МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Сумська філія
Кафедра гуманітарних дисциплін

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
навчальної дисципліни «Соціологія»
обов’язкових компонент
освітньої програми першого (бакалавра) рівня вищої освіти
081 Право (право)
за темою «Суспільство як об’єкт соціології»

Харків 2022

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 30.08.2022 № 8

СХВАЛЕНО
Вченою радою Сумської
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 22.07.2022 № 7

філії

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін
Протокол від 26.08.2022 № 8

Розглянуто на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії
Харківського національного університету внутрішніх справ
Протокол від 21.07.2022 № 1

Розробник:
доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського
національного університету внутрішніх справ, кандидат філософських наук,
доцент Тетяна ГЕРАЩЕНКО
Рецензент:
Професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського
національного університету внутрішніх справ, доктор філософських наук,
професор Олександр ТЯГЛО

Тема. Суспільство як об’єкт соціології
План лекції
1.
2.
3.
4.

Суспільство як цілісна система.
Типологія суспільства.
Специфіка інформаційного суспільства.
Особливості сучасного українського суспільства.
Рекомендована література:
Основна

1. Аблов А.Ф. Загальна соціологія: конспект лекцій. Одеса : Одеський
національний університет ім. І.І.Мечникова, 2019. 130 с. URL:
http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/28393/1/sociology_ablo
v.pdf
2. Волович В.І. Соціологія: підручник. Київ : ЦУЛ, 2019. 808 с. URL:
https://bookssecondlife.com.ua/ru/product/sots-olog-ya-p-druchnikzatverdzheniy-mon-ukra-ni-volovich-v/
3. Геращенко Т.Г. Соціологія: навчальний посібник. Суми :
Університетська книга, 2011. 157 с.
4. Горпинич О.В., Клименко О.Ю., Москаленко Л.М., Труш М.С.,
Ятченко В.Ф. Соціологія: навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 235
с. https://dut.edu.ua/uploads/l_1868_64391381.pdf
5. Горлач М., Кремень А., Волович В. Соціологія : підручник. Київ : ЦНЛ,
2019. 808 с. https://www.yakaboo.ua/sociologija-1268134.html
6. Кузьменко Т.М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : Центр
учбової літератури, 2019. 320 с. URL: https://ua/sociologija-1027994.html
7. Кузьменко Т. М. Соціологія: навчальний посібник. Київ : ЦНЛ, 2019.
320 с. URL: https://sociologija-1027994.html
8. Титаренко О.О. Соціологія : навчальний посібник. Київ : Дакор, 2020.
210 с. URL:
https://dakor.kiev.ua/product/socziologiya-navchalnyjposibnyk/
Додаткова
1. Бурлачук Віктор. Привид свободи. Доля демократичних інститутів в
Україні Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 182-203.
URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
2. Вовканич С. Українська національна ідея як засаднича складова
системи державотворення: соціогуманістична візія і місія. Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. 2019. № 1. С. 195-211. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
3. Злобіна Олена. Ланцюги розчарувань: сучасні тренди емоційних

4.

5.

6.

7.

8.

9.

трансформацій в українському суспільстві. Соціологія: теорія, методи,
маркетинг.
2017.
№
4.
С.37-52.
URL:
http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
Кухта Мирослава. Життєві перспективи людей старшого віку, що
перебувають під соціальною опікою: досвід емпіричного дослідження.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 2. С. 131-148. URL:
http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
Резнік Олександр. Від соціальної напруженості до протесаної
поведінки: мотивація участі в колективних діях. Соціологія: теорія,
методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 43-63. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
Ровенчак Ольга, Химович Оксана. Ідентичність потенційного мігранта і
міграційна ідентичність: формування і відповідні практики. Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. 2018. № 2. С. 97-116. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
Сусська Ольга Методологічні преференції та дифузії в сучасній
соціології мас-медіа. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №
2. С. 119-130. URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
Чорний В. Українське суспільство на сучасному етапі: виклики та
загрози Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2019. № 3. С. 179-194.
URL: http://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/
Шульга Раїса. Пересічна людина на культурному роздоріжжі.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. № 4. С. URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Соціологія. URL: http://visnyk.soc.univ.kiev.ua/index.php/soc
2. Журнал «Соціологія: теорія, методи, маркетинг». URL: http://isoc.com.ua/ua/edition/journal/
3. Інститут демографії і соціальних досліджень імені В. М. Птухи НАН
України. URL: http://www.idss.org.ua
4. Інститут соціології НАН України. URL: http://i-soc.com.ua/
5. Інтитуційний Репозитарій Харківського національного університету
внутрішніх
справ.
Соціологія.
Соціальна
робота.
URL:
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/98
6. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). URL:
http://www.kiis.com.ua
7. Український соціум. Науковий журнал (Київ). URL: http://www.ukrsocium.org.ua
8. Український центр економічних і політичних досліджень імені
О.Разумкова, м. Київ). https://razumkov.org.ua/sotsiologiia/pres-relizy
9. Український
соціологічний
журнал.
URL:
https://periodicals.karazin.ua/usocjour

Текст лекції
1. Суспільство як цілісна система
Суспільство є надзвичайно складним соціальним феноменом.
Суспільство - сукупність усіх засобів взаємодії та форм об’єднання людей,
що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні цінності
та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю її
членів.
Щодо виникнення суспільства існує кілька філософських теорій. Згідно
з трудовою концепцією праця створила людину, перетворивши первісне
стадо на культурне угруповання виробників. Теологічна стверджує, що Бог
створив людину, заповів їй матеріальний світ і моральний закон. Космічна
намагається переконати, що людство створене інопланетянами, які
маніпулюють ним у власних цілях.
Соціологічні наукові концепції тлумачать походження суспільства,
виділяючи ряд чинників, що зумовили цей процес. Згідно з
інструментальною концепцією головним чинником, що спонукав виникнення
суспільства, є здогадливість та кмітливість людини, завдяки чому вона
винайшла спеціальні знаряддя для задоволення власних потреб.
Прихильники сексуальної концепції вважають, що головним чинником
зародження суспільства є міжсезонний характер розмноження людини та її
задоволення від статевого акту. Постійний розвиток регулюючих норм
стимулював еволюцію общин, зумовивши з часом виникнення соціальної
організації. Згідно з кратичною концепцією сила та розум розподілені між
людьми нерівномірно. Переваги окремих людей за певними критеріями
дають їм змогу зайняти вигідні позиції. Норми, які забезпечують відносини
нерівності, стають основними для соціальної організації.
Гендерна концепція ґрунтується на аналізі розподілу соціальних ролей
між особами жіночої та чоловічої статі. Основою семантичної концепції є
визнання фізичної, психологічної, розумової слабкості людини як біологічної
істоти. У зв’язку з біологічною вразливістю закон виживання штовхає людей
до об’єднання зусиль, тобто до створення соціальної організації.
До основних характеристик суспільства відносяться: а) спільність
території проживання людей, що взаємодіють між собою; б) цілісність і
сталість (єдине ціле); в) здатність підтримувати та відтворювати високу
інтенсивність внутрішніх зв’язків; г) певний рівень розвитку культури,
система норм і цінностей, покладених в основу соціальних зв’язків між
людьми;
д)
автономність
та
самодостатність,
самовідтворення,
саморегулювання, саморозвиток.
2. Типологія суспільства
Типологія суспільства – це класифікація суспільств на основі

визначення найважливіших і найсуттєвіших ознак, типових рис, які
відрізняють одні суспільства від інших.
За критерієм розвиненості управління і ступеня соціального
розшарування
виділяють просте і складне суспільство. У простому
суспільстві не існує бідних і багатих, керівників і підлеглих. Для такого
суспільства притаманна соціальна рівність, низький розвиток техніки,
незначна чисельність, домінування кровних зв’язків. Складне суспільство
сформувалося з виникненням та нагромадженням додаткового продукту,
виникненням виробництва, розвитком торгівлі, появою класів.
За основним способом існування американський соціолог Г. Ленскі
виділяє основні типи суспільств і середовищно спеціалізовані суспільства. До
основних типів відносяться:
1) мисливців і збирачів (живуть за рахунок полювання на диких тварин і
збирання рослин);
2) городницькі прості (живуть за рахунок рослинництва, знаряддя і зброя з
дерева чи каменю);
3) городницькі розвинені (знаряддя і зброя бронзові);
4) аграрні прості (мають плуги і використовують силу тварин, зокрема,
биків);
5) аграрні розвинуті (знаряддя і зброя залізні, ширше використовується
енергія тварин);
6) індустріальні (використовуються неживі джерела енергії - води, вітру).
Середовищно спеціалізовані ґрунтуються на певних технологіях щодо
освоєння навколишнього середовища, а саме: рибальські, морські (прості і
розвинені) і пастуші (мають коней або верблюдів як засіб транспорту).
За політичними режимами суспільства поділяють на демократичне,
авторитарне, тоталітарне; за панівною релігією – на християнське і
мусульманське. За способом виробництва марксизм виділяв первісне,
рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, комуністичне суспільство.
За ціннісними критеріями соціолог Д. Рісман виділяє:
а) традиційне суспільство (аграрне суспільство, яке ґрунтується на
традиційних цінностях);
б) суспільство, кероване зсередини (індустріальне суспільство, у якому
відсутні чіткі моральні норми, домінують особисті цінності);
в) суспільство, кероване ззовні (постіндустріальне суспільство, у якому
індивід у своїй діяльності враховує оцінку колег, друзів, громадськості).
Для характеристики сучасного суспільства американський соціолог Д.
Белл запровадив термін «постіндустріальне суспільство». Для такого
суспільства притаманний високий рівень промислового виробництва,
маркетингу, освіти, науки, комунікацій, технологій, домінуюча роль
інформації.
3. Специфіка інформаційного суспільства
Японський вчений І. Масуда запропонував сучасне суспільство

називати «інформаційним суспільством». Інформаційне суспільство – це
суспільство, в якому інформація і рівень її використання обумовлюють
економічний розвиток і соціальні зміни. У такому суспільстві переважає
виробництво духовних цінностей. Стратегічними ресурсами і головними
чинниками розвитку соціуму є розумовий капітал, концентрація
теоретичного знання, обробка інформації, освіта, кваліфікація і
перекваліфікація.
Інформаційне суспільство надає простір для використання
найрізноманітніших джерел енергії – водної, сонячної, геотермальної,
термоядерної та інших. Виникає нова інфраструктура – інформаційні мережі,
банки, бази даних, масове виробництво інформації.
Інформаційне суспільство забезпечує якісно новий рівень демократії.
Гуманізм виступає новою ідеологією. Інформаційна техніка дозволяє
проводити електронні плебісцити і з’ясовувати громадську думку,
організовувати телеконференції з урядом. Телекомунікаційна кабельна
мережа може забезпечити двосторонній зв’язок між громадянином і
політичним діячем, що дає змогу врахувати думку більшості людей при
прийнятті важливих політичних рішень.
4. Особливості сучасного українського суспільства
Конституція України 1996 року проголосила нашу країну незалежною,
демократичною, соціальною, правовою державою. Проте в українському
соціумі переважає посттоталітарний синдром. Старі норми і ідеали ще
глибоко сидять в мозку нашого народу. Демократія – це така система влади,
при якій держава, політичні інститути залежать від юридично оформленої
волі народу. Однак, як і за часів Радянського Союзу, до волі народу не
прислухаються і зараз.
Для сучасного українського соціуму властива глибока економічна і
політична криза, загострення соціальних проблем, зростання безробіття,
зниження рівня життя людей, занепад моральності, високий рівень корупції в
органах влади. Влада втратила довіру народу, адже у представників
політичної еліти переважають індивідуальні інтереси над колективними.
Основними чинниками, які гальмують розвиток демократії у Україні є:
а) перевага старих догм і правил поведінки громадян; б) різноманітність
партій і організацій, які задля забезпечення власного розвитку проповідують
принципи недемократичного суспільства; в) високий рівень корупції в усіх
гілках влади; г) недостатній рівень політичної свідомості громадян. Проте,
майбутнє України – у набутті загальноцивілізованих засад суспільного буття.

