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 Методичні рекомендації складено з метою допомоги формування у 
магістрів знань про світопорядок, що змінюється. Розуміння соціальних  змін в 
сучасному світі, змін парадигми розвитку міст. Це відповідає засадам 
підготовки нового покоління фахівців із розвитку міських територій, здатних 
генерувати ідеї і сенс цих змін, вирішувати завдання творчо, застосовуючи 
широкий діапазон соціальних, політичних і культурних технологій, і 
використовуючи інтелектуальні інструменти, що дають змогу побачити 
картину світу загалом.  
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ПЕРЕДМОВА 
 

Самостійна робота студента над курсом «Соціологічні основи 
містобудування» розпочинається з систематичної праці над літературою, яка 
вказана в навчальних програмах і конспекту лекцій. Вдумливе (часто 
неодноразове) читання того чи іншого розділу, окремої теми, продумування 
основних положень, виписка найголовнішого, складання тез прочитаного – все 
це необхідні засоби оволодіння навчальним матеріалом. 

Зазначимо, що процес вивчення повинен бути зорієнтований не стільки 
на запам’ятовування тих чи інших положень, скільки на їх творче засвоєння і 
застосування до вирішення поставлених перед магістром проблем, особливо 
при виконанні есе «Роль публічного простору міста у формуванні міського 
соціуму (на прикладі парку)» та її презентації у формі Power Point. 

При вивченні курсу «Соціологічні основи містобудування» магістр 
знайомиться з системою понять, яка є для нього найчастіше новою і потребує 
досить складної перебудови мислення. Намагайтеся не формально завчати 
набір поодиноких положень і термінів, а осмислювати матеріал, роздумувати 
над прочитаним, щоб розвивати теоретичне мислення, оволодівати 
філософсько-соціологічною культурою. Не залишайте невідомі для вас слова, 
терміни, незнайомі імена, звертаєтеся для їх з’ясування до енциклопедій, 
довідників і словників з історії філософи, соціології, політології. А також творів 
архітекторів, культурологів, урбанологов. 

Одна з форм самостійної роботи магістрів – це виконання есе, що 
одночасно є важливим етапом у підготовці до підсумкового контролю, форма 
якого передбачена робочою програмою (залік). Тема есе «Роль публічного 
простору міста у формуванні міського соціуму (на прикладі парку)». 

Виконання есе передбачає, по-перше, ознайомлення і використання 
рекомендованої літератури, по-друге, безпосереднє виконання (написання) 
роботи, по-третє, її захист у формі презентації Power Point передбачає:  
 наявність письмової роботи, що відповідає зазначеним вимогам;  
 уміння студента відповідати на контрольні питання роботи.  

Успішний захист контрольної роботи є умовою допуску до здачі заліку.  
 

1 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЧНІ 
ОСНОВИ МІСТОБУДУВАННЯ» 

 
Змістовий модуль 1  Класична теорія західної соціології містобудування 

 
Тема 1 Місце соціології містобудування в структурі загальної 

соціології 
Архітектура і містобудування – це різні рівні організації середовища, 

суміжні, пересічні дисципліни по теорії і практиці організації розселення та 
населених місць. Місто, як і будь-який соціальний організм, перш ніж 
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виникнути в реальному соціальному просторі, проходить легітимізацію у сфері 
культури. 

Культура, виступаючи активним формотворним чинником в соціумі, 
репрезентує цю ідею, будучи стимул-реакцією для дії різних суб’єктів. Ідея, 
поняття, образ, а в цілому – місто, трансформуючись в результаті історичного 
розвитку, специфіки національної культури і менталітету людей, виявляється 
активною формотворною силою, що окультурює соціальне і географічний 
простір.  

Недостатність традиційних підходів у визначенні поняття і суті міста. 
Необхідність доповнити кількісні ознаки у визначенні міста якісними 
характеристиками специфіки взаємодії і поведінки в міському середовищі. 

Тема 2 Основні теорії виникнення та розвитку міст 
Теорія східного деспотизму. Місто-фортеця примітивних деспотій. Це 

місто є не що інше, як військова резиденція деспотичного глави племені – його 
житло, а також знаряддя захисту і панування. Процес урбанізації протікав за 
загальним правилом: скільки деспотів, стільки і міст.  

Другим, за часом виникнення, основним типом міських буд є, поза 
сумнівом, «місто-держава» античного світу. Він був, перш за все, військово-
адміністративним, політичним і юридичним центром.  

Бурговая теорія виходить з розуміння міста спочатку як оборонного, а 
потім – як політико-юридичну явища: та ж захисна функція, але вже не 
силовими, а правовими засобами.  

Економічна теорія. 
Тема 3 Класична соціологічна  теорія ХХ – ХХI ст. про місто 
Робота Макса Вебер «Місто»: ознакою міста у нього виступає регулярний 

обмін між місцевим і прийшлим населенням, здобуття прибули і задоволення 
потреб жителів, тобто, наявність товарно-грошових стосунків і ринку. По 
відношенню до нього інші ознаки виконують другорядну роль: кріпосні стіни, 
розміщення в місті княжої влади, власного суду, об’єднань бюргерів і 
ремісничих гільдій.  

Ф. Теніс: міська поселенська спільність – це не  община, а швидше 
асоціація людей – гезельшафт (Gesellschaft). Значною віхою у формуванні 
соціології міста стала діяльність знаменитої школи (Е. Берджес, Р. Парк,                       
Л. Вірт) Чикаго в 1920-30-і роки. 

Тема 4 Міський соціум 
Дві теоретичні традиції в понятті «співтовариство» – екологічна  і 

антропологічна. Локальні і загальноміські співтовариства. Е. Дюркгейм,                   
Ф. Теніс і М. Вебер про відмінність сообщностной форми життя від інших 
соціальних утворень. Ф. Теніс. про  протиставлення сутнісної волі виборчій 
волі. Е. Дюркгейм розрізняє механічну солідарність, де спільність грунтована 
на подібності людей один з одного, і органічну солідарність – це солідарність, 
характерна для складних суспільств, де люди відрізняються один від одного, і 
кожна група виконує свою функцію в єдиному громадському організмі.                    
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М. Вебер про  особливий тип соціальних стосунків, грунтованих на 
раціональному плануванні і розрахунку 

Тема 5 Ідеології розвитку міст 
Поняття «урбанізація» і її ознаки. Концепція «нового міста». Традиції 

модерністського урбанізма – урбанізму машинного. Хипстерський урбанізм.  
Левацький урбанізм: урбанізм громад, урбанізм солідарности, урбанізм 
повсякденності.  

 
Змістовий модуль 2  Сучасні західні школи соціології містобудування 

 
Тема 6 Культура міст та місто в культурі:  діалектика взаємозв’язків 
Л. Мамфорд про культуру міста. Сутність міста не в формі вулиць або 

типі будівель. Головна функція міста по Мамфорду, не в економічному 
благополуччі і не в зручності життя, а в механізмі передачі культурної 
спадщини.  

Внесок К. Лінча – розробка теорії міський форми: як сприймають міське 
середовище жителі. Візуальні елементи та когнітивні ідеї міського середовища. 

Джейн Джекобс про вулиці і тротуари як головні суспільні місця в місті і 
його самі життєві органи. Їх значення в забезпеченні безпеки в загальних зонах, 
забезпеченні публічних контактів як основи суспільного життя. Головні ідеї: 
ідея міського різноманітності. Роль архітектури в створенні різноманітності. 

Тема 7 Глобалізація й мегалополізація. Місто в постіндустріальну 
епоху 

Глобальні міста і причини їх виникнення. Агломерація.  Міжнародні і 
світові міста як  фінансові центри, а також центри оптової торгівлі. Імідж і 
бренд глобального міста як інструмент його транснаціоналізації. Видозміни 
міст під впливом нових економічних і технологічних сил, які, будучи 
глобальними і універсальними за своєю природою, можуть відкрити містам 
нові можливості для формування і підтримки розвитку, підтверджуючи їх 
історичну цивілізаторську місію. Міський образ життя. 

Тема 8 Соціологія інформаційного суспільства та сучасна 
архітектура 

 Сучасна архітектура постмодерна Мануеля Кастельса в рамках побудови 
теорії соціального простору, простору потоків і простору місць. Простір за 
Кастельсом – це не відображення суспільства, а його вираз. Суспільство 
побудовано навколо потоків (повторюваних систематичних обмінів і 
взаємодій): капіталів, інформації, технологій, взаємодій, зображень, звуків і 
символів. Потоки є вираз домінуючих в суспільстві економічних, політичних і 
символічних процесів. 

Тема 9 Соціологія й архітектура постмодерну 
Рем Колхас як архітектор і філософ-урбаніст, прихильник 

деконструктівістского течії в світі архітектури. Гігантизм по Колхаса – це коли 
розмір будівлі стає ідеологічною програмою. «Місто-генерик» (Generic City, 
тобто «місто взагалі», «небрендований місто»). Місто, в якому історична 
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ідентичність повністю поступилася актуальності. Як змінюється вигляд і життя 
міста, якщо його мешканці проводять основну частину свого вільного часу в 
інтернеті. 

Семіологія архітектури У. Еко і містобудування. Архітектура 
представляється сукупністю знаків і символів, детонуючих (означають) 
утилітарні функції споруди і коннотірует його символічний сенс.  

Тема 10 Радикальний постмодернізм архітектури 
Жан Бодрійяр про три важливі поняття: «концентрація», 

«опустелювання» (процес зворотний і супутній концентрації) і має по його 
(Бодріяра) думку першорядне значення поняття критичної маси. Суть проблеми 
критичної маси він бачить в тому, що в міру зростання концентрації населення 
руйнується сама соціальність. Для Бодріяра сучасний світ представляється 
віртуальним, і архітектура також стає віртуальною, тобто відповідної цього 
світу.  

Основу побудови соціального простору П. Бурдьє становить реляційний 
спосіб мислення, який описує кожен елемент через «відносини, які об’єднують 
його з іншими елементами в систему, де він має свій сенс і функцію.  
 

2 САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА МАГІСТРА 
 

Вивчення курсу «Соціологічні основи містобудування» здійснюється, 
крім лекційних та семінарських форм, у таких формах СРС: 
самостійна робота з соціально-філософською літературою, конспектування 
першоджерел (див. хрестоматію); 
есе, захист (див. тематику); 

Самостійна робота магістра над курсом «Соціологічні основи 
містобудування» розпочинається з систематичної праці над літературою, яка 
вказана в навчальних програмах і конспекті лекцій. Вдумливе (часто 
неодноразове) читання того чи іншого розділу, окремої теми, продумування 
основних положень, виписка найголовнішого, складання тез прочитаного – все 
це необхідні засоби оволодіння навчальним матеріалом. 

Зазначимо, що процес вивчення повинен бути зорієнтований не стільки 
на запам’ятовування тих чи інших положень, скільки на їх творче засвоєння і 
застосування до вирішення поставлених перед магістром проблем. 

Під час вивчення курсу «Соціологічні основи містобудування» магістр 
знайомиться з системою понять, яка є для нього найчастіше новою і потребує 
досить складної перебудови мислення. Намагайтесь не формально завчати 
набір поодиноких положень і термінів, а осмислювати матеріал, роздумувати 
над прочитаним, щоб розвивати теоретичне мислення, оволодівати 
філософсько-соціологічною культурою. Не залишайте невідомі для вас слова, 
терміни, незнайомі імена, звертаєтеся для їх з’ясування до енциклопедій, 
довідників і словників з історії філософи, соціології, політології. А також творів 
культурологів, урбанологов. 



8 
 

Крім аудиторних занять велике місце у вивченні курсу «Соціологічні 
основи містобудування» займає самостійна робота студентів. Одна з її форм – 
це виконання письмової роботи – есе «Роль публічного простору міста у 
формуванні міського соціуму (на прикладі парку)» та її презентації у формі 
Power Point, що одночасно є важливим етапом у підготовці до підсумкового 
контролю, форма якого передбачена робочою програмою (залік).  

Виконання есе «Роль публічного простору міста у формуванні міського 
соціуму (на прикладі парку)» та її презентації у формі Power Point передбачає, 
по-перше, ознайомлення і використання рекомендованої літератури, по-друге, 
безпосереднє виконання роботи, по-третє, її захист.  

 
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МЕТОДИКИ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

ПЕРШОДЖЕРЕЛ 
 

Вивчення філософських та соціологічних творів складає основний зміст 
самостійної роботи. Почати потрібно з вивчення хрестоматії «Місто як 
соціальна система: хрестоматія», де є твори видатних філософів, соціологів, 
мислителів від стародавніх часів до сучасності.  

Щоб робота була корисною, треба перш за все уважно прочитати в 
конспекті лекцій матеріал теми до якої відноситься першоджерело. 

Починати вивчення першоджерел рекомендуємо із змісту, передмови і 
висновку, які дають загальні уявлення про твір. При читанні треба виділяти 
основні ідеї, постановку питань, їх обґрунтування і вирішення, методи і форми 
доказів, найбільш яскраві приклади; з’ясовувати невідомі слова, терміни, 
незнайомі імена, звертаючись до енциклопедій і словників (наприклад, словник 
«Місто як соціальна система», з соціології, з філософії). 

Характер запису залежить від ступеня складності твору. Найчастіше 
виконують план, тези, виписки і конспект. 

1. План являє собою перелік основних питань, що розкривають зміст твору. 
Він може складатися з назв головних розділів твору, з основних положень.  

2. Тези – це коротко сформульовані принципові положення роботи. Кожна 
розгорнута теза являє собою певне узагальнення думок і фактів, що викладені 
автором. Складають тези після вивчення матеріалу. 

3. Виписки – це переказ чи цитування найбільш важливих положень творів. 
4. Конспект – це стислий виклад основних ідей і висновків твору в їх 

логічній послідовності з цитуванням найбільш значних думок автора. 
Конспектування – процес творчий. Нерідко студенти роблять великі виписки, 
що не дає належного ефекту. В конспекті потрібно вказати прізвище і ініціали 
(ім’я, по-батькові) автора, назву твору, місце і рік видання, номер тому і 
сторінки; найважливіші положення, ідеї і висновки – підкреслювати, 
підзаголовки – виділяти. Для заміток необхідно залишати поля. Добре 
оформлення конспекту полегшує користування ним, допомагає 
систематизувати знання при підготовці до занять й іспитів. 

Існує три види конспектів: текстуальний, вільний, змішаний. 
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Текстуальний конспект передбачає цитування головних положень твору. Він 
використовується для одержання документально точних виписок з даної 
роботи. Вільний конспект – це переказ найбільш суттєвих положень твору. 
Такий конспект вести складніше, але він розвиває здатність самостійно 
викладати думки. Конспект, який включає поряд з вільним переказом 
цитування, називається змішаним 

Якщо в лекції викладені переважно висновки, підсумкові істини з тієї чи 
іншої проблеми, то вивчаючи і конспектуючи першоджерела, студент має 
можливість простежити за ходом народження істини, одержати навички 
самостійного мислення, глибоко оволодіти багатим змістом праць великих 
філософів і соціологів, наукових мислителів. 

 
4 ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ ПИТАННЯ. ЗАВДАННЯ ТА ВПРАВИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Щоб оволодіти знаннями з курсу «Соціологічні основи містобудування», 
долучитися до вершин морального і естетичного досвіду людства, недостатньо 
завчити і запам’ятати деякі, хоч і важні, положення, їх треба усвідомити, 
перевірити і закріпити в практиці логічного вирішення проблем, завдань, які 
ставить перед магістром реальна дійсність. 

Значну допомогу магістрам в самостійній роботі можуть надати 
монографії. Вони покликані активізувати творче мислення студентів, 
розширити і доповнити арсенал засобів, які направлені на оволодіння 
філософсько-соціологічними знаннями й навичками мислення. 

Проблемно-пошукові питання призначені для того, щоб привернути 
увагу магістрів до різних аспектів тієї чи іншої проблеми, допомогти осмислити 
деякі нетривіальні відтінки смислу понять і проблем. До їх числа включають 
уривки з творів відомих філософів, соціологів, культурологів, урбанологов з 
метою розвинення у магістрів здатності до свідомої оцінки різних рішень 
проблем з курсу «Соціологічні основи містобудування». 

Анотація вивченої додаткової літератури є самостійною формою 
індивідуальної роботи студента, яка потребує відповідного ґрунтовного аналізу 
запропонованої додаткової літератури на основі ретельного опрацювання 
наукового та інших текстів. Анотація є стислою характеристикою змісту книги, 
статті, інших матеріалів з формуванням власних узагальнень та оцінювань 
щодо предмета дослідження анотованого джерела. 

Для анотування доцільно запровадити таку послідовність: 
1) визначити головну проблему праці, яка анотується (як правило, вона 

безпосередньо пов’язана із назвою), сформулювати основне запитання, на яке 
прагне знайти відповідь автор роботи; 

2) зрозуміти, які завдання ставить перед собою автор задля вирішення 
проблеми. З цією метою студенту доцільно спрямувати свою увагу насамперед 
на зміст, де, як правило, чітко видно структуру роботи, а отже, і поставлені 
автором завдання; 
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3) визначити, що стало поштовхом для автора при написанні праці, яка 
анотується. Зазвичай це може бути: а) відповідь на позицію іншого автора, яка є 
об’єктом критики; б) відсутність чітких систематизованих уявлень стосовно 
досліджуваної проблеми (так звана «теоретична актуальність»); в) ситуація, яка 
виникла в суспільстві та потребує невідкладного осмислення (так звана 
«практична актуальність»); 

4) магістр має визначити, які погляди, окрім авторського, існують на 
досліджувану в анотованій праці проблему, з ким полемізує автор. Також слід 
відзначити, які класифікації точок зору стосовно досліджуваної проблеми 
існують у літературі. Уразі відсутності такої класифікації студенту доцільно 
запропонувати самому зробити подібне узагальнення, принаймні з метою 
впорядкування матеріалу анотації; 

5) анотуючи літературу, магістр повинен простежити хід авторських 
міркувань, визначити послідовність і логіку викладення матеріалу, відтворивши 
її в анотації. Слід звернути увагу на методи дослідження, які застосовує автор, 
та висловити свою думку щодо їх ефективності у досягненні поставленої у 
роботі мети; 

6) в анотації обов’язково повинно бути зазначено, які результати одержав 
автор у досліджуваній праці, які висновки він робить. Зауважимо, що ці 
висновки мають бути викладені в анотації точно, стисло, послідовно, щоб 
можна було простежити зв’язок між авторською аргументацією та підсумками 
роботи.  

Насамкінець при анотуванні доцільно зазначити, які перспективи 
подальших розвідок існують у даному напрямі, які питання автор залишає 
невирішеними чи недостатньо з’ясованими. Обсяг анотації складає 5–7 
сторінок. 

Есе, реферати 
Есе – наукові, критичні та інші нариси, які відзначаються оригінальністю 

суджень і вишуканістю форми – «Роль публічного простору міста у формуванні 
міського соціуму (на прикладі парку)» та її презентації у формі Power Point.  

Реферат – стислий огляд з певними узагальненнями літературних та 
інших джерел, у яких досліджуються питання однієї проблеми. 

Реферат має бути самостійною, завершеною роботою, що відображає 
наукові інтереси студента, його знання, навички, уміння й виступає формою 
його залучення до наукового дослідження. Автор повинен показати вміння 
послідовно, логічно викладати зміст розглядуваної проблеми. Разом з тим 
повинно мати місце і творче осмислення, інтерпретація, тлумачення останньої, 
хоча б часткове її узагальнення, висловлення своєї аргументованої точки зору 
щодо її розв’язання. 

Реферат має свідчити про наукову культуру студента, володіння 
необхідними знаннями як класичної, так і сучасної літератури з досліджуваного 
питання, а також уміння захищати основні положення своєї наукової роботи. 
Вибираючи тему реферату, слід брати до уваги: 



11 
 

– рівень особистої підготовленості, коло наукових інтересів, схильність до 
наукового дослідження саме соціології; 
– важливість теми, її актуальність і рівень складності; 
– можливість консультаційної допомоги кафедри. 

Структура реферату з «Соціологічні основи містобудування» є 
традиційною: вступ, основна частина, висновок. 

У в с т у п і з’ясовується актуальність проблеми, її значення, стан 
вивчення, необхідність проведення дослідження, формулюються конкретні 
завдання й мета есе, реферату. 

В о с н о в н і й ч а с т и н і розкривається сама тема дослідження. Автору 
необхідно не тільки висвітлити основні проблеми обраної теми й можливе їх 
вирішення, а й показати різні підходи, запропонувати власну інтерпретацію, 
свої форми й методи розв’язання поставленого питання. 

Розкриття теми реферату може здійснюватися по-різному: чи в 
історичному (від минулого до сьогодення), чи в логічному (за головними, 
істотними, вузловими моментами), чи в актуалістичному плані (від нинішнього 
часу через його призму до минулого і про минуле). 

У в и с н о в к а х подається узагальнення важливих положень, 
резюмується, наскільки вдалося виконати задумане, вирішити заявлене у 
вступі. 

Завершує реферат список використаної літератури. 
Обсяг кожного з цих видів робіт має бути не менше 5–7 сторінок 
Складання термінологічних словників з курсу «Соціологічні основи 

містобудування». Термінологічний словник – це словник термінів та визначень 
певної галузі знань. Термінологічний словник з курсу «Соціологічні основи 
містобудування», має містити тлумачення змісту термінів курсу «Соціологічні 
основи містобудування», персональних здобутків провідних дослідників та інші 
відомості. 

Складіть термінологічний словник за однією із  тем загальним обсягом 30 
термінів. Рекомендований принцип організації словникових статей – 
алфавітний. 

 
5 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ЛІТЕРАТУРИ З «СОЦІОЛОГІЧНІ 

ОСНОВИ МІСТОБУДУВАННЯ» 
 

Бібліографічний опис літератури з курсу «Соціологічні основи 
містобудування» – науковий опис і систематизація творів друку та писемності, 
їх виявлення та відбір, складання переліків, покажчиків та інформаційних 
видань; збір та формування відповідного списку літератури про існуючі 
монографії, дисертації, автореферати дисертацій, статті та інші джерела, 
присвячені окремій проблемі або персоні. 

Бібліографічний опис літератури здійснюється за індивідуальним 
завданням викладача. Він може здійснюватися за відповідною тематикою, 
персоналією тощо. Загальний обсяг повинен складати понад 50 джерел. 
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Надаємо деякі Інтернет-ресурси, які можна використовувати при складанні 
бібліографічного опису літератури з окремих проблем курсу «Соціологічні 
основи містобудування». 

 
6 ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ ПРОВІДНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ 
 

Національна бібліотека 
України ім. В.І. Вернадського                              www.nbuv.gov.ua 
Національна парламентська бібліотека України  www.nplu.kiev.ua 
Одеська державна наукова бібліотека                 www.ogub.odessa.ua 
Вінницька обласна УНБ (ОУНБ)                          www.library.vinnitsa.com 
Волинська державна ОУНБ ім. Олени Пчілки     www.ounb.lutsk.ua 
Дніпро ОУНБ                                                         www.libr.dp.ua 
Івано-Франківська державна ОУНБ                     www.iflib.iatp.org.ua 
Кіровоградська ОУНБ ім. Д. Чижевського           www.library.kr.ua 
Миколаївська ОУНБ ім. О. Гмирева                     www.reglibrary.mk.ua 
Одеська ОУНБ ім. М. Грушевського                     www.bib.way.od.ua 
Полтавська ОУНБ ім. І.П. Котляревського          www.library.poltava.ua 
Рівненська ОУНБ                                                   www.libr.rv.ua 
Сумська ОУНБ                                                       www.sumylib.iatp.org.ua 
Тернопільська ОУНБ                                           www.libraryte.ua 
Харківська ОУНБ                                                www.library.kharkov.ua 
Херсонська ОУНБ ім. О. Гончара                      www.lib.kherson.ua 
Хмельницька ОУНБ                                            www.ounb.km.ua 
Черкаська ОУНБ ім. Т. Шевченка                      www.library.ck.ua 
Чернігівська ОУНБ ім. М. Івасюка          www.hosted.sacura.net/library/ 
Чернігівська ОУНБ ім. В.Г. Короленка          www.librkor.cg.ukrtel.ua 
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва       www.lucl.kiev.ua 
Закарпатська ОУНБ                                               www.biblioteka.uz.ua 

Більш докладний каталог бібліотек України в електронному просторі 
можна знайти за адресою –                      http://www.ukrlibworld.kiev.ua 

Пошук інших електронних каталогів або бібліотечних ресурсів можна 
здійснити за адресою – http://www.bi-resourse.kharkiv.edu 

Розгорнутий пошук інформації з англомовних електронних ресурсів 
можна здійснити, зайшовши на сайт Британської бібліотеки – http://www.bl.uk 
або на її онлайновий бібліографічний каталог відкритого доступу ОРАС 97 – 
http://www.opac97.bl.uk,  де розміщено бібліографічний опис друкованих творів, 
виданих майже на всіх європейських мовах переважно з 1975 р. (але в базах 
даних є записи більш раннього періоду).  

Допоможе при складанні бібліографічного опису англомовних видань 
сайт бібліотеки Конгресу США – http://lcweb.loc.gov, система її бібліографічних 
каталогів – http: //lcweb.loc.gov/catalog, а також її новий онлайновий 
бібліографічний каталог відкритого доступу – http://catalog.loc.gov 
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Також надаємо деякі Інтернет-джерела, які можна використовувати при 
пошуку оригінальних сучасних наукових статей зі «публічної влади»: 
віртуальна метабібліотека з соціальних наук (Social Science Virtual Meta Library) 
– http://forge.fh-potsdam.de/_IFLA/library.htm інформаційна служба ЮНЕСКО – 
центр документації з соціальних і гуманітарних наук: періодичні онлайнові 
видання з соціальних наук (повні тексти) (UNESCO Information Services – Social 
and Human Sciences Documentation Centre: Social Science Online Periodical (full 
text)) 
 http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/doc/journals/sociology. 
Html 

 American Journal of Sociology http://www.journals.uchicago.edu/AJS 
 American Sociological Review –http://www.pop.psu.edu/ASR/asr.htm 
Annual Review of Sociology – http://soc.annualreviews.org 
Contemporary Sociology –http://www.asanet.org/Pubs/csinfo.htm 
Electronic Journal of Sociology –http://www.sociology.org 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) – http://www.uni-
koeln.de/kzfss 
Social Forces – http://www.irss.unc.edu/sf/index.html  
Sociological Research Online – http://www.socresonline.org.uk 
The Sociological Review – 
http://www.blackwellpublishers.co.uk/asp/journal.asp?ref=0038-0261 
Sociological Theory – http://www.nyu.edu/pubs/soc/theory 
Soziologische Theorie: Besprechungen neuer Literatur – http://www.uni-
bamberg.de/_ba6szl/sr/index.htm    
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 
 

Соціологія – це наука про суспільство як цілісний організм, соціальні 
закони та механізми функціонування й розвитку суспільства через вивчення 
його складових елементів (особистості, соціальних груп і соціальних 
інститутів), що інтегрує теоретичні й емпіричні знання й методи, опирається на 
макросоціологічні й мікросоціологічні підходи. 

Об’єктом соціології виступає суспільство або соціальна реальність, що 
оточує людей. 

Суспільство – історично сформований тип соціальної організації, 
соціальних зв’язків і відносин між людьми. 

Соціальна взаємодія – процес взаємообумовленого впливу індивідів, 
груп, соціальних систем, суспільств одне на інше. 

Соціальний механізм – взаємодія соціальних структур, норм, інститутів, 
зразків поведінки та ін., за допомогою якого забезпечується функціонування 
соціальної системи. 

Світогляд – система поглядів на світ та місце в ньому людини, ставлення 
людини до оточуючої його дійсності і до самого себе, а також обумовлені цими 
поглядами основні життєві позиції людей, їх ідеали, переконання, принципи 
пізнання їх діяльності, ціннісні орієнтації. 

Соціологічне дослідження – система логічно послідовних 
методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов’язаних 
між собою єдиною метою: отримати достовірні дані про досліджуване явище чи 
процеси для їх подальшого використання у практиці. 

Опитування – найпоширеніший соціологічний засіб отримання 
інформації про суб’єктивний світ людей, їх схильності, мотиви діяльності, 
думки, при якому респондентам (людям, яких опитують) у письмовій або усній 
формі задають спеціально підібрані питання й просять відповісти на них. 

Анкетування – метод збирання інформації, при якому опитуваний сам 
заповнює опитувальний лист у присутності інтерв’юера або без нього (бувають 
індивідуальні або групові, очні й заочні). 

Інтерв’ювання – метод збирання інформації, який здійснюється у 
вигляді бесіди за певним планом, що припускає прямий контакт інтерв’юера з 
респондентом (опитувачем), причому запис відповідей останнього 
здійснюється інтерв’юером, або механічно (на плівку). 

Масові опитування – метод збирання інформації, в якому джерелом 
інформації виступають представники великих соціальних груп (етнічних, 
релігійних, професійних та ін.). 

Спеціалізовані (експертні) опитування – метод збирання інформації, в 
якому головне джерело інформації – компетентні особи (експерти), що 
володіють необхідними для дослідника професійними й теоретичними 
знаннями, життєвим досвідом, що дозволяє їм робити авторитетні висновки. 
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Аналіз документів – метод збирання інформації, джерелом якої може 
бути будь-яка інформація, фіксована у друкованому або рукописному тексті, на 
магнітній стрічці, на фото або кіноплівці. 

Загальносоціологічна теорія – найбільш високого рівня спільності 
теорія в структурі соціології, яка відображає основні, визначальні 
закономірності та тенденції становлення, розвитку і функціонування 
соціальних спільностей. Ця теорія є фундаментальною за відношенням як до 
прикладних соціологічних досліджень, так і до галузевих областей 
соціологічного знання, а також до спеціальних соціологічних теорій, фіксуючи 
через посередництво всіх цих теорій соціологічні закони ніби в «чистому 
вигляді», на основі ідеалізації і абстрагування. На її основі розробляється 
понятійно-категоріальний апарат соціології, розвивається система 
соціологічного знання та пізнання, конкретна методологія, методика і техніка 
соціологічних досліджень, інтегруються всі галузі і напрями соціологічного 
знання в єдину цілісну систему – наукову соціологію. 

Теорії середнього рівня – це теорії, що займають проміжне положення 
між фундаментальними теоріями та емпіричними дослідженнями; відносно 
самостійні та разом з тим тісно пов’язані як з емпіричними дослідженнями, які 
надають необхідний «сирий» матеріал для їх створення та розвитку, так і з 
загальносоціологічними теоріями, які надають можливість використовувати 
найбільш загальні теоретичні розробки, моделі та методи досліджень. 

Емпіричні дослідження – рівень соціологічного знання, пов’язаний зі 
збиранням, описом, класифікацією та інтерпретацією конкретних соціальних 
фактів. 

Функції соціології – сукупність ролей, які соціологія виконує в 
організації суспільного життя. 

Теоретико-пізнавальна функція соціології – накопичення та 
систематизація знання про суспільство, його складових, соціальних механізмах, 
про основні напрямки й тенденції, шляхи, форми і механізми його 
функціонування й розвитку. 

Інформаційна функція соціології – дає уявлення про стан соціальних 
процесів; містить у собі збирання, систематизацію та накопичення інформації, 
отриманої в результаті досліджень. 

Прогностична функція соціології – надання соціальних прогнозів, 
короткострокових і довгострокових. 

Функції соціального проектування та соціальної технології – 
визначення оптимального шляху рішення практичних проблем, розробка 
методів, засобів, прийомів управлінських рішень, тобто розробка соціальної 
технології. 

Світоглядна функція соціології – соціологія виступає основою 
формування у людини цілісної картини світу, основою її світогляду. 
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ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО 
 

Потреба соціальна – потреба суб’єкта у задоволенні умов суспільної 
життєдіяльності. Усвідомлена потреба стає мотивом діяльності і виявляється у 
мотивах, бажаннях, цілях, інтересах людей. Потреби соціальні формуються у 
так званій потребнісній ситуації. Їх поділяють за походженням на природні та 
штучні (соціальні); за носієм – потреби особистості, колективу, класу, групи, 
суспільства; за характером об’єкта – матеріальні і духовні; за цільовою 
функцією – фізичні, соціальні, інтелектуальні. 

Мотив – (фр. motif – спонукальна причина): те, що примушує людину 
діяти певним чином; спонукання до активності; фактор або сукупність 
обставин, що усвідомлюються людиною як причина певного вчинку, напрямку 
дій. 

Мотивація – сукупність чинників, механізмів і процесів, що 
спрямовують поведінку індивіда на задоволення потреб, досягнення життєвої 
мети. 

Інтерес – емоційна, підвищена увага людини до будь-якого об’єкта, 
явища. Інтерес як і потреба виявляє об’єктивне та суб’єктивне ставлення 
людини до умов свого існування, тому в реальній дійсності вони тісно 
переплетені. Потреба виступає основою інтересу, породжує його, а різниця між 
ними полягає в тому, що інтерес пов’язаний з соціальною діяльністю, 
необхідною для задоволення потреб, а потреби є умовами, необхідними для 
існування людини. 

Цінності – значення, що визначають пріоритет, ієрархію, ранг соціальних 
явищ у суспільній свідомості; стрижень культури. Цінності – об’єкти, зв’язки, 
стани, відносини й ідеї, які значимі для індивіда, які він хоче мати, але не 
зв’язані прямо із задоволенням його потреб. 

Ціннісні орієнтації особистості – це ієрархізована у свідомості людини 
система пріоритетів, цінностей, системно зв’язані ціннісні уявлення про світ, 
реально визначальні вчинки й дії людини. 

Ідеал – досконалість, ідеальний образ, що визначає найвищі прагнення 
людини чи соціальної групи, вираження належного в майбутньому. Ідеали 
можуть існувати в персоніфікованій формі як уявлення про ідеальну людину. 

Соціальний статус – позиція людини в соціальній системі, пов’язана із 
приналежністю до певної соціальної групи. Прикладами соціальних статусів є 
статус жінки, чоловіка, студента, батька, пасажира, громадянина, президента 
тощо. Оскільки людина належить до багатьох соціальних груп, то, відповідно, 
має багато статусів. Так, одночасно людина може бути студентом, чоловіком, 
громадянином України, росіянином за національністю, буддистом за 
віросповіданням. Статусний набір – сукупність всіх статусів даного індивіда. 

Головний (інтегральний) соціальний статус – позиція, що визначає 
положення людини в суспільстві у цілому, найбільш характерний для даної 
людини, з яким її ідентифікують (Президент України, директор). 
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Досягнутий (придбаний) соціальний статус – це позиція, яку отримує 
людина завдяки власним зусиллям, бажанню, вільному вибору або завдяки 
удачі й везінню (наприклад, студент, президент, батько). 

Запропонований (приписаний) соціальний статус – це позиція людини 
в суспільстві, займана ним незалежно від особистих заслуг, власних зусиль а 
пропонована (нав’язана) соціальним оточенням. Вони можуть бути 
вродженими (наприклад, статус жінки, підлітка, українця, син дворянина 
народився дворянином) або потім приписаними (аскриптивними) протягом 
життя (дитина, брат, сестра). 

Формальний соціальний статус – це позиція, яка має чіткі права й 
обов’язки, закріплені в нормативних документах (наприклад, декан, син, 
студент). 

Неформальний соціальний статус – це позиція, яка закріплена в 
традиціях, звичаях, суспільній думці. Її права й обов’язки нечіткі, розмиті 
(друг, земляк). 

Соціальна роль – очікувана типова поведінка людини, пов’язана з її 
соціальним статусом. Роль відображає динамічний аспект статусу – це 
діяльність з реалізації певних прав і обов’язків. Будучи членом суспільства, 
різноманітних груп і організацій, посідаючи в них певне місце або позицію, 
виконуючи властиві цій позиції функції, індивід тим самим виконує відповідні 
соціальні ролі (наприклад, глави сім’ї, викладача, студента депутата тощо). 

Рольовий набір – сукупність соціальних ролей, які відповідають певному 
статусу. Так, статус студента передбачає виконання ним ролі слухача в 
аудиторії, виконавця лабораторних робіт, старости, практиканта тощо. 

Рольова напруга – це протиріччя між уявленнями людини щодо 
виконання якоїсь ролі й умовами, в яких їй доводиться цю роль виконувати, або 
коли особистість повинна виконувати роль, що не відповідає ні її навичкам, ні 
інтересам, ні внутрішнім установкам. Наприклад, студент прагне підготувати 
реферат, але бібліотеку закрили на ремонт, або людину змушують голосувати 
на виборах, але вона цього не хоче. 

Рольовий конфлікт – ситуація, пов’язана з необхідністю задовольняти 
суперечливим вимогам однієї або декількох соціальних ролей. 

Міжрольові конфлікти – виникають тоді, коли дві або більше 
соціальних ролей, які виконує одна людина, містять у собі несумісні обов’язки. 
Прикладом такого конфлікту може розглядатися ситуація, коли ролі студента, 
батька й працівника фірми виконує одна особистість. Ці ролі можуть вимагати 
від особистості бути одночасно на роботі, дома й в інституті, або виконувати 
стільки завдань, що на них бракує часу. 

Внутріршньольові конфлікти – містяться в суперечливих вимогах, які 
висуваються до носіїв однієї ролі різними соціальними групами. Наприклад, 
студент повинен вибирати, до якого предмета йому готуватися, прийти до 
декана, що його викликає на бесіду, або на лекцію, що проводиться у цей час за 
розкладом. 
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Соціалізація – це процес засвоєння та відтворення індивідом протягом 
життя соціальних норм і культурних цінностей того суспільства, до якого він 
належить. Завдяки процесам соціалізації формується й розвивається 
особистість. 

Адаптація соціальна – процес і результат активного пристосування 
індивіда, групи до умов соціального середовища, до суспільних умов життя, що 
змінюються або що вже змінилися. 

Інтеріоризація – процес засвоєння індивідом вимог суспільства, 
соціальних груп у вигляді цінностей, норм, уявлень, знань нового оточення, 
включення їх у свій внутрішній світ. 

Екстеріоризація – реалізація засвоєних норм, цінностей, зразків 
поведінки. Екстеріоризація може доповнюватися соціальною активністю, тобто 
продукуванням нових норм і цінностей. 

Агенти соціалізації – певні особи, які навчають людину культурним 
нормам і допомагають засвоювати соціальні ролі (хто сприяє соціалізації 
людини). Агенти первинної соціалізації – люди, які є найближчим оточенням 
особи (батьки, родичі, друзі). Агенти вторинної соціалізації – школа, ВНЗ, 
армія, засоби масової інформації та ін. 

 
СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І ПОВЕДІНКА, ЩО  ВІДХИЛЯЄТЬСЯ 

 
Соціальний контроль – сукупність норм і цінностей суспільства, а так 

само санкції, що застосовуються для їхньої підтримки й здійснення, тобто це 
зусилля навколишніх, спрямовані на запобігання порушення норм. Соціальний 
контроль щодо суспільства виконує охоронну й стабілізуючу функцію. 

Соціальні цінності – принципові, фундаментальні орієнтири 
громадського життя. Вони здійснюють саму загальну, стратегічну регуляцію 
поводження людей і соціальних груп. Цінності – це загальноприйняті 
переконання щодо цілей, до яких повинна прагнути людина. 

Соціальні норми – сукупність вимог і очікувань, які висуває соціальна 
спільність (група, організація, клас, суспільство) до своїх членів з метою 
здійснення діяльності (поведінки) встановленого зразка. Нормативні вимоги й 
очікування фіксуються і виражаються як у вербальній (писані закони, 
інструкції, кодекси), так і невербальній (символічна атрибутика) формі. 
Соціальні норми реалізують такі функції: а) збереження, охорона важливих 
суспільних цінностей; б) включення індивідів у соціальні структури, здійснення 
соціального контролю; в) регуляція соціальних взаємодій, стосунків, 
формування соціальних відносин та інститутів. 

Норми права (закони) – це загальнообов’язкові правила поведінки, які 
встановлюються державою (спеціально створеними органами) і охороняються її 
примусовою силою. Люди, що контролюють їхнє виконання наділені правом 
використати владу щодо порушника. 

Норми моралі – правила поведінки, які встановлюються в суспільстві 
відповідно до уявлень людей про добро й зло, справедливість і 
несправедливість, борг, честь, достоїнство й охороняються силою суспільної 
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думки або внутрішнім переконанням. Вони регулюють міжособистісні 
відносини. Найбільш значимі моральні норми перетворилися в закони й 
захищаються додатково владою офіційних органів. 

Норми звичаїв – це правила поведінки, які склалися в суспільстві за 
певних умов й у результаті їхнього багаторазового повторення, що ввійшли у 
звичку людей. Особливість цих норм поведінки полягає в тому, що вони 
виконуються в силу звички, яка стала природною життєвою потребою людини. 
Як правило, здійснюють регуляцію повсякденних побутових дій. 

Соціальні санкції – покарання або заохочення, які стимулюють 
дотримання норм. Санкції здобувають легітимність на основі норм. Санкції із 
цінностями відповідальні за те, чому люди прагнуть виконувати норми. Таким 
чином, норми захищені із двох боків – з боку цінностей і з боку санкцій. 

Формальні позитивні санкції – публічне схвалення з боку офіційних 
організацій (уряду, установи, творчого союзу) : урядові нагороди, державні 
премії й стипендії, подаровані титули, вчені ступені й звання, встановлення 
пам’ятника, вручення почесних грамот, допуск до високих посад і почесних 
функцій (наприклад, обрання головою правління) і та ін. 

Неформальні позитивні санкції – публічне схвалення, що не виходить 
від офіційних організацій : дружня похвала, компліменти, мовчазне визнання, 
доброзичливе ставлення, оплески, слава, пошана, похвальні відгуки, визнання 
лідерських або експертних якостей, посмішка і та ін. 

Формальні негативні санкції – покарання, передбачені юридичними 
законами, урядовими указами, адміністративними інструкціями, приписаннями, 
розпорядженнями: позбавлення цивільних прав, тюремне ув’язнення, арешт, 
звільнення, штраф, конфіскація майна, зниження в посаді, розжалування, страта 
і та ін. 

Неформальні негативні санкції – покарання, що не передбачені 
офіційними інстанціями: осудження, зауваження, глузування, злий жарт, 
невтішне прозвисько, зневага, відмова подати руку або підтримувати 
відносини, розпускання слуху, наклеп, недоброзичливий відгук, твір памфлету 
або фейлетону, викривальна стаття і та ін. 

Внутрішній контроль (самоконтроль) – діяльність самої людини, що 
спрямована на запобігання власної девіантної поведінки та підтримку 
суспільних норм, не вимагає присутності сторонніх осіб і спрямована на себе. 

Зовнішній контроль – діяльність, що спрямована на запобігання 
девіантної поведінки, яка здійснюється ззовні сторонніми особами, 
організаціями. 

Влада – це можливість, за М. Вебером, здійснювати свої плани, наміри, 
ідеї попри можливе невдоволення, іншу думку, навіть опір оточення. 

Девіантна (та, що відхиляється) поведінка (франц. deviation, від лат. 
deviare – збиватися зі шляху) – вчинок, діяльність суб’єкта, що не відповідає 
офіційно встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві 
нормам, стереотипам, зразкам. 
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Позитивна девіація – відхилення від норм, які заохочуються в даному 
суспільстві. Геній, герой, духовний лідер – позитивні девіанти. 

Негативна девіація – поведінка, що засуджується суспільством і 
спричиняє покарання. Злочинці, наркомани, алкоголіки, повії – негативні 
девіанти. 

Конформізм (за Р. Мертоном) – поведінка або вчинок, що припускає 
згоду і з цілями суспільства, і з засобами їхнього досягнення. Наприклад, 
загальновизнаним мірилом успіху в американському суспільстві (а останнім 
часом також і в українському) вважається досягнення багатства. Соціально 
схвалювані засоби досягнення цієї мети мають на увазі такі традиційні методи, 
як одержання гарної освіти, влаштування на роботу й побудову кар’єри. 

Інновація (за Р. Мертоном) – різновид девіантної поведінки, що 
припускає згоду із цілями суспільства, але заперечує соціально схвалювані 
засоби їхнього досягнення. Прикладами інновації є шантаж, пограбування, 
розтрата чужих грошей, шахрайство і та ін. Даний вид девіантної поведінки 
виникає в тому випадку, коли індивід зіштовхується з обмеженим доступом до 
ресурсів, з одного боку, і сильним бажанням виглядати успішним в очах 
суспільства – з іншого. 

Ритуалізм (за Р. Мертоном) – різновид девіантної поведінки, що 
припускає ігнорування цілей даної культури, але згоду (часом доведену до 
абсурду) використати соціально схвалювані засоби. Прикладом може виступати 
бюрократ, фанатично відданий своїй справі, що ретельно заповнює бланки, 
перевіряє їхню відповідність всім інструкціям, регулярно підшиває їх до справи 
та ін.,  але не усвідомлює, для чого все це робиться. 

Ретритизм (за Р. Мертоном) – різновид девіантної поведінки, що 
припускає заперечення як цілей даного суспільства, так і засобів досягнення 
цих цілей. Інакше кажучи, людина дистанціюється від суспільства. До цього 
різновиду девіації можна віднести ченців, пустельників з одного боку, і 
наркоманів, алкоголіків і самогубців – з іншого. 

Бунт (за Р. Мертоном) – різновид девіантної поведінки, що виражається 
у запереченні й цілей суспільства, і засобів їхнього досягнення. Але на відміну 
від ретритистів, бунтівники не відходять від суспільства, а намагаються 
запропонувати йому нові цілі й нові засоби їхнього досягнення. До цього виду 
девіантів можна віднести реформаторів і революціонерів. 

Аномія – відсутність закону, соціального порядку, ціннісно-нормативний 
хаос; стан суспільства, при якому наступають дезінтеграція і розпад системи 
цінностей та норм, які гарантують громадський порядок. Це поняття вперше 
було застосовано в соціології Е. Дюркгеймом для аналізу ненормального, 
відхиленого, патологічного стану суспільства. 
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СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ 
 

Соціальна спільнота – це реально існуюча, емпірично фіксована 
сукупність індивідів, що відрізняється відносною цілісністю і виступає 
самостійним суб’єктом історичної і соціальної дії, поведінки. 

Соціальна спільність – сукупність причетних за однією або кількома 
ознаками (походження, сфера діяльності, місце проживання, спільні цілі, 
завдання тощо) та об’єднаних соціальними зв’язками індивідів. 

Агрегація – сукупність індивідів, що знаходяться в одному і тому ж місці 
в один і той же час (черга, пасажири в транспорті). 

Натовп – внутрішньо неорганізована сукупність індивідів, що володіють 
просторовою близькістю, спільними зовнішніми стимулами та емоційної 
спільністю (перехожі, що спостерігають за наслідками дорожньотранспортної 
пригоди). 

Аудиторія – сукупність індивідів, пов’язаних з комунікатором з метою 
отримання інформації або емоцій (глядачі в кінотеатрі, лекторії, консерваторії). 

Соціальні кола – це соціальні спільності, які створюються з метою 
обміну інформацією між їх членами. Різновиди соціальних кіл: контактні – 
спільності, постійно зустрічаються на основі тих чи інших умов (інтерес до 
спортивних змагань, видам спорту та ін.); професійні – збираються для обміну 
інформацією виключно за професійною ознакою; статусні – утворюються з 
приводу обміну інформацією між людьми з однаковим соціальним статусом 
(аристократичні кола, жіночі або чоловічі кола та ін.); дружні – засновані на 
спільному проведенні будь-яких заходів (компанії, групи друзів). 

Соціальна група – сукупність індивідів, що взаємодіють один з одним на 
основі очікувань кожного члена групи щодо інших, які усвідомлюють свою 
приналежність до даної групи і визнаються членами даної групи з точки зору 
інших. 

Становлення соціальної групи – це тривалий та складний процес її 
соціального дозрівання, який пов’язаний з усвідомленням свого становища, 
спільності інтересів, цінностей, формуванням групової свідомості і норм 
поведінки. Група стає соціально зрілою, коли вона усвідомлює свої інтереси, 
цінності, формулює норми, цілі, завдання діяльності. 

Малі соціальні групи – це малочислені (від двох до декількох десятків 
осіб) соціальні групи, члени яких знаходяться в безпосередньому стійкому 
особистому спілкуванні (сім’я, студентська група, бригада, дружня компанія та 
інші). Малі групи, у свою чергу, бувають первинні і вторинні. 

Первинні соціальні групи – характеризуються інтимністю спілкування, 
мета їх створення – спілкування як таке (сім’я, друзі). 

Вторинні соціальні групи – характеризуються формальністю контактів 
(навчальна група, трудовий колектив), вони створюються для досягнення 
інструментальних цілей (отримання освіти, прибутку тощо). 
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Великі соціальні групи – – це численні групи людей, розпорошені на 
великому просторі, які характеризуються опосередкованою солідарною 
взаємодією (класові, територіальні, національні спільноти). 

Група членства – це будь-яка група, членом якої є індивід. 
Референтна група – це та група, цінності якої є важливими для індивіда, 

з якою він порівнює себе як з еталоном (підлітки орієнтуються на стиль життя 
своїх кумирів, робітник організації, який бажає зробити кар’єру, – на поведінку 
вищого керівництва). 

Формальна група – це група, що володіє юридичним статусом, 
взаємодія в якій регулюється системою формалізованих норм, правил, законів. 
Ці групи мають свідомо поставлену мету, нормативно закріплену ієрархічну 
структуру і діють згідно з адміністративно встановленим порядком (організації, 
підприємства та ін.). 

Неформальна група виникає стихійно, на основі спільних поглядів, 
інтересів і міжособистісних взаємодій. Вона позбавлена офіційної 
регламентації та юридичного статусу. На чолі таких груп зазвичай стоять 
неформальні лідери. Місце людини в групі визначається авторитетом, 
симпатією до нього з боку інших членів. Прикладами можуть служити дружні 
компанії, об’єднання неформалів серед молоді, любителі рок-музики та ін. 

Інгрупа – це група, до якої індивід відчуває безпосередню приналежність 
і ідентифікує її як «моя», «наша» (наприклад, «моя сім’я», «мій клас», «моя 
компанія» та ін.). 

Аутгрупа – це група, до якої даний індивід не належить і тому оцінює її 
як «чужу», не своє (інші сім’ї, інша релігійна група, інший етнос та ін.). 

Соціальна структура – це сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих 
соціальних груп, інститутів та відносин між ними. 

Соціально-професійна структура суспільства – це сукупність 
соціальних груп, що виділяються за характером та змістом праці, супутніми 
ознаками і відносинами між цими групами. 

Професійна група – велика соціальна група, яка об’єднує людей за 
спільним родом діяльності, який пов’язаний з суспільним поділом праці. 
Професійні групи утворюють, наприклад, юристи, лікарі, інженери, водії, 
продавці тощо. 

Посади формуються в межах однієї професійної групи (наприклад, серед 
медичних працівників існує розподіл на санітарок, медсестер, лікарів, 
завідуючих відділенням, головних лікарів тощо) і відрізняються за обсягом 
владних повноважень, наявністю управлінських функцій, рівнем знань і 
кваліфікації. 

Соціально-демографічна структура – сукупність соціальних груп, які 
відрізняються за віком, статтю, сімейним станом, наявністю дітей, міграційним 
статусом та відносин між ними. 

Соціально-територіальна структура – сукупність соціальних груп, що 
відрізняються типом поселення, в якому мешкають, типом регіону та 
відносинами між цими групами. 
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Соціально-етнічна структура – сукупність етнічних груп, що населяють 
країну, та міжетнічних відносин. 

Соціальна стратифікація (від лат. stratum – прошарок) – нашарування 
соціальних груп, які відрізняються доступом до соціальних ресурсів. 
Соціальною стратифікацією називають як процес розшарування, так і результат 
цього процесу. 

Критерії соціальної стратифікації – розподіл на соціальні прошарки за 
відношенням до основних соціальних ресурсів (власність та доходи, влада, 
престиж, освіта), відношення до яких визначає позицію групи в системі 
соціальної нерівності. 

Влада – це здатність індивіда впливати на інших і примушувати їх 
виконувати якісь дії. 

Престиж – висока оцінка людини, що обумовлюється повагою до його 
соціального статусу. 

Освіта – сукупність знань, умінь, навичок особистості. 
Поляризація суспільства – розшарування населення на два протилежних 

класи: бідних та багатих. 
Профіль соціальної стратифікації – графічна модель поділу населення 

на соціальні верстви. 
Соціальна нерівність – положення, при якому люди не мають рівного 

доступу до соціальних благ. 
Соціальна поляризація – поділ населення суспільства на ряд шарів або 

груп, конфліктуючих між собою та різних за матеріальним становищем, 
ціннісними позиціями і інтересами, установками та манерами поведінки. 

Закрита стратифікація – система соціальної нерівності, при якій 
присутні жорсткі межі страт, заборони на перехід з однієї страти в іншу. 

Відкрита стратифікація – відсутність формальних обмежень переходу з 
однієї страти в іншу. система соціальної нерівності, при якій відсутні 
формальні обмеження для переходу з однієї страти в іншу. 

Клас – велика група людей, що мають схожі економічні ресурси, і, як 
наслідок, спільні політичні погляди, стилі життя, цінності і вподобання. 

Ознаки класу: 1. Класи виступають суто економічним утворенням, тобто 
приналежність індивіда до класу визначається його матеріальним становищем, 
обсягом економічних ресурсів, яким володіє індивід. Якщо змінюється 
економічне становище індивіда, він переходить до іншого класу. Інші типи 
стратифікації спираються на неекономічні чинники (вплив релігії тощо). 2. На 
відміну від інших типів класи не спираються на силу релігії чи закону, тобто 
вони є більш плинними. 3. Індивід може потрапити до того чи іншого класу 
завдяки своїм зусиллям (чи бездіяльності), а не лише отримати класовий статус 
при народженні. 4. Відносини між класами носять безособовий характер, у той 
час як в усіх інших системах завжди присутні особисті відносини між, 
наприклад, кріпаком і феодалом, рабом і власником. 
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Вищий клас – люди та сім’ї, які зосередили у своїх руках контроль над 
основними соціальними ресурсами: землею, засобами виробництва, фінансами, 
політичними та інформаційними сферами. 

Середній клас – клас, що займає проміжне положення між класами 
«бідних» і «багатих» у системі соціальної стратифікації; об’єднує тих, хто має 
міцне економічне становище, певну власність, банківський рахунок, що 
забезпечує відносну незалежність та свободу вибору у реалізації життєвих 
планів, пошуку роботи; має високі показники в освіті та професіоналізмі, є 
конкурентоспроможним на ринку праці, у бізнесі, державній службі; 
характеризується специфічним способом життя, спільною структурою 
споживання і схожими уподобаннями щодо проведення вільного часу, 
відпусток зі своїм колом «не бідних, але й не надто багатих»; шукає притулку в 
окремих кварталах, селищах, зонах помешкання, будинках, які відповідають 
статусу середнього класу; у політичному житті підтримує переважно 
центристські та помірковані політичні сили, уникає екстремістських течій та 
партій; характеризується як «гарний громадянин», «добропорядна людина», 
тобто має порівняно сталий авторитет у суспільстві. 

Нижчий клас – особи та сім’ї, чий статус не дотягує до середнього; 
спосіб життя та стандарти цього класу залежать від економічної ситуації в 
країні; люди, які зайняті переважно фізичною працею або існують завдяки 
системі соціального страхування (наприклад, пенсіонери). 

Найнижчий клас або aндерклас або «підклас» – соціальні невдахи, 
хронічні безробітні, а також волоцюги, алкоголіки та наркомани, що скотилися 
«на дно». 

Соціальна мобільність – пересування суб’єкта з однієї соціальної 
позиції до іншої. 

Вертикальна соціальна мобільність – переміщення індивіда чи групи у 
системі соціальної ієрархії, що включає зміну соціального статусу. Вертикальна 
мобільність може бути висхідна і низхідна. 

Висхідна соціальна мобільність – пересування індивіда чи групи, яке 
призводить до підвищення соціального статусу. Наприклад, студент отримує 
диплом про вищу освіту і перетворюється на молодого спеціаліста, або 
спеціаліст з інформаційних технологій стає керівником проекту. 

Низхідна соціальна мобільність – це пересування індивіда чи групи, 
результатом якого є зниження соціального статусу. Наприклад, партія не 
отримує підтримки на парламентських виборах, і її верхівка втрачає 
депутатські мандати. 

Горизонтальна соціальна мобільність – переміщення індивіда чи групи 
в соціальній структурі без зміни соціального статусу. 

Інтергенераційна мобільність – зміни соціального статусу дітей 
порівняно з соціальним статусом батьків, тобто, якщо соціальний статус сина 
(доньки) такий самий, як і соціальний статус батька (матері), то 
інтергенераційна мобільність відсутня, а якщо соціальні статуси дітей і батьків 
відрізняються, ми спостерігаємо інтергенераційну мобільність. 
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Інтрагенераційна мобільність – зміни соціального статусу індивіда 
протягом його (її) життя, перш за все, йдеться про зміни професійного статусу, 
тобто кар’єра індивіда. Один і той же індивід може нам демонструвати 
наявність інтергенераційної мобільності і відсутність інтрагенераційної та 
навпаки. 

Індивідуальна мобільність – зміни соціального статусу індивіда завдяки 
його власним зусиллям і особистим досягненням. 

Групова мобільність – зміни соціальних статусів цілих соціальних груп 
внаслідок якихось історичних подій. 

Структурна соціальна мобільність – зміни соціального статусу 
індивідів внаслідок структурних змін, що відбулися у суспільстві, зокрема, в 
економічній сфері. 

Обмінна соціальна мобільність – зміни у соціальних статусах індивідів, 
що відбулися завдяки розширенню соціальних можливостей, розвитку системи 
соціальної підтримки вразливих верств населення, розширенню доступу до 
сфери вищої освіти. 

Канали соціальної мобільності (іноді їх називають ліфтами) – соціальні 
інститути, що сприяють висхідним соціальним переміщенням. Основні ліфти 
вертикальної мобільності, за якими люди переміщаються вгору або вниз по 
східцях соціальної драбини в процесі своєї персональної кар’єри: армія, церква, 
школа як інститут освіти, власність, сім’я та шлюб, політичний ліфт (тобто 
урядові групи і партії), професійні об’єднання, мистецтво, спорт, шоу-бізнес, 
преса, телебачення, радіо. 

Маргінальність – це стан особистості або спільності, що знаходиться на 
межі різних культур. 

 
ЕТНОС І ҐЕНДЕР ЯК ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 

 
Етнос – (слово «етнос» має грецьке походження, перекладається як 

народ) – це історично сформована на окремій території стала сукупність людей, 
які мають спільні риси, стабільні особливості культури і психологічного 
складу, а також усвідомлення своєї єдності і відмінності від інших схожих 
утворень (самоусвідомленням). Формування етносу звичайно відбувається на 
основі спільної території і господарської діяльності. До основних 
характеристик етносу можна віднести такі: спільна назва; міф про спільних 
предків; спільна історична пам’ять; один або декілька диференційних елементів 
спільної культури (мова, релігія, традиції, фольклор); зв’язок з конкретним 
«рідним краєм», територією; відчуття солідарності зі значною часткою 
населення (самоідентифікація). 

Народність – форма мовної, територіальної, економічної і культурної 
спільноти людей, яка утворюється за часів виникнення відносин приватної 
власності і притаманна рабовласницькому і феодальному суспільствам. 
Народність за чисельністю переважає плем’я, кровноспоріднені зв’язки не 
охоплюють всю народність. Формуванню народності сприяє більш чітка 
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організаційна структура суспільства, розвинені політичні форми. Народності 
існують у наш час і не лише в країнах, що розвиваються, а й в індустріально 
розвинених суспільствах. 

Нація – тип етносу, що виникає в період ліквідації феодальної 
роздробленості і розвитку капіталістичних відносин. Нації більш чисельні, ніж 
народності, вони нараховують десятки і сотні мільйонів людей. На базі єдиної 
території, мови і економіки формується єдиний національний характер і 
психічний склад. Виникає відчуття солідарності зі своєю нацією. 

Етнічна структура – розподіл суспільства і територіальних спільнот на 
етнічні групи і чинні міжетнічні відносини. Етнічна структура сучасних 
суспільств формується у межах державних кордонів, вона складається з 
етнічних груп (народів), що населяють країну, і окремих етнічних відносин. 

Інституалізовані форми етнічного насилля – несправедливі, 
насильницькі відносини у сфері взаємодії етнічних груп (примусова асиміляція, 
апартеїд, сегрегація), державна підтримка дискримінації (нерівності етнічних 
груп). Дискримінація має різні форми: обмеження окремих видів діяльності, 
заборона на купівлю землі, поселення у тих чи інших районах, поклоніння свої 
богам тощо. 

Сегрегація (лат. segregatio – відділення) – різновид дискримінації, який 
полягає у фактичному чи юридичному відокремленні в межах одного 
суспільства тих суспільних груп, які вирізняються за расовими, гендерними, 
соціальними, релігійними чи іншими ознаками, та в подальшому 
законодавчому обмеженні їхніх прав. 

Геноцид (од грец. Γένος – род, плем’я та лат. caedo – убиваю) – 
цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп 
населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими або 
релігійними мотивами. До таких дій належать: вбивство членів цієї групи; 
нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам такої групи; 
навмисне створення членам групи життєвих умов, які розраховані на повне або 
часткове знищення групи; дії, розраховані на унеможливлення народження 
дітей у середовищі групи; насильницька передача дітей цієї групи іншій групі. 

Етноцид – різновид етнонаціональної політики (політичної поведінки), 
спрямованої на знищення ідентичності й культури конкретного народу 
(етносу). На відміну від геноциду, який досягає тієї самої мети шляхом 
фізичного винищення людей, належних до етносу, етноцид може проводитися 
комплексом заходів, що руйнують системні зв’язки всередині народу, 
підштовхуючи його представників до переходу в іншу етнічну якість. Головна 
лінія в політиці етноциду – знищення основних ознак етносу (етнічної 
території, мови, культури, історичної пам’яті, самосвідомості). Найбільше 
зусиль у здійсненні політики етноциду докладається для знищення 
національних мов (лінгвоцид). 

Ксенофобія – відокремлення від всіх «чужих», недовіра за відношенням 
майже до всіх етнічних груп, з якими відсутній досвід спільного проживання. 
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Шовінізм – ідеологічна і політична доктрина, яка ґрунтується на 
положенні, що певна нація є винятковою, має переваги над іншими, а тому 
наділена правами ширшими, ніж інші народи. Термін «шовінізм» походить від 
прізвища солдата наполеонівській армії Шовна, який висунув ідею обираності 
певних народів і націй. 

Ескалації етнічного конфлікту – відкрите протистояння етнічних груп. 
Сутність його полягає у поетапному загостренні конфлікту, який може досягти 
озброєної боротьби, погромів. Відокремлюють декілька фаз такої ескалації:            
1) інцидент; 2) мобілізація етнічних груп; 3) відкриті ворожі дії; 4) кульмінація 
боротьби; 5) зниження рівня протистояння – зупинка і консервування. 

Гендер (від англ. Gendeг – рід) – змодельована суспільством і підтримана 
соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої і 
жіночої поведінки, стилю життя, ролей і відносин жінок і чоловіків, набутих 
ними як особистостями у процесі соціалізації, яка визначається соціальним, 
політичним, економічним і культурними контекстами суспільного життя. У 
сучасному суспільствознавстві прикметник статевий використовується лише у 
тих випадках, коли ми бажаємо підкреслити біологічні відмінності між жінками 
і чоловіками (наприклад, статева конституція). В усіх інших випадках 
коректним вважається використання прикметника ґендерний (ґендерні ролі, 
ґендерна нерівність, ґендерна соціалізація тощо). 

Ґендерний розподіл праці (або ґендерні ролі) – розподіл продуктивної і 
домашньої праці між членами суспільства на підставі їх статі. Так, жінкам 
здавна приписувалася роль берегині домашнього вогнища, чоловікам – роль 
полювальника за здобиччю. 

Ґендерна сегрегація праці – розподіл професій на чоловічі і жіночі, при 
цьому жіночими професіями стали ті, що продовжують жіночі функції у сім’ї 
(вихователька, вчителька, медсестра, соціальний робітник та ін.). 

Ґендерні ідеали – прийняті у даному конкретному суспільстві уявлення 
про те, якою повинна бути жінка і яким повинен бути чоловік. Найбільш 
розповсюдженими є ідеали фемінності і маскулінності. 

Фемінність – модель поведінки, яка приписується суспільством 
представницям жіночої статі, вона асоціюється із залежністю, невпевненістю у 
собі, пасивністю, емоційністю, сентиментальністю тощо. 

Маскулінність – модель поведінки, яка приписується суспільством 
представникам чоловічої статі, вона асоціюється з незалежністю, активністю, 
впевненістю у собі, раціональністю, емоційною витриманістю тощо. 

Андрогінність (від лат. аndro – чоловік, gynе – жінка) – вищий рівень 
близькості рис фемінності і маскулінності, досягнутий окремим індивідом. 
Андрогінний індивід має більш широкий вибір варіантів поведінки,  є більш 
гнучким в плані соціального пристосування. 

Ґендерні біологічні сценарії поведінки – нормативні зразки 
сексуального бажання і сексуальної поведінки, що диктуються суспільством в 
залежності від біологічної статі.  
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Ґендерний соціальний контроль – формальне чи неформальне 
прийняття і заохочення поведінки, що відповідає статі, і соціальна ізоляція, 
презирство і медичне лікування індивіда, що демонструє поведінку, яка не 
відповідає статі. 

Ґендерна ідеологія – система ідей, що виправдовує існування у 
суспільстві ґендерної нерівності. В українському суспільстві розповсюджена 
ідеологія патріархату, з точки зору якої центром суспільного життя виступає 
чоловік, він виконує функції керування, жінки виконують функції підтримки. 

Ґендерна ідентичність – усвідомлення особистістю своєї приналежності 
до конкретної статі і прийняття відповідних моделей поведінки. 

Ґендерна особистість – інтерналізовані (тобто включені до внутрішньої 
структури особистості) моделі поведінки, почуттів і емоцій, які сприяють 
укріпленню сімейних структур та інститутів материнства і батьківства. 

Ґендерний шлюбний і репродуктивний статус – виконання чи відмова 
від виконання шлюбних, родинних і репродуктивних ролей. 

Ґендерна презентація – демонстрація себе як індивіда, що належить до 
конкретної статі, за допомогою одягу, косметики, прикрас та інших символів. 

 
СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 

 
Соціальні інститути – історично сформовані, стійкі форми організації 

спільної діяльності людей, спрямовані на задоволення основних потреб 
суспільства. 

Зовнішній (формальний) бік соціального інституту – це сукупність 
осіб, установ, забезпечених певними матеріальними ресурсами й здійснюючих 
конкретну соціальну функцію. 

Внутрішня (змістовна) сторона соціального інституту – це певний 
набір норм, цінностей, доцільно орієнтованих стандартів поводження певних 
осіб у певних ситуаціях. 

Формальні інститути – це інститути, в яких взаємодія між суб’єктами в 
рамках даного інституту здійснюється на основі формально обговорених 
правил, законів, регламентів (наприклад, держава, школа, в’язниця, магазин). 

Неформальні інститути – формальна регламентація соціальних ролей, 
функцій, способів і методів діяльності й санкцій за ненормативне поводження 
відсутні. Вони базуються на нормах моралі, традиціях, релігії – якщо релігія не 
є державною й пануючою (наприклад, дружба). 

Економічні інститути – це всі ті інститути, які займаються 
виробництвом, обміном і розподілом благ та послуг, регулюванням грошового 
обігу, організацією й поділом праці та ін., тобто реалізують потреби добування 
засобів існування: їжі, одягу, житла (наприклад, власність, гроші, ринок, фірму, 
банк, магазин та ін.). 

Політичні інститути – пов’язані із встановленням, підтримкою й 
виконанням влади, законів, правил та стандартів, тобто вони реалізують 
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потребу в безпеці й соціальному порядку (наприклад, держава, політичні партії, 
армія, поліція, профспілка та ін.). 

Соціальні інститути у вузькому змісті слова – інститути, що 
регулюють взаємодії людей у сімейно-побутовій сфері (родина, шлюб, освіта, 
охорона здоров’я, зв’язок, сервіс, транспорт, громадське харчування та ін.). 

Культурні інститути – інститути, які регулюють відносини, пов’язані з 
виробництвом, збереженням і поширенням духовних цінностей (релігія, наука, 
художні заклади, книжкове видавництво та ін.). 

Сучасні інститути – інститути, які виникли відносно нещодавно й ми 
можемо приблизно назвати дату їхньої появи (профспілка, банк, інститут 
президентства, дитячий садок). 

Історичні інститути – інститути, які виникли дуже давно, неможливо 
назвати дату появи (власність, шлюб, держава). 

Фундаментальні, першочергові для існування суспільства інститути – 
інститути, які  є у всіх  культурах, тільки змінюється їхня форма (власність, 
родина, мова). 

Інститути другого плану, допоміжні – можуть у суспільстві бути 
присутнім чи ні залежно від рівня його розвитку (банк, мода, профспілка, 
дворянські збори та ін.). 

Складні інститути – інститути, які складаються з більш дрібних 
соціальних інститутів (наприклад, інститут освіти, складається з ЗВО, 
технікумів, шкіл, ті, у свою чергу, діляться на більш дрібні підвиди навчальних 
закладів). 

Прості інститути – ті соціальні інститути, які неможливо розділити на 
більш дрібні (наприклад, їдальня, магазин). 

Легальні інститути – дозволені й схвалювані суспільною думкою, 
мораллю, державними органами (наприклад, школа, дружба, цирк, бібліотека). 

Нелегальні інститути – перебувають поза рамками офіційної 
статистики, але про їх знає все суспільство, з погляду більшості вони йому 
заважають (корупція, тіньова економіка, банда). 

Явні функції соціальних інститутів – функції, для виконання яких і 
створювався даний соціальний інститут, тобто функції, що відповідають його 
меті; вони формуються й декларуються у кодексах і закріплені у системі 
статусів і ролей (наприклад, явна функція соціального інституту родини – 
відтворення потомства, його виховання й залучення до соціального життя). 

Латентні (приховані) функції соціальних інститутів – позитивні 
непередбачені результати діяльності інститутів або осіб, що представляють їх. 

Дисфункції соціальних інститутів – явище невідповідності діяльності 
соціального інституту наявним потребам соціальної системи. 

Інституціоналізація – це процес упорядкування, формалізації й 
стандартизації соціальних зв’язків, заміна спонтанного й експериментального 
поводження на передбачуване поводження, що очікується, моделюється, 
регулюється. 
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Деінституціоналізація – зміни у соціальному інституті, що призводять 
до його дезорганізації, руйнування й зникнення. 

Організація – це елемент соціальної структури, сукупність людей, 
колектив, спільно координований і субординовано реалізуючий загальну мету. 

Соціальна організація – це сукупність ієрархічно розміщених 
соціальних позицій (статусів), виконуючих функцій, ролей, форм діяльності, 
відношень та зв’язків працівників. 

Синергетичний ефект – це явище збільшення зусиль людей у ході їх 
спільної скоординованої діяльності. 

Відкриті соціальні організації – організації, членом може бути будь-хто 
бажаючий, поділяючий цінності й норми організації (релігійна організація, в 
яку приймають усіх). 

Напівзакриті соціальні організації – організації, членом може бути 
людина, що розділяє цінності й норми організації та відповідає критеріям 
відбору, що пропонуються організацією до своїх членів – таких критеріїв може 
бути різна кількість, більшість організацій належать до цього типу 
(Харківський авіаційний завод, Харківський оперний театр...). 

Закриті соціальні організації – ті організації, в які дуже важко 
потрапити, тому що немає відкритого конкурсу, умови прийому повністю 
невідомі (розвідувальні організації, злочинні організації). 

Адміністративні соціальні організації – організації, сформовані за 
рішенням надорганізації – більшої структури, що володіє такими 
повноваженнями (відкриття районної поліклініки відбувається за 
розпорядженням Міністерства охорони здоров’я). 

Суспільні соціальні організації – організації, які виникають тоді, коли 
спільність людей, група самостійно проголошує цілі, завдання організації, 
приймає устав, структуру керівництва... (якась політична партія, «фанклуб», 
приватна фірма). 

Примусові соціальні організації – опираються на пряме (фізичне, 
військове) насильство над людиною або загрозу застосування насильства. 
Найбільш яскравим прикладом служать в’язниці, психіатричні лікарні й 
армійські підрозділи. Примусові організації мають особливі зовнішні ознаки – 
наприклад, замкнені двері й заґратовані вікна, а нагляд за їхніми членами 
здійснює спеціальний персонал, що охороняє. 

Утилітарні соціальні організації – поєднують своїх членів на основі 
матеріального інтересу, тобто це організації, які платять своїм співробітникам 
за їхню працю. 

Символічні (нормативні) соціальні організації – поєднують своїх 
членів на основі солідарності, що обумовлена загальними моральними або 
ідеологічними принципами. Їх називають ще добровільними асоціаціями. До 
них відносять клуби, ліги жінок, «Червоний хрест», політичні партії, масові 
рухи, профспілки, релігійні організації, фонди та ін. 
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Освіта – многозначне явище сучасного суспільства, це і специфічний 
соціальний інститут, і освітній процес, і тип діяльності, і результат, і цінність, 
галузь господарювання, а також специфічна галузь знання. 

 
СІМ’Я ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

 
Шлюб – це історично сформована узаконена й урегульована 

суспільством форма відносин між чоловіком і жінкою, що визначає їхні взаємні 
права й обов’язки в сексуальній, економічній і господарсько-побутовій сфері. 

Проміскуїтет – період у житті суспільства, коли не існувало ніяких 
заборон на сексуальні зв’язки, і будь-який чоловік суспільства міг вступати в 
сексуальні відносини з будь-якою жінкою даного суспільства. Проміскуїтет 
існував до виникнення інституту шлюбу. 

Груповий шлюб – найпримітивніша форма шлюбу, за якої декілька 
жінок і чоловіків одночасно знаходяться у шлюбних стосунках і ведуть спільне 
господарство. 

Полігамія (від. гр. пολύς – «численний» і γάμος – «шлюб», 
багатошлюбність) – санкціонована суспільством можливість чоловіка або жінки 
мати декілька шлюбних партнерів одночасно. 

Поліандрія (від др. греч. πολσ – багато і άνδρός – чоловік) – 
санкціонована суспільством можливість жінки мати декілька шлюбних 
партнерів одночасно. Це дуже рідкісна форма шлюбу. Одним із його прикладів 
є деякі суспільства Південної Індії та Тибету. 

Полігінія (від давньогрецького «gyne», тобто жінка) – санкціонована 
суспільством можливість чоловіка мати декілька шлюбних партнерів одночасно 
(багатоженство). 

Моногамія (від. гр. μονος – єдиний і γάμος – шлюб, одношлюбність) – 
санкціонована суспільством можливість чоловіка або жінки мати лише одного 
шлюбного партнера одночасно. 

Моногамія періодична – індивіду дозволяється перебувати послідовно у 
кількох шлюбах, однак він може мати лише одного шлюбного партнера 
одночасно. Періодична моногамія сьогодні властива більшості суспільств світу, 
де на законодавчому рівні визнані моногамні шлюби та дозволені розлучення. 

Ендогамія – це норма, правило, традиція, що вказує на необхідність 
пошуку шлюбного партнера в межах певної спільності. В первісному 
суспільстві зазвичай плем’я є ендогамним, а родинні групи, що його 
утворюють, – екзогамні. У сучасну епоху в деяких етнічних і релігійних групах 
залишається чинним правило ендогамії. 

Екзогамія – це норма, правило, традиція, що забороняє (не рекомендує) 
шлюб між чоловіками і жінками однієї соціальної групи, роду, фратрії. 

Гетерогамні шлюби – укладення шлюбу між особами різних верств або 
спільнот (конфесійної, національної, професійної та ін.). 

Цивільний шлюб – шлюб, оформлений у відповідних органах державної 
влади без участі церкви. 
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Шлюбна поведінка – поведінка, метою якої є задоволення потреби в 
шлюбі, поведінка, пов’язана з вибором шлюбного партнера (тобто з шлюбним 
відбором). 

Шлюбний відбір – процес, в результаті якого з сукупності простору 
можливих виборів шлюбного партнера так чи інакше, тим або іншим способом 
відбирається той, хто в кожному даному конкретному випадку єдиний партнер 
(партнерка), який (яка) стають чоловіком (дружиною) або тим, з ким «живуть 
разом». 

Сім’я – мала соціальна група, заснована на шлюбі, кровному спорідненні 
або усиновленні і пов’язана спільністю побуту, взаємною відповідальністю, 
насамперед, за виховання дітей, взаємовідносинами взаємодопомоги. 

Нуклеарна (проста) сім’я – складається із дружини, чоловіка та їх дітей, 
які від них залежать. Така сім’я включає два покоління. Вона є найбільш 
поширеним типом сім’ї у сучасному індустріальному суспільстві. 

Розширена (складна) сім’я – складається з декількох нуклеарних сімей 
або з нуклеарної сім’ї та інших родичів. 

Патріархат – це найпоширеніша модель владних стосунків у сім’ї, що 
передбачає домінуючу роль чоловіка в сім’ї: головним є чоловік, а за його 
відсутності – старший за віком чоловік у родині. 

Матріархат – це модель владних відносин, за якої головна роль у сім’ї 
належить жінці. 

Дистантна сім’я – специфічний тип сім’ї, заснованої на кровному, 
шлюбному чи опікунському спорідненні, члени якої живуть розрізнено. 
Дистантною сім’єю вважається та, члени якої з різних причин перебувають 
один від одного на відстані. Дистантні сім’ї юридично зафіксовані, проте, 
фактично їх немає. Це сім’ї трудових мігрантів, моряків, полярників, артистів, 
спортсменів, геологів тощо. 

Репродуктивна функція сім’ї – це біологічне відтворення суспільства, 
підтримка та збереження репродуктивного здоров’я (на суспільному рівні); 
задоволення потреби мати дітей, планування їх народження (на 
індивідуальному рівні). 

Виховна функція сім’ї – це формування навичок суспільного життя, 
соціалізація дітей, забезпечення культурної неперервності суспільства, 
передача новому поколінню суспільних норм та цінностей (на суспільному 
рівні); задоволення потреб у батьківстві, контактах з дітьми, вихованні дітей, 
самореалізації в дітях, забезпечення дітям батьківської підтримки, любові, 
передача життєвого досвіду від старших індивідів до молодших, засвоєння 
молодими індивідами досвіду старших (на індивідуальному рівні). 

Рекреативна функція сім’ї – це забезпечення психологічного здоров’я 
членів сім’ї, психологічна терапія членів суспільства (на суспільному рівні); 
задоволення потреб індивідів у відпочинку, відтворенні фізичних та 
психологічних сил (на індивідуальному рівні). 

Функція первинного соціального контролю – це моральна 
регламентація поведінки членів сім’ї у різних сферах життєдіяльності, 
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відповідальності та зобов’язань у відносинах між подружжям, батьками і 
дітьми, представниками старшого і середнього поколінь (на суспільному рівні); 
формування та підтримка правових і моральних санкцій за неналежну 
поведінку і порушення моральних норм взаємовідносин між членами сім’ї (на 
індивідуальному рівні). 

Економічна функція сім’ї – це економічна підтримка дітей та 
непрацездатних членів суспільства, створення можливостей забезпечення 
зайнятості членів суспільства через сімейну економічну діяльність (на 
суспільному рівні); одержання матеріальних засобів одними членами сім’ї від 
інших, можливість професійної реалізації членів сім’ї у сімейному бізнесі, 
сімейних підприємствах, інших видах сімейної економічної діяльності (на 
індивідуальному рівні). 

 
КУЛЬТУРА 

 
Культура – явища, процеси, відносини, які якісно відрізняють 

суспільство, людину від природи, є результатом соціальної взаємодії. У 
широкому сенсі слова культура – це соціальний механізм взаємодії (методи, 
способи, зразки, засоби взаємодії) особистості, спільності з місцем існування 
(природного і соціального), які забезпечують передачу досвіду та розвиток 
перетворювальної діяльності. У вузькому сенсі слова – це цінності, 
переконання, зразки, норми поведінки, притаманні певній соціальній групі, 
певному суспільству. 

Знак – це матеріальний предмет, явище, подія, яка виступає як 
об’єктивний заступник певного іншого предмету, властивості або відношення і 
використовується для придбання, зберігання, переробки і передачі інформації. 
Найважливішою знаковою системою є вербальні знакові системи – розмовні 
мови. 

Символи – це поняття й речі, які несуть у собі певний зміст, мають 
значення для людей однієї культури. 

Цінності – загальні уявлення, які поділяються більшою частиною 
суспільства, щодо того, що бажано, правильно й корисно. 

Техніка – сукупність штучних знарядь, за допомогою яких людина 
здійснює цілеспрямовану дію на об’єкти навколишнього світу. 

Технологія – спосіб виробничої діяльності. Іноді поняття «техніка» і 
«технологія» виступають як синоніми. 

Техносфера – величезна кількість технічних пристроїв, які оточують 
людину, створюють штучне середовище, аналогів якого ніколи не було в 
минулому. 

Матеріальна культура – це матеріальні цінності, створені людьми. До її 
складу входить культура повсякденності – матеріальна сторона людського 
побуту (одяг, меблі, начиння, побутова техніка, комунальне господарство, їжа); 
культура праці (техніка і знаряддя праці, джерела енергії, виробничі споруди, 
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системи комунікацій і енергетична інфраструктура); культура топосу або місця 
поселення (тип житла, структура і особливості населених пунктів). 

Духовна культура – це ідеальні (тобто нематеріальні) форми суспільного 
життя, ідеї, які створюють люди. До духовної культури можна віднести 
релігійну культуру (систематизовані релігійні вчення, традиційні конфесії і 
деномінації, сучасні культи і вчення, етнографічна релігійність); інтелектуальну 
культуру (філософія, історія, наука); правову культуру (судочинство, 
законодавство, виконавча система, законослухняність); політичну культуру 
(традиційний політичний режим, ідеологія, норми взаємодії суб’єктів 
політики); етичну культуру (етика як теоретичне осмислення моральності, 
мораль як суспільний її вираз, моральність як особова норма); педагогічну 
культуру (ідеали і практика освіти і виховання). Слід звернути увагу, що до 
поняття «духовна культура» відносяться і матеріальні об’єкти, що включають 
світ духовної культури: бібліотеки, музеї, навчальні заклади, суди тощо. 

Художня культура – це сукупність усіх видів художньої діяльності, 
включаючи продукт і процес цієї діяльності. До складу художньої культури 
відноситься прикладне мистецтво або дизайн; «чисте» або «витончене» 
мистецтво (традиційно виділяють 7 видів : архітектуру, образотворче 
мистецтво, музику, літературу, танець, театр, кінематограф). 

Норми – правила, що виражають вимоги суспільства до поведінки. Це 
волевиявлення, яке дозволяє здійснювати соціальний контроль і дає зразок 
поведінки. 

Пануюча культура – культура більшості або панівних класів. Це 
загальні, уніфіковані форми культури, які властиві великим суспільствам, 
націям або народам у цілому. Спільна історія, умови проживання, особливості 
побуту призводять до виникнення спільних соціально-психологічних рис 
народу, які називають менталітетом. 

Субкультура – моделі переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, 
характерних для тієї чи іншої соціальної спільності. 

Контркультура – субкультура, норми або цінності якої суперечать 
головним складовим панівної культури. 

Елітарна (висока) культура – культурні зразки, які створювалися 
привілейованою частиною суспільства або за її замовленням професійними 
творцями. Насамперед, включає класичну музику, літературу й образотворче 
мистецтво. Як правило, вона на десятиліття випереджає рівень сприйняття 
пересічної людини. Коло її споживачів складає високоосвічена частина 
суспільства : критики, літературознавці, завсідники музеїв і виставок, театрали, 
художники, письменники, музиканти. До її різновидів можна віднести світське 
мистецтво й салонну музику. 

Народна (фольклорна) культура – культура, яка створюється 
анонімними творцями. Її створення і функціонування практично невіддільно від 
повсякденного і практичного життя. У найзагальнішому вигляді з народною 
культурою в суспільній свідомості співвідноситься безліч понять і об’єктів, у 
назві яких присутнє слово «народний (-а, -е, -і)»: мистецтво, мудрість, чутки, 
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традиції, перекази, вірування, пісні, танці, прислів’я, майстри, цілителі тощо. У 
сучасності прикладами народної культури є пісні (побутові, вуличні, дворові, 
студентські, туристські, частково так звані бардівські пісні), приспівки, різного 
роду усні оповідання неказкового характеру: перекази, сучасні байки, усні 
розповіді, анекдоти, чутки. 

Масова або популярна культура – вид культури, яка зорієнтована на 
середній масовий смак, стандартизацію форми, змісту, розрахунком на 
комерційний успіх. 

Етноцентризм – тенденція оцінки інших культур за стандартами своєї 
власної культури. 

 
СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ 

 
Суспільство – це сукупність історично сформованих способів взаємодії й 

форм об’єднання людей, у яких виражається їх всебічна залежність друг від 
друга, регульована законом, звичаями, соціальними інститутами. Основні 
ознаки суспільства: воно не є частиною будь-якої більшої системи 
(автономність і самодостатність суспільства); шлюби укладаються переважно 
між представниками даного об’єднання; воно поповнюється переважно за 
рахунок дітей тих людей, які вже є визнаними представниками об’єднання 
(самовідтворення); об’єднання має територію, що вважає власною; має власну 
назву й власну історію; об’єднання існує довше середньої тривалості життя 
окремого індивіда (цілісність і стабільність); воно має власну систему 
управління; його згуртовує спільна система цінностей, звичаїв, традицій, що 
називають культурою. 

Суспільство у вузькому розумінні – це окремо взяте суспільство, 
розглянуте в єдності його територіальних кордонів (країна) і політичного 
устрою (держава). 

Суспільство у широкому розумінні – це світове співтовариство або 
світова система. 

Держава – штучний політичний інститут, покликаний управляти 
соціальними взаємодіями; політична організація суспільства, що припускає 
певний тип влади й наявність апарата керування. 

Країна – територія, що має певні границі й користується державним 
суверенітетом. 

Система – це предмет або їх сукупність, явище або процес, що 
складається з якісно визначеної сукупності елементів, які перебувають у 
взаємних зв’язках і відносинах та утворюють єдине ціле, здатні з урахуванням 
зміни зовнішніх і внутрішніх умов змінювати свою структуру та певні 
характеристики. Основними характеристики системи є: цілісність; 
стабільність, тобто збереження своєї структурно-функціональної організації 
при зміні зовнішнього середовища; самодостатність і саморозвиток; 
відкритість, тобто взаємозв’язок із зовнішнім середовищем; варіативність 
(можливі різні варіанти розвитку в певних границях); компенсаторність (якщо 
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якийсь елемент не виконує свої функції на належному рівні, то йому 
знаходиться заміна); наявність системи управління; займає певне місце у 
просторі та характеризується певним часом існування; багаторівневість. 

Соціальна система – це такий соціальний організм, що функціонує й 
розвивається за своїми власними законами, має якості, яких немає в жодного з 
утворюючих його елементів окремо. Специфіка соціальної системи полягає в 
тому, що вона складається на базі тієї або іншої спільноти людей (соціальна 
група, соціальна організація, суспільство), а її елементами є люди, чия 
поведінка детермінована певними соціальними позиціями (статусами), які вони 
займають і конкретними соціальними функціями, які вони виконують, 
соціальними нормами й цінностями, прийнятими у даній соціальній системі, а 
також їх різними індивідуальними якостями. 

Соціальні зміни – найбільш суттєві трансформації соціальних систем, 
соціальної стратифікації, соціальних спільнот, соціальних процесів, інститутів, 
організацій, їхніх взаємодій, це перехід соціальних систем, спільнот, інститутів 
і організацій з одного стану в інші. 

Соціальний розвиток – певний вид соціальних змін, що мають 
спрямованість убік поліпшення, ускладнення, удосконалення. 

Структурні соціальні зміни – зміни, що стосуються структур найбільш 
важливих соціальних утворень (зміни в структурі сім’ї, суспільства). 

Процесуальні соціальні зміни – зміни, що зачіпають соціальні процеси 
(зміни в міграційних процесах, у стратифікації суспільства). 

Функціональні соціальні зміни – зміни, що стосуються функцій певних 
соціальних систем, інститутів, організацій (зміни у функціях сім’ї, освіти, армії, 
законодавчої й виконавчої влади). 

Мотиваційні соціальні зміни – зміни у сфері мотивацій індивідуальної й 
колективної діяльності (зміни мотивів одруження, народження дітей, 
отримання вищої освіти, мотивації студентів). 

Еволюційні соціальні зміни – поступові, повільні, плавні, кількісні 
перетворення соціальних об’єктів. 

Революційні соціальні зміни – відносно швидкі, стрибкоподібні, 
корінні, якісні зміни соціального устрою. 

Соціальна революція – це корінний якісний переворот у всій соціально- 
економічній і політичній системі суспільства (часто спираються на насилля та 
участь широких мас). 

Соціальний прогрес – рух суспільства вперед у напрямку 
вдосконалення. Серед критеріїв прогресу виділяються: ускладнення соціальної 
організації суспільства (Г. Спенсер), зміни у системі соціальних зв’язків і типах 
регуляції суспільних відносин (Ф. Теніс), зміни у характері виробництва й 
споживання (У. Ростоу, Д. Белл), ступінь оволодіння суспільством стихійними 
силами природи, що виявляється у збільшенні продуктивності праці, і ступеня 
звільнення людей з-під гніту стихійних сил суспільного розвитку (К. Маркс). 

Соціальний регрес – повернення назад у розвитку соціального об’єкта. 
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Імітаційні соціальні зміни – копіювання існуючих форм соціального 
життя. 

Інноваційні соціальні зміни – створення нових форм соціального життя. 
Соціальний еволюціонізм – наукова парадигма, яка розглядає історію 

людства як безперервний об’єктивний процес розвитку від простих до складних 
соціальних форм. Одним із перших теоретиків соціального еволюціонізму був 
англійський соціолог Герберт Спенсер. Він розглядав еволюцію як загальний 
закон буття; відповідно еволюція може бути неорганічною, органічною і 
соціальною. 

Циклічні теорії соціального розвитку – заперечують можливість 
нескінченного прогресивного розвитку, акцентують увагу на багатолінійності 
та багатонаправленості розвитку суспільства  й  культури  (кінець  ХІХ,  ХХ  ст.  
Н. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі). У рамках цих теорій виділяються 
певні типи культурних і соціальних систем, підкреслюється їхня своєрідність, а 
у деяких випадках висувається ідея замкнутості, локальності культур і 
цивілізацій. 

Теорія індустріального суспільства – описує поступальний розвиток 
суспільства як перехід від відсталого аграрного (традиційного) суспільства, у 
якому панує натуральне господарство й станова ієрархія до передового 
індустріального суспільства (50–60-і рр. ХХ ст., Р. Арон, У. Ростоу). З погляду 
цієї теорії, основні характеристики великої промисловості обумовлюють форму 
поведінки людей не тільки в сфері організації й управління виробництвом, але в 
усіх інших сферах громадського життя. 

Теорія постіндустріального суспільства – у цій теорії виділяють третій 
тип суспільства – постіндустріальне (інформаційне) суспільство, що 
характеризується різко зростаючою роллю знання й інформації. Таким чином, 
суспільство проходить такі стадії: доіндустріальне суспільство, індустріальне 
суспільство та постіндустріальне суспільство (60–70-і рр. ХХ ст., Д. Белл,                  
А. Турен). 

Доіндустріальне (традиційне суспільство) – суспільство з аграрним 
устроєм, з малорухливими соціальними структурами, обмеженою соціальною 
мобільністю і з заснованим на традиції способом соціокультурної регуляції. 
Традиційне суспільство не є демократичним, суттєво обмежує свободу 
пересічної особистості. 

Індустріальне суспільство – тип сучасного суспільства, пов’язаного з 
розвитком капіталізму й промислового виробництва, орієнтованого на масове 
виробництво товарів споживання. Це – суспільство переробної промисловості. 
Умовою переходу від традиційного до індустріального суспільства є науково- 
технічна революція. 

Постіндустріальне суспільство – це стадія історичного розвитку 
людства, яка приходить на зміну індустріальній цивілізації. Постіндустріальне 
суспільство виникає в останню чверть XX ст. У такому суспільстві провідною 
сферою економіки є сфера послуг, функціонує високорозвинута ринкова 
економіка, яка ефективно використовує науково-технічний прогрес, 
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автоматизацію та інформаційно-комп’ютерні технології, ключові позиції 
займають університети як центри наукових знань і науково-технічні 
спеціалісти. Головними теоретиками постіндустріального суспільства були               
Д. Белл, О. Тоффлер, А. Турен. 

Модернізація – це перехід від традиційного до індустріального, або 
капіталістичного суспільства, що здійснюється шляхом комплексних реформ, 
розтягнутих у часі. Суть модернізації пов’язують із поширенням по усьому 
світі цінностей і досягнень індустріального суспільства – раціоналізму, 
ощадливості, урбанізації, індустріалізації. 

Соціальне управління – чинник соціального розвитку, що розглядається 
як упорядкування суспільного життя у всіх його сферах. Соціальне управління 
може розглядатися які імпульс соціального розвитку, як систематичний вплив 
управлінської підсистеми (суб’єкта процесу управління) на соціальний об’єкт 
(підсистему, що управляється). У такому контексті об’єктом виступає 
суспільство у цілому та його окремі сфери (економічна, соціальна, політична 
тощо) з метою забезпечення їх нормального функціонування й розвитку. За 
таких умов, соціальне управління – це управління процесами та явищами 
соціальної сфери суспільного життя та спосіб реалізації соціальної політики.  
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