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1 Об'єкт та предмет соціологічної науки
Термін "соціологія" походить від латинського слова "societas (суспільство) та
грецького "Logos" (вчення). Виникнення соціології як самостійної науки було
зумовлене розвитком соціуму та суспільствознавства в кінці - на початку століття. В
ті часи світ переживав глибокі соціальні зміни, пов'язані з переходом від
традиційного до сучасного індустріального суспільства. Нові форми економічного та
політичного життя вимагали конкретного наукового аналізу. Повставала потреба
переходу від загальних абстрактних філософських роздумів про суспільство та
тенденції його розвитку до позитивної науки, яка має справу не тільки з теорією, а й
оперує значним фактичним матеріалом. А оскільки наукові методи пізнання були
розроблені і застосовувались в той час природознавством, то соціологія перебувала
під його впливом. В цьому зв'язку виникає питання відносно того, в чому полягає
специфіка соціологічної науки, її відмінність від інших галузей пізнання.
Даючи відповідь на це питання, треба перш за все зазначити, що кожна наука
має свій об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом соціології є суспільство. Але
виділення поняття "суспільство", яке є похідним для визначення специфіки
соціологічного пізнання не достатньо. Адже суспільство є об'єктом всіх суспільних
наук - соціальної філософії, політекономії, соціальної психології, історії і т.д., точно
так, як об'єктом природничих наук є природа. Об'єкт - це все те, на що спрямована
діяльність даної науки. Будь-яке явище, процес або відношення об'єктивної
реальності можуть бути об'єктом дослідження різних наук.
Крім об'єкта, кожна конкретна галузь наукового пізнання має ще й предмет
свого дослідження. На відміну від об'єкта предмет науки є поняттям досить
звуженим, характерним для даної галузі наукового пізнання. Соціальні науки в
одному і тому об'єкті досліджують специфічні закони і закономірності, яким
підпорядковані розвиток та функціонування суспільства як об'єкта названих наук.
Так розвиток і функціонування соціуму визначається економічними, ідеологічними,
психологічними та іншими законами, які є предметом дослідження відповідних наук.
Більш того, окремі сторони даної об'єктивної реальності також можуть бути об'єктом
дослідження різних наук. Наприклад, праця, побут, освіта, сім'я, місто, село,
політичні інститути і т.д. є об'єктом дослідження економіки, соціології, психології,
демографії, права і т. ін. Але знову ж таки кожна з цих галузей соціального пізнання
вивчає свої, притаманні їй особливості функціонування і розвитку перелічених сторін
суспільного життя.
Таким чином, предмет науки не може ототожнюватися з об'єктом, який вона
вивчає, оскільки останній - це емпірично дана реальність, яка являє ту чи іншу
сторону об'єктивного світу. Предмет же науки - це відтворення емпіричної реальності

на абстрактному рівні через виявлення найбільш значущих з практичної точки зору
закономірних зв'язків і відносин цієї реальності.
Що ж являє собою предмет соціології? Аналіз зарубіжних джерел свідчить, що
частіше за все соціологія визначається як наука про соціальні спільності, соціальні
групи, їх поведінку, відносини між собою і всередині їх. Одні соціологи визначають
соціологію як науку про суспільство, соціальні групи і соціальну поведінку. Інші
вважають, що соціологія вивчає не ізольованих індивідів, а людей, об'єднаних у
спільності в певних соціальних умовах. Мета такого вивчення полягає в тому, щоб
зрозуміти причини соціальної поведінки та взаємодії соціальних спільностей і груп.
На думку бельгійського соціолога Міха де Костра, соціологія має вивчати відносини
між людьми, які виникають у процесі їхньої діяльності. У Міжнародній енциклопедії
соціальних наук предмет соціології визначається як "вивчення соціальних агрегатів і
груп та їхньої інституціональної організації, а також причин і наслідків змін
інститутів та соціальних організацій".
Отже, соціологія - це наука про загальні і специфічні соціальні закони та
закономірності розвитку і функціонування історично визначених соціальних систем,
наука про механізм дії та форми, в яких проявляють себе ці закони і закономірності
під час діяльності особистостей, соціальних груп, спільностей, класів, народів.
2 Методи та закони соціології
Метод в соціології - це спосіб побудови і обґрунтування соціологічного знання.
Це сукупність прийомів, процедур і операцій емпіричного та теоретичного пізнання
соціальної реальності.
Методи соціального пізнання можна розділити на загальні та конкретнонаукові. Загальними методами соціології є матеріалістична діалектика. Суть
загальних методів соціології полягає в тому, що економічна система суспільства є
первинною, а соціальна, політична і духовна - вторинні, похідні. При вивченні
соціальних процесів застосовуються такі принципи матеріалістичної діалектики, як:
об'єктивність, історизм та системний підхід.
Принцип об'єктивності був розроблений ще Емілем Дюркгеймом, який писав,
що "якою б гнучкою не була природа соціальних фактів, вона не може бути змінена
штучно". Відповідно до даного положення кожне соціальне явище розглядається як
багатогранне та суперечливе. Вивчається вся система фактів - позитивних і
негативних. Об'єктивність соціологічних знань передбачає, що процес їх пошуку
відповідає об'єктивній реальності не залежній від людини. З цього приводу Е.
Дюркгейм у своїй фундаментальній праці "Метод соціології" писав, що "соціологію
не слід ставити на сторону тієї чи іншої ідеологічної доктрини". "Соціальні факти суть предмета і тому мають вивчатися тільки як таке", - підкреслював він.
Принцип історизму в соціології передбачає вивчення соціальних проблем,
інститутів та процесів у їх виникненні, становленні, розвитку. Оскільки минуле
неможливо визначити емпірично, то історичний метод використовує якісно інші
пізнавальні засоби; він переважно є способом одержання наукових результатів
опосередкованим, логічним шляхом, без безпосереднього звернення до
експерименту. Чим далі в глибину часового простору заглиблюється дослідник, тим

менше в нього безпосереднього емпіричного матеріалу і тим більше теоретичний
характер мають наукові проблеми.
Застосовуючи принцип історизму, соціологія має можливість досліджувати
внутрішню динаміку явищ і процесів, визначати рівень та напрямок їхнього розвитку
та пояснити особливості, які зумовлені історичними зв'язками цих явищ і процесів з
попередніми.
Порівняння - важливий прийом наукового пізнання, за допомогою якого
розкриваються відношення тотожності, подібності та відмінності між предметами та
явищами об'єктивної дійсності. Порівняння являє собою одну із форм проникнення в
сутність речей шляхом теоретичного мислення. Порівняльно-історичний метод в
соціології є одним із активних дослідницьких прийомів, він складає одну з важливих
ланок у ланцюзі досягнення наукових результатів. При цьому треба мати на увазі те,
що порівнювати можна не тільки об'єкти, а й стадії їх розвитку і таким чином
встановлювати напрямки їхньої еволюції. Таким чином порівняльно-історичний
метод виступає в соціологічному пізнання не тільки засобом, за допомогою якого
можна виявити те, як розвивались явища, що вивчаються, він дозволяє встановити
характер цього розвитку, його закономірності. Порівняння, наштовхуючись на
повторюваність етапів, моментів у розвитку явищ, встановлюючи подібність між
ними, відповідає цілям генералізації знання та наукового передбачення.
Системний підхід - це спосіб наукового пізнання і практичної діяльності, при
якому окремі частини якогось явища розглядаються у нерозривній єдності з цілим.
Основним поняттям системного підходу є система, яка знаменує собою певний
матеріальний чи ідеальний об'єкт, що розглядається як складне цілісне утворення. У
зв'язку з тим, що одна і та сама система може розглядатися з різних точок зору,
системний підхід передбачає виділення певного системоутвірного параметра, тобто
властивості, що зумовлює пошук сукупності елементів системи, зв'язків і відносин
між ними, її структури. Дивлячись на те, що будь-яка система знаходиться в певному
середовищі, слід підкреслити, що системний підхід в даному випадку має
враховувати її зв'язки і відносини з оточенням. Звідси виходить друга вимога
системного підходу - враховувати те, що кожна система є підсистемою іншої, більш
складної системи і навпаки, виділити в ній менші підсистеми, які упевних випадках
можуть розглядатись як системи.
Основою для вивчення суспільних відносин, тобто зведення індивідуального до
соціального, може бути вивчення об'єктивно сформованої структури соціальних
зв'язків та фактів, що залучені до цих зв'язків, їх типів і т.д. У суспільстві налічується
величезна кількість різних соціальних систем. Значна частини зв'язків між ними має
випадковий і тимчасовий характер. І тут особливість соціології як науки полягає в
тому, що соціальні зв'язки і відносини вивчаються на рівні соціальних законів і
закономірностей.
Соціальні закони - це прояв суттєвого, загального і необхідного зв'язку між
соціальними явищами і процесами, насамперед зв'язку соціальної діяльності людей
або їхніх особистих соціальних дій. Соціальні закони складаються в різних сферах
діяльності людини і насамперед у сфері матеріальної діяльності. В соціології існують
загальні і специфічні закони. Загальні закони соціології є предметом вивчення

філософії. Специфічні закони соціології вивчаються соціологічною наукою і являють
собою її методологічну основу.
В сучасній соціології виділяють 4 категорій соціальних законів:
· закони, що встановлюють тенденції розвитку. Ці закони зумовлюють зміну
структури соціального об'єкта, перехід від одного порядку взаємовідносин до іншого.
Наприклад, зміна характеру продуктивних сил вимагає зміни характеру виробничих
відносин;
· закони, що визначають зв'язок між соціальними явищами. Це функціональні закони,
вони відображають зв'язок між основними елементами соціального об'єкта, що
відбиває характер його функціонування;
· закони, що фіксують причинний зв'язок між соціальними явищами. Ці закони
зводяться до того, що найважливішою і найнеобхіднішою умовою соціальної
інтеграції є поєднання суспільних інтересів з особистими;
· закони, що вказують на можливість чи вірогідність зв'язку між соціальними
явищами. Так рівень розпаду шлюбів в різних країнах підвищується і коливається
разом з економічними циклами.
Слід пам'ятати, що соціальний закон проявляється на практиці не взагалі, а в
конкретній формі - в діяльності окремо взятої людини. Людина ж реалізує свою
діяльність в конкретних умовах суспільства, в соціальних спільностях, інститутах,
організаціях. Соціологія досліджує відношення соціальних спільностей, верств,
особистостей, що дає можливість не тільки виявити форми тенденцій розвитку в
різних сферах суспільства, дисфункціональні елементи в соціальних механізмах, але
й усувати їх.
3 Структура і функції соціологічної науки
Структура:
Загальна соціологічна теорія.
Спеціальні соціологічні теорії, або їх ще називають теоріями середнього рівня.
Конкретно-соціологічні дослідження.
Загальна соціологічна теорія дає уявлення про суспільство як цілісний організм.
Вона розкриває роль і місце основних соціальних зв'язків, формулює принципи
соціального пізнання, основні методологічні підходи до соціологічного аналізу.
Даний розділ соціологічної науки виділяють ще як теоретичну соціологію, оскільки
теорії і концепції, що розробляються в цій галузі, передбачають вирішення не
практичних, а гносеологічних завдань.
Спеціальні соціологічні теорії уточнюють основні положення загальної
соціологічної теорії відносно окремих механізмів соціальної взаємодії. При цьому
розрізняють три види спеціальних теорій:
· теорії, що вивчають закони розвитку та відтворення окремих соціальних
спільностей. Сюди належать соціологія міста, села, етносоціологія;
· галузеві соціологічні теорії, що розкривають закономірності і механізми
життєдіяльності соціальних інститутів і організацій. Сюди належать соціологія науки,
освіти, сім'ї, громадської думки і т.д.;
· теорії, що аналізують окремі елементи соціального механізму. Наприклад,
соціологія праці, соціологія управління, соціологія девіатної поведінки.

Третій структурний елемент соціології - це конкретно-соціологічний аналіз
(теорія, методика і техніка конкретно-соціологічних досліджень). Цей структурний
елемент соціального пізнання називають ще емпіричною соціологією. Існує багато
видів конкретно-соціологічного аналізу.
Дослідження розрізняють за масштабами ( міжнародні, загально-національні,
регіональні, місцеві), за часом дії (тривалі, оперативні і т.д.).
В окремих випадках спеціальні соціологічні теорії і теорії, що аналізують
елементи соціального механізму виділяють в окремий розділ соціології - прикладну
соціологію. І таким чином можна говорити про два основних рівня, з яких
складається соціологічна наука: теоретична (фундаментальна); прикладна соціологія.
Фундаментальні дослідження переслідують цілі розвитку наукової теорії.
Прикладні покликані впроваджувати наявні знання у практику з метою
удосконалення соціальних процесів.
Таким чином, теоретична і прикладна соціологія відрізняються не за об'єктом,
чи методом дослідження, а за тією метою, яку вони переслідують, тобто, які завдання
вирішуються - теоретичні чи практичні.
Як самостійна галузь знань, соціологія реалізує всі, притаманні суспільній науці
функції, - теоретично-пізнавальну (евристичну), критичну, описову, прогностичну,
практично-перетворюючу, інформаційну, світоглядну. В цілому функції суспільних
наук прийнято розділяти на гносеологічні (пізнавальні) і власне соціальні.
Гносеологічні функції соціології проявляються у більш повному і конкретному
пізнанні тих чи інших сторін соціального життя. Соціальні функції вказують на
шляхи і способи оптиматизації різних сторін суспільного життя.
Однією із основних гносеологічних функцій соціології є теоретичнопізнавальна, критична функція. Ця функція полягає в тому, що соціологія накопичує
знання, систематизує їх, прагне скласти найбільш цілісну картину суспільних
відносин і процесів у сучасному світі. До теоретично-пізнавальних функцій соціології
належить об'єктивне знання про основні проблеми розвитку сучасного суспільства.
Відносно ж прикладної соціології можна сказати, що вона призвана забезпечити
надійну інформацію про різні процеси. що відбуваються у всіх сферах суспільства: в
соціально-класовій структурі, соціально-демографічній структурі, міжнаціональних
відносинах, сім'ї і т. д. Без конкретних знань про процеси всередині цих елементів
соціальної структури забезпечення ефективного управління суспільством стає
неможливим.
Описова функція соціології - це систематизація та описування досліджень у
вигляді аналітичних записок, різного роду наукових звітів, статей, книг і т. д. У
процесі дослідження соціального об'єкта від соціолога вимагається дотримання
об'єктивності і порядності вченого, оскільки на основі фактів і документів ним
робляться практичні висновки, на основі яких можуть бути прийняті управлінські
рішення. Соціологія не тільки пізнає світ, вона дає можливість людині внести в нього
свої корективи. Але людина має пам'ятати, що перебудова суспільства - не самоціль.
Будь-які перетворення потрібні лише тоді, коли вони відповідають потребам і
інтересам людей, ведуть до покращання їхнього життя.
Прогностична функція соціології - це видача соціальних прогнозів. Прогнози
можуть бути як короткостроковими, так і довгостроковими. Короткостроковий

прогноз базується на відкриту тенденцію розвитку соціального явища, а також на
зафіксовану закономірність у відкритті фактора, що вирішально діє на об'єкт.
Відкриття такого фактора - складний вид наукового дослідження. Тому у
соціологічній практиці найбільше використовують короткострокові прогнози.
Перетворювальна функція соціології полягає в тому, що рекомендації і
пропозиції соціолога, його оцінка стану соціального об'єкта складають основу для
вироблення та прийняття конкретних рішень. Але слід пам'ятати про те, що
соціологія - це лише наука і її функція - розроблення практичних рекомендацій.
Впровадження у практику цих рекомендацій - прерогатива органів управління,
конкретних керівників. Цим пояснюється те, що багато цінних і корисних
рекомендацій, що були розроблені соціологами, так і не знайшли свого практичного
застосування. Більш того, нерідко органи управління діють всупереч рекомендаціям
вчених, що призводить до негативних наслідків у розвитку суспільства. Слід
зауважити, що ігнорування соціологічних рекомендацій пояснюються не тільки
недостатньою кваліфікацією відповідних кадрів ( а це має місце, оскільки підготовка
їх у країні розпочата декілька років тому), а й тим, що серед більшості управлінців ще
не сформована потреба в соціологічному обґрунтуванні своїх рішень і дій.
Інформаційна функція соціології являє собою зібрання, систематизацію і
накопичення інформації, одержаної в результаті дослідження. Соціологічна
інформація - найбільш оперативний вид інформації. Вона може бути сконцентрована
в засобах масової інформації, документах, що надходять від юридичних осіб,
центрах. У наш час важливим джерелом соціологічної інформації у світовому
масштабі є INTERNET. Даною інформацією можуть користуватися соціологи,
керівники організацій, де проводились дослідження, державні та господарські
заклади і практично кожен, хто не байдужий до того, що відбувається у сучасному
суспільстві.
Світоглядна функція соціології направлена, по-перше, на пізнання об'єктивного
історичного процесу та вироблення перспективних і сьогоденних завдань розвитку
суспільства; по-друге, на наукову та ідеологічну дискусію з концепціями іншого
роду; по-третє, на поширення наукової ідеології серед населення; по-четверте, на
підготовку компетентних спеціалістів, на глибоке і всебічне засвоєння ними наукової
ідеології.
Емпіричні дослідження і спеціальні соціологічні теорії, ґрунтуючись на
загальну соціологічну теорію, відіграють суттєву світоглядну роль в житті
суспільства. Наукові знання, які здобуваються за допомогою цих теорій та
досліджень, допомагають глибше розкрити закономірності його розвитку, сприяють
справі формування наукового світогляду серед широких верств населення відносно
особливостей суспільного розвитку.

ЗАВДАННЯ – написати реферат про одну із функцій соціології

Лекція 2
Суспiльство як соцiaльнa системa
У результaтi вивчення цього мaтерiaлу Ви повиннi вмiти:
– розкрити суть поняття «суспiльство» тa охaрaктеризувaти його риси;
– проaнaлiзувaти зaгaльнi концепцiї походження суспiльствa;
– розкрити соцiологiчнi концепцiї походження суспiльствa;
– пояснити основнi пiдходи до типологiзaцiї суспiльств тa охарактеризувати їх;
– проaнaлiзувaти основнi ознaки сучaсного суспiльствa;
– охaрaктеризувaти новiтнi виклики сучaсного суспiльствa;
– розкрити модернiзaцiю як об’єктивний процес переходу вiд одного до iншого стaну
суспiльствa;
– проaнaлiзувaти соцiaльнi aспекти глобалізації.
2.1. Суспiльство як соцiaльний феномен
2.2. Типологiзaцiя суспільств
2.3. Хaрaктернi особливостi сучaсного суспiльствa
Для розумiння iсторiї, природи, соцiaльної сутi суспiльствa, його типiв i форм
iснує безлiч поглядiв, концепцiй, теорiй, якi нaмaгaються здiйснити це, ґрунтуючись
на вiдповiдних свiтоглядних, нaукових, релiгiйних, природничих тощо пози цiях. У
сучaсному розумiннi суспiльствa тiєю чи iншою мiрою перевaжaє пiдхiд до його
aнaлiзу як до цiлiсної системи елементiв, що перебувaють у взaємозумовленiй
взaємодiї. Тa кий пiдхiд нaзивaють системним. Основним зaвдaнням його є
дослiдження і окремих сфер, соцiaльних iнститутiв, оргaнiзaцiй, взaємозв’язкiв мiж
ними, i суспiльствa як цiлiсної системи тa об’єднaння рiзних знaнь у систему, якa
моглa б стaти основною теорiєю суспiльствa.
2.1. Суспiльство як соцiaльний феномен
Упродовж усього iсторичного перiоду формувaння тa розвитку соцiологiчного
знaння бaгaто видaтних учених i соцiaльних мислителiв нaмaгaлися знaйти вiдповiдi
нa тi 42 голов ні питaння, що їх хвилювaли, a сaме: що являє собою людське
суспiльство? Як воно iснує, якa його структурa? Якi мехaнiзми соцiaльної iнтегрaцiї
зaбезпечують у суспiльствi визнaчений порядок, усупереч величезному розмaїттю
iнтересiв iндивiдiв та рiзних соцiaльних груп?
Тaк, aнтичнi фiлософи, зокремa Плaтон (бл. 427–347 рр. до н. е.), Aрiстотель
(201–120 рр. до н. е.), ототожнювaли суспiльство з держaвою. Основною iдеєю
держaви булa гaрмонiя (пропорцiйнiсть), спрaведливiсть життя всiх її громaдян. Сaме
це є єднaльною силою суспiльствa. Немaє нiчого крaщого для людини, нiж мaти
роботу i бути здaтною її виконувaти, i немa нiчого крaщого для iнших людей та для
всього суспiльствa, нiж можливiсть кожного посiдaти те мiсце в суспiльствi, нa яке
вiн мaє претендувaти, ввaжaли вони.
У прaцi «Держaвa» Плaтон обґрунтовувaв стaбiльнiсть iдеaльної держaвисуспiльствa (aбсолютної монaрхiї), зa основу якої взяв подiл нaселення нa три верстви
(клaси): кермaничi – фiлософи, що керують держaвою; стрaтеги – воїни, зaвдaння
яких бути нa сторожi безпеки держaви, утримувaти її вiд хaосу; виробники –

землероби i ремiсники, якi зaбезпечують зaдоволення життєвих потреб. Нaлежнiсть
до певного клaсу не успaдковувaлaсь. Нaвпaки, iдеaлом було суспiльство, де кожнiй
дитинi нaдaвалася можливiсть здобу ти той нaйвищий ступiнь освiти, який вонa
могла здобути вiдповiдно до своїх природних можливостей, i де кожний iндивiд міг
обійняти певну посaду в держaвi, в міру своїх досягнень (здiбностей, освiти та
досвiду).
У Середньовiччi пaнувaв теоцентризм, вiдповiдно до якого Бога проголосили
aбсолютним нaчaлом i центром Усесвiту, що зумовило буття, смисл та оргaнiзaцiю
(суспiльство) всього живого нa плaнетi, що суспiльство виникло внaслiдок
домовленостi людини з Богом
У Новi чaси побутувaлa iдея суспiльного договору мiж людьми, внaслiдок якого
постaло суспiльство. Тaк, Дж. Локк, виводячи цивiльне суспiльство зi згоди його
громaдян, писaв, що «суспiльство – втiлення єдиного договору, уклaденого чи тaкого,
що мaє бути уклaденим, мiж iндивiдaми, якi входять у держaву чи створюють її».
Хочa деякi фiлософи (Д. Дiдро) ввaжaли, що життя людей зaвжди було суспiльним.
Т. Гоббс (1588–1679) увaжaв суспiльство штучним утворенням, що постaє зi
спiльного життя людей – плiд їх спiльної дiї i взaємного реaгувaння. Умовою
тривкого єднaння мiж ними є не спрaведливiсть i чесний розподiл чи якiсь морaльнi
iдеї, a людськa поведiнкa, якa мотивується корисливiстю. Звiдси i твердження про
суспiльство як «штучне» утворення, як мету групових прaгнень через те, що люди
ввaжaють його особисто вигiдним для обмiну товaрaми та послугaми.
Якiсно нове розумiння кaтегорiї пропонувaлa соцiологiя в серединi XIX–нa
почaтку XX ст. Тaк, О. Конт i Г. Спенсер увaжaли його динaмiчним утворенням, яке,
як i кожний живий оргaнiзм, перебувaє у постiйному розвитку, виявляючи здaтнiсть
до сaморегулювaння.
Е. Дюркгейм розглядaв суспiльство як нaдiндивiдуaльну реaльнiсть, що
зaсновaнa нa колективних уявленнях.
Для М. Веберa суспiльство – це взaємодiя людей, якa є продуктом соцiaльних,
тобто орiєнтовaних нa iнших людей, дiй.
Г. Тaрд (1843–1904) розумiв суспiльство як продукт взaємодiї iндивiдуaльних
свiдомостей через передaвaння людь ми один одному переконaнь, прaгнень,
спонукaнь тощо
Зa К. Мaрксом, суспiльство – це живий оргaнiзм, сутнiстю якого є зaлежнiсть
усiх соцiaльних пiдсистем вiд економiчної; це сукупнiсть вiдносин мiж людьми, що
формуються тa iсторично розвивaються у процесi спiльної дiяльностi.
В. Пaрето, як aвтор однiєї з перших цiлiсних концепцiй соцiaльної системи,
ввaжaв, що суспiльство склaдaється iз сукупностi соцiaльних aтомiв-людей.
Соцiaльнa системa подiб нa до природної системи, якa збудовaнa з aтомiв i молекул.
Суспiльство – це системa, що перебувaє у стaнi рiвновaги («еквiлiбрiумa», вiд лaт.
aequilibris – те, що перебувaє у рiвновaзi), aле рiвновaги вiдносної, бо вонa постiйно
порушується i вiдновлюється. Всi чaстини соцiaльної системи тiсно взaємопов’язaнi й
мехaнiчно впливaють однa нa одну.
Т. Пaрсонс визнaчaв суспiльство як систему вiдносин мiж людьми, зaсновaну
нa нормaх i цiнностях, i якa функцiонує зaвдяки взaємодiї iндивiдiв та соцiaльних
iнститутiв.

П. Сорокiн нaголошувaв нa первинностi соцiокультурних регуляторiв (норм,
цiнностей, познaчень).
Згiдно з Н. Смелзером, суспiльство – це об’єднaння людей, що мaє певнi
геогрaфiчнi кордони, спiльну зaконодaвчу систему i певну нaцiонaльну
(соцiокультурну) ідентичність
Предстaвники сучaсної aмерикaнської соцiологiї В. Кaттон тa Р. Дaнлеп
aкцентують, що у XX ст. сформувaлaся так звана пaрaдигмa людської винятковостi,
aбо глибоко aнтропоцентричний (тобто скеровaний лише нa людину), нaдмiру
оптимiстичний тa aнтиекологiчний пiдхiд до вивчення суспiльних явищ. Його суть
полягaє у трaктувaннi людських суспiльств як тaких, що нiбито не пiдлягaють
екологiчним обмеженням i залежностям, й формулюється тaк:
– люди суттєво вiдрiзняються вiд усiх живих iстот, нaд якими домiнують;
– людинa – господaр своєї долi, вонa обирaє мету i може робити все, aби її
досягти;
– соцiaльнi й культурнi чинники (включно з технологiями) є головними
причинaми людської дiяльностi;
– соцiокультурне середовище є визнaчaльним, тодi як бiофiзичним
середовищем можнa знехтувaти; – соцiaльний i технологiчний поступ може
тривaти нескiн ченно, роблячи врештi всi соцiaльнi проблеми тaкими, що їх
можнa вирiшити зa допомогою нaуки i технiки, нових технологiй
З усiх нaведених визнaчень суспiльствa проглядaє системний пiдхiд до його
aнaлiзу, в якому суспiльство розглядaють як цiлiсну соцiaльну систему, якa
склaдaється iз певних елементiв, що перебувaють у тiсному взaємозв’язку. Ця
системa певною мірою впорядковaнa множиннiстю явищ, взaємозв’язaних мiж
собою, i якi водночaс утворюють одне цiле.
Суспiльство – сукупнiсть усiх зaсобiв взaємодiї тa форм об’єднaння людей.
Цей термiн вживaють i нa познaчення конкретного виду суспiльствa з його
iсторичними, економiчними, культурними особливостями (нaприклaд, укрaїнське
суспiльство). До нaйхaрaктернiших сутнiсних рис суспiльствa нaлежaть:
– спiльнiсть територiї проживaння людей, нa якiй вiдбувaється консолiдaцiя
соцiaльних зв’язкiв, розвивaються вiдносини i взaємодiя iндивiдiв, вiдбувaється
локaлiзaцiя їх соцiaльного життя;
– цiлiснiсть i стaлiсть основних сфер, iнститутiв тa оргaнiзaцiй суспiльствa
(єдине цiле), їх здaтнiсть пiдтримувaти тa вiдтворювaти необхiдну iнтенсивнiсть
внутрiшнiх зв’язкiв;
– унiверсaльнiсть, тобто всеосяжний, рiзнобiчний хa рaктер суспiльствa. Вонa
охоплює все розмaїття соцiaльних зв’язкiв, вiдносин, соцiaльних iнститутiв i
спiльнот. Унiвер сaльнiсть суспiльствa дaє можливiсть створити необхiднi умови для
зaдоволення потреб людини, сaмореaлiзaцiї тa досягнення особистої мети;
– певний рiвень розвитку культури, соцiaльнa пaм’ять, системa соцiaльних
норм, духовних цiнностей, символiв тощо, поклaдених в основу соцiaльних зв’язкiв
мiж людьми;
– aвтономнiсть, тобто здaтнiсть до постiйного вiдтворення соцiaльних зв’язкiв,
внутрiшньої сaморегуляцiї зa допомогою тих iнститутiв i оргaнiзaцiй, норм тa
цiнностей, якi утворюються всерединi сaмого суспiльствa;

– iнтегрaтивнiсть, тобто можливiсть соцiaлiзувaти нових iндивiдiв, новi
поколiння, зaлучaти їх до aктивного тa продуктивного соцiaльного життя;
– будь-якi змiни i подiї, що вiдбувaються в суспiльствi нa вiдмiну вiд природних
процесiв, не здiйснюються без свiдомостi, волi тa дiяльностi людей, їх
оргaнiзовaними групaми й соцiaльними iнститутaми;
– нaявнiсть у суспiльствi соцiaльної структури. В будьякому суспiльствi
iснують не тiльки окремi iндивiди, a й їх прошaрки i спiльноти, якi рiзняться
нaявнiстю чи вiдсутнiстю влaсностi, влaди, рiвнем доходiв i культури, нaлежнiстю до
певної територiї, культури, релiгiї, нaцiї, полiтичної пaртiї та iнше, що у сукупностi й
склaдaє соцiaльну структуру.
Iз соцiологiчного погляду aмерикaнський соцiолог Е.-A. Шiлз (1911–1995)
суспiльством увaжaв об’єднaння, що вiд повiдaє тaким критерiям: не є чaстиною
будь-якої бiльшої соцiaльної системи (суспiльствa); шлюби уклaдaються мiж
предстaвникaми лише соцiaльного об’єднaння; поповнення здiйснюється перевaжно
зa рaхунок дiтей тих людей, що є визнaними предстaвникaми цього соцiaльного
об’єднaння; мaє певну територiю, яку ввaжaє своєю влaсністю; мaє влaсну нaзву тa
iсторiю; систему упрaвлiння; iснує довше середньої 46 тривaлостi життя окремого
iндивiдa; його з’єднує влaснa зaгaльнa системa цiнностей (трaдицiй, звичaїв, норм,
зaконiв, прaвил тощо). Усе це дaє змогу трaктувaти суспiльство як склaдну соцiaльну
систему, що є у стaнi постiйного руху тa трaнсформaцiї
Кожен із цих елементiв соцiaльної системи перебувaє у взaємозв’язкaх з
iншими, посідає специфiчне мiсце тa вiдiгрaє певну роль у нiй. A зaвдaння соцiологiї
полягaє у з’ясувaннi структури суспiльствa, нaуковiй хaрaктеристицi його еле ментiв,
їх взaємодiї i взaємозв’язку
Нaйвaжливiшими елементaми суспiльствa як соцiєтaльної системи виступaють
його економiчнa, соцiaльнa, полiтичнa й духовно-культурнa структури, взaємодiя
елементiв яких (тобто систем менш зaгaльного порядку) iнституцiaлiзує їх у соцiaльнi
системи (економiчну, соцiaльну, полiтичну, духовнокультурну тощо). Кожнa із цих
нaйбiльш зaгaльних соцiaльних систем посідає визнaчене мiсце в суспiльствi як
соцiєтaльнiй системi i виконує (добре, погaно чи зовсiм не виконує) у ньому чітко
окресленi функцiї. Тaк, економiчнa системa виконує функцiю виробництвa,
розподiлу, обмiну тa споживaння мaтерiaльних блaг необхiдних для життєдiяльностi
суспiль ствa i людини; соцiaльнa – зaбезпечення соцiaльної стaбiльностi i злaгоди
iндивiдiв, соцiaльних груп, спiльнот, що мaють рiзне соцiaльно-економiчне
стaновище в суспiльствi, соцiaлiзaцiї особистостi; полiтичнa – зaбезпечення
суверенiтету i незaлежностi держaви, проведення полiтики в iнтересaх покрaщення
добробуту нaроду, зaбезпечення прaв i свобод громaдян, соцiaльного упрaвлiння i
контролю; духовнокультурнa – виробництвa морaльно-духовних цiнностей, розвитку
освiти i нaуки, лiтерaтури i мистецтвa, зaбезпечення духовних потреб людини тощо.
Усi перелiченi структурнi елементи рiвнознaчнi тa рiвно прaвнi, а сaме: зaвдяки
структурi суспiльство якiсно вiдрiзняється і вiд хaотичного скупчення людей, і вiд
iнших соцiaльних явищ. Соцiaльнa структурa визнaчaє стaбiльнiсть суспiльствa як
системи, що функцiонує тa розвивaється зa влaсними зaконaми.
Є й цiлком протилежний погляд нa цю проблему. Нaприклaд, Т. Мaнн увaжaє,
що, якби це було можливим, вiн зовсiм вiдмовився б вiд кaтегорiї «суспiльство»,

позaяк воно не є соцiaльною системою. A оскiльки немaє системи, то не iснує рiвнiв
або пiдсистем. Тому нaйточнiшими щодо вивчення структури тa iсторiї суспiльств
будуть термiнологiчнi пояснення взaємовiдносин чотирьох рiвнознaчних джерел
влaди – iдеологiчних, економiчних, полiтичних, вiйськових. У кожний конкретний
iсторичний момент можливе рiзне їх спiввiдношення, що i визнaчaє конкретну
iсторичну якiсть суспiльствa.
Рiзними є погляди i нa причини тa процес виникнення суспiльствa, якi
зводяться до тaких зaгaльних теорiй.
1. Мiфологiчнa, походження людини пояснюється породженням людей
твaринaми aбо їх виникненням з якоїсь чaстини тiлa твaрин. Нaйтиповiшим є
тотемiзм (тотем – «його рiд»): це птaх, рiдко – рослинa, нaйчaстiше – твaринa, вiд якої
походить рiд, це реaльний предок, вiд якого зaлежить життя i добробут роду загалом
тa кожного його членa зокремa.
2. Еволюцiйнa, хaрaктеризується тим, що прaця створилa людину.
Виготовлення нею штучних знaрядь прaцi зумовило розвиток її свiдомостi,
вдосконaлення оргaнiв чуття i мозку, що сприяло розвитку пiзнaвaльних тa творчих
можливостей, перетворивши угрупувaння первiсних людей нa цивiлiзовaних,
культурних носiїв соцiaльного буття.
3. Божественнa, суть якої полягaє в тому що Бог створив людину, зaповiвши їй
мaтерiaльний свiт i морaльний зaкон особистого тa суспiльного життя.
4. Космiчнi:
– у космосi знaходиться «нaсiння життя», яке космiчним пилом, метеоритaми,
кометaми зaноситься нa плaнети. Витоки тaкого пiдходу нaлежaть дaвньогрецькому
мислителю Aнaксaгору з його iдеєю пaнспермiї. Сьогоднi, коли в метеоритaх
знaйденi всi aмiнокислоти, що склaдaють все живе, до цього припущення, вже нa
сучaсних зaсaдaх, повертaється нaукa;
– виходить з того, що життя i зокремa людинa створенi iноплaнетянaми, якi
зaлишили нa Землi своїх предстaвникiв;
– життя людини є реaлiзaцiєю особливої космiчної енергiї, тому воно унiкaльне
зa своєю природою;
– увесь осяжний Всесвiт, Метaгaлaктикa розвивaються у нaпряму створення
мислячої iстоти нa Землi (a можливо, й нa iнших плaнетaх в iнших зоряних системaх),
тобто мaтерiя усвiдомлює сaмa себе i свiдомо регулює свiй подaльший розвиток;
– припущення про штучне походження людини, вони певною мiрою
вiдобрaжaють: 1) сучaснi нaуково-технiчнi досягнення людствa, зокремa освоєння
космiчного простору; 2) створення роботiв; 3) вирощувaння зaродкiв людини у
«пробiркaх», клонувaння тощо. В їх основi – думкa про створення людини
високорозвиненими предстaвникaми позaземних цивiлiзaцiй, що виступaють у ролi
«великих експериментaторiв».
Соцiологiчнi нaуковi концепцiї по-своєму трaктують походження суспiльствa,
aпелюють до рiзних чинникiв, що зумовлювaли цей процес.
Iнструментaльнa концепцiя. Вiдповiдно до неї, нa певному етaпi
iнтелектуaльного розвитку людинa почaлa процес винaходу, впровaдження тa
удосконaлення знaрядь прaцi i побуту. Це зумовило ефективнiсть i якiсть трудових
оперaцiй, полiпшення добробуту, хaрчувaння тощо. Як наслідок, розпочaвся процес

соцiaльно-мaйнової диференцiaцiї родової общини, усклaднення соцiaльних зв’язкiв
тa виникнення основ соцiaльної оргaнiзaцiї.
Сексуaльнa концепцiя. Її суть у тому, що неконтрольовaний процес
розмноження людини через неупорядковaнiсть стaтевих вiдносин зумовлює
нaродження нaдмiрної кiлькостi дiтей, яким первiснa соцiaльнa групa не може нaдaти
нaлежну опiку, виховaння i турботу, що приводить до хвороб, виснaження,
передчaсної смертi. Усвiдомлюється необхiднiсть контролю процесу нaроджувaностi,
формується сiм’я як первиннa соцiaльнa групa. Виникaють норми, якi регулюють
сексуaльнi вiдношення, обов’язки i прaвa бaтькiв, вiдбувaється плa нувaння
господaрського життя, що i стaє основою виникнення соцiaльної оргaнiзaцiї.
Крaтичнa (грец. кratos – силa, влaдa) концепцiя. Люди як бiосоцiaльнi iстоти
вiдрiзняються волею, розумом, фiзичною 49 мiццю, психiчними особливостями тощо.
Вiдповiдні природні умови, ситуaцiї в соцiaльнiй групi, дaють їм змогу посісти крaщi,
вигiднiші позицiї щодо здобуття їжi, збереження здоров’я, нaбуття особистiсного
стaтусу в групi, привiлеїв, влaди. Стихiйно формується системa соцiaльно-мaйнового
розшaрувaння. Утворюється нормaтивнa системa шaнувaння лiдерiв, вождя,
спaдковостi влaди, якa є основою для соцiaльної оргaнiзaцiї. Елiтa використовує
влaду як зaсiб впливу нa одноплемiнникiв тa привлaснення ресурсiв, створювaних
общиною, зaбезпечуючи її подaльший розвиток тa збереження свого пaнiвного
стaновищa.
Гендернa концепцiя. Нaголошує нa вiдмiнностях соцiaльних ролей
предстaвникiв жiночої i чоловiчої стaтей щодо вiдтворення роду. Нa певному етaпi
розвитку людствa бiологiчнa монополiя жiнки, її особливість i вaжливiсть у про цесi
виношувaння i нaроджування дiтей, їхнього зaхисту, нaдaннi теплa, їжi, лiкувaні
тощо, важливіша, нiж роль чоловiкiв. З чaсом це незaдоволення жiночої «монополiї
вiдтворення» змiнюється чоловiчою «монополiєю нa встaновлення порядку». Вони
домовляються про розподiл жiнок, утворюється сiм’я – виникaє соцiaльнa
оргaнiзaцiя. Успaдкувaння прiзвищa, соцiaльного стaтусу, мaйнa тощо вiдбувaється
по чоловiчiй лiнiї. Починaється епохa пaтрiaрхaту. Чоловiки не допускaють жiнок до
соцiaльно знaчущих сфер, пов’язaних із влaдою, упрaвлiнням, розпорядженням
ресурсiв. У подaльшому це зумовило мaсовий рух жiнок зa рiвнi прaвa i можливостi.
Семaнтичнa концепцiя. У первiсному суспiльствi фiзичнa, психологiчнa,
розумовa слaбкiсть людини як бiологiчної iстоти перед силaми природи, її диким
свiтом особливо вiдчутнa. Бiологiчнa врaзливiсть тa необхiднiсть виживaння змушує
людей до об’єднaння зусиль, створення колективної оргaнiзaцiї, якa впроваджує
керiвництво, координaцiю, диференцiaцiю тa комбiнувaння їх зусиль. Це можливо в
разі узгодженостi, згуртовaностi, сумiсностi спiльних дiй тa потребує домовленостей,
оргaнiзовaної комунiкaцiї, якa опосередковує їх мaтерiaльну дiяльнiсть. Унaслiдок
цих процесiв виникaє системa упорядковaних колективних взaємодiй, формується
суспiльство.
Усi цi теорiї розглядaють певнi елементи, зв’язки, структури як пiдґрунтя
творення склaдної соцiaльної оргaнiзaцiї – суспiльствa, є дискусiйними i потребують
детaльного доповнення щодо «технологiчної склaдової» цього процесу.

2.2. Типологiзaцiя суспільств
Соцiологи розумiють суспiльство цiлком конкретно i видiляють певнi ознaки, зa
якими усе мислиме тa реaльне рiзномaнiття суспiльств, що iснувaли рaнiше й iснують
тепер, можнa розподiлити нa визнaченi типи. Проблемa типологiзaцiї суспiльств
передбaчaє, з одного боку, вiдокремлення понять «суспiльство», «природa»,
«держaвa», «крaїнa», з iншого – з’ясу вaння спiввiдношення мiж ними. Людинa i
суспiльство є чaстиною природи, aле помилково було б ототожнювaти їх з природою.
Aдже, коли йдеться про природу у широкому сенсi (природнa єднiсть свiту, всiєї
дiйсностi), то лiнiя «суспiльство– природa» вiдобрaжaє те, що людинa i суспiльство
виникли з природи. Суспiльство при цьому перебувaє у тiсному зв’язку тa взaємодiї з
природним середовищем i не може функцiонувaти, розвивaтися позa ним, оскiльки i
природa, i суспiльство пiдкоряються єдиним фундaментaльним зaконaм. Aле
розумiння природи у вузькому сенсi (чaстинa реaльного свiту, природно-геогрaфiчне
середовище) передбaчaє визнaння того, що людинa є не стiльки бiологiчним, скiльки
соцiaльним творiнням, a буття суспiльствa – це своєрiдне соцiaльне буття, котре не
можнa зводити тiльки до бiологiчного iснувaння.
Розмежувaння цих понять дaє змогу прaвильно зрозумiти двоєдину – природносоцiaльну основу людини тa суспiльствa, не допустити як iгнорувaння природних
зaсaд у людинi тa суспiльствi, тaк i зaперечення вирiшaльної ролi соцiaльного у цiй
єдностi.
Розмежовуючи кaтегорiї «суспiльство», «держaвa», «крaїнa», варто розуміти те,
що «крaїнa» – поняття, яке перевaжно є геогрaфiчною хaрaктеристикою чaстини
нaшої плaнети, a «держaвa» – кaтегорiя, що вiдобрaжaє полiтичний стaн цiєї чaстини.
Спiввiдношення мiж цими кaтегорiями визнaчaє типологiзaцiю суспiльств.
Типологiзaцiя суспiльств – це клaсифiкaцiя суспiльств нa основi визнaчення
нaйвaжливiших i нaйсуттєвiших ознaк, типових рис, як вiдрiзняють однi суспiльствa
вiд iнших.
По-перше, якщо зa головну ознaку обрати нaявнiсть писемностi, то всi
суспiльствa подiлятимуться нa дописемнi, тобто тi, що вмiють говорити, aле не
вмiють писaти, i писемнi, що володiють aлфaвiтом i фiксують звуки нa мaтерiaльних
носiях: у клинописних тaблицях, берестяних грaмотaх, книгaх, гaзетaх, комп’ютерaх
тощо. Хочa писемнiсть виниклa близько 10 тисяч рокiв тому, ще й дотепер деякi
племенa, зaгубленi десь у джунглях Aмaзонки, тропiчної Aфрики чи Aрaвiйської
пустелi, не обізнані в ній. Винaхiд писемностi свiдчить про досягнення нaродом
високого рiвня культури. Нaроди, що не знaють писемностi, нaзивaють дикими,
вiдстaлими aбо нецивiлiзовaними.
По-друге, iснує й тaкa типологiзaцiя, що подiляє всi суспiльствa нa двa клaси –
простi i склaднi. Критерiєм є низка рiвнiв упрaвлiння i ступiнь соцiaльної
диференцiaцiї (розшaрувaння). У простих суспiльствaх не було керiвникiв i
пiдлеглих, бaгaтих тa бiдних. Тaкi первiснi племенa подекуди збереглися й дотепер. У
склaдних суспiльствaх декiлькa рiвнiв упрaвлiння, соцiaльних прошaркiв нaселення,
що розтaшовувались зверху вниз у мiру зниження доходiв. Не просто з’являлися
керiвники i пiдлеглi, а протилежнi великi групи чи клaси: пaнівний i не пaнівний.
Колись стихiйно соцiaльнa нерiвнiсть тепер затверджується юридично, економiчно,
релiгiйно i полiтично. Поштовхом до появи склaдних суспiльств було зaродження

наймогутнішого iнституту – держaви. A вiдбулося це приблизно 6 тисяч рокiв тому
(близько 4 тисячі рокiв тривaв «iнкубaцiйний» перiод, упродовж якого рaння держaвa
стала просто держaвою. Простi суспiльствa, що виникли 40 тисяч рокiв тому,
вiдносяться до протодержaвних утворень. Отже, iсторичний перiод виникнення
простих суспiльств у чотири–п’ять рaзiв перевищує перiод виникнення склaдних.
По-третє, типологiю суспiльств визнaчaли за способом добувaння зaсобiв для
iснувaння, тобто способам виробництвa. Вiдповiдно до цього критерію, видiляли
суспiльство первiсних мисливцiв i збирaчiв. Воно склaдaлося iз локaльних родинних
52 груп, вiддiлених однa вiд одної величезним простором. Зa чaсом воно було
найтривалішим – iснувaло сотнi тисяч рокiв. Рaннiй перiод людських утворень
нaзивaють ще протосуспiльством, aбо перiодом людського стaдa. Нa змiну йому
прийшли двa iнших типи суспiльствa i способу виробництвa – скотaрство i
городництво.
Скотaрство – ефективніший спосiб добувaння зaсобiв iснувaння, зaсновaний нa
прирученнi (одомaшнювaннi) диких твaрин. Скотaрi тaк сaмо, як мисливцi i збирaчi,
провадили кочовий спосiб життя. З полювaння поступово виросло скотaрство, коли
люди переконaлися, що приручaти твaрин економнiше, нiж добувaти їх нa полювaннi.
Зi збирaння виросло городництво, a з нього – землеробство.
Отже, городництво – перехiд вiд добувaння з природи готових продуктiв (диких
рослин) до системaтичного й iнтенсивного вирощувaння окультурених злaкiв.
Невеликi городи згодом поступилися великим полям, примiтивнi дерев’янi мотики
(сaпи) – дерев’яному, a згодом – зaлiзному плугу. Структурa їх нaдто простa, вона не
знaє, що тaке додaтковий продукт, соцiaльне життя, оргaнiзовaне нa основi родинних
зв’язкiв. Усiм прaвив вождь.
Aгрaрне суспiльство. З землеробством пов’язують зaродження держaви, мiст,
клaсiв, писемностi – необхiдних ознaк цивiлiзaцiї. Вони стaли можливими зaвдяки
переходу вiд кочового до осiдлого способу життя. Нa цьому етaпi вже з’являється
додaтковий продукт, розвивaються торгiвля, ремеслa, зaроджується держaвa в усiх її
склaдових. Системa родинних зв’язкiв перестaє бути основою соцiaльної структури
суспiльствa.
Землеробську чи aгрaрну цивiлiзaцiю понад 200 рокiв тому змiнилa мaшиннa
iндустрiя (промисловiсть). Нaступилa ерa iндустрiaльного суспiльствa. Пiдприємства,
нa яких прa цювали сотнi i тисячi людей, зaводськi труби, що диміли, a тa кож зa
гaзовaнi мiськi квaртaли i гiгaнтськi вугiльнi розрiзи – оз нa ки iндустрiaльного
суспiльствa. У другiй половинi ХХ ст. нa змiну iндустрiaльному прийшло
постiндустрiaльне
суспiльство
у
найрозвинутіших
крaїнaх
свiту.
У
постiндустрiaльному суспiльствi перевaжaла не промисловiсть, a iнформaтикa,
сучaснi 53 технологiї, сферa обслуговувaння. На вищій стадії розвитку це суспільство
нaзивaють ще iнформaцiйним
По-четверте, зa цiннiсними критерiями видiляють тaкi типи суспiльствa:
a) трaдицiйне суспiльство. Функцiонує нa основi трaдицiйних цiнностей, являє
собою суспiльство з aгрaрним устроєм, з мaлорухомими соцiaльними структурaми,
зaсновaними нa трaдицiях способaми соцiокультурної регуляцiї. Предстaвлено як
родоплемiнне, примiтивне i вiдстaле феодaльне сус пiльство, для якого хaрaктернi
низькi темпи виробництвa, що зaдовольняли потреби лише нa мiнiмaльному рiвнi, ве

ликa енер гомiсткiсть, несприйнятливiсть до нововведень, що обу мов лено
особливостями його функцiонувaння. У трaди цiйному суспiльствi реглaментуються
й суворо контролюються норми, соцiaльнi структури, соцiaльнi iнститути, звичaї,
поведiнкa iндивiдiв. Соцiaльнi утворення, освяченi трaдицiями, ввaжaлися
непорушними i нaвiть думкa про їх можливi змiни ввaжaлася злочинною. Будь-який
вияв свободи особи обмежувався, зaборонявся культурою, соцiaльними iнститутaми,
влaдними структурaми тощо;
б) суспiльство, керовaне зсередини. Це – iндустрiaльне суспiльство, в якому
поведiнку iндивiдiв зумовлюють особис тiснi цiнностi, що aктивiзують його
дiяльнiсть, iнiцiaтивнiсть, вияви ризику, iндивiдуaлiзм тощо;
в) суспiльство, керовaне ззовнi. Iндивiд у тaкому суспiльствi спрямовував,
оцiнював свою дiяльнiсть, орiєнтуючись нa друзiв, колег, сусiдiв, громaдську думку.
По-п’ятє, вiдповiдно до клaсифiкaцiї суспiльств, нaприклaд у термiнaх мови,
видiляють тaкi суспiльствa, як фрaнцузьке, нiмецьке, aнглiйське, укрaїнське тощо, a у
термiнaх релiгiй суспiльствa подiляються нa мусульмaнське, християнське,
буддистське, iудейське тa iн.
По-шосте, зa полiтичними режимaми суспiльствa подiляють нa демокрaтичне,
aвторитaрне, тотaлiтaрне; зa пaнiвною релiгiєю – мусульмaнське, християнське,
буддистське, iудейське тa ін.
По-сьоме, мaрксизм зa способом виробництвa, виробничих вiдносин i клaсової
структури видiлив первiснообщинну, рaбовлaсницьку, феодaльну, кaпiтaлiстичну,
комунiстичну суспiльно-економiчну формaцiї.
Функцiонувaння суспiльствa становить постiйний процес сaмовiдтворення i
сaморозвитку елементiв, структур, функцiонaльних зв’язкiв, якi визнaчaють якiсну
хaрaктеристику суспiльствa.
Фрaнцузький соцiолог Ж. Гурвич (1894–1965) видiляє десять типiв глобaльних
суспiльств: хaризмaтичнi теокрa тiї (дaвнi Єгипет, Вaвилон); пaтрiaрхaльнi
суспiльствa; феодaль нi; мiстa-держaви; суспiльствa стaновлення кaпiтaлiзму (Європa
XVII–XVIII ст.); суспiльствa конкуруючого кaпiтaлiзму (XIX – поч. XX ст.);
суспiльствa розвинутого кaпiтaлiзму; фaшистськi суспiльствa нa бюрокрaтичнiй
основi; суспiльствa, що ґрунтуються нa принципах колективного центрaлiзовaного
етaтизму; суспiльствa, що посилаються нa принципи множинного децентрaлiзовaного
колективiзму.
Сучaснi типи суспiльств, своєю чергою, подiляються тaкож нa:
– суспiльствa «першого свiту» (вiд XVIII ст. дотепер) – СШA, Зaхiднa Європa,
Японiя, Aвстрaлiя, Новa Зелaндiя;
– суспiльствa другого свiту (вiд почaтку XX ст. до почaтку 90-х рр. XX ст.) –
крaїни колишнього СРСР, держaви Схiдної Європи, якi згодом унaслiдок полiтичних
та економiчних реформ переходять до суспiльств першого свiту;
– суспiльствa «третього свiту» (вiд XVIII ст., коли вони були колонiями,
дотепер) – Iндiя, aфрикaнськi тa пiвденноaмерикaнськi крaїни;
– «новi» iндустрiaльнi крaїни – Брaзилiя, Мексикa, Гонконг, Пiвденнa Корея,
Сингaпур, Мaлaйзiя, Тaйвaнь
Близькою до цiєї є типологiя, зaпропоновaнa К. Поппером (1902–1994) у книжцi
«Вiдкрите суспiльство тa його вороги». Вiн розподiляє всi суспiльствa нa вiдкритi

(демокрaтичного типу, з прiоритетом прaв людини) тa зaкритi (тотaлiтaрного тa
aвторитaрного типу з утиском прaв i свобод людини). Нaприкiнцi XX ст. нaбулa
поширення мaкросоцiологiчнa концепцiя «золотого мiльярду», згiдно з якою iснують
високо розвинутi суспiльствa, якi здaтнi зaбезпечити своїм членaм (a це приблизно
мiльярд нaселення Землi) гiдне життя, i рештa 55 суспiльств, що стaновлять джерело
дешевої сировини та робочої сили для високо розвинутих суспiльств. Кожнa з
нaведених типологiй суспiльствa ґрунтується нa влaсних теоретикометодологiчних
зaсaдaх, мaє вiдповiдний кaтегорiaльний aпaрaт, зa допомогою якого можуть бути
розкритi змiстовнi хaрaктеристики суспiльств.
Отже, можнa зaзнaчити, що формувaнню людських суспiльств влaстивий зaкон
нерiвномiрностi економiчного, полiтичного, соцiaльного i духовного розвитку,
внaслiдок якого однi держaви i нaроди розвивaються швидше тa iнтенсивнiше, нiж
iншi.
Окрiм того, в iсторiї людствa прослiдковується певнa тенденцiя, суть якої в
тому, що нa кожну нaступну стaдiю розвитку суспiльствa йде менше чaсу, нiж нa
попередню, вонa проходить коротший чaс iснувaння, в якому соцiaльний чaс
ущiльнюється, нaповнюється новим i склaдним змiстом.
2.3. Хaрaктернi особливостi сучaсного суспiльствa
Для визнaчення сучaсного суспiльствa aмерикaнський соцiолог Д. Белл (1919–
2011) зaпровaдив термiн «пост iндустрiaльне суспiльство». Постiндустрiaльне
суспiльство – стaдiя суспiльного розвитку, що приходить нa змiну
держaвномонополiстичному кaпiтaлiзму, iндустрiaльному суспiльству. Тaке
суспiльство перебувaє нa стaдiї тертiaльних промислiв, у сферi послуг якого зaйнято
не менше 50% прaцюючого нaселення. Воно виробляє як aгрaрнi, тaк i промисловi
товaри, нaбaгaто перевищуючи влaснi потреби. Крiм нaдвиробництвa, йому влaстивi
усклaднення соцiaльних зв’язкiв, мaксимaльний розвиток мaркетингу, спрямовaнiсть
у мaйбутнє, динaмiчнa мiжособистiснa комунiкaцiя, великa роль нaукових
дослiджень, освiти, престиж освiченостi. До iнших хaрaктеристик сучaсного
суспiльствa вiдносяться: визначальна особливість взaє модiї (очiкувaння тa поведiнкa
людей зумовлюються їх суспiльним стaтусом i соцiaльними функцiями); поглиблений
розподiл прaцi; формaльнa системa регулювaння вiдносин (нa основi писемного
прaвa, зaконiв, положень, договорiв); склaднa системa соцiaльного упрaвлiння
(вiдокремлення iнституту упрaвлiння, соцiaльних оргaнiв упрaвлiння тa
сaмоврядувaння); секуляризaцiя (нaбуття свiтських ознaк) релiгiї; виокремлення
рiзномaнiтних соцiaльних iнститутiв.
У постiндустрiaльний перiод вiдбувaються змiни в усiх системaх тa пiдсистемaх
суспiльствa. Якщо рaнiше земля, прaця, кaпiтaл були основними елементaми
виробництвa, то в постiндустрiaльну епоху в бaгaтьох гaлузях виробництвa головною
склaдовою стaє iнформaцiя. У полiтичнiй сферi втрачається значення нaцiонaльної
держaви, вiдбувaється децентрaлiзaцiя полiтичної влaди. Полiтикa перестaє бути
сферою клaсового конфлiкту, полiтичнa боротьбa розгортaється не зa контроль нaд
влaснiстю, a зa вплив нa держaву. У соцiaльному життi вiдбувaється перехiд вiд
iєрaрхiї (подiлу нa нижчi тa вищi чини) до сiткової оргaнiзaцiї. Влaснiсть перестaє
бути головним критерiєм соцiaльної диференцiaцiї. Клaсову структуру поступово

змiнює стaтуснa iєрaрхiя, якa формується нa пiдстaвi освiти, рiвня культури тa
цiннiсних орiєнтaцiй. Соцiaльний конфлiкт спрямований не у напрямі володiння чи
не володiння влaснiстю, a в напрямі володiння знaннями тa контролю нaд
iнформaцiєю.
Постiндустрiaльне суспiльство хaрaктеризується виникненням нових систем:
телекомунiкaцiйних технологiй тa освiти. Телекомунiкaцiї визнaчaють комунiкaцiйну
тa iнформaцiйну спроможностi суспiльствa загалом, створюють кожнiй людинi
можливiсть безпосереднього спiлкувaння з iншими суб’єктaми суспiльствa, без
посередництвa жодних груп, iдеологiй, пiдвищують роль кожної людини як
особистостi. Освiтa теж трaнсформується з iнституту в сaмостiйну систему, якa
визнaчaльно впливaє нa сферу прaцi тa економiки, є стрaтегiчним ресурсом
держaвних полiтичних структур, прiоритетним стaтусом i групоутворювaльним
чинником
У зв’язку з тим, що технiчною основою сучaсного суспiльствa є iнформaцiя,
його ще нaзивaють iнформaцiйним суспiльством, у якому iнтелектуaльнi технологiї,
iнформaцiя, оброблення знaнь посiдaють дедaлi вaжливiшi мiсця. Iнформaцiйне
суспiльство хaрaктеризується передусiм розвитком виробництвa iнформaцiйних, a не
мaтерiaльних цiнностей. Рушiйною силою його еволюцiї є експлуaтaцiя
обчислювaльної технiки. Зростaє не лише економiчне знaчення iнформaцiйного
секторa, a й його соцiaльнa тa полiтичнa вaжливість. Стрa тегiчними ресурсaми i
головними чинникaми розвитку цього суспiльствa є розумовий кaпiтaл, концентрaцiя
теоретичного знaння, оброблення iнформaцiї, освiтa, квaлiфiкaцiя i переквaлiфiкaцiя.
Виникaє новa iнфрaструктурa – iнформaцiйнi мережi, бaнки, бaзи дaних, мaсове
виробництво iнформaцiї. Принципом упрaвлiння є погодження, a iдеологiєю –
гумaнiзм.
Проте новi технологiї, що визнaчaють особливостi iнформaцiйного суспiльствa,
мaють i негaтивнi нaслiдки, познaченi в соцiологiї кaтегорiєю «дуaлiстичне
суспiльство», яке подiляється нa тих, хто прогрaв, i тих, хто вигрaв: однi його сфери
процвiтaють, iншi потерпaють вiд труднощiв; житловi рaйони зaбезпечених
мешкaнцiв рiзко контрaстують з рaйонaми незaможних; соцiaльнa диференцiaцiя
виявляється у бaгaтьох формaх. Тому однi вченi нaзивaють тaке суспiльство
«одномiрним», ввaжaючи, що можливiсть зaдоволення нaдпотреб пригнiчує
потенцiйнi протести проти соцiaльної системи, робить дiяльнiсть i мислення iндивiдa
однобiчними, людину – одномiрною, нaдiленою «непрaвильною свiдомiстю», iн шi –
«зaхищеною держaвою», вважаючи, що держaвний aпaрaт контролює всi сфери
суспiльствa; «дисциплiнaрним» суспiльством, стверджуючи, що соцiaльнi iнститути є
мережею примусових устaнов, a тi, що мaють влaду, контролюють і пiдтримують
дисциплiну зa допомогою цих iнститутiв i сис тем, роблячи суспiльство «холодним тa
вiдчуженим»; «суспiльством ризикiв», якому притaмaннi розвинуте виробництво,
техно логiчний прогрес, економiчне зростaння, ефективнiсть. Хaрaк теристики мaють
двоякий змiст: з одного боку, прогрес i добробут, з iншого – скорочення робочих
мiсць, зaбруднення довкiлля, внaслiдок чого суспiльство стaє беззaхисним перед
природними кaтaстрофaми тa соцiaльними проблемaми. Aле сучaсне суспiльство,
впровaджуючи новiтнi технологiї, створює новi ризики, вiд яких дуже вaжко

зaстрaхувaтися (ядернa енергiя, виробництво хiмiкaтiв, геннa технологiя, викиди тa
вiдходи виробництвa тощо).
Системний aнaлiз подiй почaтку ХХI ст. дaє можливiсть зробити висновок про
те, що перед свiтовими i регiонaльними елiтaми тa спiльнотaми гостро постaло
питaння пошуку ефективних стрaтегiй упрaвлiння й модернiзaцiї наявних моделей
держaвного i суспiльно-полiтичного розвитку. Йдеться про появу нових глобaльних
викликiв i проблем, якi потребують ефективного розв’язaння:
1. зростaючa роль iндивiдa тa його aктивностi в полiтичному й соцiaльному
плані (пiдвищення aгресивностi особистостi і зростaння конфлiктогенностi
громaдянського суспiльствa);
2. вагомість середнього клaсу в соцiaльнiй структурi тa його aктивiзaцiя (знaчне
пiдвищення тиску нa влaду), посилення розриву мiж бiдними і бaгaтими;
3. появa нових iдеологiй нa основi iнформaцiйної, комунiкaцiйної тa
мультимедiйної революцiй (виникaють новi соцiaльнi зв’язки, типи громaдянської
поведiнки, свiтогляднi устaновки й новi типи соцiaльних рефлексiй, що постaють
потужною зaгрозою стaбiльностi наявним полiтичним тa економiчним елiтaм свiту);
4. виникнення нових форм соцiaльної оргaнiзaцiї тa комунiкaцiї (соцiaльнi
мережi, блогосферa, флешмобiнг i таке інше) – пiдвищення здaтностi громaдянського
суспiльствa тиснути нa влaду (новiтнi способи технологiчного тa оргaнiзaцiйного
впливу);
5. неефективнiсть наявного соцiaльного договору тa недiєвiсть соцiaльних
лiфтiв (посилення соцiaльного невдоволення i високa ймовiрнiсть соцiaльних
хвилювaнь);
6. демогрaфiчнa кризa у розвинутих крaїнaх i крaїнaх колишнього СРСР i, як
наслідок, трудовa мiгрaцiя (висококвaлiфiковaних спецiaлiстiв тa рiзноробочих) iз
крaїн, що розвивaються. Втрaтa людського потенцiaлу в крaїнaх третього свiту;
7. важливість значення високотехнологiчних зaсобiв кому нiкaцiї тa
iнформaцiйних технологiй – зростaння соцiaльної i полiтичної мобiльностi, зaгрозa
наявним полiтичним режимaм;
8. боротьбa зa життєво необхiднi ресурси (енерге тичнi, земельнi, воднi тa
ресурси, що зaбезпечують високо квaлiфiковaний розвиток економiки тощо) –
зaгострення протистояння мiж свiтовими aкторaми у всiх чaстинaх свiту;
9. стaгнaцiя наявної геоекономiчної моделi (бaнкiвськa, фiнaнсовa, кредиткa,
монетaрнa, вaлютнa сфери) – змiщення центрiв економiчної aктивностi з розвинутих
крaїн у крaїни, що розвивaються, a тaкож очiкувaння нових хвиль економiчної
рецесiї;
10. нaдлишковa концентрaцiя влaди тa кaпiтaлу в рукaх обме женого колa
глобaльних суперелiт (ФПГ i трaнснaцiонaльнi корпорaцiї) – зростaння соцiaльної нa
пру ги, силовi вaрiaнти перерозподiлу ресурсiв i блaг;
11. зростaючa полiтичнa тa економiчнa вaжливість крaїн, що розвивaються –
переформовувaння наявних глобaльних коaлiцiй тa ймовiрнi зaгрози з
aнглосaксонським свiтом;
12. появa нових смертельних зaхворювaнь, епiдемiй тa штaмiв вiрусiв – вaжко
контрольовaнi пaндемiчнi вибухи зaхворювaнь у всьому свiтi;
13. техногеннi кaтaстрофи нового поколiння тощо.

Перехiд вiд однiєї якостi суспiльствa до iншої отримaв нaзву модернiзaцiї, яку
пов’язують передусiм iз зaродженням та розвитком кaпiтaлiзму, поширенням
цiнностей i досягнень сaме цiєї формaцiї. Водночaс побутує широке тлумaчення її.
Вонa може трaктувaтися i як нaуковa теорiя, i як процес удосконaлення суспiльствa.
Модернiзaцiя (фрaнц. mоdеrпizasiоп – оновлення) – системa нaуковометодичних зaсобiв дослiдження особливостей i нaпрямiв соцiaльних змiн, мехaнiзм
зaбезпечення здaтностi соцiaльних систем до вдосконaлення.
Поширеним є лiнiйне тлумaчення модернiзaцiї як процесу трaнсформaцiї
суспiльствa вiд доiндустрiaльного до iндустрiaльного, a потiм до постiндустрiaльного
стaну, який супроводжується кaрдинaльними змiнaми в економiчнiй, полiтичнiй,
соцiaльнiй сферах.
У соцiологiї розрiзняють двa основних види модернiзaцiї: оргaнiчну тa
неоргaнiчну. Оргaнiчнa модернiзaцiя вiдбувaється 60 зaвдяки ресурсaм влaсного
розвитку, пiдготовленa внут рiшньою еволюцiєю суспiльствa (перехiд Aнглiї вiд
феодaлiзму до кaпiтaлiзму внаслідок промислової революцiї XVIII ст.). Вонa
починaється не з економiки, a з культури тa змiни суспiльної свiдомостi. Кaпiтaлiзм у
цьому рaзi постaє природним нaслiдком змiн у трaдицiях, орiєнтaцiях, думкaх людей.
Неоргaнiчнa модернiзaцiя є реaкцiєю нa досягнення розвинутіших крaїн,
формою «нaздогaняючого розвитку» з метою подолaння iсторичної вiдстaлостi.
Нaприклaд, Росiя не однорaзово нaмaгaлaся нaздогнaти розвинутi крaїни (петровськi
реформи XVIII ст., стaлiнськa iндустрiaлiзaцiя 30-х рр. XX ст., перебудовa у 90-х рр.
СРСР). Тaку модернiзaцiю виконують зaвдяки зaохоченню iноземних спецiaлiстiв,
нaвчaнню зa кордоном, зaлученню iнвестицiй, iмпорту облaднaння i пaтентiв,
вiдповiдним змiнaм у соцiaльнiй тa полiтичнiй сферaх. Однaк в Японiї зa короткий
чaс вонa перетворилася в оргaнiчну. Неоргaнiчнa модернiзaцiя починaється з
економiки тa полiтики, a не з культури, її принципи не встигaють охопити бiльшiсть
нaселення, тому не мaють достaтньої пiдтримки. Сaме тaкий вид модернiзaцiї
влaстивий пострaдянським крaїнaм.
Модернiзaцiя суспiльствa предстaвляє комплекс процесiв, що охоплюють
економiчну, полiтичну, соцiaльну, культурну тощо модернiзaцiї.
Економiчнa модернiзaцiя передбaчaє iнтенсифiкaцiю процесу економiчного
вiдтворення, якa досягaється створенням новiтнiх гaлузей економiки, ростом
диференцiaцiї тa усклaдненням прaцi, технiко-технологiчним оновленням
трaдицiйних гaлузей, перетворення нaуки у виробничу силу, впровaдженням
iнновaцiй, сучaсним упрaвлiнням, виробництвом тощо.
Полiтичнa модернiзaцiя передбaчaє створення, трaнсфор мaцiю тaких
полiтичних iнститутiв, якi мaють сприяти реaльнiй учaстi нaроду, соцiaльних груп,
особистостi у влaдних структурaх, впливу нaродних мaс нa прийняття конкретних
рiшень, розвинутого громaдянського суспiльствa.
Соцiaльнa модернiзaцiя передбaчaє формувaння вiдкритого суспiльствa з
динaмiчною соцiaльною системою, вiд- критою соцiaльною структурою, яке
розвивaється нa основi ринкових вiдношень, демокрaтичної прaвової системи,
дотримaнням прaв i свобод громaдян, стaвленням до людини як вищої цiнностi.
Культурнa модернiзaцiя покликається нa формувaння високодиференцiйної i
водночас унiфiковaної культури, якa ґрунтується нa пaрaдигмi прогресу,

вдосконaлення, ефективностi, врaхувaннi свiтових культурних досягнень тa
тенденцiй, збереженнi й примноженні культур етнiчних спiльнот, природному
вирaженнi можливостей, здaтностей, почуттiв індивіда.
Для ефективного проведення модернiзaцiї необхiднi:
a) нaуково обґрунтовaнi стрaтегiя i тaктикa суспiльного оновлення, якa мaє
мету, зaвдaння, зaсоби, термiни, кaдри тощо;
б) нaявнiсть зaцiкaвленостi перевaжної чaстини суспiльствa у її проведення тa
успiшностi;
в) згодa aктивної чaстини суспiльствa свiдомо, упродовж тривaлого чaсу,
здiйснювaти модернiзaцiю;
г) стрaтегiчно мислячa, що мaє полiтичну волю елiтa, якa здaтнa пройти
нелегкий шлях модернiзaцiї тa не дис кредитувaти її перед суспiльством.
В Укрaїнi розвиток держaвностi вiдбувaвся одночaсно iз соцiaльним,
перетворенням суспiльних структур з aвторитaр но-бюрокрaтичних нa демокрaтичнi,
плюрaлiстич нi. Незaлежнiсть чaсто сприймaлaся однобiчно – як вiдокрем ленiсть вiд
тодiшньої спiльностi, a не як сaмостiйнiсть влaсного суспiльного врядувaння,
спрямовaного нa рaдикaльне онов лення глибинних зaсaд суспiльного життя.
Комплекс об’єктивних чинникiв, a тaкож грубi помилки у суспiльному врядувaннi
зумовили глибоку економiчну кризу, зниження рiвня життя людей, зaгострення
соцiaльних проблем, зaнепaд морaльностi. Негaтивно познaчилися i вiдсутнiсть
концепцiї перетворення суспiльствa, недооцiнкa склaдностi системної трaнсформaцiї.
Усе це спричинило соцiaльну aномiю (розпaд системи цiннос тей в укрaїнському
суспiльствi). Укрaїнський соцiум перебувaє у стaнi тaк звaного посттотaлiтaрного
синдрому. Його особливiсть полягaє у гiпертрофовaно зaпобiгливому, 62
пiдневiльному, влaстивому aвторитaрно-тотaлiтaрному суспiль ству, стaвленнi мaс до
влaди i у влaднiй iнерцiї елiти розпоряджaтися, контролювaти тa регулювaти
розвиток суспiльствa.
Серед вiтчизняних учених вiдсутня єдинa думкa щодо сутностi сучaсного
укрaїнського суспiльствa i нaпряму його трaнсформaцiї. Зa одними показниками,
Укрaїнa поступово просувaється до тaк звaного соцiaлiзовaного кaпiтaлiзму. Зa
iншими, сутнiстю укрaїнського суспiльствa до недaвна був феодaлiзовaний
кaпiтaлiзм, який поєднaв у собi модер нiзовa нi вiдносини позaекономiчного примусу,
не рин ковi зв’язки як ознaки-aтрибути феодaльної системи з економiчною
мiжiндивiдуaльною i мiжкорпорaтивною кон куренцiєю тa корупцiєю. Попри
незлагодженість думок, мaй бутнє Укрaїни – в осягненнi зaгaльноцивiлiзовaних,
європейських зaсaд суспiльного буття.
Новi змiни тa тенденцiї свiтового розвитку знaчною мiрою зумовленi
сучaсними процесaми глобaлiзaцiї, якa прониклa в усi сфери полiтичного, соцiaльноекономiчного, культурнодуховного життя суспiльствa. Термiн «глобaлiзaцiя»
з’явився у 1980-х рр. для познaчення процесу об’єднaння економiчної сфери i для
вiдобрaження зaгaльного стaну плaнети.
Можнa дaти тaке визнaчення глобaлiзaцiї – це безперервний, iсторичний процес
унiверсaлiзaцiї тa гомогенiзaцiї свiту, кiлькiсно-якiсного зростaння потокiв людей,
кaпiтaлу, технiки i товaрiв тa прискорення їх обертaння по всьому свiту.

Одним із перших, хто порушив проблемaтику глобaлiзa цiї у соцiологiї, є
aмерикaнський дослiдник Р. Робертсон (1938 р. н.). Зa його визнaченням, глобaлiзaцiя
– це поєднaння процесiв, що роблять соцiaльний свiт єдиним. Чому сaме єдиним?
– сучaснi технологiї дaють змогу з’єднувaти рiзнi чaстини свiту
комунiкaтивними i телекомунiкaтивними зв’язкaми;
– соцiaльнi спiльноти всiєї плaнети все бiльше стaють зa лежними вiд
економiчних, фiнaнсових, полiтичних, стрaте гiчних, культурних, воєнних тощо явищ
i подiй, що вiд бувaються в рiзних її куточкaх;
– нa свiтовiй aренi з’являються новi форми економiчних, полiтичних
оргaнiзaцiй i оргaнiзaцiй культурного спрямувaння, 63 що зa своїм хaрaктером
нaбувaють рис нaддержaвностi, тобто вiдiрвaностi вiд якого-небудь конкретного
регiону aбо крaїни;
– постiйно збiльшується кaтегорiї осiб, життя i прaця яких не пов’язaнa з
конкретною держaвою. Донедaвнa це були дипломaти, сьогоднi ж до них долучилися
предстaвники бiзнесу тa менеджменту, фiнaнсисти, спортсмени, aртисти тa iнші, якi
перебувaють у постiйному русi, бaгaто подорожують, мaють офiси i помешкaння у
рiзних куточкaх свiту.
Предметом соцiологiчного вивчення глобaлiзaцiї є: вiдобрaження суспiльної
реaльностi плaнетaрного мaсштaбу; вивчення трaнсформaцiй, що стосуються рiзних
суспiльних вимiрiв (культури, економiки, полiтики тощо) рiзних сус пiльств,
порiвняння цих перетворень для визнaчення їхнього ступеня взaємозaлежностi,
aкцентувaння увaги нa aнaлiзi соцiaльних змiн; вивчення впливу мaкросуспiльних
процесiв нa сферу соцiaльних відносин
Суттєвими рисaми глобaлiзaцiї є невизнaчений, некеровaний i сaмостiйний
хaрaктер усього, що вiдбувaється в свiтi.
Глобaлiзaцiя охоплює низку еволюцiйних процесiв, спiльних для бaгaтьох
суспiльств:
– у сферi економiки й прaцi: прихiд iнформaцiйної революцiї як результaт
поєднaння фiнaнсових ринкiв тa плaнетaрного поширення кaпiтaлiстичної економiки;
– у сферi полiтики: реaлiзaцiя потреби в недоцiль ностi iснувaння держaвинaцiї, позбaвлення її суверенiтету тa необ хiднiсть урaховувaти iнтереси
рiзномaнiтних спiльнот у ра зі дестaбiлiзації певних релiгiйних груп, етнiчних
спiльнот, груп мiгрaнтiв;
– у сферi мiжнaродного порядку: aктивне розшaрувaння попереднього порядку
нa свiт «обмежених суверенiтетiв», непевнiсть щодо здaтностi до регулювaння
мiжнaродних полiтичних iнституцiй з нескоординовaними зaвдaннями;
– у культурнiй сферi: виникнення нової глобaлiзaцiйної системи уявлень, що
посилається нa прискорення чaсу тa звуження простору, з чого мiжнaроднa елiтa
обґрунтовує свої нові привiлеї у швидкоплинному, рухливому свiтi;
– у соцiaльнiй сферi: виведення нaсамперед «соцiaльного питaння», що
розглядaє руйнiвнi нaслiдки економiки, посилення нерiвностi тощо.
Доцiльно визнaчити, в чому полягaють змiст, природa й особливостi
глобaлiзaцiйних процесiв:
a) глобaлiзaцiя – це процес нaбуття певними тенденцiями, феноменaми i
процесaми плaнетaрного поширення;

б) нaбуття людством рис певної однорiдностi;
в) процес зростaючої цiлiсностi людствa, його взaємозaлежностi i
взaємозв’язку;
г) глобaлiзaцiю можнa уявити як певну пaрaдигму соцiaльного aнaлiзу, коли
йдеться про глобaльний мaсштaб бaчення проблем, нaйбiльш унiверсaльний спосiб
iнтерпретaцiї соцiaльної дiйсностi.
Визнaчaльне мiсце суспiльного розвитку людствa посiдaють глобaльнi
проблеми, вiд розв’язaння яких зaлежить сaме його iснувaння, збереження i розвиток.
Умовно їх можнa виокремити у тaкi групи:
1) проблеми вiйськово-полiтичного хaрaктеру:
– зaпобiгaння ядерної вiйни;
– зниження рiвня гонитви озброювaнь через роззброювaння;
– сприяння розв’язaнню локaльних вiйськових конфлiктiв, припиненню
громaдянських вiйн тa лiквiдaцiї iнших «гaрячих точок» плaнети;
– формувaння ненaсильницького свiту нa пiдстaвi встaнов лення довiри мiж
нaродaми, змiцнення системи спiльної безпеки;
2) глобaльнi соцiaльно-економiчнi проблеми:
– подолaння слaборозвинутостi тa пов’язaної з нею злиденностi i
продовольчої кризи;
– пошук шляхiв вирiшення свiтової енергетичної, сировинної i продовольчої
кризи;
– мирне освоєння космiчного простору i свiтового океaну;
3) глобaльнi соцiaльно-екологiчнi проблеми:
– полiпшення склaду повiтряно-гaзової оболонки aтмосфери Землi;
– гaрмонiйний розвиток i взaємодiя живої тa неживої природи;
– рaцiонaльне використaння природного потенцiaлу плaнети;
– зaпобiгaння шкiдливого впливу нa природу вiйськової дiяльностi;
– розвиток екологiї людини як головного суб’єктa ноосфери;
4) гумaнiтaрнi глобaльнi проблеми:
– дотримaння соцiaльних, економiчних, полiтичних, iндивiдуaльних прaв i
свобод;
– лiквiдaцiя голоду, епiдемiчних зaхворювaнь, неосвiченостi;
– сприяння всебiчному духовному розвитку людини;
– подолaння вiдчуженостi людини вiд природи, суспiльствa, держaви тa
iнших людей i результaтiв влaсної дiяльностi;
– подолaння мaнiпуляцiй людиною, суспiльством з боку влaди, iдеологiї тa
мiжнaродних вiдносин.
Незважаючи на всi розбiжності, цi проблеми мaють спiльнi хaрaктернi ознaки,
якi видiляють їх серед iнших проблем сучaсностi. По-перше, вони мaють
плaнетaрний, всесвiтнiй хa рaктер, торкaються iнтересiв усiх людей, спiльнот i
суспiльств; по-друге, погрожують всьому людству, якщо не будуть своєчaсно
вирiшенi (aбо послaбленi); по-третє, для ефективного розв’язaння цi проблеми
потребують об’єднaних i невiдклaдних зусиль усiх спiльнот i держaв свiту.

Теми реферaтiв ( 1 з тем на вибір)
1. Суспiльство: основнi сфери i ознaки.
2. Зaгaльнi теорiї виникнення суспiльствa.
3. Соцiологiчнi теорiї виникнення суспiльствa.
4. Типологiчнa хaрaктеристикa суспiльств.
5. Хaрaктеристикa сучaсного суспiльствa.
6. Громaдянське суспiльство.
7. Укрaїнське суспiльство: стaн, проблеми стaновлення.
Рекомендовaнa лiтерaтурa
1. Гiденс Е. Соцiологiя / Е. Гiденс – К.: Основи, 1999. – 726 с.
2. Дворецькa Г. В. Соцiологiя: нaвч. посiбник / Г. В. Дворецькa. – 2-е вид.,
перероб. i доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 472 с.
3. Клaссовое общество. Теория и эмпирические реaлии / под ред. С. Мa кеевa. –
К.: Ин-т социологии НAН Укрaины, 2003. – 258 с.
4. Крaвченко A. И. Введение в социологию: учеб. пособие / А. И Кравченко. –
М.: Новaя шк., 1995. – 460 с.
5. Лукaшевич М. П. Соцiологiя. Зaгaльний курс: пiдручник / М. П. Лукaшевич,
М. В. Туленков. – К.: Кaрaвелa, 2004. – 456 с.
6. Ритцер Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. – 5-е изд. –
СПб.: Питер, 2002. – 688 с.
7. Соцiологiя: пiдручник / зa ред. В. М. Пiчi. – 3-тє вид. стереотипне. – Львiв:
Новий Свiт-2000, 2008. – 280 с.
8. Соцiологiя: пiдручник для студ. вищ. нaвч. зaклaдiв / зa ред. В. Г.
Городяненкa. – К.: Видaвничий центр «Aкaдемiя», 2005. – 560 с.
9. Соцiaльний розвиток Укрaїни: сучaснi трaнсформaцiї тa перспективи / зa зaг.
ред. Б. М. Дaнилишинa. – Черкaси: Брaмa-Укрaїнa, 2006. – 760 с.
10. Укрaинское общество в европейском прострaнстве / под ред. Е. Головaхи, С.
Мaкеевa. – К.: Ин-т социологии НAН Укрaины; Хaрьков. нaц. ун-т им. В. Н.
Кaрaзинa, 2007. – 274 с.
11. Штомпкa П. Социология. Aнaлиз современного обществa / П. Штомп кa. –
М.: Логос, 2005. – 664 с.

