соціологічного дослідження? 

1. Збір первинної соціологічної інформації. 
2. Підготовка зібраної в ході соціологічного дослідження інформації до об-

робки на ЕОМ, складання програми обробки, обробка на ЕОМ. 
3. Аналіз обробленої інформації, підготовка наукового звіту за підсумками 

дослідження, формулювання висновків і рекомендацій для замовника, 
суб'єкта управління. 

45. Що відноситься до об'єкту соціологічного дослідження? 
1. Сфера соціального життя. 
2. Які-небудь суспільні відносини. 
3. Ідеї. 
4. Властивості. 
5. Характеристики. 

46. Що з перерахованого є предметом соціологічного дослідження? 
1. Соціальний процес. 
2. Документи. 
3. Ідеї. 
4. Характеристики. 

47. Що з перерахованого нижче є методами соціологічного дослідження? 
1. Анкетний опит. 
2. Аналіз результатів обробки соціологічного матеріалу на ЕОМ. 
3. Інтерв'ю. 
4. Затвердження  програми і інструментарію соціологічного дослідження. 



48. Що з нижче перерахованого не відноситься до методів соціологічного дос-
лідження? 

1. Експеримент і тестування. 
2. Опит. 
3. Аналіз документів. 
4. Складання робочого плану соціологічного дослідження. 

 


