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Текст лекції
1. Соціальний статус. Види статусів та їх характеристика
Місце індивіда в соціальній системі називається статусом. На думку П.
Сорокіна, статус – це сукупність прав і привілеїв, обов’язків і

відповідальності, влади і впливу, які має індивід. Кожна людина має декілька
статусів, але частіше лише один з них визначає його положення у суспільстві.
Він і називається головним або інтегральним. Крім того, відрізняють два види
статусів: наслідувані і набуті. Наслідувані статуси – це ті, які індивід отримує
без своєї власної волі, вони дістаються йому у спадщину або при народженні.
Так, якщо людина народилася у селі, вона автоматично отримує статус
мешканця села, а якщо у місті – мешканця міста. Набуті статуси – це такі, які
індивід отримує завдяки власній діяльності, приклавши до цього певну
кількість енергії.
Але й, знаходячись серед представників одного статусу, людина може
посідати різне місце, яке називається рангом. Ранг – це місце індивіда серед
представників одного статусу. Так, серед робітників заводу існує сітка
розрядів, які позначають ступінь їх кваліфікації. Чим вищий розряд має
робітник, тим вища його кваліфікація, тим вищий його ранг і, відповідно,
вища заробітна плата. Кожен індивід, займаючи певне положення у суспільстві і
маючи певний статус і ранг, відповідно з ними здійснює ту чи іншу діяльність.
Сукупність дій, які він виконує на своєму місці у суспільстві, називаються
соціальною роллю. Т. Парсонс визначив соціальну роль як одиницю соціальних
відносин. Це здається дуже точним і всеосяжним визначенням. Дійсно, якщо
суспільство є системою соціальних відносин між людьми, то ці відносини
відбуваються завдяки тим ролям, які кожен виконує на своєму місці. Людина
виконує роль, вона діє, але кожна дія людини викликає ту чи іншу реакцію
інших людей. Виконуючи ту чи іншу дію, індивід очікує певної реакції на
свою поведінку, на виконання своєї ролі. Якщо індивід досить вправно
контролює свою поведінку і веде себе так, що реакція оточуючих його людей
на його дію позитивна, то складаються і нормальні соціальні відносини між
ними. Якщо ж поведінка людиною або не контролюється, або навмисне
направляється у бік отримання негативної реакції суспільства, то соціальні
відносини набувають конфліктного характеру і роблять людські стосунки
негативними.
Кожен індивід на своєму місці виконує безліч різних ролей. Кожна
людина може виконувати різні як позитивні, так і негативні ролі, завдяки яким
складаються певні соціальні відносини.
2. Соціальна структура суспільства: основні види та елементи
Соціальна структура суспільства - ієрархічно упорядкована
сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот, організацій, інститутів,
об'єднаних стійкими зв'язками і відносинами.
Іншими словами, це внутрішній устрій суспільства, який складається з
відповідно розташованих, упорядкованих елементів, що взаємодіють між
собою. Поняття «соціальна структура» охоплює системно-організаційний і
стратифікаційний аспекти.
Згідно із системно-організаційним аспектом головний зміст соціальної
структури створюють соціальні інститути, насамперед економіка, політика

(держава), наука, освіта, сім'я, зберігаючи і підтримуючи існуючі в суспільстві
відносини і зв'язки. Ці інститути нормативно регулюють, контролюють і
спрямовують поведінку людей у життєво важливих сферах, а також
визначають стійкі, регулярно відтворювані їх рольові позиції (статуси) у
різних типах соціальних організацій. Соціальний статус є первинним
елементом соціальної структури суспільства, що розкриває місце особистості
в соціальній структурі суспільства. Він зумовлений професією, віком, освітою,
матеріальними статками тощо. Наприклад, структура сім'ї утворюється
взаємозалежною мережею позицій: чоловік, дружина, діти; у системі освіти учитель, учень; в економіці - підприємець, робітник і т. д. Соціальні позиції
(статуси) та зв'язки між ними визначають характер соціальних відносин. На
основі близькості соціальних статусів, що встановлюють потенційну
можливість участі індивідів у відповідних видах діяльності, формуються
складніші структурні елементи суспільства - соціальні групи.
Соціальна група - відносно стійка, історично сформована сукупність
людей, об'єднаних на основі загальних соціально значущих ознак.
Це поняття є родовим щодо понять «клас», «соціальна верства»,
«колектив», «нація», «етнічна, територіальна, релігійна та інші спільноти»,
оскільки фіксує соціальні відмінності між окремими сукупностями людей у
процесі розподілу праці та їх результатів. Ці відмінності мають у своїй основі
відношення до засобів виробництва, влади, специфіки праці, фаху, освіти,
рівня й структури доходів, статі, віку, національної належності, місця
проживання, стилю життя тощо.
У кожному суспільстві існує певна кількість соціальних груп, утворення
яких зумовлено: спільною діяльністю (наприклад, професійні групи, зайняті у
сфері політичної, економічної та духовної діяльності); спільним просторовочасовим існуванням (середовищем, територією, комунікацією); груповими
установками та орієнтаціями. У соціальні групи люди об'єднуються на підставі
спільних соціальних інтересів.
Формуються вони з представників різних груп залежно від їх становища
та ролі в суспільному житті. Соціальні інтереси не замикаються у власних
егоїстичних рамках. У процесі соціальної взаємодії індивідів виробляються
інтереси груп як цілісності, які є втіленням інтегрованих, спільних інтересів
індивідів, що належать до цих груп. Соціальний інтерес групи завжди
спрямований на збереження або зміну її становища в суспільстві.
У соціальній структурі суспільства взаємодіють різні за чисельністю
соціальні групи. Традиційно їх поділяють на малі та великі.
Мала соціальна група - нечисленна за складом соціальна група,
учасники якої об'єднані спільною діяльністю і перебувають у безпосередньому
стійкому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення як емоційних
стосунків, так і особливих групових цінностей і норм поведінки.
Родовою ознакою малої групи є наявність безпосередньо тривалих
особистих контактів (спілкування, взаємодія), властивих, наприклад, сім'ї,
виробничій бригаді, шкільному класові, колективу космічної, арктичної

станцій, спортивній команді, релігійній секті, групі друзів тощо. Мінімальний
розмір малих груп - дві особи, максимальний - кілька десятків.
Велика соціальна група - численна за складом група людей, об'єднаних
для спільної діяльності, але взаємодія між якими формальніша.
До них можна віднести професійні, демографічні, національні спільноти,
соціальні класи.
Соціальна структура суспільства завжди передбачає групування його
елементів. Критерієм їх диференціації чи інтеграції є їх позиція щодо певних
суспільних ресурсів (влада, власність), виконувані у суспільстві функції
(соціальна роль), соціальний статус (ієрархічне місце в суспільстві), єдність
культурних норм і цінностей (культурна ідентичність) та ін. Факторів, що
визначають структурну організацію суспільства, багато, і їх необхідно брати
до уваги. Залежно від критерію виділяють сімейно-побутову, релігійну,
соціально-політичну, освітню та інші підструктури суспільства.
Як історичний феномен, соціальна структура суспільства перебуває в
постійному розвитку. Його динаміка залежить насамперед від соціальної
мобільності елементів соціальної структури.
3. Класовий поділ суспільства
Класи не детерміновані віросповіданням або законом; належність до
класу не є спадковою. Це - відкритий тип стратифікації, ніж інші, а класові
межі не настільки суворі. Тому соціальне переміщення за класовою ознакою звичайне явище, оскільки належність до класу пов'язана з професією,
матеріальним рівнем, майновим цензом індивіда, його залученням до
ключових контролюючих позицій у суспільстві тощо.
Клас - угруповання людей на основі нерівного становища щодо
основних соціальних ресурсів, які визначають їхні життєві шанси, соціальні
претензії та соціальні можливості спільно діяти.
У західному індустріальному суспільстві розрізняють, як правило, три
класи.
Вищий клас. До нього зараховують роботодавців, керівників, топменеджерів, усіх, хто володіє виробничими потужностями чи контролює їх,
має високий майновий ценз (багатство).
Середній клас. Цей феномен сформувався в індустріальному суспільстві,
розвинувся в постіндустріальному. Його ідентифікують за різними
критеріями, в яких домінують такі сутнісні ознаки:
1. Сукупність соціальних груп, що займають проміжну позицію між
верхами і низами суспільства, виконуючи внаслідок цього функцію
соціального медіатора (посередника).
2. Порівняно високо забезпечена частина суспільства, що володіє
власністю, економічною незалежністю, свободою вибору сфери діяльності.
Висока якість життя, впевненість у майбутньому зумовлюють його
зацікавленість у збереженні соціального порядку, внаслідок чого він є
соціальним стабілізатором суспільства.

3. Елемент соціальної структури, що зосереджує у своїх рядах
кваліфіковані, найдіяльніші кадри суспільства. Професійний склад його
охоплює наукових і інженерно-технічних працівників, управлінський,
адміністративний персонал, що не обіймає високих посад, інтелектуалів, які
працюють за наймом, працівників сфери обслуговування, дрібних власників,
фермерів, робітників високої кваліфікації. Середні верстви сучасного
західного суспільства становлять приблизно 80 відсотків. Завдяки переліченим
якостям та високому соціальному престижеві середній клас виконує функцію
агента технологічного і соціально-економічного прогресу.
4. Більшість населення високо розвинутих західних країн, що є
основним носієм суспільних інтересів, національної культури, тобто
властивих відповідним суспільствам цінностей, норм. Поширюючи зразки
власної культури на вищі і нижчі верстви, середній клас виступає культурним
інтегратором суспільства.
Нижчий клас. До нього належать малокваліфіковані робітники, особи
без професійної кваліфікації (так звані «сині комірці»).
Соціальна структура сучасного українського суспільства
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.
За деякими даними, у нашому суспільстві на початку XXІ ст. середній
клас становив лише 15%, а в США – приблизно 80%. Слід зазначити, що
зростання ролі середнього класу у співвідношенні соціальних і політичних сил
визначає стабільність соціальної системи, забезпечує її динамізм.
В Україні соціальна структура нагадує трикутник: 1-2 % відносяться до
вищого класу, 10-12 % – представляють середній класу, всі інші, а це понад 85
% населення, мають бути віднесені до найбіднішого нижчого класу.
До особливостей структури сучасного українського суспільства слід віднести і
її несталість та динамічність, а також розмитість, нечіткість меж соціальних
груп. Подібні характеристики пов’язані з трансформаційними процесами та
тією чи іншою мірою притаманні всім перехідним суспільствам. Поява нових
та зміна ролі вже існуючих соціальних груп супроводжується формуванням
нових зв’язків між ними. Важливою характеристикою зрілого суспільства є
усвідомлення окремими індивідами своїх класових інтересів та здатність їх
захищати. За цією ознакою сучасне українське суспільство важко назвати
зрілим. Щоб виявити причини подібної ситуації, слід дослідити історію
суспільних перетворень в Україні протягом останнього двадцятиліття.

