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 Видання автори присвячують  
25-річчю кафедри галузевої соціології  

Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка,  

де кожен із авторів видання у свій час  
працював на посаді професора 

  

Передмова 

Навчальний посібник, який ти тримаєш у руках, шановний чита-
чу, можна було б назвати інакше – “Соціологія та право для розвит-
ку”, тому що в ньому можна не лише теоретично усвідомити засади 
постановки питань щодо осягнення проблематики соціального розви-
тку, а й навчитися аналізувати світову практику реального поступу 
суспільства, розуміння сутності відносин, які складаються між людь-
ми, соціальними групами та організаціями як суб’єктами соціальних 
змін, теоретико-правового розуміння та регулювання суспіль-
них/соціальних відносин. Зазначена проблематика набуває особливої 
актуальності за умов кризового стану українського суспільства, мо-
дернізаційних та інституціональних змін держав-членів Європейсь-
кого Союзу, викликів глобалізаційної доби.  Суттєвими вважаються 
також аргументи, які пов’язуються з намаганнями значної частини 
людства, що не належить до найрозвинутіших країн світу, протягом 
останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст.  подолати наслідки досить 
затяжного і не дуже вдалого експерименту щодо створення суспільс-
тва т. зв. принципово нового типу, наслідком чого є значні людські, 
матеріальні, інтелектуальні та моральні втрати, суттєве падіння   рів-
ня соціального розвитку. Традиційна для цих суспільств культура (як 
елітарна, так і народна) значною мірою була зруйнована, натомість 
нова, адекватна попередній, не кажучи вже про найрозвинутіші її 
зразки (при всій відносності такого номінування рівня культури), не 
була створена. Економіка зазнала в цілому продуктивних змін (індус-
тріалізація, підвищення продуктивності праці, збільшення обсягів ва-
лового національного продукту тощо), однак далося все це надто ве-
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ликою ціною. Незаперечним треба визнати і помітне зменшення со-
ціально-економічного розшарування суспільства, соціальної напруги, 
хоча, скоріше, шляхом зрівняння всіх у “рівності”, ніж утвердженням 
у добробуті – відповідно до цивілізованих стандартів рівня та якості 
життя. Успіхи в освіті знецінюються поширенням функціональної 
неграмотності і нерівністю перед школою представників різних соці-
альних груп. Деяка гуманізація людських стосунків не зняла супере-
чностей і антагонізмів суспільного життя. На зміну соціальним гру-
пам прийшла партійно-державна номенклатура, промислово-
фінансові групи, ставлення яких до власного народу складно визнати 
розумнішим, відповідальнішим чи справедливішим. Індустріалізація 
сільського господарства обернулася знищенням хлібороба-власника і 
заміни його найманим сільськогосподарським робітником, що, однак, 
не призвело до появи нового аграрія – фермера та відповідного типу 
ринкового господарювання.  

Збільшення вільного часу для основної частини населення набу-
ло зубожілих, відверто спотворених форм його використання, що не-
гативно позначилося на культурному і моральному стані людини. 
Замість проголошеного відмирання держави відбулося тотальне оде-
ржавлення суспільства і нічим не виправдана суперпартизація держа-
ви. Мала місце деяка виробнича демократія, але вона не поширюва-
лася на сферу політики й ідеології. Нарешті, був знищений той робі-
тничий клас, в інтересах якого буцімто й здійснювали всі соціальні 
перетворення, оскільки він розчинився у безликій масі знеособлено-
го, деструктурованого та деморалізованого міського населення. 
Утвердження державного атеїзму зовсім не призвели до формування 
“нової людини”, вільної, незалежної у своїх судженнях і вчинках, ра-
ціональної, всебічно і гармонійно розвиненої. Замість науково пере-
конаного атеїста отримано, скоріше, невіруючого язичника. Одним 
словом, то було суспільство далеке, а то й прямо протилежне задума-
ному. Однак даний посібник не має на меті заперечити одну утопію і 
запропонувати іншу на підставі однозначного заперечення як суспі-
льства “реального соціалізму”, так і політико-ідеологічних засад, на 
яких воно животіло. 
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Автори навчального посібника, виходили також із зарубіжного 
досвіду соціальних перетворень, змін, що мали місце поза викорис-
танням насильницьких дій, посилаючись на усталені інтелектуальні 
традиції як парадигму наукового дослідження, здійснили спробу ви-
кладу теоретичних підвалин аналізу процесу соціальних змін, який 
прийнято вважати успішним. Однак це не є соціальний досвід певної 
конкретної країни. Жодне суспільство, включаючи й розвинене, не 
підпадає повною мірою під запропоновану авторами навчального по-
сібника схему: останню, скоріше, слід розглядати як ідеальну модель 
можливого розвитку. Накладаючи цю модель на певне  суспільство, 
ми можемо визначити, наскільки воно наближається чи віддаляється 
від теоретично можливого перебігу подій як соціально необхідного і 
бажаного водночас. Відповідно, запропонована теоретична модель 
дозволяє соціологічно діагностувати окремо взяту ситуацію на пред-
мет її відповідності обраній/бажаній/доцільній динаміці процесу со-
ціальних змін і, водночас, визначати сутність відносин між людьми, 
які складаються як результат їхніх повсякденних практик, можливос-
ті правової науки у частині їх нормативно-правового регулювання. 

Якою мірою досвід розвинутих країн світу насправді знайшов 
реальне відтворення в навчальному посібнику? На це запитання важ-
ко відповісти однозначно, адже безпосередніми учасниками викладе-
них подій і процесів автори не були і не могли бути. Безпосередні 
спостереження не можуть забезпечити мислителя, як відомо, всіма 
необхідним емпіричними даними, однак належне використання тео-
ретичного потенціалу визнаних науковою спільнотою інтелектуаль-
них традицій, абстрагування, творча уява тощо спроможні посилити 
дослідницькі евристичні можливості моделей аналізу динаміки соці-
альних змін.  

Джерельною базою даного дослідження стали роботи зарубіжних 
і вітчизняних учених, зокрема, французьких соціологів А. Турена, Р. 
Будона, П. Бурдьє. Праці відомих американських соціологів А. Етці-
оні, Т. Парсонса, Р. Мертона дозволяють зрозуміти сутність функціо-
налістського підходу щодо аналізу процесу соціального розвитку. 
Щодо популярного в недалекому минулому марксистського підходу, 
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то найкомпетентнішими спеціалістами можна вважати тих дослідни-
ків, котрих прийнято йменувати радянськими чи пострадянськими. 
Адже більшого поширення, як у нас, цей напрям соціальнополітичної 
думки ніде не набув, хоча, звичайно, це не заперечує здобутків зару-
біжних учених. Запропоновані ними теоретичні засади дослідження 
дозволяють зрозуміти специфіку перебігу, передусім, конфліктних 
соціальних перетворень. 

Отже, автори даного посібника поклали в основу свого дослі-
дження концепцію, яку називають у науковій літературі історичним 
акціоналізмом. Вона є певним синтезом досить поширених у сучас-
ній соціології підходів: функціоналізму, конфліктуалізму і навіть ма-
рксизму, однак ми не зводимо її до жодного з них. Крім того, ми пе-
реконані, що вона долає їх теоретичну обмеженість. Так, функціона-
лізм, який тлумачать у науковій літературі як певну теорію соціаль-
ної дії, має, звісно, свої недоліки. А насамперед, він концентрує увагу 
своїх прибічників на пристосовницьких діях, завдяки яким елементи 
соціальної системи стають адаптованими одна до іншої: індивід до 
групи, група до соціальної організації та до інших груп, соціальні ор-
ганізації до соціальних інститутів та один до одного тощо. При тако-
му підході суспільство постає як певним чином організований гомео-
стаз – система, зайнята лише стабілізацією власних елементів, відт-
воренням порушеної рівноваги, консолідацією ціннісних орієнтацій, 
встановлених норм взаємодії, структурно-функційною впорядковані-
стю тощо. Соціальний порядок при цьому постає результатом ви-
ключно добровільної згоди, а відносини між людьми виглядають за-
надто гармонійними і несуперечливими. Поза увагою залишається 
той факт, що в суспільстві має місце також нерівність, панування, на-
сильницький примус, ідейнопропагандистські маніпуляції тощо. Ма-
рксистський підхід отримав критику за те, що, навпаки, акцентує 
увагу лише на нерівності, насильстві, владних маніпуляціях, неспра-
ведливості тощо. Водночас нехтує певною добровільністю обраного 
суспільством порядку, спрямованістю індивідуальних і колективних 
дій в частині, зокрема, пошуку миру, злагоди, балансу інтересів, вза-
єморозуміння. Такі вихідні ціннісні орієнтири призводять до однобі-
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чного тлумачення конфліктів і суперечностей як джерела суспільних 
змін і розвитку. У функціоналізмі вони постають чимось небажаним, 
викликаним невдалою взаємною адаптацією, що потребує якнайшви-
дшого усунення задля встановлення порушеної рівноваги. Так, згідно 
з марксистською доктриною, суспільний розвиток постає місією ні-
бито особливого класу та його представницьких організацій, які зад-
ля досягнення бажаних цілей (як вони їх самі адекватно розуміють) 
можуть нехтувати правом і мораллю, то історичний акціоналізм пра-
гне поєднати суперечливість реального процесу соціального розвит-
ку з пошуком миру, злагоди, а конфліктність інтересів із можливими 
компромісами, як і нерівність соціальних позицій із добровільною 
згодою всіх чи, бодай, більшої частини суспільства на докорінні со-
ціальні перетворення. 

Проте часто постають досить непрості питання: чи можливий 
взагалі науковий аналіз таких складних соціальних процесів, як роз-
виток, який здійснюється на добровільній основі, за громадянської 
злагоди, ненасильницькими методами, за умов певної керованості 
(підконтрольності) соціальних перетворень? Чи не пропонується, та-
ким чином, чергова ідеологія як зваблива утопія? Серед соціологів 
поширена досить стійка недовіра до загальних міркувань, які досить 
часто нагадують умоглядні проекти філософів, містять надто багато 
суперечливих ціннісних суджень, будучи при цьому, скоріше, особи-
стими переконаннями авторів, аніж науково вивіреними судженнями. 
Така небезпека уявляється цілком слушною, виходячи, передусім, з 
досвіду минулого. Щоб їй якось запобігти, при вивченні таких ситуа-
цій слід дотримуватись певних правил: бути критичними і нічого не 
сприймати на віру, постійно співвідносити теоретичні схеми з досві-
дом і практикою суспільного життя, уважно прислухатись до проти-
лежних чи просто інших міркувань, розглядати запропоновану кон-
цепцію як один із можливих варіантів наукового дослідження. 

Таким чином, підготовка та видання даного посібника зумовлено 
низкою обставин. Як відомо, будь-які суспільства у той чи інший пе-
ріод свого розвитку в силу об’єктивних причин зазнають соціальних 
перетворень, іноді докорінних. Як свідчить суспільний досвід, такі 
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перетворення є досить небезпечними, бо супроводжуються значними 
соціальними потрясіннями, легко виходять зпід контролю, призво-
дять до різкого погіршення рівня життя більшості населення, обіця-
ють позитивні зміни тільки у більш чи менш віддаленій часовій пер-
спективі. Зважаючи на те, що Україна перебуває саме у такій ситуа-
ції, автори навчального посібника викладають концептуальні засади 
дослідження, відповідно до якого розкривають передумови розвитку, 
його рушійні сили та визначальні чинники процесу соціальних змін: 
інтереси та характер соціогрупових суб’єктів розвитку: соціальних 
класів, груп, рухів, а також соціальних організацій та інституцій. До-
бровільність і керованість розвитку стає вельми ускладненою без ма-
сового демократичного контролю, за умов домінування політичного 
режиму, його цінностей та бачення перспективи соціальних змін. На-
решті, оскільки розвиток може набувати різних форм, змісту і спря-
мованості, то у посібнику розглянуто три можливих варіанти: стабі-
лізація, модернізація та суспільний прогрес. При цьому значна увага 
надана питанням унормування життєдіяльності суспільства відповід-
но до потенціалу політичних і правових ідеологій (конституція будь-
якої країни є, як відомо, ідеологічним документом), а також зважаю-
чи на змістовні характеристики, державотворчий потенціал українсь-
кої національної ідеї. 
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Вступ 

Навчальний посібник “Соціальний розвиток” підготовлено для 
студентів вищих навчальних закладів України задля їх ознайомлення 
із накопиченим інтелектуальним досвідом людства щодо пошуку 
адекватних відповідей на виклики часу, зокрема, гострі питання що-
до процесу соціальних змін, їх динаміки, керованості та прогнозова-
ності соціального розвитку. Ці питання набувають особливого зна-
чення для сучасного українського суспільства, яке, реформуючись у 
болісних муках, що затягнулися на декілька десятиліть, торує свій 
шлях до об’єднаної Європи. За цих умов одним із визначальних ре-
сурсів соціального розвитку можна вважати пошук продуктивної вза-
ємодії влади і народу за посередництва науковців як колективних 
суб’єктів, на плечах яких лежить не лише тягар відповідальності, а й 
інтелектуальна спроможність вибору та реалізації перспективи соціа-
льних змін.  

Навчальний посібник, що пропонуємо Вашій увазі, спрямований 
на обґрунтування та забезпечення інтегративного підходу у соціаль-
но-гуманітарній науці, де б жодна людина, жодна соціальна група чи 
організація, політична партія не були б позбавлені права та можливо-
сті брати участь чи, принаймні, бути залученими до соціальних пере-
творень відповідно до наявних ресурсів та спроможності до соціаль-
ної творчості. При цьому соціальна творчість різних суб’єктів діяль-
ності може вважатися оптимальною лише тоді, коли, окрім іншого, 
стає можливим віднайти необхідні засоби, потенціал і ресурси соціа-
льних змін за умови мирного розв’язання конфліктів, співтворчості 
суспільства, держави і громадян країни в їх підпорядкуванні продук-
тивному синтезу. А це означає прийнятний для всіх учасників проце-
су соціальної інтеракції механізм взаємодії, де класи є соціально зрі-
лими, соціогрупова структура справедливо стратифікованою (за вне-
ском у розвиток), соціальні організації – ефективними, а соціальні 
інститути – оптимально функціонуючими відповідно до наявних со-
ціальних потреб як індивідуальних, так і колективних.  
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Видання посібника автори присвячують 25-річчю кафедри галу-
зевої соціології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, де кожен з авторів в свій час працював на посаді професо-
ра, а також новоствореному на столичних теренах Таврійському на-
ціональному університету імені В.І. Вернадського, у стінах якого 
один із авторів має честь працювати.  

Гавриленко Іван Миколайович, доктор філософських наук, про-
фесор, професор кафедри соціології та соціального управління Ака-
демії праці та соціальних відносин. 

Недюха Микола Петрович, доктор філософських наук, доктор 
юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного та 
міжнародного права Таврійського національного університету імені 
В.І. Вернадського, заслужений діяч науки і техніки України. 

Яковенко Юрій Іванович, доктор соціологічних наук, професор, 
професор кафедри соціології та політології Національного авіаційно-
го університету, заслужений працівник освіти України. 

Автори висловлюють щиросердну вдячність за сприяння у підго-
товці навчального посібника до друку у частині допоміжного науко-
вого опрацювання вихідних емпіричних матеріалів Живицькому 
В’ячеславу Антоновичу та Недюсі Андрію Валентиновичу, а також 
знаному видавцю наукової та навчальної літератури Таврійського 
краю доби суверенного розвитку України Гріну Дмитру Сергійовичу. 
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