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ЛЕКЦІЯ 2 (2год), ЗМ1,Т2 

Тема: Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та 

соціальна стратифікація.      
Мета: навчити студентів оперувати поняттями з категорії теорії 

соціальної структури, орієнтуватися в соціологічних процесах, виробляти власне 

ставлення до проблем суспільства, навчити оцінювати причини негативних явищ 

у суспільстві; 

 розвивати уміння творчо використовувати набуті знання; 

виховувати повагу до суспільства нашої держави. 

Тип заняття: застосування вмінь та навичок. 

Міжпредметні зв’язки: філософія, психологія, світова історія. 
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3.Лукашевич М.Й. "Соціологія". Підручник. Київ 2006. 

4.Соціологія: навч.посіб. /за ред. В.І. Докаша – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-

т, 2012 р. 

 

План. 

 

1. Поняття  «суспільство» та його сутнісні риси. 

2. Типологізація суспільств. 

3. Характерні особливості постіндустріального суспільства.  

4. Поняття соціальної структури суспільства та її складові елементи.  

5. Соціальна стратифікація. 

6. Соціальні організації: структура та види 

 

Тематика рефератів: 

 

1.Основні напрямки розвитку західної соціологи. 

2.Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні. 

3.Громадське суспільство та шляхи його формування. 

4.Проблема співвідношення суспільства і держави та шляхи її розв'язання. 

5.Основні тенденції соціальної диференціації українського суспільства. 

6.Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. 

7.Соціологічні трактування соціальної взаємодії. 

8.Теорії постіндустріального суспільства. 

9.Соціальні та громадські рухи в Україні. 

Розповідь викладача 

1. Поняття  «суспільство» та його сутнісні риси. 

Соціологічна думка від свого зародження постійно намагалася пізнати, 

сутність та найхарактерніші особливості суспільства як соціального феномену. 

Так, античні філософи, зокрема Арістотель, Платон, ототожнювали суспільство з 
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державою. У середньовіччі поширеною була думка про те, що суспільство 

виникло внаслідок домовленості людини з Богом; у нові часи побутувала ідея 

суспільного договору між людьми, внаслідок якого постало суспільство. 

Суспільство — сукупність усіх засобів взаємодії та форм об'єднання 

людей, що склалися історично, мають спільну територію, загальні культурні 

цінності та соціальні норми, характеризуються соціокультурною ідентичністю 

її членів. 

До найхарактерніших сутнісних рис суспільства належать: 

- спільність території проживання людей, що взаємодіють між собою; 

- цілісність і сталість (єдине ціле); 

- здатність підтримувати та відтворювати високу інтенсивність внутрішніх 

зв'язків; 

- певний рівень розвитку культури, система норм і цінностей, покладених в 

основу соціальних зв'язків між людьми; 

- автономність та самодостатність, самовідтворення, саморегулювання, 

саморозвиток. 

Із соціологічної точки зору американський соціолог Едуард-Альберт Шілз 

суспільством вважав об'єднання, що відповідає таким критеріям: 

- існування його як елемента більшої системи; 

- дентифікація з певною територією; 

- наявність власної назви та історії; 

- укладення шлюбів між представниками даного об'єднання (суспільства); 

- поповнення за рахунок дітей, які визнані представниками цього 

суспільства; 

- існування його у тривалішому часі, ніж середня тривалість життя окремого 

індивіда; 

- єдність загальної системи цінностей (традицій, звичаїв, норм, законів, 

правил тощо). 

Такі критерії дають змогу трактувати суспільство як соціальну систему: а 

Соціальна система це цілісне утворення, основним елементом якого є люди, їх 

зв'язки, взаємодії та взаємовідносини, соціальні інститути та організації, 

соціальні групи та спільноти, норми і цінності. Кожен з елементів соціальної 

системи перебуває у взаємозв'язках з іншими, займає специфічне місце та відіграє 

певну роль у ній. А завдання соціології полягає у з'ясуванні структури 

суспільства, науковій характеристиці його елементів, їх взаємодії і взаємозв'язку. 

2. Типологізація суспільств. 

Проблема типологізації суспільств передбачає, з одного боку, 

відокремлення понять «суспільство», «природа», «держава», «країна», з іншого — 

з'ясування співвідношення між ними. Людина і суспільство є частиною природи, 

але помилково було б ототожнювати їх з природою. Розуміння природи у 

вузькому сенсі (частина реального світу, природно-географічне середовище) 

передбачає визнання того, що людина є не стільки біолоічним, скільки соціальним 

творінням, а буття суспільства — це своєрідне соціальне буття, котре не можна 

зводити до тільки біологічного існування. 

Розмежування цих понять дає змогу правильно зрозуміти двоєдину — 

природно-соціальну — основу людини та суспільства, не допустити як 
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ігнорування природних засад у людині та суспільстві, так і заперечення 

вирішальної ролі соціального у цій єдності. 

Розмежовуючи категорії «суспільство», «держава», «країна», слід виходити 

з того, що «країна» — поняття, яке є переважно географічною характеристикою 

частини нашої планети, а «держава» — категорія, що відображає політичний стан 

цієї частини. Співвідношення між даними категоріями визначає типологізацію 

суспільств. 

Типологізація суспільств — це класифікація суспільств на основі 

визначення найважливіших і найсуттєвіших ознак, типових рис, які відрізняють 

одні суспільства від інших. 

Залежно від критеріїв соціологи по-різному визначали типи суспільств. 

Наприклад, беручи за головну ознаку писемність, їх поділяли на писемні та 

дописемні. Німецький соціолог Фердинанд Тьонніс (1855— 1936) з огляду на 

наявність і стан промислового виробництва, класифікував їх на традиційне 

(допромислове) та промислове. 

Типи суспільств за головним способом здобуття засобів до існування: 

Суспільство мисливців і збирачів. Структура його надто проста, а соціальне 

життя організоване на основі родинних зв'язків, усім править вождь. 

Садівничі суспільства. Воно теж ще не знає, що таке  додатковий   продукт, 

основою його соціальної структури є родинні зв'язки. Але їх система помітно 

розвинутіша, складніша. 

Аграрне суспільство. На цьому етапі вже з'являється додатковий продукт, 

розвиваються торгівля, ремесла, зароджується держава. Система родинних 

зв'язків перестає бути основою соціальної структури суспільства. 

Промислові суспільства. Виникають наприкінці XVIII ст. з появою 

промислового виробництва, використанням у виробничих цілях наукових знань, 

значного додаткового продукту, розвитку системи державного управління. 

Індустріальне суспільство. 

Постіндустріальне суспільство. 

Беручи за основу ціннісні критерії, соціолог Д. Рісман виділяє такі типи 

суспільства: 

Традиційне суспільство. У ньому індивіди керуються традиційними 

цінностями. Ця особливість властива насамперед аграрному суспільству, в якому 

професія переходить від батька до сина. Людина, будучи обмеженою у виборі, 

змушена діяти згідно з традиціями. Саме такі особливості характеризують 

доіндустріальне суспільство. 

Суспільство, кероване зсередини. У такому суспільстві поведінку 

індивідів визначають особисті цінності, що активізує індивідуальність, посилює 

вибір, самостійність рішень, власну точку зору. В ньому відсутні чіткі моральні 

норми, людина повинна шукати опору в собі. Це індустріальне суспільство. 

Суспільство, кероване ззовні. Індивід у такому суспільстві спрямовує та 

оцінює свою діяльність, орієнтуючись на оцінки колег, друзів, сусідів, громадську 

думку. Воно сприяє розвитку тертіальних (лат. tertius — третій) промислів — 

маркетингу, послуг. З'являються нові професії, групи робітників, формуються 

нові громадські організації. Для досягнення успіху індивід повинен враховувати 

зовнішні обставини, пристосовуватися до них. Це постіндустріальне суспільство. 
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Розвиненість управління і ступінь соціального розшарування 

розмежовують суспільства на просте і складне. 

Просте суспільство. У такому суспільстві не існує бідних і багатих, 

керівників і підлеглих. Основні його характеристики: соціальна, економічна, 

політична рівність, низький рівень розподілу праці та розвитку техніки, невеликі 

територіальні розміри, незначна чисельність, пріоритет кровних зв'язків. 

Складне суспільство. Сформувалося з виникненням та нагромадженням 

додаткового продукту, розвитком позааграрних виробництв, зосередженням 

людей у  містах, розвитком  торгівлі, передусім зовнішньої. Класове 

розшарування в ньому зумовило перехід від звичаєвого права до юридичних 

законів. З виникненням писемності стали окреслюватися контури елітарної 

культури. Еволюція такого суспільства, утвердження держави уможливили 

реалізацію масштабних суспільних проектів (розвиток засобів комунікації тощо). 

За політичними режимами суспільства поділяють на демократичне, 

авторитарне, тоталітарне; за панівною релігією — на християнську і 

мусульманську. Марксизм за способом виробництва, виробничих відносин і 

класової структури виділив первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, 

капіталістичну, комуністичну суспільно-економічні формації 

3. Характерні особливості постіндустріального суспільства.  

Для визначення сучасного суспільства американський соціолог Деніел Белл 

(нар. у 1919 р.) запровадив термін «постіндустріальне суспільство». 

Постіндустріальне суспільство — стадія суспільного розвитку, що приходить на 

зміну державно-монополістичному капіталізму, індустріальному суспільству. 

Таке суспільство перебуває на стадії тертіальних промислів, у сфері послуг якого 

зайнято не менше 50 відсотків працюючого населення. Воно виробляє як аграрні, 

так і промислові товари, набагато перевищуючи власні потреби. Крім 

надвиробництва, йому властиві ускладнення соціальних зв'язків, максимальний 

розвиток маркетингу, спрямованість у майбутнє, динамічна міжособистісна 

комунікація, велика роль наукових досліджень, освіти, престиж освіченості. 

Серед інших характеристик сучасного суспільства: 

 рольовий характер взаємодії (очікування та поведінка людей 

зумовлюються їх суспільним статусом і соціальними функціями); 

 поглиблений розподіл праці; 

 формальна система регулювання відносин (на основі писемного 

права, законів, положень, договорів); 

 складна система соціального управління (відокремлення 

інституту управління, соціальних органів управління та самоврядування); 

 секуляризація (набуття світських ознак) релігії; 

 виокремлення різноманітних соціальних інститутів. 

У постіндустріальний період відбуваються зміни в усіх системах та 

підсистемах суспільства. Якщо раніше земля, праця, капітал були ключовими 

елементами виробництва, то в постіндустріальну епоху в багатьох галузях 

виробництва головною складовою стає інформація. У політичній сфері згасає 

роль національної держави, відбувається децентралізація політичної влади, яка 

частіше делегується згори донизу. Політика перестає бути сферою класового 

конфлікту, політична боротьба розгортається не за контроль над власністю, а за 
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вплив на державу. У соціальному житті відбувається перехід від ієрархії (поділу 

на нижчі та вищі чини) до сіткової організації. Власність перестає бути головним 

критерієм соціальної диференціації. Класову структуру поступово змінює 

статусна ієрархія, яка формується на підставі освіти, рівня культури та ціннісних 

орієнтацій. Суть соціального конфлікту пролягає не по лінії володіння чи 

неволодіння власністю, а по лінії володіння знаннями та контролю над 

інформацією. 

Постіндустріальне суспільство характеризується виникненням нових 

систем: телекомунікаційних технологій та освіти. Телекомунікації визначають 

комунікаційну та інформаційну спроможності суспільства в цілому, створюють 

кожній людині можливість безпосереднього спілкування з іншими суб'єктами 

суспільства, без посередництва жодних груп, ідеологій, підвищують роль кожної 

людини як особистості. Освіта теж трансформується з інституту в самостійну 

систему, яка визначально впливає на сферу праці та економіки, є стратегічним 

ресурсом державних політичних структур, пріоритетним статусом і 

групоутворювальним чинником. 

У зв'язку з тим, що технічною базою сучасного суспільства є інформація, 

його ще називають інформаційним суспільством, в якому інтелектуальні 

технології, інформація, обробка знань посідають дедалі важливіші місця. 

4. Поняття соціальної структури суспільства та її складові елементи.  

Суспільство є складною соціальною системою, структурно організованою 

цілісністю, яку утворюють різні елементи, компоненти, підрозділи. У свою чергу 

вони теж мають певний рівень організованості й упорядкованості власної 

структури. Це дає підстави стверджувати, що соціальна структура суспільства є 

комплексним, багатомірним утворенням. 

Соціальна структура суспільства — ієрархічно упорядкована сукупність 

індивідів, соціальних груп, спільнот, організацій, інститутів, об'єднаних 

стійкими зв'язками і відносинами. 

Іншими словами, це внутрішній устрій суспільства, який складається з 

відповідно розташованих, упорядкованих елементів, що взаємодіють між собою. 

Поняття «соціальна структура» Охоплює системно-організаційний і 

стратифікаційний аспекти. 

Згідно із системно-організаційним аспектом головний зміст соціальної 

структури створюють соціальні інститути, насамперед економіка, політика 

(держава), наука, освіта, сім'я, зберігаючи і підтримуючи існуючі в суспільстві 

відносини і зв'язки. Ці інститути нормативно регулюють, контролюють і 

спрямовують поведінку людей у життєво важливих сферах, а також визначають 

стійкі, регулярно відтворювані їх рольові позиції (статуси) у різних типах 

соціальних організацій. Соціальний статус є первинним елементом соціальної 

структури суспільства, що розкриває місце особистості в соціальній структурі 

суспільства. Він зумовлений професією, віком, освітою, матеріальними статками 

тощо. Наприклад, структура сім'ї утворюється взаємозалежною мережею позицій: 

чоловік, дружина, діти; у системі освіти — учитель, учень; в економіці — 

підприємець, робітник і т. д. Соціальні позиції (статуси) та зв'язки між ними 

визначають характер соціальних відносин. На основі близькості соціальних 

статусів, що встановлюють потенційну можливість участі індивідів у відповідних 
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видах діяльності, формуються складніші стрктурні елементи суспільства — 

соціальні групи. 

Соціальна група — відносно стійка, історично сформована сукупність 

людей, об'єднаних на основі загальних соціально значущих ознак. 

Це поняття є родовим щодо понять «клас», «соціальна верства», «колектив», 

«нація», «етнічна, територіальна, релігійна та інші спільноти», оскільки фіксує 

соціальні відмінності між окремими сукупностями людей у процесі розподілу 

праці та їх результатів.У кожному суспільстві існує певна кількість соціальних 

груп, утворення яких зумовлено: 

 спільною діяльністю (наприклад, професійні групи, зайняті у 

сфері політичної, економічної та духовної діяльності); 

 спільним просторово-часовим існуванням (середовищем, 

територією, комунікацією); 

 груповими установками та орієнтаціями. 

У соціальні групи люди об'єднуються на підставі спільних соціальних 

інтересів, які зумовлюють їх дії. Формуються вони з представників різних груп 

залежно від їх становища та ролі в суспільному житті. Оскільки інтереси, 

скажімо, у робітника і підприємця різняться між собою, то вони реально 

становлять різні соціальні групи. Але соціальні інтереси груп, формуючись на 

основі індивідуальних інтересів їх учасників, не замикаються у власних 

егоїстичних рамках. У процесі соціальної взаємодії індивідів виробляються 

інтереси груп як цілісності, які є втіленням інтегрованих, спільних інтересів 

індивідів, що належать до цих груп. Соціальний інтерес групи завжди 

спрямований на збереження або зміну її становища в суспільстві. 

У соціальній структурі суспільства взаємодіють різні за чисельністю 

соціальні групи. Традиційно їх поділяють на малі та великі. 

Мала соціальна група — нечисленна за складом соціальна група, учасники 

якої об'єднані спільною діяльністю і перебувають у безпосередньому стійкому 

особистому спілкуванні, що є основою для виникнення як емоційних стосунків, 

так і особливих групових цінностей і норм поведінки. 

Родовою ознакою малої групи є наявність безпосередньо тривалих 

особистих контактів (спілкування, взаємодія), властивих, наприклад, сім'ї, 

виробничій бригаді, шкільному класові, колективу космічної, арктичної 

станцій, спортивній команді, релігійній секті, групі друзів тощо. Мінімальний 

розмір малих груп — дві особи, максимальний — кілька десятків. ( до 80 осіб) 

Велика соціальна група — численна за складом група людей, об'єднаних 

для спільної діяльності, але взаємодія між якими формальніша. До них можна 

віднести професійні, демографічні, національні спільноти, соціальні класи. 

5. Соціальна стратифікація. 

Соціальна стратифікація (лат. — шар) — поділ суспільства на 

вертикально розташовані соціальні групи і верстви (страти), які мають різний 

престиж, власність, владу, освіту тощо. 

Соціальна стратифікація означає як сам процес, що безперервно триває в 

суспільстві, так і його результат. Вона засвідчує не просто різне становище в 

суспільстві індивідів, родин чи цілих країн, а саме їх нерівне становище. Вона є не 

лише методом виявлення верств конкретного суспільства, а й портретом цього 
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суспільства. Простратифікувавши населення країни, можна виділити страти 

(верстви), з яких воно складається. Тому стратифікація — риса будь-якого 

суспільства. Англійський соціолог Е. Гідденс розрізняє чотири основні історичні 

типи стратифікованого суспільства: рабство, касти, стани і класи. 

Рабство. Воно було граничною формою нерівності, за якої одні люди 

володіли іншими. Щоправда, і рабство було неоднорідним залежно від  періоду чи 

культури: в одному випадку раб перебував поза законом (класична форма 

рабства), в іншому — йому відводилася роль слуги чи солдата. 

Касти. У різних регіонах поділ на касти має різні форми. Особливо 

характерний він для Індії. Як правило, межі між кастами дуже різкі, що практично 

виключає будь-яку соціальну мобільність.  Каста пов'язана з індуїзмом і з ученням 

про «переселення душі». Сподівання на те, що в «наступному» житті його каста 

підвищиться, спонукає індивіда суворо дотримуватися певних суспільних норм. 

Стани. Властиві вони європейському феодалізмові. До найвищого стану 

належали аристократи і вельможі. До нижчого — духівництво, наділене значними 

привілеями. До третього стану — вільні селяни, чиновники недворянського 

походження, купці й ремісники. Межі між станами не були такими різкими, як 

закастової системи, а соціальне переміщення було можливим, хоча й складним. 

Класи.  Цей тип стратифікованого суспільства є головним об'єктом 

соціології марксизму. її основоположник К. Маркс вважав класову структуру 

суспільства основою розвитку і змін, а виникнення класів пояснював 

економічними чинниками  — суспільним поділом праці, формуванням  відносин 

приватної власності. В. Ленін застосовував багатофакторний аналіз 

класоутворюючих ознак: місце в системі суспільного  виробництва, відношення  

до власності  на засоби   виробництва  роль у суспільній організації праці, розміри 

доходів та ін. 

Класи не детерміновані віросповіданням або законом; належність до класу 

не є спадковою. Це — відкритіший тип стратифікації, ніж інші, а класові межі не 

настільки суворі. Тому соціальне переміщення за класовою ознакою — звичайне 

явище, оскільки належність до класу пов'язана з професією, матеріальним рівнем, 

майновим цензом індивіда, його прилученням-неприлученням до ключових 

контролюючих позицій у суспільстві тощо. 

Клас — угруповання людей на основі нерівного становища щодо основних 

соціальних ресурсів, які визначають їхні життєві шанси, соціальні претензії та 

соціальні можливості спільно діяти. 

У західному індустріальному суспільстві розрізняють, як правило, три 

класи. 

Вищий клас. До нього зараховують роботодавців, керівників, топ-

менеджерів, усіх, хто володіє виробничими потужностями чи контролює їх, має 

високий майновий ценз (багатство). 

Середній клас. Цей феномен сформувався в індустріальному суспільстві, 

розвинувся в постіндустріальному. Його ідентифікують за різними критеріями, в 

яких домінують такі сутнісні ознаки: 

1. Сукупність соціальних груп, що займають проміжну позицію між 

верхами і низами суспільства, виконуючи внаслідок цього функцію соціального 

медіатора (посередника). 
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2. Порівняно високо забезпечена частина суспільства, що володіє власністю, 

економічною незалежністю, свободою вибору сфери діяльності. Висока якість 

життя, впевненість у майбутньому зумовлюють його зацікавленість у збереженні 

соціального порядку, внаслідок чого він є соціальним стабілізатором суспільства. 

3.Елемент соціальної структури, що зосереджує у своїх рядах 

кваліфікованіші, найдіяльніші кадри суспільства. Професійний склад його 

охоплює наукових і інженерно-технічних працівників, управлінський, 

адміністративний персонал, що не обіймає високих посад, інтелектуалів, які 

працюють за наймом, працівників сфери обслуговування, дрібних власників, 

фермерів, робітників високої кваліфікації. Середні верстви сучасного західного 

суспільства становлять приблизно 80 відсотків. Завдяки переліченим якостям та 

високому соціальному престижеві середній клас виконує функцію агента 

технологічного і соціально-економічного прогресу. 

4.Більшість населення висококорозвинутих західних країн, що є основним 

носієм суспільних інтересів, національної культури, тобто властивих відповідним 

суспільствам цінностей, норм. Поширюючи зразки власної культури на вищі і 

нижчі верстви, середній клас виступає культурним інтегратором суспільства. 

Нижчий клас. До нього належать малокваліфіковані робітники, особи без 

професійної кваліфікації (так звані «сині комірці»).  

 6. Соціальні організації, їх риси та види. 

Соціальна організація — соціальна група, орієнтована на досягнення 

взаємопов'язаних специфічних цілей і формування високоформалізованих 

структур. 

Риси соціальної організації: 

1. Соціальна організація утворена усвідомлено і цілеспрямовано для 

досягнення конкретних цілей своєї діяльності. Вона є певним засобом 

(інструментом) вирішення завдань. Переслідувана організацією мета не 

обов'язково збігається з цілями людей, що беруть участь у її діяльності. 

Тому організація створює різні системи стимулювання, за допомогою яких 

залучає індивідів до діяльності для досягнення загальної мети. 

2. Соціальна організація має чіткий загальнообов'язковий порядок, 

система її статусів і ролей — ієрархічну структуру. їй  властивий   високий   

ступінь формалізації відносин. Відповідно правила, регламенти, розпорядок 

охоплюють усю сферу поведінки її учасників, соціальні ролі яких — чітко 

визначені, а відносини передбачають владу і підпорядкування 

(субординацію). 

3. Для підтримування стабільності відносин, координації дій кожна 

організація повинна мати координуючий орган або систему управління. 

Функції її різноманітні, а оптимальний їх набір залежить від цілей 

організації, зовнішнього середовища. 

Основний критерій структурування соціальних організацій — ступінь 

формалізації існуючих у них відносин. З урахуванням його розрізняють 

формальні й неформальні організації. 

Формальні організації. Будують соціальні відносини на підставі 

регламентації зв'язків, статусів, норм. Ними є, наприклад, промислове 

підприємство, фірма, університет, муніципальна структура (мерія). В основі 
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формальної організації лежить розподіл праці, її спеціалізація за 

функціональною ознакою.  

Неформальні організації. Ґрунтується на товариських взаєминах та 

особистому виборі зв'язків учасників і характеризується соціальною 

самостійністю. Ними є любительські групи, відносини лідерства, симпатій 

тощо. 

Види організацій. 

 організації з виробництва товарів і послуг (промислові, 

сільськогосподарські, сервісні підприємства і фірми, фінансові 

установи, банки); 

 організації в галузі освіти (дошкільні, шкільні, вищі 

навчальні заклади, заклади додаткової освіти);  

 організації в галузі медичного обслуговування, охорони 

здоров'я, відпочинку, фізичної культури і спорту (лікарні, санаторії, 

туристичні бази, стадіони); 

 науково-дослідні організації. 

Письмове (усне) експрес-опитування: 

Варіант 1. 

Соціальна мобільність та її види. 

Варіант 2 

Соціальні інститути та їх види. 

Варіант 3. 

Теорія соціального обміну. 
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