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Текст лекції
1. Передумови виникнення соціології
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.
Політичні передумови. В результаті промислового перевороту
загострилися класові суперечки між пролетаріатом і буржуазією, що призвело
до ряду буржуазних революцій: нідерландської, англійської та ін. 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. 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.
Етапи розвитку соціології
І. Протосоціологія (від античності до 30-40 рр. ХІХ ст.),
ІІ. Класична соціологія (від 30-40 рр. ХІХ ст. до 30-40 рр. ХХ ст.).
ІІІ. Сучасна соціологія (від 30-40 рр. ХХ ст. до 70-90 рр. ХХ ст.).
ІV. Новітня соціологія (від 70-90 рр. ХХ ст. до наших днів).
2. Протосоціологічний етап соціології
Протосоціологічний етап (від античності до 30-40 рр. ХІХ ст.)
В цей період відбулося становлення соціального мислення, накопичення
соціальних знань, теорій про людину, суспільство, державу, право, мораль
тощо. Видатні постаті цього періоду: Демокріт, Платон, Арістотель, Цицерон,
Августин Блаженний, Т. Мор, Т. Кампанелла, Ж. Боден, Г. Гроцій, Н.
Макіавеллі, Т. Гоббс, Дж. Віко, Вольтер, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, К. СенСімон, Ф.М.Ш. Фур’є та ін.
Першими філософами, фундаторами знань були Платон і Арістотель.
Платон (427 – 347 рр. до н.е.) розробив вчення про державу. Вважав, що
суспільство складається з соціальних груп: а)філософи і правителі –
нечисельний привілейований клас, яким притаманні розум, істина,
розсудливість; б)воїни, котрим притаманні мужність і сміливість; в)торгівці,
будівельники, ремісники, сенс діяльності яких – забезпечувати життєві потреби
держави, суспільства. Згідно з філософією Арістотеля (384-322 рр. до н.е.) сенс
життя людини – це досягнення вищого блага через діяльність. Людина
розкривається у діяльності (тобто людина – це те, що і як вона робить).
Арістотель був великим гуманістом. Він вперше порушує і досліджує проблему
способу життя, виділяючи при цьому: а) брутальний, де щастя – це пусті
розваги і втіхи, б) державний спосіб життя, який стосується правителів,

державних службовців різних рангів, в) споглядальний (філософський),
властивий обраним богом та мудрістю людям.
Серед християнських мислителів середньовіччя виділяється єпископ
Августин Блаженний (354-430). Він уперше представив історію людства, як
єдиний закономірний та об’єктивний процес, який є частиною еволюції світу.
Історія людство визначається протиборством двох діаметрально протилежних
за своїми інтересами та долями людських спільнот: «суспільства земного» і
«суспільства небесного». Фома Аквінський (1225-1274) - італійський філософ,
вважав, що влада походить від Бога. Церковна влада – вища за державну, тому
всі правителі християнського народу мають підкорятися Папі – як Ісусу
Христу. Аквінський обґрунтував феодальні відносини, кріпосництво, закликав
народ підтримувати і поважати владу.
Видатний італійський мислитель, політичний діяч і письменник Нікколо
Макіавеллі (1469-1527) першим розглянув проблему технології ефективного
лідерства, обґрунтував теорію організаційної поведінки. Він розробив чотири
принципи, які мали неабиякий вплив на розвиток теорії соціального
менеджменту: а) авторитет або влада лідерства кореняться у підтримці
прихильників; б) підлеглі повинні знати, чого вони можуть очікувати від свого
лідера; в) лідер має володіти волею до виживання; г) лідер має бути завжди
зразком мудрості та справедливості для своїх прихильників.
Томас Гоббс (1588-1679) вважав, що люди від природи мають однакові права.
Проте природа створила умови для конфліктів між людьми – суперництво,
недовіру, жадобу до слави. Жорстокі зіткнення (війни) і постійний страх за
свою безпеку змушує людей укласти суспільний договір.
Англійський вчений Томас Мор (1478-1535), автор твору «Утопія», вважав
справедливим суспільство, в якому існуватиме тільки суспільна власність. Все
має належати всім, і хоча ніхто нічим конкретно не володітиме, всі, однак,
будуть багаті. Найвища цінність суспільства – людина. Все підпорядковується
її здоров’ю.
Італійський соціаліст-утопіст Томмазо Кампанелла (1568-1639) змалював
образ міста-держави («Місто Сонця»), де існує общинне життя, яке ґрунтується
на відсутності приватної власності, на спільній, добре організованій праці.
Шарль Луї де Монтеск’є (1689-1755), застосувавши історичний підхід до
соціальних проблем, дійшов висновку, що їх не можна тлумачити ні з точки
зору християнського провіденціалізму, ні як скупчення випадкових подій, що
стаються з примхи людей. Значно збагатив теоретичні дослідження соціальних
проблем Жан-Жак Руссо (1712-1778). Руссо належить авторство теорії
відчуження. Якщо його сучасник відомий французький вчений, Клод Гельвецій
(1715-1771) вважав, що у бідах людей винні законодавці, які видали погані
закони, то Руссо стверджував, що самі люди своєю діяльністю призводять до
нещасть і страждань.
3. Класичний етап розвитку соціології
Класична соціологія (від 30-40 рр. ХІХ ст. до 30-40 рр. ХХ ст.)

Для цього етапу властива поява соціології як науки і програм перебудови
наук про суспільство на емпірично обґрунтованих засадах. З’являються
соціологічні школи (натуралізму, еволюціонізму, органіцизму, психологізму та
ін.), моделі соціології (позитивістська, антипозитивістська, марксистська та ін.).
Були розроблені базові соціологічні категорії: соціальна реальність, соціальний
інститут, соціальний факт, соціальна мобільність, соціальна стратифікація та
інші. Виникли численні концепції як самого соціального світу, так і науки, що
його вивчає. Вони і стали класичними. Це ідеї О. Конта, Г. Спенсера, К.
Маркса, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, В. Парето, А. де Токвіля, М. Вебера та ін.
У 30-х роках ХІХ ст. французький філософ Огюст Конт (1798-1857)
запровадив термін «соціологія» («Курс позитивної філософії»), позначивши
ним універсальну науку, що вивчає суспільство «позитивно», спираючись на
достовірні факти.
Вчений вважав, суспільна система складається зі складних соціальних
утворень та систем. Предметом вивчення соціології є суспільство. Як наука,
вона складається з 2-х розділів: «соціальної статики» та «соціальної динаміки».
Соціальна статика вивчає систему складних елементів суспільства, його
структуру. Першоосновою суспільства є сім’я. В процесі суспільного поділу
праці на її основі формуються різноманітні соціальні групи, класи, держава. Ці
взаємозалежні і взаємообумовлені елементи в процесі функціонування
забезпечують стабільність та розвиток соціальної системи, соціальний порядок
та співпрацю людей.
Предметом «соціальної динаміки» є загальні закони розвитку та зміни
соціальних систем. Конт вважав, що ідеї, рівень розвитку людського розуму та
знань - основа суспільного життя. Суспільство і розум у процесі свого розвитку
проходять етапи: а) теологічний, пов’язаний з пануванням містифікованих
уявлень про світ і вплив надприродних сил на нього; б) метафізичний тяжіє до
пояснення сутності речей на основі умоспоглядальних абстракцій без їх
достатнього емпіричного знання; в) позитивний, який ґрунтується на даних
спостереження, досвіду та знаннях законів природи і суспільства.
Географічна школа
Питання про роль географічного середовища в житті суспільства було
завжди актуальним. У XIX ст. соціологи намагаються встановити вплив
природного середовища (клімату, ґрунту, рельєфу, наявності водних ресурсів і
копалин, флори, фауни) на соціальні явища, розміщення і густоту населення,
фізичні та психічні властивості людини, види занять і форми господарської
діяльності, рівень добробуту населення, соціально-політичну організацію.
Цей напрямок налічує багато імен і представляє велику різноманітність
ідей. Французький філософ В. Кузен (1792 - 1867) писав: «Дайте мені карту
країни, її контури, клімат, води, вітри – всю її фізичну географію; дайте мені її
природні плоди, флору, зоологію, і я беруся наперед сказати, якою є людина
цієї країни, яку роль ця країна відіграватиме в історії, і не випадково, а
внаслідок необхідності, і не в одну епоху, а у всі епохи».
Видатним соціогеографом був засновник сучасної географії німець К.
Ріттер (1779 - 1859). Для нього головною ідеєю була ідея взаємодії природи і

культури. Особливий інтерес у нього викликали періоди найвищого
культурного розквіту окремих регіонів світу. На його думку, саме в ці періоди
досягався найвищий рівень гармонії між природою і людиною.
У становленні соціальної та політичної географії велику роль відіграв
німець Ф. Ратцель (1844 - 1904). Він вважав, що географічні чинники
приводять до соматичних і психічних відмінностей між групами людей. Гори і
просторова замкненість, наприклад, формують у людей, що проживають на
такій території, традиціоналізм, вузький націоналізм, а рівнини – тугу за
простором, дух експансії та сміливих починів.
Англійський вчений Г. Бокль (1821 - 1862) вважав, що в країнах з теплим,
сприятливим для землеробства кліматом, люди мало пристосовані до тяжкої
фізичної праці. Ринок перенасичений дешевою робочою силою, а це викликає
злиденність одних і багатство інших. Нерівність розподілу багатства спричиняє
виникнення деспотичної влади.
Аналогічні ідеї висловлювали видатні вчені - француз Ш. Монтескьє та
росіянин Д. Мечников. На початку XX ст. в США виникла течія
«енвайроменталізм». Її представник американець Е. Хантингтон (1876 - 1947)
прагнув обґрунтувати наявність безпосереднього зв’язку між «пульсаціями»
клімату і прогресом та занепадом цивілізацій. Залежність між природними
умовами і розвитком етносів робив спробу вияснити оригінальний російський
географ і історик Л. Гумільов (1919 - 1992). В концепції англійського вченого
А. Тойнбі також значна роль відводилася зовнішньому середовищу.
Расово-антропологічна школа
Виникла й існувала в другій половині XIX – на початку XX ст. є однією з
найбільш реакційних течій натуралізму в соціології. Базові постулати цієї
школи такі: а) соціальне життя – продукт расово-антропологічних чинників, б)
раси не рівні між собою, в) соціальна поведінка людей цілком або переважно
визначається біологічною спадковістю, г) расові змішення шкідливі для
суспільства.
У розгорнутому вигляді ці ідеї висунув французький філософ Жозеф де
Гобіно (1816 - 1882) у праці «Нариси про нерівність людських рас». Головними
причинами розвитку суспільства він вважав расові особливості. Чистоту раси
розглядав як основну силу розвитку цивілізації. Вища раса - біла, а нижча чорна. Англійський вчений Х’юстон Чемберлен (1855 - 1926) вищим
досягненням історії Європи вважав створення тевтонської культури, найвищої з
тих, що коли-небудь існували. Тевтонська раса є спадкоємницею арійської. Він
не поділяв песимістичних прогнозів Гобіно щодо майбутнього вищої раси і
пропонував боротися за збереження її чистоти і відродження «духу»
біологічних предків - арійців. Його книга «Основи дев’ятнадцятого сторіччя»
багаторазово перевидавалася у фашистській Німеччині.
Соціал-дарвіністська школа
Свого часу Чарльз Дарвін виступав проти перенесення законів і понять
біології на суспільство. Однак його вчення своєрідно вплинуло на багатьох
соціологів. Засновником соціал-дарвінізму вважають Герберта Спенсера.
Природний відбір, боротьбу за існування і виживання найбільш пристосованих

він вважав явищем не тільки біологічного, а і соціального світу. Всередині цієї
школи було багато відтінків, але спільною ознакою для них є розгляд
соціального життя як арени безпощадної боротьби між індивідами і групами.
Так, австрійський соціолог Людвиг Гумплович (1838 - 1909) розглядав боротьбу
між різними групами людей як природне і вічне явище. Головною причиною
цієї боротьби є матеріальні потреби кожної групи, намагання задовольнити їх за
рахунок багатства і засобів існування інших груп та використання праці
поневолених. Американський вчений Албіон Смолл (1854—1926), поділяючи
ідеї соціального дарвінізму, вважав єдиним шляхом вирішення соціальних
конфліктів примус і насильство. Однак допускав можливість переходу від
конфлікту до соціальної злагоди і примирення.
Еміль Дюркгейм
Французький вчений Е. Дюркгейм (1858 - 1917) – один із засновників
соціології як науки. Найважливішими проблемами теоретичної соціології, які
він розробляв, були природа суспільства, здоровий і патологічний його стани,
методи соціологічного дослідження, статус соціології як науки. Соціолог
продовжував традиції позитивізму, вважаючи соціологію близькою до
природничих наук з характерним для них індуктивним методом і принципом
об’єктивного спостереження. Велику увагу Е.Дюркгейм приділяв проблемам
самогубства, розглядаючи його як дію людини, спровоковану невдоволенням
життям (нещастям), як соціальний факт, породжений соціальним середовищем.
Герберт Спенсер
Заслуга англійського соціолога Г. Спенсера (1820 - 1903) полягає в
застосуванні принципу еволюції як методологічної основи будь-якого знання,
що дало змогу розглянути суспільство з точки зору поступальності його
розвитку. Спенсер сформулював закон «рівної свободи» і всі індивіди повинні
користуватися таким її обсягом, який узгоджується з рівною свободою інших
індивідів. Держава – вільна організація, яка охороняє вільних індивідів.
Головне завдання держави – здійснення правосуддя і забезпечення дотримання
закону рівної свободи.
Макс Вебер
Макс Вебер (1864 - 1920) є основоположником так званої «розуміючої
соціології», теорії соціальної дії. Соціолог виділив три основні компоненти
нерівності. Багатство означає щось більше, ніж заробітна плата. Багаті часто
взагалі не працюють, проте одержують великі прибутки. Представники різних
соціальних кланів мають неоднакові можливості для одержання прибутків і
придбання товарів. Однак, не все залежить від багатства. Оскільки різні групи
людей різною мірою користуються повагою, мають неоднаковий престиж, він
ввів поняття «статусні групи», як другий компонент нерівності.
Вільфредо Парето
Відомий іспанський соціолог Вільфредо Парето (1848 - 1923) вважав
соціологію синтезом різних суспільних дисциплін. її мета –вивчення
суспільства загалом. Вчений пропонував користуватися тільки емпірично
обґрунтованими судженнями, суворо дотримуючись логічних правил при
переході від спостережень до умовиводів.

Карл Маркс
Соціологічна теорія німецького вченого Карла Маркса (1818 - 1883) стала
наслідком застосування філософського матеріалізму і матеріалістичної
діалектики до вивчення суспільства. Він розглядав історію як живий організм,
де взаємодіють функціонально залежні елементи єдиного цілого, підвладного
дії певних об’єктивних закономірностей соціального розвитку. Спосіб
виробництва – органічна єдність продуктивних сил і виробничих відносин.
Зміна різних епох в історії людства розглядалась як закономірний процес зміни
прогресуючих з кожною епохою способів виробництва. В основі зміни способів
виробництва – постійна суперечність між рівнем продуктивних сил і певними
виробничими відносинами, яка виявляється в боротьбі антагоністичних класів і
вирішується соціальною революцією. .
4. Специфіка сучасного етапу соціології
Сучасна та новітня соціологія (від 30-40 рр. ХХ ст. до 70-90 рр. ХХ ст.,
новітній період - від 70-90 рр. ХХ ст. до наших днів)
Цей етап засвідчив еволюцію класичних ідей і теорій, а також – їх нову
інтерпретацію і синтез, подальший розвиток, у результаті чого соціологія стала
величною світовою наукою. Виникли нові школи і напрямки (структурний
функціоналізм, соціальний дарвінізм, конфліктологія, феноменологічна
соціологія, етнометодологія, емпірична соціологія, індустріалізм і
постіндустріалізм, марксизм і неомарксизм, модернізм і постмодернізм, теорія
соціального обміну, неосинтез та ін.).
Новітні аспекти соціологічної думки і теорії (символічний інтеракціонізм,
неофункціоналізм) охоплюють ті соціальні процеси, що розвиваються у
суспільстві впродовж останніх десятиліть.
Феноменологічна соціологія
Основоположник цього напрямку – австрійський вчений Альфред Шюц
(1899-1959). Феноменологічна соціологія намагається теоретично осмислити
соціальний світ у його суто людському бутті, співвідношенні з уявленнями,
ідеями, цілями, мотивами практично діючих соціальний індивідів. Проте досить
часто відбувається підміна об’єктивності явищ, внаслідок чого соціальне життя
втрачає об’єктивний характер і зводиться до уявлень про суспільство лише у
свідомості людей.
Етнометодологія
Етнометодологія (Г. Гарфінкель, А.Сікурел, Д. Дуглас) ґрунтується на
тезі, що учасники соціальної взаємодії з метою розуміння актуальних фактів і
явищ використовують характерні для різних соціальних груп методів їх
інтерпретації. Розуміння приводить до встановлення стабільної структури
взаємодії, яка забезпечує розвиток соціальних явищ.
Неомарксизм
Представники неомарксизму (Д. Лукач, А. Грамші, М. Хоркхаймер, Ю.
Хабермас, Т. Адорно, Г.Маркузе, Ж.-П. Сартр, Л. Коен, Р.Міллс) прагнуть
переформулювати категорії історичного матеріалізму на основі методів

соціологічної думки, дають аналіз капіталізму як світової системи, вивчають
питання фемінізму. Намагаються уточнити марксистське тлумачення
матеріальних джерел соціально-політичних криз у суспільстві і способів їх
подолання.
Теорія соціального обміну
Теорія соціального обміну (Дж. Хоманс) намагається встановити зв’язки
між макро- і мікрорівнями соціальної реальності, розглядаючи обмін різними
видами діяльності як фундаментальну основу суспільних відносин, на основі
якої формуються влада, статус, престиж тощо. Люди взаємодіють між собою на
основі аналізу власного досвіду, потенційних винагород і покарань
(фундаментальний рівень суспільного життя). З обмінних процесів
утворюються і складні структурні утворення, зокрема соціальні інститути.
Теорія соціального конфлікту
Представники теорії соціального конфлікту (Л. Козер, Р. Дарендорф, Ч.
Міллс) вважають, що у кожному суспільстві існують певні елементи
напруження і потенційного соціального конфлікту, який є важливою складовою
соціальної взаємодії і сприяє руйнуванню або зміцненню соціальних зв’язків.
Символічний інтеракціонізм
Представники цього напрямку (Дж. Мід, Г. Блумер, Е. Гоффман) змістом
соціальних процесів вважають взаємодію індивідів у групі і суспільстві.
Поведінка людини зумовлюється не власними інтересами, а соціальними
потребами. Індивід взаємодіє з суспільством через спілкування з іншими
людьми. При цьому виключне значення має мовна символіка. Соціальна
діяльність розглядається як сукупність соціальних ролей, зафіксованих у
системі особливих засобів-символів (мова, знак, жест).
Неофункціоналізм
Для неофункціоналізму властивий новий реалізм у розумінні соціального
життя і синтетична форма теоретизування. Представники цього напрямку (Дж.
Александер, П. Коломі, Р. Мюнх) зосереджують увагу на культурному,
структурному на індивідуальному рівнях, на системах і підсистемах
суспільства, на процесах нормативної детермінації, на явищах соціальної
диференціації, на взаємозв’язках між інституціальними сферами. Вважають
дискурс головним засобом розвитку соціології.

