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Текст лекції
1. Характеристика і типологія соціальних груп
Мала соціальна група - нечисленна за складом соціальна група, члени
якої безпосередньо контактують один з одним.
Родовою ознакою малої групи є її належність до безпосередньо
тривких особистих контактів (спілкування, взаємодія). Наприклад, сім’я,
виробнича бригада, шкільний клас, військовий колектив, колектив арктичної
станції, спортивна команда, релігійна секта, група друзів та інші.
Мінімальний розмір малих груп - дві особи, максимальний - кілька десятків.
Ознаки малої групи: безпосередні особисті контакти (спілкування,
взаємодія), постійність складу, спільна діяльність, спільність інтересів і форм
поведінки, обмежена кількість осіб ( від двох до кількох десятків).
Класифікація малих груп :за статусом формальні (об’єднання, які
мають офіційний статус, чітко розподілені ролі, а відносини між членами
групи регулюються заздалегідь визначеними правилами, неформальні
(об’єднання, сформовані на основі міжособистісних відносин, які не мають
офіційно затвердженого статусу, визначених ролей і правил), за часом
створення: первинні, вторинні, за сферами функціонування: виробничі,
навчальні, сім’я та інші, за тривалістю: нетривалі, постійні, за складом:
елементарні, складові.
Первинна соціальна група - невелика група людей, між якими існують
прямі контакти, що відображають різні аспекти їх особистостей. Важливу
роль у ній відіграють сталі емоційні стосунки, які визначають сутність даної
групи. До первинних соціальних груп можна віднести сім’ю, закохані пари,
групи друзів, невеликі виробничі колективи. Вторинна соціальна група група людей, між якими майже відсутні емоційні зв’язки і їх взаємодія
зумовлена прагненням досягнути певної мети.
Мала група налічує від двох до кількох десятків осіб. Найменша мала
група - діада, яка складається з двох осіб (друзі, закохані). Вона
характеризується деякими унікальними рисами, зокрема тим, що є неміцною,
руйнується із вибуттям одного члена. Члени діади повинні підтримувати
стійкі стосунки між собою, інакше група перестане існувати. Діада вимагає
позитивної, тіснішої взаємодії між її членами, ніж група будь-якого іншого
типу. Водночас у ній сприятливіші умови для глибшого емоційного
задоволення, ніж у будь-якій іншій групі. Коли до групи з двох осіб
приєднується третя, створюється тріада, у якій звичайно складаються

непрості стосунки. Очолює формальну групу керівник, а неформальну –
лідер.
Керівник – формально призначена особа, функцією якої є організація
діяльності групи по виконанню соціально значущих завдань, яка має право
заохочувати або карати. Лідер – член групи, кому вона надає право приймати
відповідальні рішення у важливих для неї обставинах. Аутсайдер – людина з
найменшим авторитетом. Розрізняють три типи керівників: автократичний,
демократичний та ліберальний, що становлять собою континуум (рамки в
межах від однієї крайності до іншої). За традиційною системою класифікації
стиль може бути автократичним (одна крайність) і ліберальним (інша
крайність). Автократичний тип керівника відрізняється схильністю до
одноосібного керівництва, надмірною централізацією влади, особистим
вирішенням абсолютної кількості питань, свідомим обмеженням контактів з
підлеглими. Демократичний тип керівника прагне надати підлеглим
самостійності відповідно до їх кваліфікації та функцій, що вони виконують,
залучає їх до таких видів діяльності, як визначення цілей, оцінювання
роботи, підготовка та прийняття рішень, створює необхідні для виконання
роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до
людей і турбується про них. Ліберальний тип керівника відрізняється
відсутністю розмаху в діяльності, безініціативністю і постійним очікуванням
вказівок зверху, небажанням відповідати за рішення «зверху» та їх наслідки.
2. Соціальні інститути і соціальні ролі
Соціальний інститут (лат. institutum - організація, лад) - відносно стійка
модель поведінки людей і організацій, що історично склалася у певній сфері
життєдіяльності суспільства.
Соціальні інститути, забезпечуючи відносну стійкість соціальних
відносин, є подвійним соціальним утворенням: за формою - це
організаційний механізм (сукупність організацій, спеціалістів, матеріальних
та інформаційних засобів), за змістом - це функціональний механізм
(сукупність соціальних норм у конкретній сфері соціальних відносин).
Інституціалізація - процес виникнення і становлення соціальних інститутів як
ключових структурних елементів суспільства.
Відомий соціальний дослідник Г. Ленскі визначив ключові соціальні
потреби, які породжують процеси інституціалізації: потреба комунікації
(мова, освіта, зв'язок, транспорт); потреба у виробництві продуктів і послуг;
потреба у розподілі благ і привілеїв; потреба безпеки громадян, захисту їх
життя і благополуччя; потреба у підтримці системи нерівності (розміщення
соціальних груп за позиціями, статусами тощо). У суспільстві одна і таж
сама зазначена потреба
реалізує комплекс базових потреб щодо соціалізації індивідів, трансляції
соціальних норм і культурних цінностей, соціального досвіду.
Кожен соціальний інститут має свою систему цінностей та правил
(нормативних очікувань), які визначають мету його діяльності. Діючи в

межах інститутів, а також всередині різних соціальних ролей, пов'язаних із
специфічними соціальними позиціями (статусами), ці норми дозволяють,
пропонують або забороняють певні види поведінки, що робить дії людей
доцільними, корисними та односпрямованими. Наприклад, у межах інституту
сім'ї подружня зрада, позашлюбні діти, кровозмішення є порушенням інституціальних (нормативно встановлених) вимог.
Наявність необхідних ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових,
організаційних), які суспільство повинне стабільно поповнювати шляхом
капіталовкладень у них та підготовкою кадрів.
Соціальні інститути класифікують на основі різних критеріїв.
Найпоширенішою є класифікація за критерієм цілей (змістових завдань) і
сферою дії. У такому разі прийнято виокремлювати економічні, політичні,
культурні та виховні, соціальні комплекси інститутів: економічні (власність,
гроші, банки, господарські об'єднання різного типу)
забезпечують
виробництво і розподіл суспільного багатства, регулюють грошовий обіг;
політичні (держава, Верховна Рада, суд, прокуратура) - пов'язані з
встановленням, виконанням і підтриманням певної форми політичної влади,
збереженням і відтворенням ідеологічних цінностей; культурні та виховні
(наука, освіта, сім'я, релігія, різні творчі установи) сприяють засвоєнню і
відтворенню культурних, соціальних цінностей, соціалізації індивідів;
соціальні організовують добровільні об'єднання, регулюють повсякденну
соціальну поведінку людей, міжособистісні стосунки.
За критерієм способу регулювання поведінки людей у межах певних
інститутів виділяють формальні та неформальні соціальні інститути.
Кожен соціальний інститут виконує специфічну функцію. їх сукупність
формує загальні функції. Основоположними і найбільш значущими серед них
є: регулятивна, функція відтворення, безперервності суспільних відносин,
інтегративна та комунікативна.
3. Соціальні організації, їх сутність та загальні риси
Термін «соціальна організація» різним чином тлумачиться в науковій
літературі. Одні вчені вважають терміни «соціальна організація» та
«соціальний інститут» синонімами, інші більш-менш чітко проводять між
ними межу. Частково це становище викликане тим, що багато соціальних
явищ можна розглядати одночасно як соціальний інститут і як соціальну
організацію (наприклад, система освіти, охорони здоров’я, армія, суд, банк,
магазини тощо). На думку польського соціолога А. Камінського, кожний
соціальний інститут можна вважати соціальною організацією, але не кожну
організацію можна вважати соціальним інститутом.
Спільним для цих двох понять є те, що обидва вони означають певні
утворення для встановлення і підтримання соціального порядку. Соціальний
порядок же є урегулюванням такої поведінки членів суспільства, завдяки
якій це суспільство існує як цілісність, і тому може виконувати свої функції і
досягати певної мети.

Соціальна організація виникає при появі у певної групи людей потреби
задовольнити свої спільні інтереси. І тут вимальовується певний
еволюційний ланцюжок від потреб задовольнити спільні інтереси до
утворення соціальних організацій, які поступово переростають або ні в
соціальні інститути.
Соціальні організації, як і соціальні інститути, можна поділити на
формальні і неформальні. Для соціальної організації, як і для будь-якої
установи, існують певні конкретні ознаки. Соціолог О.І. Пригожин,
наприклад, виділяє такі характерні для соціальної організації ознаки: цільова
природа; розподіл членів організації за ролями і статусами; розподіл праці та її
спеціалізація на функціональній основі; побудова за вертикальним
(ієрархічним) принципом з виділенням керуючої і підлеглої підсистем;
наявність специфічних засобів регулювання і контролю за діяльністю
організації; цілісність соціальної системи. Як бачимо, всі ці ознаки
притаманні і для установ.
4. Соціальний контроль і санкції
Соціальний контроль – це спосіб саморегуляції соціальної системи,
який забезпечує впорядковану взаємодію її складових елементів шляхом
нормативного регулювання. Важливими атрибутами соціального контролю є
цінності, норми, звички, санкції, які виникають та існують внаслідок дії
соціальних інститутів.
Соціальна норма – загальновизнане правило, зразок поведінки, дій
індивідів, соціальних груп. Соціальні норми класифікують за різними
критеріями: за походженням – аутогенні й гетерогенні, спонтанні та
декретивні; за характером зміни структури – інтенсивні та екстенсивні,
прогресивні та регресивні; залежно від періоду існування – ті, що
народжуються, розвиваються, сформувалися; за схильністю – елементарні й
складні, динамічні й статичні; за функціональною та інформаційною
природою; за механізмом детермінації – збуджуючі, стимулюючі,
захоплюючі тощо; з точки зору організації та управління системними
процесами – інституційні й неінституційні; за умовами функціонування норми інтеграції та дезінтеграції; за масовістю –
масові, групові,
індивідуальні.
Санкції – система винагород, заохочень за виконання соціальних норм,
необхідний для керівництва поведінкою своїх членів, для стимулювання
бажаної поведінки і припинення небажаної, для забезпечення внутрішньої
згуртованості й безперервності суспільного життя. Санкції бувають
негативними (покарання) і позитивними (заохочення), хоча звичайно в
буденній мові чомусь під словом «санкція» частіше розуміють негатив.
Позитивні санкції: урядові та державні нагороди, титули, звання, премії,
подяки та інші. Негативні санкції: догана, штраф, арешт, звільнення,
позбавлення прав, конфіскація майна та інші.

