
32 ÐÎÇÄ²Ë 2.

òàê ³ ç ð³çíèìè ïîãðàíè÷íèìè ñóñï³ëüñòâîçíàâ÷èìè ³ ëþäèíîçíàâ÷èìè
äèñöèïë³íàìè).

Ñïðîáóºìî îêðåñëèòè äåÿê³ ³ç íàéá³ëüø âïëèâîâèõ ñó÷àñíèõ ñîö³îëîã³÷íèõ
øê³ë ³ íàïðÿì³â.

Ó ÕÕ ст. найбільø плідно соціологія розвивалась у ÑØÀ. Ïричому якùо в
ªвропі вона йøла вперед завдяки ініціативі й ентузіазму  окремих вчених, то
дослідження американців, починаючи з перøого президента Àмерикансько¿
соціологічно¿ асоціаці¿ Ë.Âîðäà, були добре організовані, фінансовані і стали
складовою частиною університетсько¿ освіти.

Ñеред теоретичних розробок в американській соціологі¿ значне посилення
набрала система Ô.Òåéëîðà (1856-1915 рр.). Ðетельно проаналізувавøи
виробництво, Òейлор дійøов висновку, ùо воно дуже часто º недостатньо
ефективним. Ðобітники виявляють пасивність, ліноùі, �ïðàöþþòü ç ïðîõîëîäîþ�.
Ùоб виправити становиùе, дослідник вперøе розробив систему науково¿
організаці¿ праці (ÍОÏ) і раціонального управління виробництва (менеджмента).

Âедучим напрямом в американській психологі¿ кінця XIX -початку ÕÕ ст. став
біхевіоризм (від англ. behaviour - поведінка) буквально  �íàóêà ïðî ïîâåä³íêó�.
Ðодоначальники біхевіоризму Å.Òîðíäàéê (1874-1949 рр.) іÄæ. Óîòñîí (1878-1958
рр.) та ¿х послідовники вважали, ùо поведінка людини будуºться за схемою
�стимул� - реакція. Çмінюючи стимули, можна задавати певні реакці¿ і управляти
поведінкою людей, підтримуючи гармонію в суспільстві. Íедооцінка
біхевіористами фактора свідомості людини і впливуна не¿ суспільства, оточуючих
людей �ï³ä³ðâàëè� популярність біхевіоризму, хоча в 1930 р. він  трансформувався
в íåîá³õåâ³îðèçì (нео - від гр. neos - новий). Òакі переваги біхевіоризму, як
"íàóêîâ³ñòü, " ñòðîã³ñòü, "òî÷í³ñòü äîñë³äæåíü, "øèðîêà îïîðà íà
ìàòåìàòèêó ³ ñòàòèñòèêó, "íîâ³ ìåòîäèêè åêñïåðèìåíò³â тоùо - все це
дозволило соціологам і психологам використати його для розв`язання багатьох
практичних завдань.
Одніºю з помітних у соціологі¿ ÕÕ ст. º àíàë³òè÷íà øêîëà (або åìï³ðè÷íà

ñîö³îëîã³ÿ). Âона виникла в межах західно¿ соціологі¿ , сформувала в своºму руслі
дві основні течі¿ � àêàäåì³÷íó і ïðèêëàäíó.

!Çавдання перøо¿ вбачаºться у створенні систем наукового знання про окремі
галузі і явиùа суспільного життя (наприклад, ñîö³îëîã³ÿ ïðàö³, ñîö³îëîã³ÿ ì³ñòà,
îö³îëîã³ÿ çàñîá³â ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ і т. д.), які використовуються в якості
методологічно¿ основи конкретних соціологічних досліджень.

!Çавдання друго¿ � організація цих, націлених на розв�язання чітковизначених
практичних завдань і безпосередньо пов�язаних з виконанням функцій соціально¿
інженері¿, досліджень.

²сторичні кореніаналітично¿ øколи знаходимо у ранніх емпіричних дослідженнях
XIX ст. соціального і моральногоздоров�я (Å. ×àäó³ê, Ë. Â³ëëåðíå, Ð.Â³ðõîâ, Äæ.Êåé-
Øàòòëóîð, À. Ãåðð³, À. Âàãíåð òà ³í.). Ç 1920 по 1950 рік емпіричні дослідження
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æîäíå ïðîòèñòàâëåííÿ «íàóê ïðî ïðèðîäó», «íàóê ïðî êóëüòóðó» íå ìîæå
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òîáòî ñóá�ºêòèâíå âòðó÷àííÿ â íàóêó ç ïîçèö³é ìîðàëüíèõ òà ³íøèõ íàóê, º
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#  îñê³ëüêè ñîö³îëîã³ÿ õî÷å áóòè äîñë³äíèöüêîþ ³ òî÷íîþ íàóêîþ, âîíà ïîâèííà

ïîçáóòèñÿ óñÿêîãî «ô³ëîñîôñòâóâàííÿ», óìîãëÿäíî¿, íåäîâåäåíîþ íàóêîþ
ïîáóäîâè;

# ðîçðèâ ç ô³ëîñîôñòâóâàííÿì îçíà÷àº ³ ðîçðèâ ç ³äåºþ ìîí³çìó, òîáòî çâåäåííÿ
áóäü-ÿêîãî ÿâèùà äî îäíîãî ÿêîãî-íåáóäü íà÷àëà.

Ñоціологія � це наука, яка вивчаº поведінку людей, ùо живуть у середовиùі
собі подібних.

Ï.Ñîðîê³í
Ï. Ñорокінрозрізняв соціологіюòåîðåòè÷íó і ïðèêëàäíó.  Íа йогодумку, об�ºктами

вивчення соціологі¿ º перø за все соціальна поведінка і діяльність людей, соціальні
групи і структура суспільства в цілому,  а також соціальні процеси, які в ньому
відбуваються. Âін розробив теорію цінностей і культурно¿ динаміки.

2.2. Îñíîâí³ åòàïè ³ íàïðÿìè àìåðèêàíñüêî¿ ³
çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ñîö³îëîã³¿ ÕÕ ñò.

ßêùî ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. äîì³íóþ÷èì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ ñîö³îëîã³â ó
áàãàòüîõ êðà¿íàõ áóëè ïðèêëàäí³ ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ, òî ó 60-80-õ  ðîêàõ
â Çàõ³äí³é ªâðîï³ ³ ïî÷àñòè â ÑØÀ âñå á³ëüøå ñîö³îëîã³â ñòàëî ö³êàâèòèñÿ
ðîçðîáêîþ ïðîáëåì ñàìî¿ ñîö³îëîã³÷íî¿ òåîð³¿, ïîâ�ÿçàíèõ ç ïðîöåñîì ³íòåãðàö³¿
ð³çíèõ íàïðÿì³â ó ñîö³îëîã³¿, ÿê³ ð³çíèëèñü îäèí â³ä îäíîãî ñïåöèô³÷íèì ï³äõîäîì
äî àíàë³çó îá�ºêòà ³ ïðåäìåòà ñîö³îëîã³¿, äî ðîçóì³ííÿ ìåòîäó ñîö³îëîã³¿ ÿê
íàóêè.

Ó øèðîêîìó çíà÷åíí³ ï³ä !øêîëîþ â ñîö³îëîã³¿ ðîçóì³þòü ãðóïó ñîö³îëîã³â,
ÿêà ïðàöþº â ìåæàõ âèðîáëåíî¿ íåþ ñàìîþ äîñë³äíèöüêèõ òðàäèö³é. Ó á³ëüø
âóæ÷îìó çíà÷åíí³ øêîëà â ñîö³îëîã³¿ � öå äîñë³äíèöüêà ãðóïà ³ç  òðàäèö³ÿìè ³
â³äïîâ³äíîþ ³íñòèòóö³éíîþ ôîðìîþ.

!Íàïðÿìè îá�ºäíóþòü ñîö³îëîã³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ðîçðîáêîþ ³äåíòè÷íî¿
ïðîáëåìàòèêè, àáî ìàþòü ñï³ëüíó ñâ³òîãëÿäíó ñïðÿìîâàí³ñòü.  Äî íèõ ìîæíà
â³äíåñòè, íàïðèêëàä, ôóíêö³îíàë³çì, ïîçèòèâ³çì, ñèìâîë³÷íèé ³íòåðàêö³îí³çì,
ñòðóêòóðàë³çì, åòíîìåòîäîëîã³þ òà ³í. Âñ³ âîíè âèñòóïàþòü ÿê ïàðàäèãìàëüí³
àëüòåðíàòèâè, ³ âîäíî÷àñ, º ïðîäóêòîì îïåðàòèâíî¿ âçàºìîä³¿ (ÿê ì³æ ñîáîþ,
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Людина – істота суспільна (Аристотель). Вона здійснює свою життєдіяльність в
суспільстві, в колі собі подібних. Правильне розуміння законів функціонування і розвитку
як суспільства в цілому, так і складових його компонентів досить важливо і для окремих
людей, і для їх різних спільнот, і для всього людства. Соціологія покликана допомагати
людям сформувати уявлення про процеси суспільного життя і виробити відповідні їм
стилі і види поведінки у всіх сферах суспільної життєдіяльності.

Вивчення соціології у вищих закладах освіти I-IV рівнів акредитації повинно
сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння специфіки і особливостей предмету
соціології, реалізувати такі завдання:

дати майбутнім спеціалістам цілісне уявлення про суспільство;
озброїти їх знанням основних соціальних систем та інститутів, спільнот

людей, процесу соціалізації і його впливу на самооцінку і поведінку особистості,
законів функціонування і розвитку суспільства;

виробити у майбутніх спеціалістів такий підхід до соціальної реальності, в
основі якого лежить наукове знання, а не лише “здоровий глузд”;

навчити їх розуміти, інтерпретувати і використовувати в професійній
діяльності і в повсякденному житті основні теоретичні і практичні положення
соціології, дані конкретно-соціологічних досліджень;

формувати загальну і соціологічну культуру, соціологічне мислення майбутніх
спеціалістів, розвивати у них потребу в здобутті наукових знань про явища
суспільного життя, несприйняття вульгарних пояснень поведінки людей та їх
спільнот.
Підручник  підготовлено відповідно до Державних освітніх стандартів. Кожна тема

починається з преамбули, де зазначено актуальність теми і місце її в лекційному курсі,
якою має бути логіка викладу і вивчення  матеріалу.

Особливістю підручника є й те, що в ньому поєднується певна оригінальність авторських
поглядів з аналізом основних проблем, що цікавлять сьогодні людей. У ньому не має
надмірно складних понять, цитувань. Акцентовано увагу  на глобалізації і модернізації
суспільного життя, на прискоренні процесів інтеграції.

Автори підручника використали матеріали найновіших досліджень зарубіжних і
вітчизняних соціологів, а також свої публікації попередніх років  “Соціологія: Курс лекцій”
(К.,1997), “Соціологія”(Львів, 2002), “Хто є хто  в західній та вітчизняній соціології”
(Львів, 1999), “Соціологія: терміни, поняття, персоналії ” (К., Львів, 2002) та ін.

З метою концентрації уваги студента в піручнику вживаються умовні позначення
, ,♦, , , , +, ,  та ін., широко застосовується  виділення основних соціологічних

понять і теоретичних положень курсивом,  що значно поліпшує зорове сприйняття тексту.
В кінці кожної теми подано резюме, запитання для роздумів, самоперевірки та
повторення.
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