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Текст лекції
1. Поняття соціальної нерівності та причини її існування
Соціальна нерівність, що є основою стратифікації суспільства,
сприймається як головна його властивість. Історія людства не знає
суспільства без соціальної нерівності. Нерівність у доходах, владі,
престижності занять, освіті виникла разом з людським суспільством, але
попервах вона була дуже незначною, тому стратифікації в простих
суспільствах майже не існувало. У складних суспільствах нерівність
посилилась і поділила людей спочатку на рабів і рабовласників, потім на
касти, верстви, класи.
У соціології існують три різні підходи відносно нерівності у
суспільстві:
– функціональний (Т. Парсонс, В. Мур, Д. Девіс) – коли вважають нерівність
добром, бо це природне явище, з яким не треба боротися; – конфліктний (К.
Маркс, М. Вебер, Л. Козер) – коли нерівність мають за зло, з яким треба
обов’язково боротися для встановлення саме рівності; – еволюційний (Г.
Ленскі) – його представники вважають, що у нерівності присутні як добро,
так і зло.
Люди у суспільстві нерівні, вони мають різні статуси, ранги, різні
доходи, умови життя, різний рівень цього життя і т.д. З давніх давен
нерівність тривожила думку представників різних верств населення. Було
багато спроб подолати це явище у суспільстві. Створювались різного ґатунку
утопії справедливого суспільства, в якому повинен панувати рівний розподіл
життєвих благ, де нема місця ні фізичному, ні економічному, ні моральному
пригнобленню, де панує загальна рівність. Але нерівність залишалась і
нікуди не дівалась. Нарешті з’явилось вчення Маркса про встановлення у
майбутньому справедливого суспільства, де всі будуть рівними і в якому
настане епоха всесвітнього благоденства. Аналізуючи проблему нерівності у
суспільстві, К. Маркс дійшов висновку, що таке положення не може існувати
довго, незадоволені неімущі маси, знаходячись в антагоністичних відносинах
з правлячим імущим класом, неминуче прийдуть до соціальної революції і
перевернуть світ, встановивши над ним своє справедливе правління – диктатуру пролетаріату. Пролетарям, як вважав К. Маркс, нема чого губити, крім
своїх кайданів, і тому вони підуть на цю революцію, чого б вона їм не
коштувала..
2. Соціальна стратифікація - форма відтворення соціальної
структури суспільства

Соціальна стратифікація (лат. stratum - шар) - поділ суспільства на
вертикально розташовані соціальні групи і верстви (страти), які мають різний
престиж, власність, владу, освіту тощо. Соціальна стратифікація означає як
сам процес, що безперервно триває в суспільстві, так і його результат. Вона
засвідчує не просто різне становище в суспільстві індивідів, родин чи цілих
країн, а саме їх нерівне становище. Вона є не лише методом виявлення верств
конкретного
суспільства,
а
й
портретом
цього
суспільства.
Простратифікувавши населення країни, можна виділити страти (верстви), з
яких воно складається. Тому стратифікація - риса будь-якого суспільства.
Англійський соціолог Е. Гідденс розрізняє чотири основні історичні типи
стратифікованого суспільства: рабство, касти, стани і класи.
Історичні типи соціальної стратифікації
1. Рабство. Воно було граничною формою нерівності, за якої одні люди
володіли іншими. Щоправда, і рабство було неоднорідним залежно від
періоду чи культури: в одному випадку раб перебував поза законом
(класична форма рабства), в іншому - йому відводилася роль слуги чи
солдата.
2. Касти. У різних регіонах поділ на касти має різні форми. Особливо
характерний він для Індії. Як правило, межі між кастами дуже різкі, що
практично виключає будь-яку соціальну мобільність. Каста по в'язана з
індуїзмом і з ученням про «переселення душі». Сподівання на те, що в
«наступному» житті його каста підвищиться, спонукає індивіда суворо
дотримуватися певних суспільних норм.
3. Стани. Властиві вони європейському феодалізмові! До найвищого
стану належали аристократи і вельможі. До нижчого - духівництво, наділене
значними привілеями. До третього стану- вільні селяни, чиновники
недворянського походження, купці й ремісники. Межі між станами не були
такими різкими, як за кастової системи, а соціальне переміщення було
можливим, хоча й складним.
4. Класи. Цей тип стратифікованого суспільства є головним об'єктом
соціології марксизму. її основоположник К. Маркс вважав класову структуру
суспільства основою розвитку і змін, а виникнення класів пояснював
економічними чинниками - суспільним поділом праці, формуванням
відносин приватної власності. В. Ленін застосовував багатофакторний аналіз
класоутворюючих ознак: місце в системі суспільного виробництва,
відношення до власності на засоби виробництва, роль у суспільній
організації праці, розміри доходів та ін.
3. Соціальна мобільність та її форми
Соціальні переміщення між групами складні, супроводжуються
певними соціальними наслідками, найістотнішим з яких є постійна наявність
перехідних (маргінальних) верств щодо певних соціальних спільнот.
Соціальна мобільність - міжгрупова або просторова рухливість
населення, його здатність (готовність) до соціальних переміщень.

Типи соціальної мобільності:
- горизонтальна (процеси переміщення в географічному просторі,
перехід з групи в групу без зміни соціального статусу (зміна місця
проживання, перехід індивіда з однієї сім’ї в іншу);
- вертикальна (перехід суб’єкта з одного соціального прошарку в інший,
вгору чи донизу, щаблями ієрархічної соціальної диференціації).
Вертикальна мобільність поділяється на висхідну (посадове
просування, підвищення кваліфікації) і низхідну (декваліфікація, перехід у
групи, які займають нижчі позиції у статусній ієрархії).
Також можна виділити індивідуальну і групову мобільність.
Соціальні переміщення є виявом соціальної мобільності, яка
виражається у зміні класової належності індивідів, у переходах з однієї
внутрікласової групи до іншої, міграції сільських жителів до міста і навпаки.
За напрямом переміщення розрізняють вертикальну соціальну мобільність посадове, кваліфікаційне зростання чи декваліфікація, перехід до групи та
верстви з вищим чи нижчим статусом, і горизонтальну соціальну мобільність
- рух між соціально однорідними позиціями й категоріями населення. Обидва
види переміщення переплітаються, взаємодіють.
Соціальні переміщення - звичайне явище у суспільстві.
Маргіналізація – втрата особистістю належності до певної соціальної
групи, норм і цінностей відповідної субкультури без входження до іншої.
Маргинальними можуть бути не тільки індивіди та їх групи, а навіть цілі
суспільства. Так, Україна як окреме суспільство зараз знаходиться у
маргинальному стані, тому що, відійшовши від соціалістичного ладу, вона
ще не визначилася щодо подальшого свого шляху. Робітник, опинившись за
скороченням штатів без роботи, теж певний час знаходиться у
маргинальному стані поки не знайде собі іншої роботи. Він може знайти собі
місце у соціальній структурі вище, ніж займав раніше, тоді він переміститься
уверх, а може посісти місце значно нижче, тоді він переміститься у нижню
частину соціальної структури. У даному випадку індивід знаходиться нібито
між стратами. Але навіть коли він займе місце в іншій страті чи в іншій
складовій горизонтальної структури, він певний час буде знаходитись у
маргинальному положенні до тих пір, доки не змінить попередній стереотип
своєї поведінки і не пристосується до нових умов.

