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ПЕРЕДМОВА
Останні десятиліття ХХ ст. виявили небачені раніше вимоги до соціологічної науки. Головна причина цього — масштабні зміни в суспільному
розвитку на порозі ХХІ ст.: драматичні події в країнах Східної й Центральної Європи, загострення економічних, екологічних, демографічних
й інших глобальних проблем, протиріччя становлення універсального
способу життя, підвищення впливу національно-культурної, соціальнотериторіальної ідентичності, індивідуально-особистісного розвитку, наслідки інформаційної революції, досягнення генної інженерії й біотехнологій, диференціація регіонального розвитку, зміни загальної геополітичної картини світу й інше.
Зміни, що нині відбуваються, пред’являють більш високі вимоги до
здатності сучасної людини адаптуватися до нових реалій суспільного
життя. Практика показує, що властиві людині від народження біопсихологічні передумови освоєння природного й соціального світу є лише
фундаментом становлення й соціалізації особистості. Важливу роль у її
формуванні відіграють виховання й освіта, особливо гуманітарна. Завдяки гуманітарним знанням і досвіду людина не тільки засвоює й зберігає
створені попередниками духовні багатства соціального світу, але й вироб
ляє нові соціально-культурні цінності.
Соціологія серед інших наук про людину й суспільство по праву займає провідне місце. Вона, як і будь-яка наукова дисципліна, має щонайменше дві іпостасі.
Перша її іпостась полягає в тому, що вона презентує свій "всесвіт",
тобто ту сферу, що осягається нею, і під цим кутом зору вивчення соціо
логічної науки означає включення її в різноманітний і складний соціальний світ. У цьому зв’язку соціологію традиційно розглядають як одну з
найбільш загальних наук про суспільство, закономірності його влаштування, функціонування й розвитку. В центрі предметної уваги соціології
є насамперед соціальні групи, соціальні інститути, соціальні відносини
й зв’язки, соціальні явища й процеси, тобто усе те, що утворює складну
й унікальну архітектоніку сучасного суспільства як цілісної соцієтальної
системи. Особливу увагу соціологічна наука приділяє й вивченню людини як соціальної істоти, особистості, від потенціалу, здатностей й активності якої в остаточному підсумку залежить ефективність функціонування й розвитку сучасного суспільства.
Друга іпостась соціології як науки — її методологічний аспект, тобто сукупність методів, принципів, прийомів і процедур пізнання навколишньої соціальної дійсності. Варто підкреслити, що незважаючи на відносну молодість, соціологія вже має досить розвинутий інструментарій
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аналізу суспільного життя, причому її методи постійно розвиваються й
оновляються. Це пояснюється тим, що прагнення до пізнання суспільного життя властиве соціології в значно більшому ступені, ніж іншим суспільним і гуманітарним наукам. Очевидно, це пов’язано з її молодістю,
а можливо, з існуванням об’єктивних факторів, що раніше стримували й
гальмували її поступальний розвиток.
Суттєве значення має і сам розвиток системи соціологічного знання,
яке останнім часом набуло яскраво вираженого багаторівневого та поліпарадигмального характеру. Взагалі цей розвиток, посилений претензіями до соціології з боку практики, позначений тенденціями більш ефективного використання наукових можливостей як загальносоціологічних
теорій, так і соціологічних теорій середнього рівня не тільки у прогнозуванні, а й у пояснені різноманітних соціальних явищ і процесів сучасного
суспільного розвитку.
Подальший розвиток соціологічної науки відбувається за рахунок як
фундаментальних досліджень, що ґрунтуються здебільшого на методо
логічних засадах загальносоціологічних теорій (які вивчають суспільство загалом), так і прикладних емпіричних досліджень, що спираються
переважно на теоретичні засади соціологічних теорій середнього рівня
(які вивчають окремі сфери суспільного життя, а також притаманні їм
процеси і явища). Усе це зумовлює досить велику роль соціологічних
теорій середнього рівня у розбудові системи сучасного соціологічного
знання. Саме завдяки можливостям соціологічних теорій середнього рівня, які більш предметно аналізують і узагальнюють соціальні факти на
рівні окремих сфер суспільного життя, вдається нагромаджувати вивірену й обґрунтовану соціальну інформацію, що позитивно впливає на розвиток загальносоціологічних теорій та дає змогу прогнозувати динаміку
всього суспільного розвитку на більш віддалену перспективу.
Пропонований підручник є однією з перших у нашій країні спроб
подати у концентрованому вигляді актуальні питання загальносоціологічної теорії у поєднанні з розкриттям змісту основних спеціальних та
галузевих соціологічних теорій, які відіграють особливу роль у подальшому розвитку системи сучасного соціологічного знання. Його поява зумовлена потребами в якісній підготовці вітчизняних фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів із спеціальностей "Соціологія", "Соціальна
робота", "Психологія", "Правознавство", "Політологія", "Менеджмент" і
"Економіка".
Зазначимо, що орієнтація на процес підготовки професійних соціологів, соціальних психологів, юристів, політологів, економістів, менеджерів, власне і соціальних працівників й визначила основну проблематику,
форму та логіку подання навчального матеріалу в підручнику. Структурно підручник складається з п’яти частин.

Передмова
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У першій частині висвітлені ключові проблеми теорії та історії соціології: зміст соціології як науки, її об’єкт, предмет і функції, структура
системи соціологічного знання, основні закони і категорії соціології, а
також генеза й еволюція розвитку соціологічного знання.
У другій частині розкрито соціологічне розуміння суспільства як соціальної системи: системний погляд на суспільство конкретизується через пізнання його соціальної структури, сутності процесу соціалізації,
життєдіяльності суспільства як сукупності соціальних дій, взаємодій і
відносин, соціальних конфліктів тощо.
Третя частина присвячена основним спеціальним соціологічним теоріям, які складають відповідну підсистему соціологічного знання, одну з
основних структурних ланок соціологічної науки.
У четвертій частині розглядаються базові галузеві соціологічні теорії,
які формуються на стику соціології з іншими галузями науки та вивчають
форми й механізм дії соціологічних законів і закономірностей у різноманітних сферах суспільного життя людей.
У п’ятій частині подано методологію, принципи організації та технології проведення соціологічних досліджень, які є головним інструментом
отримання соціальної інформації відповідно до специфіки соціальних
об’єктів, що вивчаються соціологічними теоріями середнього рівня.
Водночас тут розкриваються методи збирання соціологічної інформації, методики і процедури соціологічних вимірів; зміст, структура та
вимоги до розробки програми соціологічного дослідження, а також технології соціологічного аналізу даних та способи використання його результатів.
Зазначимо, що соціологічні теорії середнього рівня висвітлено в підручнику в повному обсязі магістерського та аспірантського рівнів під
готовки, що допоможе студентам, слухачам і аспірантам в опануванні
спеціальностей соціолога, психолога, юриста, політолога, менеджера,
економіста та соціального працівника.
Крім того, підручник буде корисний також викладачам, практичним
соціологам, економістам, політологам, психологам, соціальним працівникам, управлінцям-практикам і всім, хто цікавиться сучасною соціологічною проблематикою.
При висвітленні конкретного навчального матеріалу, що міститься у
підручнику, автори широко використовували праці вітчизняних і зарубіж
них дослідників, видані останнім часом.
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