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ВСТУП

Не багато знайдеться академічних дисциплін, які б так безпосередн  

стосувалися людини, як соціологія, що вивчає соціальні організації 

взаємодії, допомагає зрозуміти події, що відбуваються навколо, і 
1 ті

соціальні сили, які впливають на людину, акцентує увагу на тих аспектах 

соціального оточення, які часто ігноруються, або сприймаються як належне

У пропонованому навчальному посібнику послідовно викладаються 

принципи, закони і закономірності виникнення і функціонування 

суспільства, організовані в систему наукою, яку її засновник О. Конт назвав 

соціологією. Соціологія покликана давати не найзагальніші, відірвані від 

реального життя знання і категорії, а, перш за все, загальну картин} 

розвитку суспільства, методологічні тонкощі побудови наукового знання і 

показати ключові соціологічні поняття, логічно пов’язані в єдину систему.

Тільки таким чином здобувач вищої освіти здатен позбутися хаосу точок 

зору і розмаїття емпіричних фактів, що уможливлює краще розуміння 

суспільства, в якому він живе.

Ані теорія М. Вебера, ані побудови Т. Парсонса самі по собі нічого не 

варті. Знати їх тільки для розширення свого світогляду -  завдання безглузде. 

Ці теорії необхідні для вирішення одного-єдиного завдання -  навчити 

молодь тому, як жити в суспільстві, як розбиратися в сплетіннях соціальної 

реальності і глибше осмислити те, що відбувається навколо. Сенс вивчення 

соціології полягає в тому, що, розуміючи суспільство, в якому ми живемо.

жна глибше заілянути в самих себе. Американський соціолог Р. Міл-іС 

цей прийом соціологічною уявою, тобто здатністю бачити наше 

. гурбоїи, проблеми і надії вплетеними в більш широкий соціальний 
контекст.

Соціологія може пояснити, чому речі відбуваються саме так, а не 

лише озв М’ С° Ц*ОЛО1 *я  я к  н а Ук а  не повинна обмежувати свою місі10

м  абстрактного знання. Вона повинна вивчати суспільств0 
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для того, щоб знайти способи поліпшення життя людей і розширення 

людської свободи.
Обсяг навчального посібника охоплює базові поняття курсу соціології, 

а його структура зберігає цілісність навчального курсу, що дозволяє, за 

задумом укладачів, оптимально використовувати її, зокрема, при підготовці 

до іспиту -  для систематизації і швидкого засвоєння матеріалу.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог сучасних 

освітніх стандартів вищої освіти, відповідно до яких засвоєння якомога 

більшої кількості фактів і визначень -  аж ніяк не є головною метою освіти. 

Для сучасного здобувана вищої освіти значно важливішим є навчитися 

критичному осмисленню соціологічної інформації, вмінню бачити за 

розрізненими, одиничними фактами стійкі зв’язки і закономірності, що 

становлять першооснову соціального життя. Сучасна освічена людина 

повинна бути гнучкою і сприйнятливою, творчою і адаптивною. Вона 

повинна вміти інтегрувати наукове соціологічне знання і застосовувати його 

для постійного поліпшення нашого, поки ще дуже недосконалого, 

суспільства. Стимулювання у здобувачів наукової допитливості та інтересу 

до соціальних проблем, розвиток у них соціологічного мислення, 

формування критичного підходу до аналізу і розуміння навколишнього нас 

соціального світу є головною метою цього видання.
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