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ПЕРЕДМОВА 

Коли в перебігу навчального процесу настає час повідомити 

студентам ВНЗ України про закономірності, становлення, будову, 

функціонування і розвиток суспільства, соціокультурне та інституційне 

регулювання соціальних відносин та взаємодію соціальних спільнот, то в 

навчальний план багатьох факультетів, окрім, звісно, соціологічних, бо 

там викладають спеціальні соціологічні дисципліни, вводять навчальну 

дисципліну «соціологія». Її виникнення сталося у першій половині XIX 

ст. і спочатку вона прагнула охопити суспільство в цілому, тобто бути 

суспільствознавством. Але протягом подальшого часу, відбулися зміни – 

зберігши загалом об’єкт, предмет звузився, що сприяло, зокрема, 

конкретизації методів соціологічного дослідження. У першу чергу, 

відбувалося відокремлення соціології від соціальної філософії; що 

сприяло становленню відносно автономної соціальної науки, в фокусі 

котрої опинилась людська діяльність та все з цим пов’язане (суб’єкти 

діяльності, норми, наслідки – конфлікти чи солідаризація, соціальні 

структури тощо). Тобто, уточнення предмету соціології означало, не 

тільки те, що він внутрішньо структурувався, а ще й те, що 

структурувалося саме соціологічне знання, бо кожна наука повинна мати 

не тільки історію та теорію, методи та методологію, а ще щось 

специфічне в суспільствознавчому колі наук, тому соціологія містить, 

згідно напрямкам людської діяльності, ще й спеціальні чи галузеві 

складові. 

Згідно з неухильним отриманням нових емпіричних матеріалів 

щодо зазначеного вище, через накопичення знань, отриманих завдяки 

результатам дослідників різних країн (в першу чергу США, де в 1892 р. 

створено перший в світі соціологічний факультет в структурі Чиказького 

університету, та згодом Європи, бо в університеті Бордо в 1895 р. 

створена перша соціологічна кафедра) відбувалася глибока диференціація 

соціології. Так, хоч на сьогодні кількість соціологічних теорій вже не 

перерахувати навіть за допомогою пальців двох рук, вона перманентно та 

неухильно зростає. Це змушує багатьох авторів шукати засоби, щоб їх 

згрупувати у окремі теоретичні блоки, тобто здійснити їх типологізацію. 

Окрім наукового значення, ця типологія має дидактичне значення, бо 

потрібна не стільки для того, щоб впорядкувати історико-соціологічний 

матеріал, скільки для кращого, швидшого засвоєння представниками 

наступного покоління фахівців цього матеріалу. Отже, в навчальному 
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посібнику окреслено підходи до типологізації соціологічних теорій, в 

наслідок чого маємо такі типи: функціоналізм (структурний 

функціоналізм), конфліктуалізм, марксизм, інтеракционізм, теорія обміну, 

розуміюча соціологія, історичний акціоналізм та натуралістична 

соціологія: соціобіологія, соціальний біхевіоризм і, нарешті, 

постмодернізм. 

Для першого отримання цілісної картини розвитку суспільства, як 

мінімум, слід скористатися підходом основоположника соціології 

О.Конта, який пояснював функціонування суспільства згідно двох 

взаємодоповнюючих точок зору у вигляді соціальної статики і соціальної 

динаміки. Перша вказує на досягнення сталості соціальних структур 

(спрямована на соціальний порядок), а друга – на генезис соціальних 

змін, перехід від одних соціальних систем до інших (цей перехід часто 

називають історичним процесом, але існують ще інші назви).  

При розгляді соціальної статики (соціального порядку) соціальні 

явища розглянуто в конкретних межах простору й часу, а оскільки вони 

впливають одне на одного, то їх розглянуто, вказуючи або на їх взаємодію 

чи на їх функціональний зв’язок. До відповідної теми входять питання 

щодо соціальної структури, соціальних статусів та ролей. При розгляді 

соціальної динаміки увага звернута на те, як одні суспільні явища 

визначають появу та напрямок руху інших, розвиток соціальних змін, 

перехід від одних соціальних систем до інших. Тобто суспільство 

вивчають, згадуючи як соціальні процеси, так і соціальний розвиток. До 

соціального процесу відносимо, наприклад: міграцію, соціалізацію, 

соціальну мобільність. Центральною темою в розгляді соціального 

розвитку стають джерела і механізми суспільних змін і розвитку, що 

пов’язані з конкретними темпоральними обставинами. 

Такий підхід дає чіткішу уяву про розвиток суспільства, бо його в 

соціології докладніше розглянуто через низку спеціальних або галузевих 

соціологічних теорій, використовуючи прикладну соціологію, бо остання 

і застосовує методи конкретно-соціологічних досліджень для отриманих 

первинних даних, на ґрунті котрих здійснюють систематизацію наукових 

результатів. Для самоперевірки студентів наявні запитання, списки 

основної та рекомендованої літератури, словник, предметний покажчик 

та тести. 




