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Текст лекції
1. Передумови виникнення соціології
Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до
нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії. На цій хвилі й
постала у 30-х роках XIX ст. соціологія як наука про функціонування і розвиток
суспільства та його структурних елементів.
Економічні передумови. В економічній сфері суспільства відбулися
кардинальні зміни, зумовлені промисловим переворотом. Промисловий
переворот - це перехід від ручної праці до машинної, від мануфактури до
фабрики. Промислова революція почалася у Великобританії у 1760 р. і за кілька
десятиліть економічне життя країни було змінено докорінно. Змінилися форми
праці, умови життя, зросли доходи. У XIX ст. промислова революція
поширилася в усій Західній Європі й Америці. Розвиток капіталістичного
виробництва став поштовхом до вивчення багатьох соціальних питань. З одного
боку, капіталістичні підприємці були зацікавлені у тому, щоб дізнатися: як
раціонально використати робочу силу, як правильно спланувати виробництво,
необхідність з’ясування платоспроможного попиту населення тощо. З іншого
боку, різкі зміни у суспільному житті спричинили багато нових соціальних
проблем: злидні, важкі умови праці, відсутність справедливого соціального
контролю. Для вирішення цих проблем необхідно їх було об’єктивно дослідити
суспільне життя.
Політичні передумови. В результаті промислового перевороту
загострилися класові суперечки між пролетаріатом і буржуазією, що призвело
до ряду буржуазних революцій: нідерландської, англійської та ін. У ході
Великої французької революції 1789 - 1793 pp. був повністю зруйнований
феодальний суспільний лад і зародився новий - ідеалом якого була загальна
свобода і рівність. Саме в умовах становлення громадянського суспільства
виникає достатньо масова потреба в знанні, орієнтованому на опис реальних
соціальних явищ і процесів. Виникає необхідність розглядати суспільство не як
однорідну масу, а враховувати його диференційованість, розмаїтість,
багатоплановість.
Наукові передумови. Наприкінці XVIII - на початку XIX ст. в країнах
Західної Європи стрімко розвиваються природничі науки. Їх прогрес був
обумовлений стрімким розвитком капіталістичного виробництва. Наприклад,
відкриття закону збереження і перетворення енергії і виникнення
термодинаміки (Ніколя Карно у 1824 р.) було обумовлене технічною

необхідністю, практичною зацікавленістю у раціональнішому використанні
сили пари і підвищенні коефіцієнта корисної дії парової машини. До початку
XIX ст. природничі науки, передусім, фізика та хімія, виробили ряд вимог і
процедур, що забезпечували достовірність знання. Достовірність не вірогідну, а
доведену експериментально, на практиці. Вчені почали застосовувати
практичні методи досліджень для аналізу соціальних явищ.
Термін «соціологія» походить від латинського слова «societas»
(суспільство) та грецького «logos» (слово, вчення). У буквальному розумінні
соціологія – наука про суспільство. Поняття “соціологія” було запропоновано
французьким філософом, засновником позитивізму Огюстом Контом (17981857) у 30-х роках XІX століття («Курс позитивної філософії»). Роль соціології,
на його думку, полягала у спостереженні, описі і систематизації соціальних
фактів. Конт вважав, що соціологія має вивчати суспільство «позитивно»,
спираючись на достовірні факти. У такому розумінні соціологія акумулювала у
собі усе суспільствознавство, об’єктом якого є суспільство як цілісне
утворення.
Точка зору Конта на соціологію панувала до кінця XIX століття.
Наприкінці XIX - початку XX ст. у проблематиці наукових дослідженнях
суспільства став домінувати соціальний аспект. Перехід до соціології як науки,
зосередженої на вивченні соціальних процесів та соціальних явищ суспільного
життя, позначився у роботах М.Вебера, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, В.Парето, Ф.
Тьонніса. Соціологи представляли соціальну реальність через сукупність
людських дій, відносин, процесів, явищ, які потребують глибокого вивчення і
пояснення.
2. Предмет і об’єкт соціології
Нині відомо близько 100 визначень соціології. Одним з найпоширеніших
з них є наступне визначення: соціологія – наука про суспільство як єдину
цілісну соціальну систему, соціальні відносини та соціальну поведінку людей.
Предмет і об’єкт соціології, як і будь-якої науки, не тотожні, оскільки
об’єктом науки є все, на що спрямоване відповідне дослідження, а предметом –
окремі аспекти, властивості, відносини, які становлять об’єкт окремого
дослідження. Об’єктом соціології є суспільство.
Предмет соціології з моменту її виникнення багато разів змінювався. Він
уточнювався, що супроводжувалося відокремленням соціології від філософії.
По мірі накопичення соціологічних знань з’являлися різноманітні концепції
теоретичної соціології, кожна з яких розробляла свій аспект соціальних
відносин, давала свою інтерпретацію предмету цієї науки. Наприклад,
позитивісти вважали, що вивчаючи соціальні відносини, необхідно враховувати
закони природничих наук, а представники феноменологічного напряму
стверджували, що соціальне є специфічним явищем, що розвивається тільки за
своїми внутрішніми законами. Поступово виділилися різні предметні області
соціології, а саме: політики, праці, освіти, засобів масової комунікації та інші.
З’явилися соціологічні теорії середнього рівня, що ґрунтувалися на матеріалі,

зібраному в результаті проведення емпіричних досліджень. Як особливий
аспект соціологічної науки виділилася методика, техніка і організація
соціологічних досліджень.
Предмет соціології (у вузькому значенні) – це зв’язки і відносини між
людьми. У широкому розумінні, предметом вивчення соціології є суспільство
як цілісний організм, його властивості, соціальні механізми функціонування і
розвитку. Окрім загальнотеоретичного осмислення свого предмета, соціологія
охоплює низку соціологічних теорій, предмет яких - вивчення особливих станів
і форм буття соціальних спільнот: соціальної структури, культури, соціальних
інститутів і організацій, особистості, а також процесів соціалізації індивідів у
соціальних спільнотах. Як наука про соціальні спільноти, соціологія досліджує
масові соціальні процеси і поведінку, стани і форми соціальної взаємодії та
соціальних взаємозв’язків людей, що утворюють соціальні спільноти.
Об’єктивні, повторювані причинні зв’язки між соціальними явищами і
процесами знаходять відображення у законах соціології. Соціальний закон – це
об’єктивний та повторюваний причинний зв'язок між соціальними явищами та
процесами, які виникають внаслідок масової діяльності людей або їх дій.
Соціальні закони визначають відносини між різними індивідами та
спільнотами, виявляючись у їх діяльності. Це відносини між народами,
націями, класами, соціально-демографічними та соціально-професійними
групами, містом та селом, суспільством та соціальною організацією,
суспільством та трудовим колективом, суспільством та родиною, суспільством
та особистістю. Соціальні закони є результатом цілеспрямованих послідовних
дій більшості індивідів у соціальних ситуаціях та об’єктивних зв’язках.
Класифікація соціальних законів
За формами зв’язку в соціології можна виділити такі типи соціальних
законів:
- закони, що констатують інваріантне співіснування соціальних явищ;
- закони, що встановлюють тенденції розвитку соціального об’єкта,
обумовлюють зміну його структури та взаємовідносин з іншими
об’єктами;
- закони, що встановлюють функціональну залежність між соціальними
явищами;
- закони, що фіксують причинний зв’язок між соціальними явищами;
- закони, які відтворюють імовірність зв’язків між соціальними
явищами.
За ступенем спільності виділяють:
- закони, які стосуються розвитку соціальної сферу в цілому;
- закони, які відображають зміни окремих елементів соціальної сфери.
За способом вияву закони поділяються на:
- динамічні (причинні і функціональні);
- статичні (закони розвитку і закони функціонування).
Категорії соціології – це поняття, що відтворюють особливості об’єктивної
реальності, певні властивості суспільства та його складових.

Серед ключових понять соціології виділяють такі, як соціальне, соціальні
відносини, соціальна діяльність, соціальне явище, соціальний процес, соціальне
регулювання, потреби, соціальний інститут.
3. Структура соціологічної науки
Соціологія – наука комплексна і має трьохрівневу структуру:
1 рівень – теоретична соціологія,
2 рівень – галузева соціологія та спеціальні соціологічні теорії,
3 рівень – емпіричні соціологічні дослідження.
Теоретична соціологія – це фундаментальні ідеї, теорії, концепції, які
стосуються загальних аспектів соціального розвитку чи розуміння соціальної
поведінки. На рівні загально соціологічних теорій робляться наукові
узагальнення і висновки про причини виникнення і функціонування певних
соціальних явищ та процесів.
Теоретична соціологія охоплює різноманітні течії, школи, напрями, які зі
своїх методологічних позицій пояснюють розвиток суспільства. Вона має
самостійний статус із вищим рівнем достовірного, узагальнюючого знання про
соціальні процеси, формування і розвиток соціальних відносин, про
закономірності соціального життя. Вона вирішує низку завдань: опису і
пояснення соціальних явищ у термінах і категоріях, які відображають їх
сутнісні характеристики, спільні та відмінні риси; комплексний підхід до
вивчення соціальних явищ і процесів; розкриття сутності соціальних законів
(загальних і спеціальних); формування методологічної бази для соціологічного
пізнання дійсності; виявлення загальних закономірностей соціального розвитку
суспільства; узагальнення розрізнених знань, здобутих емпіричним шляхом;
формування системи понять, категорій, законів тощо.
Спеціальні та галузеві соціологічні теорії – області соціологічного знання,
які вивчають
- окремі соціальні спільноти (соціологія малих груп, соціологія страт, верств,
класів, соціологія натовпу, етносоціологія, соціологія молоді, соціологія
міста, соціологія села, соціологія організацій, соціологія професійних
категорій та ін.),
- соціальні інститути (соціологія сім’ї, соціологія науки, соціологія політики,
соціологія права, соціологія культури, соціологія влади, соціологія освіти,
соціологія релігії та ін.),
- соціальні процеси (соціологія девіантної поведінки, соціологія процесів
дезорганізації суспільства (злочинності, наркоманії, алкоголізму), соціологія
конфлікту, соціологія мобільності, соціологія процесів комунікації та ін.).
До спеціальних соціальних теорій відносять також соціологію
особистості і теорії, які пояснюють закономірності міжособистісного
спілкування (теорія соціальних ролей, теорія референтних груп, соціальних
статусів).
Емпіричні (конкретні) соціологічні дослідження – це збирання соціальної
інформації, систематизація та аналіз соціальних фактів, явищ та процесів.

Соціальні факти відображають соціальну реальність у кількісному вимірі.
Предметом дослідження виступають дії, вчинки, поведінка соціальних груп та
індивідів.
У результаті узагальнення емпіричних даних складається картина, яка
відтворює об’єкт дослідження в цілому. Соціологічні дослідження - це не
тільки чисто технічні процедури збирання та обробки емпіричного матеріалу.
Уже в процесі збирання цього матеріалу, а тим більш у процесі його
осмислення та обробки потрібне теоретичне обґрунтування. Саме тому
методологічно правильно поставлені емпіричні соціологічні дослідження дають
об'єктивні, наукові знання, які дозволяють розкривати внутрішні
закономірності суспільних процесів та виявляти тенденції їх розвитку.
Не слід ототожнювати конкретні соціальні і конкретні соціологічні
дослідженнями. Перше поняття набагато ширше. Конкретним соціальним
можна назвати будь-яке дослідження з вивчення певного явища суспільного
життя. Конкретне соціологічне - один з видів конкретного соціального
дослідження, який відрізняється такими ознаками. Конкретне соціологічне
дослідження вивчає явище чи процес як цілісне утворення. Такий комплексний
підхід передбачає виявлення питомої ваги кожного із взаємодіючих соціальних
факторів, які визначають явище, що досліджується. Конкретні соціологічні
дослідження можуть за необхідності використовувати теорії та методики інших
суспільних наук.
Друга найважливіша ознака полягає в тому, що до завдання конкретного
соціологічного дослідження входить вивчення процесу чи явища як результату
діяльності людей в єдності об’єктивних і суб’єктивних чинників, тобто
виявлення співвідношення умов, потреб, намагань, причин і мотивів їх
діяльності.
4. Функції соціології та її зв’язок з іншими науками
Кожна наука виконує свої функції у системі суспільних відносин. Вони
окреслюють певне коло діяльності, важливі напрямки наукових досліджень.
Теоретична функція – це концентрація, пояснення, поповнення та
збагачення існуючого соціологічного знання, розробка концепцій, теорій і
категорій даної науки на основі дослідження соціальної дійсності. Описова
функція – опис, нагромадження дослідницького матеріалу, завдяки чому
відтворюється ідеальна картина соціального об’єкту, пропонуються практичні
висновки та приймаються управлінські рішення.
Інформаційна функція – збирання та систематизація соціологічної
інформації, одержаної у результаті проведення соціологічних досліджень.
Прогностична функція полягає у виробленні науково обґрунтованих
прогнозів щодо розвитку соціальних процесів у майбутньому.
На основі емпіричного та теоретичного аналізу соціальних явищ та
процесів соціологія дає практичні рекомендації з вирішення ряду соціальних
проблем. У цьому полягає сутність її практичної функції.

Соціологія функціонує у тісній взаємодії з комплексом соціальногуманітарних наук, яка в кожному конкретному випадку має свої специфічні
аспекти. Вона є наукою про суспільство, його процеси та явища і охоплює
загальну соціологічну теорію, яка виступає як теорія та методологія всіх
суспільних і гуманітарних наук. Науки, які вивчають різноманітні сторони
життєдіяльності суспільства і людини, завжди передбачають і соціальний
аспект, тобто закони та закономірності, які досліджуються в певній сфері
суспільного життя, реалізуються через діяльність людей. Техніка й методика
вивчення людини та її діяльності, методи соціального вимірювання та інші, які
розробляються соціологією, використовуються всіма іншими суспільними та
гуманітарними науками. Соціологія дає науково обґрунтовану теорію про
суспільство та його структури, забезпечує розуміння законів і закономірностей
взаємодії його різноманітних структур.
У системі суспільних наук соціологія найбільше пов’язана з історією.
Об’єктом і предметом досліджень історії та соціології є суспільство та його
закономірності в їх конкретних виявах. Обидві науки відтворюють соціальну
дійсність в єдності необхідного й випадкового. Відмінність між ними полягає в
тому, що історія вивчає не сьогоднішній день, а минуле суспільства, відображає
процес в хронологічній послідовності.
Багато спільного між соціологією та філософією. Але, на відміну від
філософії, соціологія має справу не лише з абстрактними законами та
категоріями, а й з конкретними фактами дійсності, її висновки та узагальнення
мають частковий характер.
Соціологія тісно пов’язана з політологією. Їхній взаємозв’язок
виявляється в тому, що з’ясування закономірностей політичного життя є
ефективним за умови розгляду суспільства як соціальної системи. Крім того,
суспільство не можна пізнати і змінити без впливу на політичні структури. Із
психології як науки соціологія запозичує теорію мотивів поведінки, особистих
та масових реакцій, методи дослідження соціальних орієнтацій особистості, які
є необхідними компонентами при дослідженні поведінки особистості в
колективі та суспільстві.
Різноманітні галузі педагогіки мають велике значення при вивченні
соціологічних проблем освіти. Вивчаючи взаємовідносини людей у колективі,
сім’ї, їх ставлення до праці, власності тощо, соціологія використовує
понятійний апарат, основні ідеї етики. Соціологія пов’язана і з економічними
науками. Оскільки спосіб виробництва лежить в основі всіх соціальних
відносин і процесів, є умовою всієї життєдіяльності людини, багато
економічних досліджень безпосередньо стикаються з соціологічними студіями.
І, навпаки, соціологічні дослідження (соціологія праці, міста і села, економічна
соціологія тощо) значною мірою базуються на результатах пошуку економічної
науки.
Соціологія взаємодіє і з технічними науками у процесі дослідження
системи «людина-техніка» в межах окремих виробничих процесів, виробництв,
галузей, зокрема при вивченні соціальних аспектів роботизації, автоматизації
виробництва. Широко застосовує соціологія математичні методи, вироблені

кібернетикою, теорією інформації, теорією ділових ігор тощо. Створюються і
спеціальні математичні методи та теорії (шкільний, факторний, причинний і
латентний аналізи), пристосовані до специфіки соціологічного дослідження.
Соціологія тісно взаємодіє і з юридичними науками. Вивчаючи відносини
між класами, соціальні дії мас та особистостей, соціологія спирається на дані
правових наук, а саме, юридичні норми, що законодавчо закріплюють певні
відносини між класами та регулюють соціальну поведінку людей.

