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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Теоретичний плюралізм сучасної 

соціологічної науки зумовив значну кількість концептуальних теоретичних підходів, 

в межах яких вирішується одне з найважливіших фундаментальних питань 

теоретичної соціології: як і завдяки чому створюється соціальний порядок? Якими 

соціальними механізмами він підтримується та завдяки чому суспільство є сталим та 

організованим і водночас створює певні стимули динамічних соціальних змін? 

Поняття «соціальний контроль» завжди було та залишається важливою складовою 

понятійно-категоріального апарату теоретичної соціології, за допомогою якої 

науковці прагнуть соціальний порядок пояснити. Актуалізація проблематики 

соціального контролю в умовах глобалізації набуває нового сенсу пов’язаного з 

надзвичайно рухливою природою сучасного типу соціальності, що спричиняє 

радикальні зсуви основ того що, власне, створює соціальний порядок, стимулюючи 

зростаючу дезінтеграцію і непередбачуваність індивідуальних і колективних 

соціальних практик, втрату віри в стійкі інституціоналізовані зразки соціальної 

поведінки.  

Так на думку представників суб’єктивістських соціологічних парадигм, 

(М.Вебер, А.Шюц, І.Гофман та ін.), а також  фундаторів постмодерністської 

соціології (П.Бурдьо, Ж.Бодрийяр, Ф.Джеймісон та ін.) поняття «соціальний 

контроль» відображує не лише сутнісні ознаки процесу соціальної інтеграції, але й 

зміст певних репресивних та примусово-насильницьких механізмів впливу на різні 

форми індивідуальної поведінки окремих особистостей. 

 Вочевидь, в умовах глобальної соціально-економічної нестабільності та 

актуалізації різноманітних соціальних ризиків інституціональні механізми 

соціального контролю значно посилюють свій репресивний та примусовий вплив на 

практики діяльності не лише індивідуальних, але й колективних соціальних 

суб’єктів, виступаючи засобами їх соціального відчуження від соціально значущих 

цінностей, комунікацій та соціальних взаємодій.  
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Важливо враховувати, що дослідження інституціональних засад організації та 

функцій соціального контролю в різних типах суспільств здійснювались в 

концептуальних координатах об’єктивістської соціології, загальну пізнавальну 

специфіку якої у ХХ столітті виразно представляли два змістовно протилежні 

парадигмальні напрями соціологічного теоретизування: 1)  функціоналістський 

(Е.Дюркгейм, Т.Парсонс, Р.Мертон, К.Девіс, Н.Смелзер, В.Мур та ін.) та 2) 

конфліктологічний (Л.Козер, Р.Дарендорф, Т.Адорно, Г.Маркузе, Е.Фром, 

Ю.Габермас, У.Бек, А.Горц, Ч.Міллз, Г.Ленскі, І.Валерстайн, Л.Склейр, Е.Райт та 

ін.). Саме тому для об’єктивістської соціології ХХ століття характерне подвійне 

змістовне наповнення поняття «соціальний контроль». З функціоналістського кута 

зору дане поняття є важливим теоретичним засобом відображення специфічних 

процесуальних характеристик соціальних взаємодій, пов`язаних зі збереженням 

стійкості, внутрішньої єдності, солідарності, конструктивних стимулів діяльності 

індивідуальних, групових та інституціональних суб`єктів суспільного життя. 

Представники соціології конфлікту загалом схильні до визначення поняття 

«соціальний контроль» як теоретичного засобу відображення онтологічних умов 

соціальних змін та способу реалізації потенціалу владного впливу, завдяки якому 

формуються режими нерівності та панування одних соціальних груп над іншими.  

Аналізу проблематики соціального контролю в макро структурному 

соціологічному теоретизуванні приділяли увагу в 70—90 роках ХХ ст. представники 

радянської та пострадянської соціології. Теоретичний аналіз соціального контролю, 

як функції соціального управління і проблематики девіантної поведінки, 

розкривається у працях В.Афанасьєва, І.Антоновича, В.Бакірова, Б.Буйвола, 

М.Маркова, В.Клімова, С.Основіна, Т.Зражевскої, О.Філімонова, В.Бартишева, 

К.Ігошева, та отримує розвиток у працях прикладного характеру А.Габіані, 

Я.Гілінського, І.Маточкіна, О.Ознобкіної, М.Тулєнкова, О.Кузнєцової, Ю.Комлева, 

М.Веденєєвої, А.Шкурко, Н.Петрової, В.Смолькова, Т.Шипунової, І.Грошевої, 

В.Гольберта, А.Бови, М.Солодовнікова, Т.Мангушевої, В.Войналової, В.Єленського, 

Н.Кочана, Н.Рублева.  

Ціннісно-нормативні аспекти зміни форм соціального контролю у контексті 
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трансформаційних процесів пострадянських країн розглядаються у працях А.Ручки, 

Н.Бойко, О.Суліми, С.Абакумова, В.Резніка, А.Новикова, І.Полуектова,  

С.Сидорова, О.Хижняка,  О.Злобіної,  Б.Паригіна,  О.Якуби,  А.Яковлева  та  інших  

вчених. З позицій дослідження інституційних механізмів відтворення соціальної 

нерівності соціальний контроль досліджували Т.Заславська, Р.Ривкіна, О.Шкаратан, 

С.Перегудов, В.Радаєв, С.Бабенко, Е.Лібанова, О.Гарань, Р.Павленко, С.Оксамитна, 

С.Макєєв, О.Куценко, І.Попова, Л.Верховодов, О.Симончук, С.Айвазова та ін. 

Незважаючи на значну дослідницьку увагу до окресленої проблематики 

теоретична дилема функціоналістських та конфліктологічних теорій ХХ століття у 

визначенні змісту поняття «соціальний контроль» потребує змістовного 

концептуального дослідження в аспектах конкретизації загально-пізнавального 

статусу даного поняття та з`ясування його методологічної та технологічної 

спрямованості. Даний аспект дослідження потребує теоретичного аналізу 

соціального контролю як соціологічного поняття у новітніх соціологічних теоріях 

інформаційного суспільства, в межах яких розкривається сутність процесів 

глобалізації, інформатизації суспільних відносин та визначається роль поняття 

«соціальний контроль» у розумінні даних процесів.  

Усвідомлення зазначених обставин дозволяє визначити сутність наукової 

проблеми, на зняття якої спрямоване дисертаційне дослідження і яка полягає у 

необхідності подолання гносеологічної суперечності між відмінними 

концептуальними інтерпретаціями функціональної та пізнавальної ролі поняття 

«соціальний контроль» в межах об’єктивістских соціологічних теорій ХХ століття 

та пізнавальними потребами оновлення нової соціологічної концептуалізації даного 

поняття задля уточнення його сутнісних ознак, обумовлених характером новітніх 

соціальних змін.  

Зв'язок роботи з науковими программами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах держбюджетних науково-дослідних тем Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 11БФ017-01 «Менеджмент у 

вищій школі України: адаптація до європейського контексту» та «Тенденції 

структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та 
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європейської інтеграції» (номер державної реєстрації 0111U00393). 

Мета дослідження полягає у здійсненні теоретичного обґрунтування 

ґносеологічного статусу поняття «соціальний контроль», шляхом експлікації 

парадигмальних відмінностей в тлумаченнях змісту та функцій даного поняття в 

функціоналістських та конфліктних теоріях ХХ століття. Відповідно до мети були 

поставлені такі завдання: 

- здійснити аналітичний огляд концептуальних стратегій вивчення соціального 

контролю в теоретичній соціології та охарактеризувати особливості новітніх 

дискусій у розумінні його як поняття та визначення пізнавальних можливостей; 

- обґрунтувати наукову значущість використання методологічного потенціалу 

об’єктивістських теорій (структурного функціоналізму, теорії соціального 

конфлікту) при інтерпретації змісту та пізнавальних можливостей поняття 

«соціальний контроль»; 

- з’ясувати відмінності в розумінні функціональних особливостей та змісту 

поняття «соціальний контроль» в соціологічних парадигмах структурного 

функціоналізму та теорії соціального конфлікту; 

- охарактеризувати структуру зв’язків поняття «соціальний контроль» з 

суміжними соціологічними категоріями «соціальний порядок», «соціальна 

інтеграція», «структурна диференціація», «соціальна нерівність»; 

- обґрунтувати доцільність зміни існуючих концептуальних уявлень стосовно 

пізнавального потенціалу поняття «соціальний контроль» шляхом аргументації його 

теоретико-методологічних можливостей пояснення процесів трансформації 

функціональних механізмів соціального контролю, обумовлених характером 

глобалізаційних процесів та науково-технічного розвитку. 

Об’єкт дослідження: концепції соціального контролю в об’єктивістській 

соціології ХХ століття.  

Предмет дослідження: пізнавальні особливості та евристичний потенціал 

поняття «соціальний контроль» в об’єктивістських соціологічних теоріях ХХ 

століття. 
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Методи дослідження. У першому розділі роботи застосовуються загальні 

методи наукового пізнання – аналіз, синтез, індукція, дедукція – при дослідженні та 

порівнянні змісту поняття «соціальний контроль» у соціологічних теоріях. Метод 

теоретичного узагальнення та порівняння – для виявлення сутності та специфіки 

теоретичних підходів до визначення соціального контролю, виокремлення його 

змістовних ознак. У другому розділі роботи застосовується метод системного 

аналізу – для встановлення структурних зв’язків між елементами поняття 

«соціальний контроль», а також суміжними за змістом соціологічними поняттями. У 

третьому розділі релевантними поставленим завданням виявились методи 

операціоналізації та функціонального пояснення – для виявлення закономірностей 

функціонування та сутності змістовних одиниць поняття «соціальний контроль», а 

також теоретичне моделювання для виявлення основних суттєвих сторін процесів, 

які відображує дане поняття.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні теоретичного 

обґрунтування ґносеологічного статусу поняття «соціальний контроль» в 

об’єктивістських теоріях ХХ століття та розкривається у наступних положеннях: 

Вперше: 

- на основі з’ясування пізнавальної специфіки поняття «соціальний контроль» 

в об’єктивістській соціології ХХ століття запропоновано аналітичний підхід, який 

дозволяє подолати концептуальні обмеженості в розумінні тенденції новітньої 

трансформації соціального контролю в суспільствах аграрно-індустріального, 

індустріального та постіндустріального типу. Доведено, що в наш час 

трансформація механізмів та методів реалізації соціального контролю здійснюється 

під впливом процесів глобалізації та інформаційно-технологічної революції, які 

призводять, з одного боку, до послаблення та обмеження національних держав 

використовувати механізми примусу та насилля, а з іншого боку, розвиток новітніх 

технологій суттєво змінює масштаби соціальних наслідків індивідуальних дій 

людей, формуючи нові механізми їх соціальної солідарності та мобільності і які 

потребують розробки якісно нових технологій соціального контролю;  
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- обґрунтована теоретична значущість пізнавальних функцій поняття 

«соціальний контроль» на основі теоретичної інтерпретації сутнісних ознак даного 

поняття у теорії структурного функціоналізму та теорії соціального конфлікту, які 

відображують зміст онтологічних  процесів підтримки стабільності соціального 

порядку; механізми соціальної інтеграції та соціалізації; структурної диференціації 

соціальної системи; тенденції відтворення стратифікаційних порядків та соціальних 

нерівностей через контроль над розподілом дефіцитних ресурсів. 

Удосконалено: 

- існуючі інтерпретації змісту поняття «соціальний контроль» в 

об’єктивістських соціологічних теоріях структурного функціоналізму та соціального 

конфлікту, внаслідок чого в дисертації аргументована доцільність конкретизації 

існуючих уявлень стосовно інструментальної специфіки певного кола понять, таких 

як «цінність», «норма», «соціальний статус», «соціальна роль», «влада», «санкція», 

«примус», «авторитет», які більш детально розкривають причини суперечливого 

функціонального впливу соціального контролю на практики взаємодій 

індивідуальних та колективних суб’єктів суспільного життя. Обгрунтовується нова 

точка зору стосовно визначення категорільного статусу поняття «соціальний 

контроль»: соціальний контроль є категорією, яка розкриває функціональні та 

дисфункціональні примусово-насильницькі впливи ціннісно-нормативної системи, 

яка укорінюється в нормах і стандартах поведінки, визначаючи права та обов’язки 

через ролі, позиції і статуси, у взаємодії яких реалізовуються владні відносини;  

- систематизацію теоретичних уявлень про особливості концептуальної 

еволюції змісту та функцій поняття «соціальний контроль» на основі критеріїв 

відмінності соціологічних теорій ХІХ та ХХ століття. Доведено, що етап 

становлення соціології як науки позначився формуванням теоретичних уявлень про 

соціальний контроль як необхідний чинник соціальної інтеграції та забезпечення 

соціального консенсусу (О.Конт, Г.Спенсер) або ж утримання влади (К.Маркс). 

Кінець ХІХ – середина ХХ століття характеризується розвитком суб’єктивістської 

парадигми – соціально-психологічних концепцій «самоорганізації суспільного 

життя», в яких соціальний контроль визначається як атрибутивний чинник 
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процесів соціалізації та підтримки раціональності соціального порядку 

капіталістичного суспільства (Г.Тард, Е.Росс, Ч.Кулі, М.Вебер. Дж.Мід) та 

об’єктивістської – концепції соціального порядку (Е.Дюркгейм, Т.Парсонс, 

Р.Мертон), концепції домінуючого контролю над масами з боку економічних, 

політичних інститутів та інституціональної системи культуріндустрії (Т.Адорно, 

Г.Маркузе, М.Горкхаймер).  

Отримало подальший розвиток: 

- дискурсивний характер осмислення поняття «соціальний контроль» на 

новітньому етапі розвитку соціології (80-90 роки ХХ – початок ХХІ ст.), який  

характеризується суттєвими відмінностями поглядів на соціальний контроль в 

теоріях постмодерністського та інформаційного суспільства, зокрема визначено, 

що в соціології постмодернізму соціальний контроль є способом реалізації 

різноманітних капіталів, що забезпечує домінування одних соціальних суб’єктів над 

іншими в процесах символічного обміну (Ж.Бодрийяр, П.Бурдьо, Ф.Джеймісон та 

ін.); в теоріях інформаційного суспільства соціальний контроль є засобом 

регулювання поведінки через канали інформаційного впливу на людей, що сприяє 

відтворенню нового системоутворюючого чинника організації суспільного життя як 

«інформаціоналізм» (О.Тофлер, М.Кастельс та ін.); 

- обґрунтування значення самоконтролю як важливого фактору реалізації 

соціального контролю, уявлення про яке пов’язується з внутрішнім примусом та 

системою стійких і діяльнісних зусиль індивіда, які канонізуються у риси 

індивідуального характеру. Внутрішньо-особова локалізація соціального контролю 

виступає складним процесом, який є функціонально пов'язаним з актуалізацією 

ціннісної системи суспільства у вигляді внутрішньо локалізованої системи 

ціннісних орієнтацій механізмами соціалізації особистості. Стратегія дослідження 

феномену самоконтролю є орієнтованою на детальне вивчення специфіки 

когнітивних детермінант контролюючих дій індивіда: соціальної категоризації, 

соціальної ідентифікації, моделей і норм громадянської активності. 

Практична значущість результатів роботи полягає у поглибленні розуміння 

тенденцій розвитку сучасної соціологічної теорії, які відзначаються посиленою 
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увагою соціологів до дослідження новітніх соціальних змін, їх впливу на взаємодію 

соціальних субєктів та соціальних систем постіндустріального типу, а також у 

можливостях їх використання на фундаментальних та прикладних рівнях сучасного 

соціологічного аналізу, при розробці знання про механізми сучасних соцієтальних 

трансформацій, технологічних засобів та управлінських інструментів регулювання 

соціальних відносин, при розробці актуальних практичних рекомендацій у сфері 

державного управління. Матеріал дисертації може бути використаний в якості 

інформаційного джерела при розробці спецкурсів для студентів та аспірантів 

соціологічних спеціальностей, зокрема в навчальних дисциплінах «Теорія 

соціології», «Соціальна структура суспільства», «Соціологія девіантної поведінки», 

«Соціологія права» тощо.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

працею. Наукові результати і висновки, що містяться у ній отримані автором 

особисто. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертації були 

оприлюднені на між кафедральному семінарі факультету соціології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, семінарах кафедри теорії та 

історії соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

на шести науково-практичних конференціях. З них п`ять має статус міжнародних: ІІ 

Міжнародна конференція студентів та молодих науковців «Соціологія та сучасні 

соціальні трансформації» (м.Київ, 2009 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Держава і глобальні соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія» 

(м.Київ, 2010 р.); ІІІ Міжнародна конференція студентів та молодих науковців 

«Соціологія та сучасні соціальні трансформації» (м.Київ, 2010 р.); Міжнародна 

міждисциплінарна науково-практична конференція «Шевченківська весна» (м.Київ, 

2011 р.); ІІ міжнародна науково-теоретична конференція «Актуальні питання, 

проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (м.Рубіжне, 

2011 р.). Одна має статус всеукраїнської: Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Український інформаційний простір у світовому контексті: набутки, 
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проблеми, перспективи» (м.Київ, 2013 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено у 15-ти 

одноосібних наукових публікаціях автора, із яких 7 статей опубліковано у фахових 

виданнях із соціології, 2 – у періодичних фахових виданнях зарубіжних країн та 6 – 

у інших наукових виданнях. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (225 найменувань). Обсяг 

дисертації – 205 сторінок. Список використаних джерел розміщується на 20-ти 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В 

СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

1.1. Концептуальні підходи до визначення поняття «соціальний 

контроль» в теоретичній соціології кінця ХІХ – другої половини ХХ століть 

 

Теоретичні основи аналізу соціального контролю як основи порядку та 

стабільності були закладені в межах позитивістсько-натуралістичної парадигми та 

класичного соціологічного дискурсу О.Контом та Г.Спенсером. Соціальний 

контроль, на думку О.Конта, є основою соціального порядку, консенсусу та 

інтеграції, необхідний для координування процесів взаємодії між індивідами та 

суспільством, які змінюють свій характер в результаті інтенсивної індустріалізації та 

індивідуалізації [1, с. 88 – 95]. Механізмами вирішення даних завдань є соціальні 

інститути, зокрема, держава, яка покликана «поєднувати приватні сили для спільної 

мети і попереджати фатальну схильність до корінних розбіжностей в ідеях, почуттях 

та інтересах» [2, с. 85]. Таким чином, держава виступає як агент соціальної 

солідарності, підпорядкування якому – священний обов’язок кожної людини. Вона є 

охоронцем соціального порядку, виконуючи функції регламентації економічної 

взаємодії: «Основні ідеї О.Конта щодо розподілу праці – це ідеї диференціації 

діяльності та кооперації людей, або, інакше, поділ обов'язків і комбінацій зусиль» [3, 

с. 118]. Встановлення та досягнення політичних цілей та морального мотивування 

особистості також забезпечується механізмом соціального контролю: «Розумна 

політика не може задаватися метою змусити розвиватися людство, яке приводиться 

в рух власними імпульсами відповідно до закону, настільки ж невідворотного, як 

закон гравітації. Але вона ставить за мету полегшити розвиток людства, повчаючи 

його» [3, с. 86].  

Г.Спенсер розглядає соціальний контроль як закономірний процес розвитку 

суспільних відносин від традиційних до сучасних, що за посередництва 

інституціонального впливу реалізує функцію структурної диференціації суспільства 
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та соціальної інтеграції його елементів. Мірою розвитку суспільства його елементи 

диференціюються та починають виконувати спеціалізовані функції, які слід 

координувати: «Чим більш диференційованими є функції, тим актуальнішою стає 

необхідність регулюючого механізму, здатного контролювати часткові структури» 

[4, с. 34]. У концепції структурної диференціації, визначаючи суспільство як 

саморегулюючу систему, Г.Спенсер передбачив багато з положень структурного 

функціоналізму та виступив першим, хто систематично використовував поняття 

системи, структури, функції, інституту. На думку вченого, соціальний контроль 

здійснюється за допомогою трьох основних інститутів: розподільних, виробничих та 

регулятивних. Останні забезпечують підпорядкування складових частин суспільства 

цілому, тобто виконують функції соціальної інтеграції. Регулятивна система містить 

соціальні інститути та нормативні системи морального, релігійного, політичного 

характеру. Найдавнішим регулятивним засобом учений називає «церемоніальні 

норми», що містять звичаї, обряди, ритуали, церемонії тощо. Особливого значення 

Г.Спенсер надавав політичній організації, відзначаючи, що «політична організація, 

поступово поширюючись на всі великі маси, напряму сприяє добробуту, усуваючи 

ті перешкоди для співпраці, які виникають із антагонізму індивідів» [4, с. 331]. 

Безпосередньо термін «соціальний контроль» залучив до наукового обігу 

французький соціолог Г.Тард. У праці «Комунікація та соціальний вплив» (1969) 

поняття «соціальний контроль» трактується як «інструмент повернення осіб з 

антисоціальною поведінкою до суспільно значущої діяльності, до поведінки, 

відповідної загальноприйнятим соціальним нормам» [5, с. 256]. Досліджуючи вплив 

соціального контролю на особистість, зокрема ЗМІ, освіту, державні інститути, 

учений визначає їх соціальну функцію, що полягає, по-перше, у їх значенні як 

механізму соціальної інтеграції, який розширює лояльність людей до соціальних 

інститутів, інтегрує малі групи та спільноти у національні та міждержавні 

товариства; по-друге, як механізму соціалізації. В другого підходу до поняття 

«соціальний контроль» під кутом зору розвитку суб’єктивістської парадигми, 

важливе значення має робота «Закони наслідування», у якій розкриваються 

механізми соціального контролю через «закони наслідування» (1892), завдяки яким 
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суспільство підтримує цілісне існування, сприяє поширенню групових цінностей, 

які є регуляторами виховання та конформної поведінки [6].   

Найбільшого розвитку положення теорії Г.Тарда отримали у Чиказькій 

соціологічній школі, в межах яких відзначається функціональна специфіка 

соціального контролю у в організації порядку капіталістичної системи суспільства. 

Так, А.Смол, формулюючи теорію соціального конфлікту, вважав, що між 

індивідуальні та між групові конфлікти можуть бути врегульовані, якщо вони 

проходять під авторитетним контролем держави, яка виносить третейські рішення 

відносно групових антагонізмів [7, c. 201]. Дж.Вінсент, В.Томас, Ч.Хендерсон 

розглядали лібералізм як основу соціально-філософської доктрини або ідеологічну 

орієнтацію, засновану на вірі у значення свободи та благоустрою індивіда, а також у 

соціальний прогрес та підвищення якості життя за допомогою змін, інновацій та 

контролю у соціальній організації суспільства [7, с. 203]. Е.Берджесс розглядає 

соціальний контроль у контексті регулювання соціальних відхилень у місті, 

соціалізації особистості, сім`ї та общини [8, c. 168]. Р.Парк розкриває поняття 

«соціальний контроль» як «співвідношення соціальних сил і людської природи» [9, 

с. 181 – 210]. Соціальний контроль є інструментом соціальної інтеграції індивідів у 

єдине суспільство, а елементами є форми ритуалів і масових табу; чутки, настрої та 

громадська думка; суспільні інститути, покликані підтримувати соціальний порядок 

[9, с. 212 – 215]. Згідно з теорією Р.Лапьєра соціальний контроль є засобом, який 

виконує соціалізаційну функцію, забезпечуючи процес засвоєння індивідом 

культури та її передачу від покоління до покоління [10, с. 30 – 34]. В.Самнер, у 

роботі «Народні звичаї» (1906) демонструє, як традиції, звички та мораль формують 

основу для інституціональних правил регулювання соціальної поведінки. 

Домінантні норми моралі, способи мислення, установки даної групи В.Самнер 

називає звичаями. Процес, під час якого створюються народні звичаї полягає в 

«постійному повторенні незначних дій, узгоджено виконуваних великою кількістю 

людей або в однаковій поведінці для задоволення однієї й тієї ж потреби» [11, с. 13].  

Продовжуючи традицію міркувань Г.Тарда, соціолог Е.Росс у роботі 

«Соціальний контроль та соціальний порядок» (1909) визначає соціальний контроль 
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як основу соціального порядку, що здійснюється через «цілеспрямоване та свідоме 

«господарювання над цілями та діями людини, що здійснюється від імені групи» 

[12, с. 45]. Учений відзначає, що коли ми досягаємо ідеї суспільства «як дечого 

відмінного від простої сукупності людей», живої істоти з інстинктом 

самозбереження, соціальний контроль виступає механізмом саморегуляції, одним із 

способів, яким дана жива істота прагне зберегти своє здоров’я. Внаслідок такого 

контролю «кожен знаходить стійке суспільство у стані порядку». Таким чином, 

Е.Росс одним з перших вказав на роль та місце соціального контролю як основи 

соціальної інтеграції та соціального порядку. 

Соціальний контроль «підтримується частково певними органами, формально 

створеними й підтримуваними бажанням суспільства, та частково неофіційними, 

спонтанними агентствами, які слугують інтересам суспільства та запобігають 

потенційно руйнівним діям, шляхом перевірки одних та стимулювання інших дій» 

[13, с. 16]. Елементами соціального контролю виступають дії «природної моральної 

мотивації», такі як солідарність, «здатність до симпатії», почуття справедливості та 

обурення, а також безособово-офіційні механізми соціального контролю, які 

поділяються на внутрішній тип, що формується з почуттів (громадська думка, 

мистецтво, віра, цінності тощо) та зовнішній, з використанням авторитету (закону та 

права, релігії, традицій, освіти тощо) [14]. 

Соціальний контроль як механізм організації соціального порядку Е.Росс 

визначає в контексті розвитку капіталістичної системи суспільних відносин. В 

якості головної константи вчений пропонує нерівний розподіл навантаження в 

соціальних ролях та розподілу продукту. Причини даних нерівностей Е.Росс є 

результатом дії соціального контролю, який є функціональною необхідністю 

соціального контролю: «Найсуворіше випробування для режиму порядку 

відбувається тоді, коли як на війні або у надзвичайній ситуації, усіх людей 

примушують до загального зусилля, за яким слідує загальний розподіл благ. 

Жертвоприношення одного корпусу або армії для порятунку цілого або покладання 

важкого тягаря на не управляючі класи є серйозним випробуванням дисципліни. У 

цілому ж відсутність ворожих зіткнень є ознакою соціального порядку, оскільки це 
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означає, що взаємні негаразди вирішуються у відповідності з встановленим 

правилом. Але крайній розподіл праці та висока організація є найбільш вірним 

показником порядку, оскільки потребують добре збалансованих численних видів 

діяльності» [14, с. 3]. 

Суттєвий внесок у розбудову теорії соціального контролю як механізму 

утримання влади та його суб’єктивістське осмислення здійснив М.Вебер (1864 – 

1920). Згідно з позицією ученого соціальний контроль означає «здатність суб’єкту в 

межах соціальних відносин нав’язати свою волю іншим учасникам даних відносин, 

не зважаючи на супротив з їх боку» [15]. М.Вебер відзначає раціональну природу 

капіталістичного суспільства та зв'язок легітимного порядку з феноменом 

взаємозалежності соціальних інститутів, які утворюють три основних сектори: 

політичний, релігійний та економічний. Державна влада як система панування та 

підпорядкування опирається на такі засоби, як насилля і примус, однак для їх 

застосування є правові форми їх впровадження: «Переважна більшість усіх настанов 

як інститутів, так і спілок постала не на ґрунті домовленості, а унаслідок насилля. 

Тобто окремі люди та групи людей, які здатні з тієї чи іншої причини фактично 

впливати на спільні дії членів інституту чи спілки, на підставі «сподівання на згоду» 

спрямовують ці дії у потрібний їм бік» [16, с. 151].  

М.Вебер визначає три типи легітимного панування. Перший – легальний 

(бюрократичний) тип – заснований на інтересі. Панують у раціональній державі не 

особистості, а встановлені закони, яким підпорядковуються як керовані, так і 

управляючі. Апарат управління утворений із спеціально обізнаних чиновників, до 

яких надаються вимоги діяти «не зважаючи на статус», тобто за суворо 

формальними та раціональними правилами». Їх реалізація здійснюється через 

бюрократію. Другий тип – традицій, базується на моральності, традиціях та звичках, 

яким приписується не лише законність, а й святенність. Даний тип притаманний 

патріархальному суспільству, а основні відношення – господар та слуга. Третій тип 

– харизматичний, заснований на екстраординарних властивостях людини – вождя, 

пророка. Так, на думку французького соціолога Д.Кола, харизматичне панування 

«народжується у результаті заперечення традиційної легітимності вождем, який 
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бажає, щоб його власний авторитет був визнаний як моральне зобов’язання» [17, с. 

26]. Якщо традиційний тип «заснований на буденній вірі у святість вікових традицій 

і легітимність тих, хто покликаний здійснювати владу даними засобами» то 

харизматичний тримається на незвичній, надприродній харизмі, яку учений 

розглядає як «велику революційну силу в традиційному типі суспільства, здатну 

внести зміни в позбавлену динамізму структуру цих суспільств» [18]. 

На початку ХХ століття у межах парадигми біхевіоризму та символічного 

інтеракціонізму розвивались соціально-психологічні уявлення про поняття 

«соціальний контроль» у працях представників Чиказької школи Ч.Кулі та Дж.Міда. 

В основі соціологічної теорії Ч.Кулі лежить соціальний органіцизм, однак важливою 

його відмінністю є визнання основної ролі свідомості у формуванні соціальних 

процесів. Так, Ч.Кулі розглядає суспільство, соціальні групи та індивіда, як цілісний 

живий організм, «що складається з диференційованих частин, кожна з яких виконує 

особливу функцію» [19, с. 33]. Однак, на відміну від біологічних аналогій, 

відзначається особлива, ментальна природа соціального організму – «велика 

свідомість», яка існує у тісному зв’язку з індивідуальним «Я»: «Положення, що 

соціальний розум діє як єдине ціле, від якого неможливо відокремити індивіда, 

природно породжується розвитком знання про спадковість і механізмом 

переконання, згідно з яким кожна наша думка пов’язана з думками наших предків і, 

через них, з суспільством в цілому» [20, с. 351]. У такій системі особлива роль 

відводиться соціальному контролю, як важливому інтегративному механізму 

поєднання «індивідуальної» та «соціальної» свідомості. 

Залучення суб’єктивних ментальних процесів до «великої свідомості» є тим 

процесом, який Ч.Кулі визначає, як соціалізацію індивідуальної свідомості, яка 

розпочинається у первинній групі, де є безпосередній психологічний контакт. 

Соціальна свідомість людини розпочинається з усвідомленням нею власного «Я» у 

зв’язку з розумінням існування «Ми», «Він», «Вони». Це усвідомлення відбувається 

внаслідок взаємодії з іншими індивідами і, таким чином, навколишнє оточення стає 

«дзеркалом», завдяки якому відбувається соціалізація «Я» та формується 

відповідний зразок поведінки. Таким чином, індивідуальна свідомість розвивається 
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від інстинктивного відчуття, у якому «Я» – «переживання», «емоції», до соціальних 

відчуттів співчуття, поваги. При цьому свідомість зводиться до «умонастроїв», 

зв'язок яких здійснюється розумним началом – рушійною силою соціальних 

процесів. Результатом такого виховання стають «уявлення» або «образи», у яких 

«самовідчуття» індивідів асоціюються з загальноприйнятими символами та 

уявленнями і стають «соціальними почуттями», які виступають основою соціальної 

організації та соціальних інститутів, які є ні чим іншим, як розробленим аспектом 

соціального розуму: «В розумі індивіда інститут присутній, як належна групі в 

цілому, а тому без свідома звичка, спосіб мислити або діяти, але саме в людині і ніде 

більше інститут має основу» [20, с. 357].  

Подібно Ч.Кулі, американський учений Дж.Мід у працях «Ґенеза 

самоконтролю та соціального контролю» (1925), «Розум, самість та суспільство» 

(1934) розкриває значення соціального контролю, як «міри прийняття індивідом 

ставлення членів групи, які вступають у соціальну дію з ним» [21, с. 274] та описує 

дане поняття в контексті поєднання процесів індивідуалізації та соціалізації. 

Розглядаючи соціальну реальність з суб’єктивістського кута зору, Мід, відповідно, 

актуалізує суспільство, як процес формування «свідомості» та «самості». «Самість» 

виступає властивістю бачити себе, як об’єкт, або особлива здатність виступати, як 

суб’єктом так і об’єктом. Вона виникає з розвитком і передбачає соціальний процес 

комунікації між індивідами. «Самість» діалектично пов’язана зі «свідомістю», яка 

визначається, як внутрішній, особистісний процес розмови індивіда зі своїм «Я». 

Дж.Мід виділяє два аспекти «самості» – «І» та «Me». «І» є безпосередньою реакцією 

індивіда на інших. Воно виступає непередбачуваним та креативним елементом 

ідентичності, ключовим джерелом новизни в соціальному процесі. Без даного 

компоненту над індивідами переважав би зовнішній та внутрішній контроль. «І» 

протистоїть «Me», яке є сукупністю установок інших, які приймаються індивідом. 

Інакше кажучи це є прийняття «узагальненого іншого», яке містить усвідомлену 

відповідальність та забезпечує домінування суспільства над людиною. Таким чином, 

Дж.Мід визначає поняття «соціальний контроль», як домінування вираження «Me» 

над вираженням «І» та відзначає, що: «Соціальний контроль діє збоку самокритики 
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та впливає на індивідуальну поведінку, забезпечуючи інтеграцію індивіда та його 

дій у відповідності з організованим соціальним процесом буття та поведінки, в яких 

він бере участь» [22, с. 255].  

У концептуальних межах еволюційно-феноменологічного напрямку, 

заслуговують уваги праці І.Гофмана, який в контексті запропонованого 

«драматургічного підходу» та теорії стигматизації розглядає проблематику 

соціального контролю, пов'язуючи його насамперед із впливом суспільства, і 

встановленням рамок «нормального» – «патологічного». Під таким кутом зору 

соціолог наполягає, що суспільство визначає способи категоризації індивідів та 

встановлює набір якостей, які вважаються нормальними для кожної з категорій: 

«Соціальне середовище визначає, які категорії в ній можливі, а які виключені» [23]. 

Під кутом зору феноменологічного напрямку поняття «соціальний контроль» 

базується на визначенні взаємодії як механізму координації дій людей, 

опосередкованих змістом, які є типовими для їх життєвого досвіду. Стійкість 

значень, які надаються ситуаціям взаємодії, впорядковує та перетворює їх в уяві 

людей на об'єктивну реальність або соціальні феномени. Дана реальність 

конструюється ненавмисно, у свідомості індивідів, які дотримуються прийнятих 

способів інтерпретації, як очевидних. Тож проблематика соціального контролю як 

умови організації соціального порядку стає фокусом інтересу таких учених як 

А.Шюц, П.Бергер, Е.Гуссерль, Т.Лукман. Соціальний порядок як результат 

соціального контролю здійснюється через інтерпретацію взаємодії учасників як 

типових, перетворюючи дані взаємодії на стійку структуру. Проте утворений 

соціальний порядок, в силу природної установки свідомості, сприймається людьми 

як об'єктивність – система норм, які потрібно засвоїти і дотримуватися [24, с. 127]. 

подвійність суспільства, що становить одночасно і «об'єктивну фактичність» і 

«суб'єктивні смисли», П.Бергер визначає в концепції соціального контролю: 

«Сучасна людина вписана у систему багаторівневого та різнобічного соціального 

контролю, здійснюваного збоку різних інститутів суспільства» [25, c. 74]. Дану 

систему учений представляє у вигляді концентрованих кіл, які інтегрують індивіда 

та суспільство: політико-юридична сфера; суспільні норми; професійне середовище, 
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сім'я, приватне життя.  

У межах суб’єктивістських психоаналітичних напрямків проблематика 

соціального контролю отримує розвиток у теорії психоаналізу З.Фрейда. Зокрема, 

привертає до себе увагу аналіз структури особистості, де стримуючими функціями 

наділяється Супер-Его як вияв соціального впливу суспільства, що пригноблює 

несвідомі імпульси та змушує індивіда поводитися таким чином, щоб не суперечити 

соціально-культурним правилам життя. Інтеріоризація культурних вимог, цінностей, 

норм призводить до затвердження особливого механізму соціального контролю, що 

виявляється як необхідний елемент самоконтролю. Разом з тим «зовнішній контроль 

доповнюється зростаючим прагненням особистості і груп, які пройшли стадію 

інтеріоризації цих норм і цінностей, добровільно дотримуватися їх» [26, с. 483].  

Соціальний контроль через соціалізацію за висновками Е.Фрома формує 

ефективне функціонування суспільства, коли «його члени досягають такого типа 

поведінки, за якої вони прагнуть діяти так, як вони повинні діяти в якості членів 

даного суспільства. Вони повинні бажати робити те, що об’єктивно необхідно для 

суспільства» [27, с. 380]. На думку Е.Фрома соціальний контроль є репресивним 

апаратом, який формує особливу ситуацію «втечі від свободи», формуючи 

конформність поведінки, яка пригнічує особистість через установки авторитарних 

структур. Тиск соціального контролю створює почуття самотності та безсилля і, як 

наслідок, непевності. Будучи ізольованою і скутою людина намагається заручитися 

підтримкою зовнішніх сил, тобто сил придушення, з метою відновлення втраченої 

психологічної стійкості, що призводить або до надзвичайно високого ступеня 

конформізму, або до одностайності з ідеологією і практикою придушення 

особистості. Конформізм доповнюється роздумами про «спільне благо», що нібито 

досягається дотриманням зовнішніх установок та вимог [28, с. 324]. 

У межах соціальної психології, провідні представники даного напряму 

А.Бандура, Т.Шибутані пояснюють організацію суспільних відносин із точки зору 

між групового акту взаємодії її членів. Зокрема, Т.Шибутані розкриває значення 

об’єднаних дій як передумови соціальної диференціації та інтеграції індивідуальних 

внесків у групову діяльність. Така координація, вважає учений, полегшується, коли 
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є колективна згода. Однак навіть у знайомих ситуаціях кооперативна діяльність 

здійснюється за умови постійних змін, а отже, з’являється постійна необхідність 

адаптації учасників один до одного. Даний процес полегшує виконання учасниками 

конвенціональних ролей, що сприяє досягненню колективних цілей та розподілу 

обов’язків. Заснована на колективній згоді спільна діяльність сприяє формуванню та 

поширенню загальних уявлень соціальної поведінки або утворенню групових норм. 

Груповими нормами є способи поведінки, які відповідають груповим експектаціям, 

базуються на основі «не писаних» правил та очікувань певної групи по відношенню 

до її членів. Сукупність норм, які лежать в основі різних сфер діяльності певного 

колективу називають культурою – «сукупністю конвенційних уявлень, які 

проявляються в діях та вказують на вірування та положення, що лежать в основі 

стійкої та повторюваної поведінки» [29, с. 45]. Таким чином, культура визначає 

специфічність поглядів колективу та, відповідно, норм, що лежать в основі взаємодії 

в групі. Оскільки конвенційні норми можуть порушуватися, групою створюються 

норми примусу або соціальні санкції, які бувають позитивними і негативними та 

містять винагороди та покарання, включно з фізичним покаранням, яке 

легітимізується владою та підкріплюється регулюючими інститутами (судами, 

поліцією та тюрмами), заборони або табу, церемоніями почесті або вигнання. Таким 

чином, поведінка кожного учасника групи контролюється суспільством, а поняття 

«соціальний контроль» більшою мірою ґрунтується на самоконтролі особистості та 

пов'язаний «зі збереженням поведінки в рамках групових експектацій та у кінцевому 

рахунку базується на колективній згоді» [29, с. 58]. 

У межах об’єктивістської парадигми розробляє концепцію соціального 

контролю французький соціолог Е.Дюркгейм, зосереджуючи увагу на тематиці 

соціальної солідарності та інтеграції у пошуках причин підкорення індивідів 

суспільним вимогам та правилам. Соціальний контроль в концепції ученого є 

необхідною умовою регламентації соціальної взаємодії у сфері трудової діяльності 

як наслідку розподілу праці, що регулює процеси обміну матеріальними та 

символічними благами, а також договірні відносини між суб’єктами капіталістичної 

системи у формі кооперації. Їх відносини регламентуються правом або законом, на 
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яких базуються основні інститути суспільства: «Кооперуватися, дійсно, значить 

розділити між собою спільні заняття. Якщо ці останні розділені на заняття якісно 

подібні, хоча і пов'язані один з одним, то ми маємо поділ праці першого ступеня або 

просте. Якщо вони різної природи, то ми маємо складний поділ праці або 

кооперацію» [30, с. 121]. 

Головним теоретичним питанням Е.Дюркгейма э питання про те, на чому 

ґрунтується єдність суспільства. При цьому вчений чітко висловлює неприйнятність 

тих теоретичних моделей, які склалися з цього питання в межах суб’єктивістської 

соціологічної традиції. Він не згоден з марксистської теорією, згідно з якою історія 

становлення сучасного суспільства є історія класової боротьби, і головною тезою 

«Маніфесту», яка стверджує, що класова боротьба є головною рушійною силою 

історії. Але він не згоден і з тим, що прагнення до свободи індивіда виконує дану 

роль. На відміну від Г.Тарда, Ч.Кулі, Е.Росса й інших його сучасників ліберального 

спрямування, Е.Дюркгейм заявляє про хибність теорії, яка стверджує, що «егоїзм – 

відправна точка людства, а альтруїзм, навпаки, недавнє завоювання» [30, c. 187]. 

У працях економістів вчений стикається з подвійним обґрунтуванням 

суб'єктивності інтересів. Загальноприйнятним в даному колі є кут зору, згідно з 

яким кожен індивід створює бажання за власною ініціативою. З іншого боку, дані 

бажання-інтереси розглядаються як приватні властивості окремої людини, які не 

мають ніякого відношення до бажань інших. «Відносини індивідів один з одним 

розглядаються виключно під тим кутом зору, який висвічує значення кожного як 

засобу та умови досягнення мети один для одного» [31, с. 344]. При цьому фактична 

впорядкованість у відносинах між людьми, тобто соціальний порядок – в умовах 

розмаїття індивідуальних інтересів і бажань, раціонально пояснюється за 

допомогою формули, що мета кожного виступає в якості засобів для іншого. 

Дюркгейма не влаштовує це рішення: адже те, що сьогодні здається вигідним завтра 

може не бути таким. Відносини, які будуються на міркуваннях вигоди, не можуть 

бути стійкими. Для цього учасники договору повинні спиратися на деякі моральні 

передумови. Де ж шукати ці передумови? «Тільки в самому суспільстві, – відповідає 

Дюркгейм, – у соціальності як такій, яка передбачає «контроль над індивідуальною 
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поведінкою на основі прийнятого у суспільстві законного порядку або на основі 

«договірного інституту», який спирається на норми ідеальної поведінки та ідеальних 

відносин» [31, с. 347]. 

В межах даної концепції соціальний контроль є основною примусовою силою 

та соціальним фактом, що підпорядковує людину суспільним інтересам. 

Е.Дюркгейм розглядає соціальний контроль в контексті двох типів соціальної 

солідарності – механічної та органічної. У суспільстві з механічною формою 

солідарності соціальний контроль здійснюється через репресивне право, 

використання якого є «знаком, який свідчить, про те, що колективні почуття, все ще 

є колективними, що єднання розумів в одній і тій же вірі зберігається» [30, с. 

107].  У суспільстві з органічною солідарністю діє реститутивне право, що 

спрямоване на регулювання функціональних дій індивіда, та залишає йому 

можливість на самостійність у тих межах, у яких він не перекреслює аналогічних 

прав інших членів суспільства й не підриває засади суспільної системи, що дозволяє 

зберігати її стійкість. Реститутивне право містить комерційне, адміністративне, 

конституційне види, завданням яких є «не стільки вираження колективних почуттів, 

скільки організація регулярного впорядкованого співіснування диференційованих 

індивідів» [30, c. 323].  

Дюркгеймівська перспектива об’єктивістського аналізу поняття «соціальний 

контроль» в контексті визначення його ролі в організації соціального порядку та 

соціальної інтеграції отримала розвиток в концептуальних межах парадигми 

структурного функціоналізму, внесок до якої здійснили П.Сорокін, Т.Парсонс, 

Р.Мертон, К.Девіс, В.Мур та ін. Зосереджуючи увагу на аналізі суспільства, як 

сукупності взаємодій індивідів, які проживають «суспільне» життя, П.Сорокін 

визначає головне завдань соціології: дослідження форм людської діяльності – 

характер взаємовідносин людей та соціальні процеси. Відзначаючи закономірність 

людської поведінки, П.Сорокін вказує на природу соціального контролю як 

мотивуючого фактору необхідної поведінки: «Вона [поведінка] обумовлюється 

рядом сил та умов, які спонукають людей до одних і відвертають від інших дій» [32, 

с. 13]. У теорії соціальної стратифікації учений описує суспільство, як живу систему 
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взаємопов’язаних соціальних прошарків, що перебувають у стані рівноваги та 

визначаються за ознаками освіти, забезпеченості, психологічних та побутових умов 

тощо. У суспільстві є групи, котрі прагнуть просування у вищі соціальні групи. Але 

оскільки лише декому це вдається та оскільки при нормальних умовах соціальна 

циркуляція носить впорядкований характер, то вірогідне припущення, що у 

суспільстві є особливий механізм, що контролює процес вертикальної циркуляції. 

Даний контроль полягає, «по-перше, в тестуванні індивідів для встановлення 

адекватного виконання ними соціальних функцій; по-друге, в селекції індивідів для 

соціальних позицій; по-третє, у відповідному розподілі членів суспільства по різним 

соціальним прошаркам» [33, с. 318]. Метою соціального контролю є структурна 

диференціація суспільства та функція соціальної мобільності через розподіл 

індивідів у відповідності з їх талантами та можливостями успішного виконання 

соціальних функцій. Підкреслюючи інституційну основу механізму контролю 

П.Сорокін зазначає, що він складається з усіх соціальних інститутів, які виконують 

функції каналів вертикальної циркуляції, а саме: армії, родини, церкви, школи, 

політичних, професійних організацій. 

У фундаментальній теорії соціальної дії Т.Парсонс прагнув обґрунтувати ідею 

соціального порядку, відобразивши її в концептуальній схемі, в основі якої 

знаходиться процес взаємодії соціальних систем, орієнтований на особистісні 

характеристики та обмежений культурою. Вчений виокремлює чотири 

функціональні завдання соціального контролю – адаптацію, ціле досягнення, 

інтеграцію та підтримку соціального зразка, які обґрунтовують умови виникнення 

цілісності та рівноваги соціальної системи. При цьому проблема інтеграції 

визначається як проблема стійкості, внутрішньої єдності, солідарності. Такі функції 

здійснюються інститутами соціального контролю через створення та підтримку 

загальних цінностей та норм, набору символів і єдиної культури. Навмисний вплив 

суспільства на поведінку індивідів здійснюється через державний апарат і легітимні 

інституційні засоби, маючи на меті подолання порушень рівноваги та відтворення 

соціальної системи за допомогою форм примусу. Вирішення проблеми інтеграції 

пов'язане з підтриманням зразка, мотивацією акторів у виконанні ними соціальних 
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ролей і виявленням латентних напруг у системі особистісної мотивації. Соціальна 

система для збереження порядку повинна виробити механізм соціалізації людей, що 

дозволяє, набуваючи індивідуальності, одночасно засвоювати норми та ролі 

суспільства, розвивати потребу підпорядкування даним нормам. Таким чином, на 

абстрактному рівні Т.Парсонс концептуалізує два механізми, інтегруючих 

особистість у соціальну систему – механізми соціалізації та соціального контролю. 

Саме завдяки їх дії особистісні системи набувають структури, що забезпечує їх 

сумісність зі структурою соціальних систем. Соціалізація, таким чином, виступає як 

механізм соціального контролю та покликана забезпечувати «мотиваційну 

інтеграцію» та індивідуалізацію людей. 

Р.Мертон у праці «Соціальна теорія та соціальна структура» визначає 

соціальний контроль «як механізм, що мінімізує напругу між культурними 

цінностями та соціально обмеженим способом доступу до них» [34, c. 122]. Учений 

розглядає поняття «соціальний контроль» в контексті функціональних та 

дисфункціональних проявів взаємодій елементів соціальної системи, розмежовуючи 

явні та латентні функції соціального контролю. Явний соціальний контроль 

передбачає, що його наслідки очікуються та приймаються учасниками, а латентний 

контроль – діяльність, результати якої не передбачені та можуть бути не бажаними. 

Як результат соціального контролю через обмеження та заохочення індивідуальної 

поведінки соціальною структурою формуються функціональні та дисфункціональні 

моделі поведінки (конформізм, ритуалізм, ретритизм, бунт), які спричиняють або 

новий етап у пристосуванні системи та індивідів до соціального контролю або 

встановлення нової системи цінностей, покликаних регламентувати соціальну 

поведінку [34]. 

Поняття «соціальний контроль» розглядається у широкому спектрі теорій, 

концепцій, характерних для вітчизняної та західної соціології. Один з соціологічних 

підходів розглядає проблематику соціального контролю як необхідність 

регулювання соціальних конфліктів між групами, які представляють відмінні 

інтереси та наділені різним рівнем влади. Значущість соціального контролю 

підкреслюється тим, що досягнення згоди має тенденцію до фрагментарності, а 
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розвиток владних відносин призводить до послаблення механізмів вирішення 

конфліктів. Об’єктивістський аналіз соціального контролю отримав розвиток в 

межах конфліктних теорій, що сформувались завдяки поглядам К.Маркса. 

Специфіка марксизму у вивченні соціального контролю – аналіз явищ політичного 

життя як органічних складових класової історичної формації, що ґрунтується на 

ідеях залежності держави і права від рівня поділу праці та співвідношення класових 

сил в аспектах володіння приватною власністю на засоби виробництва, що є 

основою відносин домінування та підпорядкування у класовому суспільстві, яке 

забезпечується апаратами примусу, зосереджених у політико-юридичних інститутах 

та державній владі. 

«Специфічні функції», які виникають з протилежності між державним 

апаратом та суспільством виражені через управління «спільними справами», 

суспільну діяльність держави як форми примусу: «Не існує у класовому суспільстві 

байдужого функціонування державності, законодавства; не існує класово 

нейтральних ролей держави» [35, с. 132]. Значною мірою через це держава є 

установою легітимного насилля, яке необхідно подолати. У «Маніфесті 

Комуністичної партії» підкреслено, що досягнувши політичної влади пролетаріат 

втрутиться у право власності, зосередить знаряддя виробництва в руках держави, 

централізує транспорт, введе однакову загальну обов'язковість праці і створить 

промислові армії: «Пролетаріат «як пануючий клас силою скасує старі виробничі 

відносини» [36, с. 26]. Поки виробництво не зосередиться в руках «асоціації 

індивідів», влада утримує свій політичний характер: «Політична влада слова – це 

організоване насильство одного класу для придушення іншого» [37, с. 26].  

Важливим аспектом реалізації соціального контролю в соціології марксизму є 

нерівномірний доступ до культурно-ідеологічних систем, що забезпечується правом 

власності на засоби духовного виробництва: «Клас, що має у своєму розпорядженні 

засоби матеріального виробництва, контролює поряд засоби духовного виробництва 

і в силу цього думки тих, хто не має засобів для духовного виробництва, 

опиняються у загальному підпорядкуванні управляючому класу» [37, c. 46]. 
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Важливу роль у розвитку інтелектуальної традиції конфлікту відіграла теорія 

гегельянського марксизму італійського ученого А.Грамші. Одним із ключових 

моментів роботи «В’язничні зошити» (1929–1935) у розумінні соціального 

контролю є його концепція «гегемонії» як поєднання політичного, інтелектуального 

й морального лідерства панівного класу. Узагальнюючи концепцію автора, можемо 

стверджувати, що А.Грамші розрізняв два види соціального контролю: «гегемонія» 

протиставляється «примусу» – домінуванню, що забезпечується «законодавчою або 

виконавчою владою або ж виражається шляхом втручання поліції» [38, с. 235]. Дані 

види ґрунтуються на двох відмінних формах соціального контролю – зовнішній 

(силою) та внутрішній (переконанням). Гегемонія здійснюється інститутами 

громадянського суспільства – системою приватних організацій панівних класів, які 

не є включеними в апарат державної влади: професійні, культурні, релігійні 

організації, ЗМІ, через які відбувається насадження ідеології, світогляду, зміцнення 

політичного впливу та підтримки з боку підконтрольних груп. 

В концептуальних межах конфліктної парадигми соціологами Р.Дарендорфом, 

Дж.Рексом, Р.Коллінзом, Л.Козером та ін. поняття «соціальний контроль» 

інтерпретується в руслі марксистської орієнтації як умова підтримання соціального 

порядку, який не є нейтральним і слугує класовим інтересам. Німецький соціолог 

Р.Дарендорф зосереджує увагу на вивченні суспільства з об’єктивістських позицій 

та визначає специфіку соціального контролю як атрибуту соціальних позицій, 

статусів та нерівних соціальних ролей, що провокує конфлікт між ними, внаслідок 

володіння владою різного рівня та нерівномірним доступом до соціально значущих 

ресурсів: «Структурне походження соціальних конфліктів слід шукати у розподілі 

соціальних ролей, наділених очікуваннями домінування та підпорядкування» [39, c. 

165]. При цьому, необхідною умовою владної взаємодії виступають відносини 

підтримання соціального порядку та перерозподілу влади в інтересах (усвідомлених 

або неусвідомлених) пануючих та підлеглих груп: даними інтересами є підтримання 

соціального порядку та утримання влади або ж її завоювання. 

Становлення індустріального суспільства призвело до формування ще однієї 

концепції соціального контролю, згідно з якою розвиток науки, техніки та 
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технологій формує у людини нові потреби, пропонуючи можливість їх задоволення. 

Представники концепції М.Горкхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе, характеризуючи 

даний процес, стверджували, що «транспортні засоби та засоби масової інформації, 

предмети домашнього вжитку, їжа та одяг, невичерпний вибір розваг та 

інформаційна індустрія несуть з собою нав’язані відносини та звички, стійкі 

інтелектуальні та емоційні реакції, які прив’язують споживачів шляхом 

пропонованого їм більшого або меншого задоволення до виробників, а через 

останніх – до цілого» [40, с. 275]. 

Таким чином, разом з апаратом виробництва, індустрією масової культури, 

яка пропонує різні товари та послуги, людині нав’язується нова система соціальних 

відносин, без підтримання якої не можливий соціальний порядок та задоволення 

«помилкових, нав’язаних індивіду приватними суспільними силами, зацікавленими 

у його придушення людських потреб». Відповідно функцію соціального контролю 

здійснює «апарат виробництва та вироблені ним товари та послуги, і як результат 

відбувається формування «одновимірної», «масової» людини». Для такої людини 

характерна наявність «псевдо мислення», суть якого, згідно Е.Фромму, полягає у 

тому, що «людям здається, що вони приймають рішення, що вони бажають чогось, у 

той час як у дійсності вони піддаються тиску зовнішніх сил, внутрішнім або 

зовнішнім умовам та прагнуть саме того, що їм доводиться робити» [28, с. 237]. 

 

1.2. Теоретична інтерпретація та операціоналізація поняття «соціальний 

контроль» у дослідженнях зарубіжної та вітчизняної соціології 

 

Поняття «соціальний контроль», як і будь-яка складна наукова категорія, 

зазнало певних змін, збагачуючись в ході розвитку соціологічної теорії та практики. 

Для більш глибокого розуміння значення терміна «соціальний контроль», необхідно 

заглибитися в етимологію даного слова. Терміну «контроль» від початку 

притаманний сенс звірення, перевірки. Слово «контроль» походить від «contre» 

(протилежний) та «role» (список). Так прийнято позначати другий примірник 

списку, пред'явленого для звірення з оригіналом. З ускладненням господарських 
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зв'язків розширилася сфера застосування контролю: «З поняття видового, тотожного 

тільки перевірці, контроль перетворився на позначення родове та нині охоплює усі 

способи та форми перевірки» [41]. 

Згідно позиції Б.Буйвола, соціальний контроль слід розуміти як «систему 

соціальних регуляторів – державних і суспільних інститутів, права, моралі, звичаїв, 

традицій, установок» [42, c. 2]. Як пише відомий британський соціолог Пітер Бергер, 

«соціальний контроль є одним з найбільш загальноприйнятих понять в соціології. Їм 

позначають найрізноманітніші засоби, які будь-яке суспільство застосовує для 

приборкання своїх непокірних членів. Жодне суспільство не може обійтися без 

соціального контролю. Навіть невеликій групі людей, що зібралися разом доведеться 

виробити механізми контролю, щоб не розпастися в найкоротші терміни» [43, c. 68]. 

В сучасній соціологічній літературі поняття «соціальний контроль»  

визначають як «механізм саморегуляції суспільства і соціальних груп, який 

забезпечує цілеспрямований вплив на поведінку людей з метою закріплення порядку 

та стабільності» [44, с. 109]. З іншого боку існують процесуально орієнтовані 

формулювання: «Соціальний контроль – процеси в соціальній системі (суспільстві, 

групі), що забезпечують її стійкість та можливість управлінням функціонуванням її 

елементів (людьми, інститутами тощо)». Поняття «соціальний контроль» 

визначають як «механізм і засіб соціалізації індивіда через підпорядкування 

особистої поведінки, ціннісних орієнтацій, очікувань під соціально встановлені 

стандарти, а також відтворення домінуючої системи суспільних відносин і 

соціальних структур» [45, c. 496–497]. Соціальний контроль також визначають як 

«нормативне регулювання поведінки людей і їх взаємовідносин, що забезпечує 

саморегуляцію соціальної системи – елемент соціальних інститутів, наявність якого 

забезпечується дотриманням індивідами соціальних норм, правил діяльності і 

соціальних обмежень [46, c. 372]. Справедливо відзначаються моральні функції 

соціального контролю як умови розвитку гармонійної особистості: «Формування та 

розвиток емоційних, моральних, раціональних і вольових компонентів 

самоконтролю служить створенню основ для всебічного розвитку людини, а також 

формування гармонійних відносин між людьми» [47, с. 213]; «будучи 
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універсальним, всеосяжним явищем, соціальний контроль впливає на формування і 

розвиток особистості» [47, с. 213]. 

В деяких інших випадках поняття «соціальний контроль» розглядається як 

«сукупність норм і цінностей суспільства чи соціальної групи, їх санкцій, 

покликаних гарантувати конформну поведінку свої членів» [48, c. 182]. У такому 

контексті, поняття «соціальний контроль» визначається як елемент соціальної 

організації, під якою розуміють «систему зразків діяльності індивідів і підгруп, дії 

інститутів і засобів соціального контролю, соціальних ролей та цінностей, які 

забезпечують спільне життя членів суспільства, гармонізують їх прагнення і 

спрямлення, встановлюють припустимі засоби задоволення потреб» [48, c. 183]. 

Можна погодитись з В.Клімовим, що такий узагальнюючий підхід уможливлює 

характеристику соціального контролю як загального соціального явища зі складною 

структурою та дає підставу розглядати його як поняття, що «охоплює сукупність 

суспільних процесів, метою яких є спостереження за функціонуванням соціальних 

об’єктів, перевірку й оцінку їх діяльності відповідно до соціальних норм, рішень 

управління, інших зразків та обмежень, а також застосування до об’єктів заходів 

впливу з метою ліквідації негативних явищ та всебічного розвитку позитивних явищ 

та тенденцій» [49, с. 17]. 

Таким чином, наведені визначення відображають сутність соціального 

контролю як особливого виду діяльності, спрямованого на досягнення мети 

соціальної системи та дозволяють виокремити основні напрямки даної мети: по-

перше, створення граничних рамок, які направляють поведінку об'єкта у 

визначеному суспільством напрямі; по-друге, забезпечення за допомогою 

специфічних мотиваційних методів руху об'єкта у заданому напрямку; по-третє, 

подолання відхилень від соціально визнаної поведінки. 

В контексті соціальної інтеграції особистісної та соцієтальної систем поняття 

«соціальний контроль» розглядає Т.Парсонс. Під кутом зору вченого «інтеграція в 

суспільство його членів має на увазі наявність зони взаємопроникнення соціальної 

та особистісної системами. Однак відношення тут в основному тристороннє, 

оскільки частини культурної системи, так само як і частини соціальної структури, 
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інтерналізовані в особистостях, але в той же час частини культурної системи 

інституціоналізовані в суспільстві» [6, с. 21]. Виходячи зі структури соціальної 

системи та її змінних, можна відзначити що: «Норми, основна функція яких – 

інтегрувати соціальні системи, є спеціалізовані стосовно окремих соціальних 

функцій і типів соціальних ситуацій. Вони не тільки включають елементи ціннісної 

системи, конкретизовані стосовно до відповідних рівнів в структурі соціальної 

системи, але і містять конкретні способи орієнтації для дії в функціональних і 

ситуаційних умовах, специфічних для певних колективів і ролей» [c. 18].  

У своїх роботах Т.Парсонс називає механізми соціального контролю, зміст 

яких полягає, по-перше, в організації ролі-статусу індивідів з метою зменшення 

напруженості та, по-друге, у сприянні стабільності системи: 1. Механізм 

інституціоналізації (забезпечення визначеності рольових очікувань від індивіда 

іншими індивідами, групами, суспільством); 2. Механізм міжособистісних санкцій 

та жестів; 3. Ритуальні дії (зняття напруженості символічним шляхом, зміцнення 

культурних зразків); 4. структури, що забезпечують збереження цінностей та 

розмежування «нормального» і «девіантного»; 5. структури повторної інтеграції 

(приведення до норм тенденцій «відхилення»). До механізмів соціального контролю 

відносять соціалізацію, яка забезпечує засвоєння цінностей, символів, а також 

процеси, що спрямовані на збереження і підтримання балансу між породженням 

мотивацій до відхилень та мотивів до відновлення постійного процесу взаємодії. 

Говорячи про форми соціального контролю, Т.Парсонс поділяє їх на позитивний і 

негативний, формальний і неформальний контроль [43]. 

Французький соціолог Е.Дюркгейм досліджував соціальну інтеграцію людини 

та суспільства під кутом зору зовнішнього примусового впливу соціальних 

інститутів, визначаючи соціологію як науку про «соціальні інститути, їх ґенезу та 

функціонування» [51, с. 405]. Е.Дюркгейм визначав під соціальним інститутом певні 

типи відносин між людьми, які постійно затребувані суспільством та тому постійно 

відроджуються. Інституції мають виконувати широке коло соціальних функцій, від 

виробничих до культурних та моральних, виробляючи та впроваджуючи в життя нові 

норми, що регулюють суспільні відносини. Водночас, соціальні інститути виступають 
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в концепції науковця соціальними фактами, які, за визначенням ученого, є «усякий 

образ дії, чітко визначений чи ні, але здатний надавати на індивіда зовнішній тиск і 

має в той же час своє власне існування, незалежне від нього» [51, с. 421]. Наслідком 

такої об'єктивності соціальних фактів є їх зовнішній примусово-репресивний тиск, 

примус індивідів до певної дії.  

В межах інституціонального підходу, слід відзначити напрямок, згідно з яким, 

соціальний контроль є цілеспрямованим раціональним впливом, оскільки даний 

підхід відображає видову ознаку управлінської діяльності – здійснення 

цілеспрямованого впливу на об'єкт соціального впливу. Але, подібний підхід може 

бути виправданий лише тоді, коли «відносини владного характеру» не є тотожні 

політичній владі, оскільки соціальний контроль здатні здійснювати не лише органи 

державної влади. В даному випадку доречно згадати визначення влади М. Вебера як 

здатності суб'єкта досягати певної дії або бездіяльності від об'єкта без його волі. У 

такому розумінні влади соціальний контроль дійсно може розглядатися як «відносини 

владного характеру». 

Таким чином, найбільш точно сутність поняття «соціальний контроль» 

відображають визначення, які розглядають соціальний контроль: 

а) Як процес мотивації або механізм, що протистоїть тенденції до відхилень 

від очікуваних дій об'єкта [52]; 

б) Як сукупність інституційних механізмів соціальної системи, за допомогою 

яких забезпечується дотримання певних «зразків» поведінки, а також дотримання 

обмежень в поведінці, порушення яких негативно позначається на функціонуванні 

системи [53; 54]; 

в) Як цілеспрямований вплив на поведінку членів суспільства для досягнення 

поставлених цілей [55; 56]. 

Аналіз елементів соціального контролю дозволяє погодитись із доцільністю 

виокремлення його складових В.Клімовим, який у структурі соціального контролю 

виділяє чотири елементи: ціннісно-нормативну основу, соціальні інститути, не 

інституційні механізми та самоконтроль особистості [57, c. 39 – 46]. Ціннісно-

нормативною системою соціального контролю є діалектична єдність соціальних 
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норм (політичних, правових, моральних) та цінностей, у яких синтезовані 

найістотніші аспекти історичного досвіду, діяльності людей, їх цілі та ідеали. Не 

інституційні механізми носять соціально-психологічний характер, проявляються в 

повсякденному житті на рівні буденної свідомості і містять традиції, звичаї, обряди, 

громадську думку.  

Інституціональний механізм «соціального контролю «спонукає індивідів до 

інтерналізації нормативних очікування свого суспільства, організації соціального 

досвіду і передачі його іншому поколінню, примушує індивідів до конформної 

поведінки за допомогою санкцій» [47, c. 219]. До не інституційних форм 

соціального контролю «можна віднести громадський контроль, що представляє 

собою засіб цивільного контролю над діяльністю держави. Також самоконтроль, що 

представляє собою самостійне регулювання своєї поведінки індивідом» [47, c. 220]. 

Механізми внутрішнього регулювання містять «формування почуття гордості за 

правильне виконання конкретного зразка належної дії, сорому за відступ від норми, 

совісті як форми здійснення самоконтролю, обов'язку і відповідальності, що 

забезпечують повною мірою реалізацію правил спільного життя людей» [47, c. 220]. 

Дія інституціональних механізмів контролю полягає у стабільності соціальної 

організації, яка забезпечується ефективністю функціонування системних механізмів 

соціального контролю. До інституційних форм відносять державний контроль, який 

здійснюється в наступних видах: «політичний контроль; адміністративний контроль 

– виконавчі органи різних гілок влади, які пильнують за виконанням законів; 

контролюючі органи підприємств, організацій, які здійснюють перевірку службової 

діяльності працівників; судовий контроль – суди: військові, загальні, арбітражні та 

конституційний суд» [47, c. 220]. В ряду інституційних технологій відтворення і 

функціонування соціального контролю «особливу роль відіграє модернізація освіти, 

розвиток науки, інститутів мас-медіа, громадянського суспільства, в єдиному 

просторі-часі (регіоні)» [47, c. 220]. 

Свій особливий погляд на структуру поняття «соціальний контроль» висловив 

радянський кримінолог А.Яковлев, вказуючи на те, що «соціальний контроль не є 

лише «впливом» суспільства на індивіда, але завжди і незмінно – процесом активної 
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взаємодії даних хоч взаємопов'язаних, але різних за характером елементів. Іншими 

словами, суспільство створює індивіда, формуючи його особистість, але й індивід 

створює та перебудовує суспільство» [58, c. 140]. З позиції А.М.Яковлева, індивід і 

суспільство повинні розглядатися як взаємодіючі елементи соціального контролю, 

оскільки останнє – процес взаємодії індивідів і соціальних структур. Тому, у своїй 

концепції А.Яковлев, в системі соціального контролю виокремлює елементи, що 

відображають двосторонній характер взаємодії людини та суспільства, такі як:  

1. Індивідуальні дії як активна взаємодія індивіда з суспільством, акти 

пізнавального та адаптивного характеру;  

2. Соціальна шкала оцінок і соціальна категоризація як реакція середовища на 

індивідуальну дію;  

3. Суспільна самосвідомість як категоризація індивідуальної дії, віднесення її 

до соціально схвалюваної чи негативної;  

4. Соціальні дії як система позитивних або негативних санкцій;  

5. Індивідуальна шкала оцінок, в залежності від уявлень, ціннісних установок і 

інтересів індивіда;  

6. Самокатегорізація або ідентифікація з певною групою;  

7. Індивідуальна самосвідомість [58, c. 138 – 165]. 

Таким чином, на основі розглянутих нами теоретичних підходів зарубіжних та 

вітчизняних теоретиків, ми можемо сформулювати наступне визначення поняття 

«соціальний контроль»: соціальний контроль є категорією, яка розкриває 

функціональні та дисфункціональні примусово-насильницькі впливи ціннісно-

нормативної системи, яка укорінюється в нормах і стандартах поведінки, 

визначаючи права та обов’язки через ролі, позиції і статуси, у взаємодії яких 

реалізовуються владні відносини. 

 

1.3. Поняття «соціальний контроль» у радянському та пострадянському 

соціологічному дискурсі 
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У радянському соціологічному дискурсі проблематика соціального контролю 

отримала розвиток у середині та другій половині ХХ століття та від початку 

розвивалась у межах кримінологічних теорій [59; 60]. У межах даного напрямку 

поняття «соціальний контроль» досліджувалось у контексті боротьби із 

правопорушеннями та їх попередженням [61]; пост кримінального контролю [62] та 

контролю на злочинністю [63]. Соціальний контроль у працях учених визначається 

як форма впливу, яка «ставить бар'єр індивідуалістичним прагненням особистості, 

попереджує можливі з її боку правопорушення і злочини» [61]. В якості основного 

засобу соціального контролю розглядається покарання, попереджувальний вплив 

якого «має реальну важливість для боротьби зі злочинністю» [64]. 

На початку 80-х років ХХ століття формується девіантологічний соціологічний 

напрямок, у межах якого соціальний контроль описується як механізм 

самозбереження суспільства шляхом встановлення та дотримання в суспільстві 

нормативного порядку, усунення, нейтралізації або мінімізації протиправної 

поведінки [65]. У працях Я.Гілінського, В.Кудрявцева, А.Яковлєва та інших 

розглядаються небажані для суспільства прояви порушення норм з позиції загальної 

соціологічної теорії [66].  

Розвиток виробничої сфери 70-х років зумовив підвищення інтересу до 

соціального контролю як функції соціального управління. Соціальний контроль у 

даному контексті розуміється як етап управлінського процесу [67], суть якого – 

«спостереження і перевірка відповідності процесу функціонування об'єкта прийнятим 

управлінським рішенням» [68, c. 125]. Соціальний контроль в управлінні розглядають 

як «сукупності процесів у соціальній системі (суспільстві, соціальній групі), які 

забезпечують її стійкість та управління людьми, групами або інститутами, що є її 

елементами» [69, с. 84]. З даного визначення випливає висновок про те, що «мета 

такого контролю – звести до мінімуму відхилення від пануючих соціальних норм» [70, 

с. 371]. Або надати інформацію про об'єкт управління, у зв'язку з чим соціальний 

контроль часто визначається як елемент зворотного зв’язку. Іншою стороною 

соціального контролю є його тлумачення як «елементу системи управління, як 

механізм зворотного зв’язку, який забезпечує виконання команд управляючого органу» 
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[71, с. 248]. На думку М.Маркова, основним призначенням соціального контролю є 

«протидія відхиленням від спланованих та запрограмованих соціальних дій в 

соціальному управлінні» [72, с. 109]. На думку В.Афанасьєва, найважливішими 

функціями соціального контролю є підготовка та прийняття управлінських рішень, 

організація, регулювання, облік та контроль [73, с. 112].  

В цілому у радянській літературі є два підходи розуміння сутності поняття 

«соціальний контроль». Один з них спирається на марксистську традицію, згідно якої 

соціальний контроль у класово-антагоністичному суспільстві «виступає як комплекс 

дій, що забезпечують, упорядковують та контролюють діяльність людей, соціальних 

груп та інститутів в межах даної соціальної системи та здійснюються не інакше як у 

відповідності з інтересами та метою пануючого класу» [74, c. 8]. Соціальний контроль, 

на думку І.Антоновича, полягає у «забезпеченні панування буржуазії, оскільки він 

спрямований на збереження існуючих соціально-політичних структур будь-якої 

ціною. Такий соціальний контроль немає ні практичного, ні теоретичного, ні 

наукового обґрунтування і, відповідно, не може сприяти ефективному управлінню 

суспільними процесами» [75, c. 182]. Процес управління при капіталізмі носить 

неоднозначний характер, оскільки «неможливо науково управляти суспільством, що 

розділене антагоністичними протиріччями. Свідоме управління не в змозі отримати тут 

перемогу над силами стихії та лише сприяють даному об’єктивному регулюванню, 

виступаючи в якості його доповнення» [74, c. 9].   

Інша картина, на думку науковців спостерігається в умовах соціалістичного 

суспільства: «На відміну від капіталізму соціалістичне суспільство є самоуправляючою 

системою. Економічні закони соціалізму потребують свідомого управління у сфері 

матеріального виробництва. Суспільна власність на засоби виробництва та нові 

виробничі відносини створюють реальну можливість управління у масштабі 

суспільства. Дії стихійних факторів обмежуються, а іноді повністю долаються і на їх 

місце стає науково організоване управління» [74, c. 9]. Соціальний контроль в умовах 

соціалізму є «свідомим впливом на суспільний процес з боку громадських класів, 

регулюванням суспільних процесів, яке здійснюється науковими методами» [47, c. 

211]. Таке розуміння орієнтує на сприйняття соціального контролю як «системи 
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засобів, спрямованих на реалізацію вимог суспільства або соціальних груп з метою 

регулювання суспільних відносин» [76, с. 10]; «системи способів виявлення 

відповідності поведінки підконтрольних об’єктів встановленим для них масштабам 

поведінки в цілях виявлення і недопущення можливих відхилень» [77, с. 12]. 

Декларованими інституційними механізмами соціального контролю в умовах 

соціалізму виступали такі елементи як: «Діяльність народного контролю, який 

виступає одним з основних інститутів радянської демократії» [47, c. 212]; 

«Важливою ланкою контролю є контрольна діяльність КПРС» [47, c. 212]; 

«Розвитку нової форми – робітничого контролю профспілок, що сприяє наведенню 

порядку та утвердження принципу соціалістичної справедливості в соціальній 

сфері» [47, c. 212]; «Активність громадських організацій як важливих ланок 

самоврядування та соціального контролю» [47, c. 212]. 

У 70-х – 80-х роках популярною була широка наукова проблематика, у межах 

якої досліджувались проблеми регуляції соціальної поведінки. Такий підхід 

розкривався у працях М.Бобнєвої, Б.Ломова, Г.Осипова, Б.Паригіна, О.Якуби, 

Е.Пенькова, К.Платонова, Е.Шорохової, В.Ядова, А.Яковлева тощо. Згідно з поглядами 

учених, соціальний контроль розглядається як система взаємодії людини та суспільства 

в межах ціннісно-нормативного регулювання поведінки людини в рамках соціальних 

відносин та взаємозв’язків. У системі соціальних цінностей та норм «віднаходить 

конкретне вираження суспільна воля як форма цілеспрямованого саморегулювання 

людської діяльності. Вольовий, імперативний характер норм проявляється у тому, 

що вона отримує своє значення, коли судження необхідності набуває характеру 

практичної моделі поведінки» [74, с. 27]. Норма демонструє активну направленість 

соціального суб’єкта до здійснення даної моделі у поведінці членів суспільства, їх 

взаємовідносинах, трудовій діяльності тощо: «Діалектична єдність норм і цінностей 

дозволяє говорити про єдину ціннісно-нормативну основу соціального контролю, 

яка визначає основні напрями і способи контрольної діяльності» [47, c. 212]. З 

вищевказаного слідує вагоме значення ціннісно-нормативної системи як механізму 

соціального контролю. Соціальні цінності та норми «слугують ефективним засобом 

передачі та засвоєння соціальної інформації, що є необхідною умовою управління 
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динамічним процесом розвитку суспільства. Вони забезпечують здатність 

суспільства зберігати, реалізовувати вищі моральні ідеали і на даній основі 

корегувати відхилення у процесі соціального розвитку, протистояти 

дисфункціональним тенденціям, тобто проводити свідомий та послідовний 

соціальний контроль» [74, с. 46]. 

Результатом такого регулювання виступають якісні зрушення у 

самосвідомості, що визначають появу структури, санкціонуючої поведінку з 

середини або механізмів соціального самоконтролю, які на думку учених, являють 

найбільш ефективну форму регулювання людиною своєї поведінки. Останній як 

універсальна інтегративна властивість людини є невід’ємною частиною усіх видів 

діяльності та поведінки людини. З огляду на поведінку людини у суспільстві, на 

думку Г.Нікіфорова, слід вказати, що сформованість соціального самоконтролю 

проявляється в умінні людини оцінити себе зі сторони: «В онтогенетичному плані 

соціальний самоконтроль виступає властивістю особистості, яка регулює процеси 

спілкування та поведінки людини у соціальному середовищі» [78, с. 22].   

Згідно з деякими іншими підходами, поняттям «соціальний контроль» 

позначається процес, що не збігається з контролем як функцією управління, а також 

відмінний від самоконтролю особистості [79, ч. 1]. Поняття «соціальний контроль» 

позначає самостійне явище, що є видом впливу соціальних інститутів на свідомість, 

поведінку людей. За визначенням А.Яковлєва, «соціальний контроль» є способом 

саморегуляції соціальної системи, що забезпечує впорядковану взаємодію її 

складових елементів шляхом нормативного, у тому числі й правового регулювання 

[80, с. 138]. А.Яковлєв відзначав, що у багатьох працях особистості відведена роль 

об’єкта соціального контролю, а соціальним структурним елементам – роль 

контролюючої сили. Дійсно, в процесах соціальної взаємодії індивід та суспільство 

протистоять один одному, але їх взаємодія «відзначається більш складним 

характером, ніж звичайна адаптація індивідуальних якостей під соціальний 

стандарт» [80, с. 139]. Цінністю даної теорії є те, що індивід та суспільство 

розглядаються як взаємодіючі елементи соціального контролю, оскільки останній є 

процес взаємодії індивідів та соціальних структур (груп, класів, суспільства). Таким 
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чином, О.Яковлєв підкреслює, що у систему соціального контролю правомірно 

включити два види дії, а саме: дію індивідуальну і соціальну (колективну) або 

контрольовану діяльність індивідів і контролюючу діяльність соціальних утворень.  

У зворотному випадку, коли індивід виступає лише як об'єкт управління, 

коли йому не надається вибору відкидається суттєва особливість функціонування 

індивідуальної свідомості, яка полягає в наступному: «Суспільна свідомість 

поставляє соціальну інформацію у вигляді цілісних внутрішньо не 

диференційованих стереотипів нормативно орієнтованої поведінки, завдяки чому 

здійснюється стабілізуюча функція соціального контролю, функція спадковість 

культури. На рівні ж індивідуальної свідомості з'являється можливість 

раціонального відтворення даних стереотипів, тобто можливість розділення 

цільного блоку соціальної інформації (зразка поведінки) на інформацію про цілі дії 

та пропоновані засоби їх досягнення; з'являється можливість їх свідомої оцінки, 

прийняття, відкидання» [80, c. 140]. 

На думку К.Ігошева, соціальний контроль – це «історично утворена система 

впливу на суб’єкти, спрямована на організацію їх діяльності в рамках прийнятих 

норм та цінностей, які виражають суспільні інтереси», або «форма управління 

діяльністю суспільних суб’єктів, спосіб саморегуляції життя соціального організму, 

що забезпечує функціонування його елементів, в межах урегульованості та порядку» 

[81, с. 30]. Сенс другого поняття звужує його зміст без урахування механізму 

соціальної саморегуляції. У першому випадку контроль є ідеологічно 

обґрунтованим та раціонально організованим. Є.Пеньков фіксує потребу 

соціального регулювання діяльності суспільних суб'єктів та інститутів. 

«Суспільство не може підтримувати та вдосконалювати систему організованості, не 

підпорядковуючи життєдіяльність своїх членів певними правилами – вимогами» [82, 

c. 9]. Натомість сфера саморегулювання ґрунтується переважно буденному 

усвідомленні реальності. Тут задіяні такі специфічні механізми соціального 

контролю, як громадська думка, традиції, які функціонують у межах суспільства, 

але більшою мірою проявляються в умовах мікросередовища, у первинних 
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соціальних групах: «Соціальний контроль виступає важливим чинником групової 

консолідації та забезпечення координації спільних дій» [83, с. 217]. 

Важливе місце у концепції К.Ігошева займає ідея самоконтролю, оскільки 

сподівання на жорсткий диктат з боку держави на поведінку людини не може дати 

позитивних результатів; позитивні зміни можливі лише тоді, коли враховується 

внутрішній світ людини, її можливості самоконтролю. Більше того «соціальний 

контроль є лише одним із засобів, за допомогою яких суспільство впливає на 

поведінку і духовний світ своїх членів». Соціальний контроль не є жорстким і 

неповоротким механізмом; це засіб, який «встановлює певні межі для вчинків і дій 

індивідів, розрахований одночасно на творчу ініціативу останніх, на сумлінне 

використання ними наданих прав, на добровільне слідування вимогам суспільної 

моралі та самостійне прийняття відповідних інтересам суспільства рішень в тих чи 

інших конкретних ситуаціях» [43, c. 33]. 

Аналізуючи пострадянський етап соціологічного розвитку відмітимо 

значення розвитку проблематики соціального контролю в контексті регулювання 

девіантної поведінки. Даний напрямок представлений у роботах А.Габіані, 

Я.Гілінського, В.Кудрявцева, І.Маточкіна, Р.Могилевського, Н.Проскурніна, 

Т.Шипунової, І.Грошевої, В.Гольберта. Яков Гілінський відзначає широке та вузьке 

розуміння соціального контролю. У першому, соціальний контроль – це «механізм 

самоорганізації та самозбереження суспільства шляхом установлення та 

підтримання у даному суспільстві нормативного порядку та нейтралізації 

нормопорушуючого – девіантної поведінки» [84, c. 202]. У вузькому значенні 

соціальний контроль є «сукупність методів впливу суспільства на небажані форми 

девіантної поведінки з метою їх елімінації або скорочення, мінімізації» [84, c. 206].  

Іншим важливим аспектом дослідження соціального контролю є його 

вивчення на перехідному етапі суспільних відносин, розпаду Радянського Союзу та 

формування незалежної української держави: «Трансформація, яку пережило 

українське суспільство на зламі епох, носить тотальний характер, охопила не лише 

сферу економічних і політичних відносин, а й істотно модернізувала систему 

соціальних відносин, цінності, життєві орієнтири людей» [47, c. 216]; «сучасна криза 
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в Україні – широкомасштабна, але її аспекти безпосередньо пов'язані з головним 

фактором - кризою соціального контролю» [47, c. 216]; «соціально-правовий 

контроль в умовах пострадянських трансформацій передбачає організацію життя і 

діяльності на основі законів, прийнятих демократичним шляхом» [47, c. 216]. 

Трансформація дискурсивних практик концептуального осмислення сутності 

соціального контролю в пострадянському соціологічному просторі відбувається в 

контексті продовження розвитку теорій соціального управління: «В управлінні без 

ефективного контролю неможливо реалізувати ні керівництво, ні організацію, ні 

планування. Це все органічні частини системи соціального управління»; [47, c. 217] 

«Завдання соціального контролю в системі управління виглядає специфічно – це 

виявлення соціальних відхилень, причин їх появи і пропозиція заходів щодо їх 

усунення» [47, c. 217]. З позицій управлінського підходу соціальний контроль 

розглядається як елемент регуляції трудових відносин в умовах ринкової економіки 

[85], розглядаються форми, функції та механізми соціального контролю та його дія у 

сфері менеджменту [86]. Із сучасних робіт, присвячених управлінській сфері 

цікавою є робота О.Кузнєцової, яка визначає соціальний контроль як 

«цілеспрямований управлінський вплив суб’єкта соціального контролю на об’єкт з 

метою формування в останнього бажаних моделей поведінки, світосприйняття та 

моральних орієнтирів» [87, c. 54]. Як механізм соціального управління поняття 

«соціальний контроль» розглядається як засіб реалізації соціальної політики 

суб’єкту управління [88; 89; 90]; як процес планування, мотивації та контролю, 

необхідного для того, що сформулювати та досягти мети організації [91].  

У широкому сенсі соціальний контроль є функцією самоорганізації соціальних 

систем із забезпечення просування соціальної системи до поставленої мети [92, 93], 

якою може бути збереження цілісності та якісної специфіки, відтворення та 

розвиток соціальної системи [94]. У більш вузькому контексті соціальний контроль 

як функція соціального управління є впливом суб’єкту управління на об’єкт з метою 

досягнення визначеної мети [95]. Слід відзначити, що мова йде не про задоволення 

потреб суспільства, а про досягнення суб’єктивних цілей, продиктованих інтересами 

відособленого від суспільства соціального формування, за якими приховуються 
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інтереси його членів. Таке розуміння зводить розуміння соціального контролю як 

процесу управлінської діяльності, залишаючи поза увагою такі функції як 

планування, вироблення рішень, організація його виконання тощо [96]. 

Необхідно зазначити, що сучасні теоретичні розробки та обґрунтування 

пізнавального потенціалу поняття «соціальний контроль» й досі носять гостро 

дискусійний та невизначений характер, який розкривається через пояснення одними 

авторами соціального контролю як позитивного явища, спрямованого на підтримання 

справедливого соціального порядку; а іншими – як складного маніпулятивного 

феномену, що дозволяє домінувати одним групам над іншими. У другому контексті 

соціальний контроль розкривається у праці Е.Макаревича та О.Карпухіна «Ігри 

інтелігентів, або Соціальний контроль мас» (2003). Автори стверджують, що 

«соціальний контроль маси» – це «повсякденний, постійний» процес, який 

«передбачає прищеплення масі певних життєвих цінностей, консолідації її навколо 

даних цінностей, а також навколо лідера або вождя» [97, с. 28]. Як інструмент 

соціального контролю визначаються «суспільні зв’язки у формі освіти, релігії, 

пропаганди, масової культури, реклами, а також політичні партії та уся система 

виробництва і споживання» [97, с. 28].  

Концепцію соціального контролю як інституціонального механізму 

відтворення соціальних нерівностей у своїх працях відстоювали українські та 

російські соціологи С.Оксамитна, О.Куценко, С.Макєєв, Т.Заславська, Р.Ривкіна, 

О.Шкаратан, С.Перегудов, В.Радаєв, С.Бабенко, Е.Лібанова, О.Гарань, О.Симончук 

та ін. Так, на думку С.Макєєва, соціальні інститути в межах статусно-рольових 

взаємодій у нерівних пропорціях розподіляючи культурні ресурси багатства, влади, 

престижу, знань, інформації «формують стратифікаційні порядки або множинні 

варіанти неоднорідного розміщення між індивідами привілеїв та пільг» [98, с. 43]. 

Подібних поглядів дотримується С.Оксамитна: «Дуже важливими є культурні, 

політичні та правові рамки інституціональної взаємодії, які сприяють відтворенню 

відносно егалітарних або елітарних норм та практик соціальних нерівностей. Мова 

йде про інституціональний розподіл політичної влади, тип вибіркової системи; 
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інституціональні умови забезпечення прав власності; умови збереження трудових 

прав та стандартів; інституціональних характеристик освіти» [99, с. 10]. 

Ціннісно-нормативні аспекти зміни форм соціального контролю у контексті 

трансформаційних процесів пострадянських країн розглядаються у працях А.Ручки, 

Н.Бойко, О.Суліми, С.Абакумова, В.Резніка, А.Новикова, С.Сидорова, О.Хижняка,  

О.Злобіної,  О.Якуби  та  ін. Зокрема, у працях українського дослідника В.Резніка 

поняття «соціальний контроль» імпліцитно розкривається як механізм соціального 

упорядкування суспільної життєдіяльності та перебуває у тісному контекстуальному 

зв’язку з поняттям «соціальний порядок». Стосовно осмислення механізмів 

соціального контролю в сучасному українському суспільстві, В.Резнік зосереджує 

увагу на таких формах організації соціального порядку як «а) модернізація, тобто 

спроби осучаснення суспільства, декларовані, ініційовані та здійсненні чинною 

владою (державою); б) громадянська самоорганізація, тобто ґенеза та розвиток 

громадянського суспільства як сфери спонтанних проявів громадської активності 

осіб та добровільних асоціацій; в) легітимація, тобто визнання і прийняття 

громадськістю чинного соціального порядку суспільства, його змін внаслідок спроб 

модернізації та громадянської самоорганізації» [100, c. 24].  

У контексті здійснення регуляції соціальної поведінки в умовах соціальної 

(«пролонгованої») нестабільності поняття «соціальний контроль» розглядається 

українською дослідницею Оленою Злобіною. Поняття «соціальний контроль» позначає 

процесуальне забезпечення реалізації широкої моделі соціальної регуляції поведінки, яка 

містить інституційні, структурні та соціокультурні аспекти. Системами впорядкування 

поведінки виступають: в інституційному вимірі – усталенні форми організації соціальної 

взаємодії, «які реалізуються через вироблення норм і стандартів поведінки та 

характеризується послабленням впливу інституційних систем, які перебувають в стані 

оновлення й трансформації» [101, c. 16 – 27]. У структурному регулювання поведінки 

відбувається через ролі, позиції, статуси. У соціокультурному вимірі – описується як 

вплив культурних факторів, які через трансформацію ціннісно-нормативних комплексів, 

актуалізацію смислів і символів, визначають соціальну поведінку. 
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Поряд з апробованими сферами аналізу слід також відзначити інтенсивно 

розроблені питання функціонування системи та механізмів соціального контролю у 

контексті локальних та глобальних трансформаційних процесів. В якості 

атрибутивних елементів нових соціальних реалій розглядаються процеси 

глобалізації, демократизації соціальних відносин, модернізації, побудови 

громадянського суспільства. Важливого значення в плані розгляду даного поняття в 

контексті процесів демократизації, глобалізації та становлення громадянського 

суспільства має робота української дослідниці Н.Бойко «Соціальний контроль та 

демократизація суспільства» (2007). Автор продовжує загальну традицію розгляду 

поняття як комплексу формальних та неформальних механізмів соціального впливу на 

поведінку індивідів або груп, відзначаючи при цьому особливу роль «зворотного 

зв’язку» – можливості контролю громадянами діяльності владних структур: «Ми 

розглядаємо соціальний контроль в сучасному демократичному суспільстві як 

цілеспрямований та дієвий вплив соціальних суб’єктів на поведінку агентів соціальної 

взаємодії з метою оптимізації функціонування усієї соціальної системи в межах 

реалізації суб’єкт-суб’єктних відносин, закріплених в ціннісно-нормативній системі та 

реалізованих на всіх рівнях функціонування суспільства, від законодавчого закріплення 

до самосвідомості індивіда, як члена суспільства» [102, с. 89].  

Вагому роль у здійсненні суб’єкт-суб’єктного контролю відіграє громадянське 

суспільство, яке виступає своєрідним буфером між державою та індивідом: 

«Демократизація соціальних відносин в умовах становлення громадянського 

суспільства підвищує значущість соціального контролю суспільства, його 

соціальних інститутів, а отже кожної особистості за діяльністю держави»; 

«Формування громадянського суспільства і правової держави в умовах радикальної 

трансформації суспільства вимагають посилення соціального контролю за 

діяльністю органів влади і управління»; «Вдосконалення інститутів громадянського 

суспільства в інтересах соціального контролю над діяльністю влади в умовах 

глобалізації є першорядним завданням для забезпечення безпеки держави»; 

«Головне завдання громадянського суспільства – зробити процеси в державі 

контрольованими збоку спільноти. Основний сенс становлення громадянського 
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суспільства полягає в протидії контрольній монополії влади і створенні умов та 

механізмів контролю над владою та впливу на владу з метою артикуляції та захисту 

інтересів громадян» [102, с. 75].  

Глобалізація як фактор трансформації соціального контролю описується у 

ряді робіт, зокрема, Є.Суліми «Глобальний соціальний порядок постіндустріалізму» 

(2004) у якій ученим обґрунтовується вплив на демократизацію соціального контролю 

глобалізаційних процесів, які характеризують сучасні тенденції світового розвитку 

[103]. Серед робіт російських соціологів, присвячених демократичним процесам, 

привертають увагу праці А.Новикова [104], С.Абакумова [105], Т.Мангушева [106]. 

Головними концептуальними висновками учених стають тези про те, що 

«входженню сучасного світу в якісно нову стадію свого розвитку передувала зміна 

епохи індустріалізму постіндустріальної епохою, на зміну якій у свою чергу 

прийшла епоха інформаційного суспільства» [47, с. 216]; «Інтенсифікація 

глобалізаційних процесів сприяла розширенню функцій і сфер відповідальності, 

контролю національної держави» [47, с. 216]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У даному розділі здійснено аналітичний огляд концептуальних стратегій 

вивчення соціального контролю в теоретичній соціології та охарактеризовано 

особливості новітніх дискусій у розумінні його як поняття та його пізнавальні 

можливості. 

В результаті аналітичного огляду стратегій дослідження змісту поняття 

«соціальний контроль» в теоретичній соціології автором встановлено, що у західній 

об’єктивістській соціології кінця ХІХ – початку ХІХ століть були сформовані 

наукові концептуальні уявлення про поняття «соціальний контроль» як необхідний 

фактор організації соціального порядку та підтримання капіталістичної системи 

суспільства. Соціальний контроль є важливою умовою посилення соціальної 

солідарності (Е.Дюркгейм) та соціального консенсусу (О.Конт, Г.Спенсер), 

соціальної інтеграції (Р.Парк, П.Сорокін, Т.Парсонс, Р.Мертон), механізмом 
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утримання влади (К.Маркс). В межах суб’єктивістської парадигми кінця ХІХ – 

початку ХІХ століть сформовані соціально-психологічні концепції соціального 

контролю як атрибутивного чинника процесів соціалізації та соціально-

психологічного феномену, результату соціально-групової, суб’єктно-поведінкової 

структури, що дає змогу розкрити індивідуальні діяльнісні можливості управління 

людьми та соціальними інститутами (Г.Тард, М.Вебер, Е.Росс, Ч.Кулі, Г.Мід та ін..). 

Як поліфункціональний феномен соціальний контроль реалізується шляхом 

зовнішнього примусового впливу на соціальних суб’єктів фізичної сили, влади, 

авторитету, санкцій, ідеології, а також механізмів соціалізації, спрямованих на 

засвоєння значимих соціальних норм та на стимулювання конформної поведінки. У 

середині та другій половині ХХ століття розвинені об’єктивістські уявлення про 

поняття «соціальний контроль» як необхідний інституціональний механізм 

соціальної інтеграції індивідів та суспільства, шляхом формування конформної 

поведінки через механізми соціалізації та зовнішнього інституційного впливу 

(П.Сорокін, Т.Парсонс, Р.Мертон), а також зовнішній інституціональний механізм 

забезпечення соціальних нерівностей (Р.Дарендорф), а також домінування над 

масами з боку економічних, політичних інститутів та інституціональної системи 

культуріндустрії (Т.Адорно, Г.Маркузе, М.Горкхаймер). 

В сучасній зарубіжній та вітчизняній соціології поняття «соціальний 

контроль» розглядається у широкому спектрі численних шкіл, концепцій та 

напрямків, характерні теоретичні положення яких дозволяють здійснити 

соціологічну інтерпретацію та операціоналізацію соціального контролю, розглянути 

механізми його реалізації. Соціальний контроль інтерпретується автором як 

примусово-насильницький вплив ціннісно-нормативної системи, яка укорінюється в 

нормах і стандартах поведінки, визначаючи права та обов’язки через ролі, позиції і 

статуси, у взаємодії яких реалізовуються владні відносини. Даний процес 

складається з сукупності рівнів, процесів та механізмів, спрямованих на організацію 

життєдіяльності суспільства та людини, їх усебічного розвитку, досягнення 

соціального порядку та згоди. Даний підхід дозволяє концептуалізувати 

методологічні принципи теоретичного аналізу досліджуваної проблематики, 
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розглянути інституційний апарат соціального контролю, шляхом якого він може 

бути як реалізований так і імітований або нівельований. В межах даного підходу 

уможливлюється розгляд соціального контролю як процесу мотивації або механізм, 

що протистоїть тенденції до відхилень від очікуваних дій об'єкта; як сукупності 

інституційних механізмів соціальної системи, за допомогою яких забезпечується 

дотримання певних «зразків» поведінки, а також дотримання обмежень в поведінці, 

порушення яких негативно позначається на функціонуванні системи; як 

цілеспрямованого впливу на поведінку індивідів для досягнення поставлених цілей. 

Механізм соціального контролю реалізується через ієрархічний вплив ціннісно-

нормативної системи, яка інституціоналізується та фіксується у статусах, ролях та 

нормах поведінки, в межах яких розкриваються діяльнісні аспекти соціальної 

взаємодії, підтримується позитивними та негативними формальними та 

неформальними санкціями, а також через механізми соціалізації функціонує як 

самоконтроль особистості.  

В межах теоретичного аналізу радянських та пострадянських соціологічних 

підходів було виявлено, що на ранніх етапах розвитку радянської соціології поняття 

«соціальний контроль» відображувало наукові дискусії щодо ефективності 

механізмів подолання делінквентної та девіантної поведінки. В подальшому даний 

підхід був доповнений в межах макросоціологічних концепцій, які розглядали 

поняття «соціальний контроль» як механізм саморегуляції соціальної системи або 

самоорганізації соціальних відносин; відзначали зворотний зв'язок між елементами 

соціальної системи; розкривали сутність поняття «соціальний контроль» як функції 

соціального управління, соціального регулювання, ціннісно-нормативного 

регулювання, самоконтролю особистості тощо. При цьому, соціологічний дискурс з 

проблематики соціального контролю носив ідеологічний характер в контексті 

протистояння ідеологічних систем капіталістичного та соціалістичного типів 

суспільств. Дані напрямки досліджень проблематики соціального контролю були 

продовжені на пострадянському етапі розвитку соціологічної теорії. В умовах 

перехідного етапу суспільних відносин, глобальних трансформаційних процесів, їх 

впливу на розбудову громадянського суспільства були посилені соціологічні 
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дослідження проблематики соціального контролю в контексті відновлення довіри до 

соціальних інститутів, ефективного функціонування ціннісно-нормативної системи, 

впливу процесів глобалізації на демократизацію соціального контролю, тенденцій 

посилення індивідуальної активності та громадянської свідомості. 
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РОЗДІЛ 2. ПАРАДИГМАЛЬНІ ПРОТИСТАВЛЕННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ 

ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ» В ОБ`ЄКТИВІСТСЬКИХ 

СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Методологія досліджень змісту поняття «соціальний контроль» в 

об’єктивістських соціологічних теоріях кінця ХІХ – першої половини ХХ 

століть 

 

Аналіз численних наукових праць дає підставу стверджувати, що теоретична 

соціологія ХХ століття відзначається подвійною спрямованістю парадигмальних 

поглядів, яка стає основою для появи суб’єктивістських та об’єктивістських 

соціальних теорій. Доречно з цього приводу привести зауваження українського 

соціолога Павла Кутуєва: «Висловлюючись специфічною мовою, можна погодитись 

з американським соціологом Джефрі Александером, що соціологія вивчає соціальну 

дію і соціальній порядок. Дію можна розглядати як раціональну та нераціональну, 

натомість соціальний порядок слід розуміти у континуумі від мікро до макро. У 

тому випадку, коли суспільство пояснюється як арифметична сума індивідів, ми 

маємо справу з мікропідходом; осягнення соціуму як реальності, що не редукується 

до суми індивідів, породжує макропідхід» [107, c. 12]. В такому «континуумі», як 

формуються перші наукові уявлення про поняття «соціальний контроль» в 

класичній соціології, так і продовжується переосмислення даної дослідницької 

перспективи в контексті системи координат, заданої класиками у теоретичних 

роботах соціологів середини та другої половини ХХ століття. 

Відзначимо, що в основі даної дихотомічності теоретичних поглядів 

соціологів лежать специфічні відмінності у позиціях науковців щодо первинних 

механізмів відтворення соціального порядку, а також загальних підходів до аналізу 

тих чи інших суспільних феноменів та процесів. Зокрема за висловлюваннями 

С.Макеєва: «У Європейській філософії склалася традиція розглядати соціальну 

реальність, як зовнішню щодо людини. Суспільство, його цінності та норми 

вважалися такою самою об’єктивною реальністю, що цілковито визначає поведінку 
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індивідів та спільнот, так само як і природа» [108, с. 16]. Натомість, прихильники 

суб’єктивістської соціологічної традиції наполягали на тому, що наука повинна 

виходити з даних досвіду, а її поняття повинні обґрунтовуватись емпірично. Тому 

єдиною реальністю для соціолога ними визнавались «факти поведінки людей, або 

прояви їх свідомості, які фіксуються в експерименті або спостереженні» [108, с. 18]. 

Тож не дивно, що суб’єктивістські та об’єктивістські стратегії соціологічного 

аналізу становлять предмет багатьох наукових дискусій стосовно загальнонаукового 

статусу соціології загалом та її предмету зокрема.  

Розкриваючи сутність даних методологічних підходів, необхідно, передусім, 

зрозуміти, яким чином поняття «об’єктивне» та «суб’єктивне» протиставляється у 

науці. Визначення поняття «об’єктивне» дає нам кілька значень, що утвердились в 

результаті філософського трактування даного терміну:  

а) Протиставлення «суб’єктивному» як «нереальному», «уявному»;  

б) Протиставлення «суб’єктивному» як індивідуальному;  

в) Незалежність від волі індивіда (як об’єктивність існування фізичних явищ);  

г) Протиставлення «суб’єктивному» у сенсі ментальному – об’єктивний метод 

є методом «зовнішнього спостереження» спрямований на «об’єктивний світ» [109, с. 

16].  

Соціологічне використання даних понять тісно пов’язане з історією їх 

попереднього філософського використання. У роботі «Практичний сенс» (2001) 

П.Бурдьє, критично осмислюючи їх значення, розкриває зміст поняття 

«об’єктивізм»:  

1) Об’єктивізм має на меті встановлення закономірностей (структур, законів, 

систем відносин) незалежних від свідомості та волі індивідів [110, с. 51]. Так ми 

маємо, з одного боку, закономірності, структури та – імпліцитно – колективне і 

зовнішній світ, а з іншого – свідомість та волю людей і, відповідно, їх внутрішній 

світ. З даного кута зору об’єктивізм стверджує примат об’єктивного у аналізі 

соціальних явищ, тоді як суб’єктивізм – перевагу суб’єктивного.  

2) Об’єктивізм пояснює соціальний світ, як спектакль, що пропонується 

спостерігачеві, основним завданням якого є пізнання [110, с. 100]. Залучаючи до 
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предмету принципи власного ставлення до нього, спостерігач «поводить себе так, 

ніби його єдиним призначенням являється пізнання». У даному визначенні більш 

або менш явно протиставляються спостерігач, спектакль та зовнішньо-теоретичне 

пізнання – актору, дії та внутрішньо-практичному пізнанню. Об’єктивізм у такому 

випадку виступає типом ставлення до об’єкту соціологічного пізнання, яке прагне a 

priori, зокрема, через своє зовнішнє положення не розпізнає конституюючі його 

практичні застосування, надати об’єкту визначену стійкість та однорідність певного 

предмету матеріального характеру, що розміщується безпосередньо перед 

суб’єктом. Відповідно, суб’єктивістська позиція відносно дії вибудовується на 

основі та під кутом зору діяльнісних суб’єктів та практик. 

Таким чином, у даних визначеннях суб’єктивізм та об’єктивізм 

характеризуються у соціальних науках як підходи, які здатні поєднати два рівні 

аналізу: 1) конкуруючі концептуальні універсами, які визначають, пояснюють та 

описують соціальні явища під кутом зору примату об’єктивного світу над 

індивідуальним або навпаки; 2) різні підходи, які застосовує дослідник відносно 

соціологічного об’єкту, який він конструює. Об’єктивізм та суб’єктивізм є двома 

полюсами соціологічного аналізу, які повинні спонукати дослідника до пояснення 

обох вимірів соціальної реальності на противагу позиціям у соціальних науках, які 

протиставляють дані принципово відмінні теоретичні підходи.  

Таким чином у соціології поставлена принципова задача, по-перше, у 

концептуальному плані – виявити зв’язки між об’єктивними та суб’єктивними 

сторонами життя; та, по-друге, у плані конструювання соціологічного об’єкту – 

встановлення зв’язків між зовнішнім кутом зору спостерігача на те, що він 

досліджує та способами відтворення і переживання акторами того, що вони роблять 

у ході своїх дій. Друге завдання залучає соціологічну рефлексію дослідника, 

оскільки останній повинен залучати до побудови об’єкту рефлексію з приводу свого 

відношення до нього. 

У межах об’єктивістського напрямку соціологічного теоретизування 

суспільство розглядається як певна об’єктивна над особистісна реальність, яка існує 

у історичному та просторовому вимірі у вигляді конкретних суспільств як 
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універсальних та уніфікованих об’єктів соціологічного аналізу. Суспільство як 

соціальна система виступає цілісною соціальною структурою, існування та розвиток 

якої відзначається власними закономірностями і не виступає наслідком особливих 

дій у суспільстві індивідуальних суб’єктів. Саме ідеї такого сенсу відтворюються у 

науковій творчості К.Маркса та Е.Дюркгейма як основоположників 

об’єктивістського напрямку соціологічного теоретизування ХХ століття. 

Німецький учений К.Маркс визначав історичний процес через сукупність 

взаємозв’язків та взаємодій індивідів як суб’єктів історичного розвитку. Через 

систему притаманних йому соціальних відносин, політичних та інших соціальних 

інститутів, умов матеріального виробництва, суспільство як агент соціального 

контролю визначає зміст та направленість людської діяльності, обумовлює 

формування та поведінку кожного індивіда. Тому важливим стає завдання виявити 

та дослідити фактори, які є основою для мотиваційних аспектів діяльності індивідів. 

У зв’язку з цим: «Непослідовність дослідників полягає не у визнанні існування 

ідеальних мотиваційних сил, а у тому, що зупиняються на них, а не йдуть далі до 

визначення їх рушійних сил» [111, с. 52]. Такий підхід підпорядкування 

індивідуального соціальному є важливим принципом марксистської соціології. 

З позицій марксизму людина є суб’єктом виробництва, становлення та 

історичне розвиток якого реалізується через матеріально-практичну взаємодію з 

природою та суспільним виробництвом, що поєднує людину з оточуючим її світом. 

Відзначаючи специфіку виробничої діяльності не залежно від історичних умов 

К.Маркс зауважував, що соціальний контроль є атрибутивним процесом трудової 

діяльності: «Праця є передусім процес, який реалізується між людиною та 

природою, у якому людина регулює та контролює обмін речовин між собою та 

природою» [112, с. 183]. Шляхом виробництва «здійснюється безперервне засвоєння 

накоплених попередньою історією дійсних результатів в процесі матеріально-

перетворюючої діяльності та матеріального створення предметного багатства 

майбутнього» [113, с. 263].  

У відповідності з даним підходом суспільство є складною системою 

регулятивних відносин між людьми, яка послідовно розвивається, стаючи більш 
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універсальною і досконалою. Говорячи про важливу роль відносин між людьми, 

К.Маркс відзначає, що суспільство є «сама людина у її суспільних відносинах» [113, 

с. 222]. Суспільство «виражає суму тих зв'язків і відносин, у яких індивіди 

знаходяться один до одного» [114, с. 214]. Згідно з позицією Марксом, людина – 

насамперед «людина виробнича», а продуктивна праця та соціальний контроль є 

умовами не стільки адаптації людини до навколишнього світу, скільки 

пристосування його до себе. Водночас і трудова діяльність і соціальний контроль як 

її атрибут пов'язує людину та природу: «Людина живе природою» [115, с. 92].  

Усякому історичному способу виробництва притаманні дві взаємопов'язані 

але діалектично суперечливі сторони: продуктивні сили та відповідні ним виробничі 

відносини. Продуктивні сили суспільства є матеріальною опорою практичної 

діяльності людини зі створення штучної сфери людського проживання. Економічні 

та технологічні відносини, утворені в результаті свідомої життєдіяльності індивідів, 

у ході подальшої історії набувають для нових поколінь об'єктивного характеру та 

здійснюють функцію соціального контролю та соціальної інтеграції у відношенні до 

індивідів з не меншою силою, ніж об'єктивні сили природи: «У суспільному 

виробництві власного життя люди вступають у необхідні, від їх волі незалежні 

відносини – виробничі відносини, які відповідають певному рівню розвитку 

матеріальних продуктивних сил. Сукупність даних виробничих відносин становить 

економічну структуру, реальний базис, на якому вибудовується юридична та 

політична надбудова і якому відповідають певні форми суспільної свідомості. 

Спосіб виробництва матеріального життя обумовлює соціальний, політичний та 

духовний процеси життя» [116, с. 7]. 

Між продуктивними силами та виробничими відносинами виникають 

протиріччя, з приводу швидкого розвитку перших, що час від часу стримуються не 

відповідним їм характером розвитку других. Дані протиріччя сприяють загостренню 

класової боротьби, оскільки за соціальним контролем над перебігом виробничих 

відносин приховані інтереси класів. Крайнє загострення міжкласової боротьби 

призводить до революції на користь соціальних класів, а також розвитку 

продуктивних сил та виробничих відносин: «На певному рівні розвитку матеріальні 
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продуктивні сили суспільства приходять у суперечність з існуючими виробничими 

відносинами, або з відносинами власності, всередині яких вони досі розвивалися. З 

форм розвитку продуктивних сил дані відносини перетворюються на їх кайдани. 

Тоді настає епоха соціальної революції. Зі зміною економічної основи більш-менш 

швидко відбувається переворот в усій величезній надбудові. При розгляді таких 

переворотів необхідно відрізняти матеріальний, з природничою точністю 

констатуючий переворот в економічних умовах виробництва від юридичних, 

політичних, філософських, коротше – від ідеологічних форм, у яких люди 

усвідомлюють цей конфлікт і борються за його вирішення» [116, c. 7]. 

Однак у даних, здавалося б логічних, посиланнях є протиріччя, розкриті 

практикою подальших суспільних змін. Згідно з позицією К.Маркса, відносини 

виробництва, базуючись на приватній власності, стримують динаміку розвитку 

продуктивних сил, і навпаки, суспільна власність відкриває шлях їх розвитку. 

Насправді, відзначає Р.Арон, дані процеси носять інший характер: продуктивні сили 

розвивалися в одних випадках за умов домінування приватної власності, а в інших – 

за умов суспільної, але там, де вони розвинені, революції не відбувалося. Дані 

протиріччя Арон назвав «двозначностями марксистської соціології» [3, c. 189–199]. 

Сам спосіб виробництва утворює якісну визначеність суспільно-економічної 

формації, відрізняючи одну її форму від іншої. Формації у К.Маркса поділяються на 

дві категорії – засновані на основі приватної та суспільної власності. Суспільство 

розвивається із системи, заснованої на суспільній формі власності 

(первіснообщинне суспільство), і повертається на вищому етапі (комунізм) до даної 

форми. З усіх формацій найретельнішому аналізу ученого піддається сучасний йому 

капіталізм. 

Взаємозв'язок економічних і соціальних факторів у творчості К.Маркса 

знайшов яскраве вираження в аналізі капіталістичної системи та її соціальних 

складових, зокрема соціальної структури даного типу. З етапів розвитку суспільства 

найглибше розглядався саме капіталізм, якому присвячена теоретична робота 

К.Маркса – «Капітал». Він розглядає капіталістичну систему як систему соціального 

контролю, покликану інтегрувати взаємопов'язані форми економічного 



55 
 

виробництва, соціальні класи, індивідів, організації та інститути у єдиний загальний 

процес капіталістичного виробництва: «Капіталістичним виробництвом ми 

називаємо такий спосіб виробництва, за якого процес виробництва 

підпорядковується капіталу, тобто який заснований на відносинах капіталом та 

найманою працею» [117, c. 148].   

В основу класового розподілу суспільства у даній системі покладено 

економічний принцип – право володіння на засоби виробництва, а також на джерела 

отримання прибутку. Саме даний фактор здійснює вирішальний вплив на різні 

сфери суспільного буття. Соціальна структура жорстко відображує економічну 

структуру, у зв'язку з чим у «Капіталі» сказано, що: «Власники однієї тільки робочої 

сили, власники капіталу і землевласники, відповідними джерелами доходів яких є 

заробітна плата, прибуток та земельна рента, отже, наймані робітники, капіталісти 

та землевласники утворюють три великі класи сучасного суспільства, що базується 

на капіталістичному способі виробництва» [118, c. 457]. Відповідно класові 

відмінності в даному контексті виступають відмінностями в економічних джерелах 

прибутку: праця – заробітна плата, капітал – надлишок, земля –  земельна рента.  

Така нерівність у володінні правами на засоби виробництва зумовлює 

підпорядкування праці капіталу та встановлення соціального контролю над її часом, 

що здійснюється через оплату праці, згідно з вартістю, яка обумовлюється кількістю 

необхідного трудового часу, за який вона відтворюється. Таким чином, інтегруючи 

людину до капіталістичної системи суспільства, капітал купує споживчу вартість 

результату праці, яка володіє «оригінальною властивістю бути джерелом вартості» 

[112, c. 177]. Реалізується вона через обмін між трудовою силою та капіталом – у 

виробництві, коли відбувається створення нової доданої вартості. Остання виступає 

різницею між вартістю, яка формується у виробничому процесі, та тією, яку 

капіталіст відшкодовує працівнику як заробітну плату. «Додана вартість є не що 

інше, як надлишок тієї кількості праці, яку надає робочий, над тією кількістю 

уречевленої праці, яку він отримав у своїй власній заробітній платі, в якості вартості 

своєї робочої сили» [117, c. 190]. 
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Таким чином, трудова діяльність робітника та продукт належать капіталісту. 

Закон доданої вартості, як результат обміну еквівалентів, не протирічить тому 

факту, що вартість, що створюється як результат витрат трудових ресурсів, є вищою 

за вартість робочої сили. Реальна додана вартість, яка виступає у формі надлишку, в 

процесі реалізації та розподілу приймає ряд конфігурацій: підприємницького 

доходу, відсотків, які привласнюються капіталом, земельної ренти, яку отримують її 

власники. Усі дані доходи мають свою специфіку. Спільним між ними є те, що у них 

єдина основа – неоплачена праця. Капіталістичний спосіб виробництва, окрім 

формування класової нерівності, формує явище відчуженої праці, яка принижує 

самодіяльність, вільну діяльність до рівня простого засобу та перетворює родове 

життя на «засіб для підтримки його індивідуального існування» [115, с. 94]. 

На думку К.Маркса, процес відчуження має тривалу історію та досягає 

найвищого рівня у системі капіталістичного суспільства. При цьому, робочий клас 

виступає найбільш відчуженим класом. Дана гіпотеза полягає у тому, що робітник 

не залучений до прийняття рішень та потрапляє у залежність від капіталістичної 

системи. Вчений доходить висновку, що «емансипація суспільства від приватної 

власності, від кабали, виливається в політичну форму емансипації робітників, 

причому справа не лише в їх емансипації, бо їх емансипація містить 

загальнолюдську емансипацію і це тому, що кабала людства в цілому полягає в 

ставленні робочого до виробництва і усі кабальні відносини лише видозміни і 

наслідки цього ставлення» [115, с. 98]. 

Ідеї вченого про відчуження продукту трудової діяльності є у «Капіталі», та 

розкриваються через поняття «фетишизація товару». Капіталістична система 

перетворює відносини індивідів на відносини з приводу якості виробництва речей, 

«відносини людей опредмечуються» і дана трансформація становить основу 

природи товарного виробництва. Щоб зрозуміти концепцію ученого необхідно 

усвідомити, якою мірою відчуження становить домінанту його свідомості. Зокрема, 

у теоретичній праці «Економічно-філософські рукописи» та у «Капіталі», учений 

зазначає: «Цей факт висловлює лише наступне: предмет, вироблений працею, його 

продукт, протистоїть праці як якась чуже істота, як сила, яка не залежить від 
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виробника. Продукт праці є праця, закріплена в деякому предметі, матеріалізована в 

ньому, це є опредмечення праці. При тих порядках, які передбачаються політичною 

економією, таке здійснення праці, таке його втілення в дійсність виступає як 

виключення робочого з дійсності, опредмечення виступає як втрата предмета і 

закабалення предметом, освоєння предмета – як  «відчуження»  [115, с. 88]. 

У теоретичній праці «Капітал» вчений відзначає, що у середині 

капіталістичної системи реалізуються усі засоби підвищення продуктивності на 

виробництві за рахунок окремого працівника; дані засоби перетворюються на засоби 

примусу та експлуатації, перетворюючи робітника на елемент системи, забираючи її 

духовний та творчий потенціал: «Приватна власність є продукт, необхідний 

наслідок відчуженої праці, зовнішнього ставлення робочого до природи і до самого 

себе. Таким чином, до приватної власності ми приходимо за допомогою аналізу 

відчуженої праці, тобто відчуженої людини, відчуженого життя» [115, с. 97]. 

Для К.Маркса відчуження у трудовому процесі є відчуженням від продукту та 

умов трудової діяльності, яке безпосередньо пов'язане з відчуженням індивіда від 

себе, від інших людей та від природного середовища. «Безпосереднім наслідком 

того, що людина відчужена від продукту своєї праці, від своєї життєдіяльності, від 

своєї родової сутності, є відчуження людини від людини» [115, с. 94]. Відчужена 

людина позбавлена людяності в духовному сенсі, що призводить до екзистенційного 

егоїзму, який визначається ученим як перетворення індивіда на «засіб 

індивідуального існування». У відчуженій праці людина позбавлена тілесності, 

духовного «Я», а також себе як людської істоти. 

У своїх численних теоретичних працях К.Маркс приділяв значну увагу 

принципам соціального детермінізму, в межах якого надається пояснення специфіки 

механізмів взаємодії суспільства та людини. Цінними виступають ідеї вченого, 

стосовно вивчення природи людини. Зокрема, у праці «Німецька ідеологія» 

зустрічаються наступні твердження: «Умови, при яких відбувається спілкування 

індивідів, є умовами, які стосуються їх індивідуальності, і не є чимось зовнішнім 

для них; це умови, при яких існуючі у певних відносинах індивіди тільки так 
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можуть виробляти своє матеріальне життя і те, що з ним пов'язане, отже, вони є 

умовами самодіяльності індивідів, і створюються вони самодіяльністю» [37, с. 72]. 

Така послідовність думки ученого дозволила зробити висновок, що, якщо 

умови життя людина формує власними силами, необхідно зробити їх людськими, 

тобто трансформувати суспільство. На думку ученого, основний спосіб досягнення 

даної мети повинен бути революційним. Однак така позиція викликає вагомі 

заперечення. Досвід суспільного розвитку, що усі революції, незважаючи на 

гуманістичні заклики, є антигуманними у плані способів їх реалізації. Можна вести 

мову про суперечності між метою і засоби її досягнення при вирішенні перебудови 

суспільства у вченні К.Маркса. Розглядаючи суперечності взаємодії суспільства та 

особистості в ході історичного розвитку, учений вбачав кілька варіантів її 

розв`язання. Один - в інтересах суспільства, інший – особистості, третій 

врівноважує їх інтереси. Оскільки у загальній концепції примат віддавався 

суспільній власності на знаряддя виробництва, рівності між людьми, колективній 

праці, та пануванню більшості над меншістю, то перевага у взаємозв'язку 

суспільства і людини віддавалася першому. 

Не зважаючи на те, що К.Маркс розглядав щастя та необхідність створення 

умов його забезпечення, згідно з якими всебічний розвиток є умовою розвитку усіх, 

особистий інтерес та права людини не покладалися ученим в основу суспільних 

відносин та держави як структури суспільства. Центральна ідея концепції ученого 

полягала у тому, щоб створити тотальне суспільство для «всіх», в якому 

створюватимуться умови розвитку «всіх». Дана ідея означає розуміння того, що 

особистість виступає наслідком, продуктом суспільства як головної реальності та як 

сукупності суспільних відносин. Звідси походить визнання підпорядкування 

особистості широкому колу соціальних пріоритетів та визнання справедливості 

гасла «що добре для суспільства, добре для кожного його члена». 

Вивчаючи співвідношення свободи та необхідності у капіталістичному 

суспільстві, К.Маркс торкається способу життя визначаючи його як «спосіб 

діяльності індивідів, певний вид їх життєдіяльності» [37, c. 19]. По суті ним 

сформульований дієвий підхід аналізу способу життя, у якому останній 
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розглядається крізь призму різних аспектів життєдіяльності. Такий підхід дозволяє 

сформувати уявлення про певний спосіб життя, характер зв'язків між їх видами. 

Відповідно, спосіб, сфера діяльності виступають засобом операціоналізації способу 

життя, або перекладу даного поняття на наукову мову, за допомогою якої можна 

отримати конкретні знання. 

Але значущість даного підходу ученого у виявленні ознак способу життя не 

вичерпується. Залучаючи його до контексту широких соціальних взаємодій, 

К.Маркс виокремлює наявність взаємозв’язку між діяльністю та соціальним часом. 

Концептуально у вченого діяльність як вираження свободи у єдності із часом її 

реалізації утворює основу способу життя. Це дозволяє людям усвідомити цінність 

часу, опанування яким дозволяє набувати активів, якими людина здатна 

розпоряджатись у визначених умовах, головною з яких є індивідуальна свобода. 

Допомагаючи людині осмислити даний різновид багатства, К.Маркс формулює 

основний закон особистого розвитку або закон економії часу: «Будь-яка економія, в 

кінцевому рахунку, зводиться до економії часу» [114, c. 117]. Формування даного 

закону пов'язане з розумінням положення, що «час є простір людського розвитку» 

[114, c. 147]. Саме крізь об'єктивну потребу людини у вдосконаленні, прогресі, 

самореалізації розглядав категорію часу К.Маркс. 

Категорія часу виступає у діалектичному поєднанні з діяльністю, зокрема, у 

першу чергу з трудовою діяльністю. Відповідно, найважливішим елементом часу є 

робочий час. Він виступає «безпосереднім наявним буттям людської діяльності як 

такої». Натомість вільний час «стоїть» далі від безпосереднього соціально-

економічного буття. Це актив, «яким можна вільно розпоряджатись за межами часу, 

що витрачається на безпосереднє виробництво» [113, c. 115]. Аналіз проблематики 

вільного часу у вченого займає багато місця, оскільки саме його характеристики він 

вважав базовим критерієм прогресу та суспільного багатства, яким люди з повна 

зможуть скористатися лише за часів розвитку комуністичної суспільної формації. В 

рукописах, які випереджали появу «Капіталу», К.Маркс висвітлює роль вільного 

часу у капіталістичній та комуністичній системах. Учений доводив, що в 

капіталістичному способі виробництва соціальний контроль над вільним часом є 



60 
 

умовою експлуатації та привласнення доданої вартості, тоді як за комуністичної 

системи він стане простором розвитку ресурсів та здібностей людини: «Вільний час, 

що представляє собою як дозвілля, так і більш піднесену діяльність, перетворює 

того, хто ним володіє, в інакшого суб'єкта, і як такий він вступає у безпосередній 

процес виробництва» [113, c. 221]. 

На відміну від К.Маркса, який вважав, що поділ праці та капіталістична її 

організація стає причиною класових протистоянь, через наявність або відсутність 

прав власності на засоби виробництва, французький соціолог Е.Дюркгейм вважав, 

що у результаті поділу праці та розвитку капіталістичної системи відбувається 

пом’якшення драматичних взаємин між конфліктуючими соціальними групами 

через посилення соціальної солідарності між ними. 

У своїй відомій узагальнюючій праці «Соціологія. Її предмет метод, 

призначення» Е.Дюркгейм позначає вагому обставину вступу соціології у якісно 

новий період свого розвитку. У даній праці він виразно демонструє пізнавальні 

можливості методологічної настанови соціологізму, а саме: досліджувати 

суспільства такими, якими вони є насправді, а не такими, якими вони повинні бути; 

пояснювати їх морфологічні та функціональні особливості; пояснювати 

конструктивні та деструктивні чинники соціальної солідарності як закономірного 

наслідку процесу розподілу праці між людьми.  

У даному контексті, важливо зазначити, що характерною методологічною 

рисою соціологізму Е.Дюркгейма був «антиредукціонізм», який наочно виявляється 

у настанові визначення соціального, як якісно відмінного стану від індивідуально 

психологічного рівня поведінки людей. Соціальне утворює специфічну цілісність: 

«Суспільство – не просто сума індивідів, але система утворена їх асоціацією, що 

являє собою реальність sui generis, наділену своїми власними властивостями» [51, c. 

493]. Дане суспільство «безкінечно переважає індивіда, як у часі так і в просторі» та 

здатне нав’язувати йому образи дій та думок. Звідси ученим розкривається наступне 

соціологічне правило: «Причину соціального факту слід шукати серед попередніх 

соціальних фактів, а не в стані індивідуальної свідомості» [51, c. 499]. Власне 
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пояснення та розкриття соціального виключно в термінах соціального стає основою 

дюркгеймівської концепції соціальних фактів. 

У «Правилах соціологічного методу» соціальні факти визначені як «образи 

думок, дій і почуттів, які знаходяться поза індивіда та наділені примусовою силою, 

по відношенню до них. Їх не можна зіставляти з органічними явищами, з явищами 

психічними, існуючими лише у свідомості індивідуальній і завдяки ній. Не маючи 

своїм носієм індивіда, вони не можуть мати іншого субстрату, окрім суспільства, чи 

то політичного у цілому або окремих груп: релігійних, політичних, професійних 

корпорацій тощо. Вони утворюють власну область соціології» [51, с. 413 – 414]. 

Підкреслюючи примусовий та зовнішній характер соціальних фактів, учений 

визначає їх як інституціоналізовані елементи: 

1. Колективної свідомості – звичаїв, традицій, цінностей, норм, моралі, 

колективних уявлень, вірувань, явищ духовного характеру тощо; 

2. Матеріального характеру суспільного життя – суспільства в цілому, його 

морфологічних компонентів (характеру території, власності, структури населення, 

життєвих умов, способів комунікацій), соціальних структур, зокрема держави, 

релігійної та правової систем, праці та її розподілу на окремі сфери діяльності – що 

є основою для соціальної інтеграції соціальних груп та умовою здійснення 

об’єктивного контролю над ними через застосування до соціальних суб’єктів 

різноманітних механізмів примусового зовнішнього тиску. 

Центральною проблемою творчості вченого, виступає соціальна солідарність, 

яка розглядається ученим у тісному взаємозв'язку з таким важливим соціальним 

явищем, як поділ суспільної праці. На думку ученого, соціальний контроль виступає 

атрибутивним компонентом розподілу праці та є механізмом соціальної інтеграції 

або примусовою силою, що утворює суспільну цілісність: «Розподіл праці полягає 

насправді у розподілі функцій, які раніше були загальними» [30, с. 258]. Соціальний 

контроль є умовою професійної спеціалізації функцій соціальної системи, а розподіл 

праці – необхідною ознакою розвиненого суспільства, у якому через вузьку 

спеціалізацію та контроль над обміном результатами діяльності виконуються 

функції індивідуалізації та розвитку особистості: «З одного боку, кожен тим тісніше 
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залежить від суспільства, чим більше розділена праця, а з іншого – діяльність 

кожного тим більш особиста, чим більше вона спеціалізована» [30, с. 127]. 

Відповідно, соціальний контроль над розподілом праці формує відмінності між 

людьми, а також здійснює розвиток кожного індивіда в особистість. Усвідомлення 

того, що люди залежать від інших, що усі взаємопов'язані єдиною спільною 

системою суспільних відносин, які формуються через розподіл праці, формує у 

людей не лише почуття залежності, але й розуміння свого зв'язку з суспільством, 

який покладено в основу соціальної солідарності. 

Таким чином, взаємозв'язок та залежність між соціальною солідарністю та 

поділом суспільної праці визначається, тим, що саме розподіл трудової діяльності є 

основою соціальної солідарності. «Для того щоб розподіл праці формував 

солідарність недостатньо того, щоб кожен мав своє заняття; необхідно ще, щоб це 

заняття йому підходило» [30, с. 348]. Виконання різними людьми різних видів 

професійної діяльності, необхідність виконання суспільних функцій у професійній 

сфері змушують індивідів солідаризуватися для підтримки нормального співжиття. 

Соціальна солідарність та соціальний контроль явища виключно моральні, що не 

піддаються ні спостереженню, ні вимірюванню. Водночас це не просто моральні 

явища. Вони є вищим універсальним моральним принципом, оскільки визнаються 

всіма членами суспільства. 

В теоретичній роботі Е.Дюркгейма відзначаються дві форми соціальної 

солідарності – механічна та органічна. Кожна з них характеризує певний тип та 

рівень між індивідуальних зв'язків. Механічна форма соціальної солідарності є 

«солідарністю з подібностей», яка існує в архаїчних суспільствах, в той час, коли 

індивіди не відрізнялись один від одного. Механічна солідарність стає можливою 

через поглинання, придушення індивідуального розвитку колективом, суспільством. 

В процесі суспільного розвитку на заміну механічній приходить органічна форма 

солідарності, яка виникає в умовах розподілу трудової діяльності, посилення 

тенденцій диференціації та відмінностей між індивідами. Вона підкреслює 

індивідуальність та особистість. Вчений назвав дану форму солідарності 

органічною, оскільки в розвинених суспільствах кожна людина виконує свої 
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специфічні функції відповідно до умов розподілу праці – подібно до перебігу 

процесів, які відбуваються в організмі, коли усі органи виконують належну лише їм 

функцію.  

Досліджуючи органічну форму солідарності у капіталістичній системі та 

характерний для неї розподіл праці, Е.Дюркгейм відходить від економічних 

характеристик капіталізму, від розгляду притаманних йому суперечностей між 

працею та капіталом, робочим класом та буржуазією. Вивчаючи теоретичні праці 

К.Маркса та ідеї щодо примусової природи праці у капіталістичній системі, соціолог 

не слідує ним. Він відмовляється від марксистського тлумачення капіталізму та 

притаманних йому принципів розподілу праці та контролю над нею. Е.Дюркгейм 

вивчає розподіл праці не з економічних, а з моральних принципів, тобто під кутом 

зору, який дозволяє вченому у роз’єднаному капіталістичному суспільстві 

продемонструвати його конструктивні властивості. Вони, зокрема, виявляються у 

встановленні та розвитку соціальної солідарності як бажаного суспільного зв'язку, 

який компенсує усі вади, пов'язані з поділом праці. Виникаюча на основі 

суспільного поділу праці, органічна солідарність стає опорою подальшого розвитку 

суспільства. Аналіз взаємозв'язку розподілу праці та соціальної солідарності логічно 

призводить до відмови від глибинного вивчення економічного життя капіталізму. 

Учений бере під сумнів економічні чинники суспільного буття, стійкість та міцність 

економічних зв'язків як механізмів поєднання суспільних елементів. 

Даний факт не означає, що вчений не розумів кризи капіталістичної системи. 

До неї він відносив наслідки неадекватної організації поділу праці, які призводять 

до соціальної нерівності та аномії. Під аномією соціолог розумів такий суспільний 

стан, за якого відсутній чіткий моральний соціальний контроль поведінки, а 

більшість людей ставляться до соціальних норм  або байдуже. Аномія виникає у 

тому випадку, коли соціальні функції не адаптовані одна до одної, між ними існують 

суперечності. Стосовно соціальної нерівності, то, як вважає науковець, вона 

формується як результат встановлення «невідлагодженої» системи відносин, яка 

відбирає у працівників можливість розкрити творчий потенціал та зайняти гідне 

місце у суспільстві. Таким чином, дані «ненормальні» прояви розподілу праці 
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виникають у результаті недостатньої відрегульованості відносин між головними 

класами капіталістичної системи суспільства. Тому є зрозумілою відповідь на 

питання, що робити з протиріччями капіталізму. З очевидністю випливає, що долати 

дані хвороби можливо та потрібно нереволюційним шляхом, через збереження 

приватної власності та зміцнення між класової соціальної солідарності. 

З викладених думок Е.Дюркгейма стає зрозумілим значення, яке учений 

надавав моральним принципам, правилам та ролі моральності у житті суспільства та 

окремих індивідів. Мораль є невід`ємною від соціальної солідарності, відповідно, 

розподіл праці здійснює моральну функцію як найважливішу та значущу. 

Відзначаючи проблему моральної цінності та значення поділу праці, вчений 

стверджує, що: «Завдяки йому, індивід починає усвідомлювати своє положення 

залежності у відношенні до суспільства; саме від нього походять стримуючі та 

обмежуючі його сили. Так як поділ праці стає важливим джерелом соціальної 

солідарності, то він разом з тим стає основою морального порядку» [30, с. 372].  

Розкриваючи специфіку зв'язку моралі та солідарності, Е.Дюркгейм 

стверджує, що: «Характерна риса моральних правил полягає у тому, що вони 

виражають основні умови соціальної солідарності. Моральне, можна сказати, все те, 

що служить джерелом солідарності, все, що змушує людину рахуватися з іншими, 

регулювати свої рухи не тільки егоїстичними мотивами. Моральність тим міцніша, 

Чим міцнішими та численнішими є дані узи» [30, с. 369]. Як бачимо, соціолог доволі 

жорстко розкриває критерій моральності: це те, що слугує основою соціальної 

солідарності. Оскільки напрямок до солідарності завжди пов'язаний з суспільними 

обмеженнями, то Е.Дюркгейм негативно ставиться до визначення моральності через 

свободу та полемізує з даним кутом зору, що відзначається у теоретичних працях 

ученого. 

Надалі вчений підходить до проблематики моралі під іншим кутом зору – 

через взаємозв'язок моральності, суспільства та людини: «Людина моральна істота 

тільки тому, що вона живе у суспільстві, бо моральність полягає в тому, щоб бути 

солідарним з групою, і вона змінюється разом з даною солідарністю» [30, с. 370]. 

Е.Дюркгейм характеризує мораль як реальність, яка «зустрічається тільки в 
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суспільній свідомості та змінюється тільки як функція соціальних умов». Соціолог 

розвиває дане твердження та переходить від аналізу соціального характеру моралі 

до розкриття сутності її індивідуальних виявів, пов'язуючи їх з реалізацією 

суспільних обов'язків людини: «Обов'язки індивіда по відношенню до самого себе 

насправді є обов'язками по відношенню до суспільства, вони відповідають відомим 

колективним почуттям; в цьому й полягає вся суть так званої індивідуальної 

моральності» [30, с. 370]. 

Е.Дюркгейм визначав моральність як систему об'єктивних зовнішніх правил, 

для яких характерною є примусовість, необхідність виконання. Головною ознакою 

моральності він вважав зобов’язання, слідування яким формує моральну поведінку 

людини. Основою та об'єктом такої моральності є суспільство, яке за своїм обсягом 

значно переважає індивіда за своїм авторитетом. Саме суспільство вимагає від 

людини прояву моральних якостей, важливішими з яких є самопожертва та 

безкорисливість. Вчений відзначав: «Люди не можуть жити разом без взаємних угод 

і, отже, взаємних жертв, без того, щоб не з'єднуватися один з одним сильним і 

тривалим зв’язком» [30, с. 215]. 

Розуміння моральних проблем капіталістичної системи спиралася в концепції 

вченого на теорію подвійності людської природи. Вчений вважав, що біологічна 

сутність індивіда, його функції, імпульси, пристрасті перебувають у перманентному 

протиріччі з її соціальною природою, сформованою шляхом соціалізації за 

допомогою релігійних, моральних цінностей. Як результат у відносинах між 

людиною та суспільством підтримується постійна напруга. Суспільство, згідно з 

Е.Дюркгеймом, повинне докладати великих зусиль, щоб обмежувати біологічну 

природу індивіда, утримувати її в певних межах за допомогою моралі та релігії. 

В протилежному випадку виникає розлад у взаємодії суспільства та індивіда, 

або те, що Е.Дюркгейм визначає як «аномію». Аномія визначається вченим як криза 

моральності, коли як наслідок соціальних потрясінь перестає адекватно 

функціонувати система суспільного врегулювання потреб людини. Наслідком 

такого процесу є те, що людина втрачає впевненість у своїх діях. Формуються 

передумови для соціальних девіацій. Протилежністю аномії є соціальний порядок 
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заснований на принципах моральних відношень, моральної регуляції, морального 

соціального контролю, тобто усього того, що визначає «нормальність» суспільства. 

Вчений вірив у можливість регулювання суспільних та індивідуальних потреб та 

відносин за допомогою моральності, оскільки вона є базовим фактором, що поєднує 

людину з суспільством. Ним розглядається моральність як основний механізм 

регулювання виходу суспільства з кризового стану. У зв'язку з даною думкою 

привертає увагу твердження, яким завершується книга «Про поділ суспільної 

праці»: «Наш найперший обов'язок – створити собі моральність. Таку справу 

неможливо здійснити за допомогою імпровізації в тиші кабінету; воно може 

виникнути тільки мимовільно, поступово, під тиском внутрішніх причин, завдяки 

яким воно стає необхідним» [30, с. 380]. 

За усієї пріоритетності та переваги суспільства над людиною, Е.Дюркгейм 

прагнув продемонструвати їх взаємозалежність один від одного, коли кожна із 

сторін є зацікавленою у розвитку іншої. Сенс такого підходу полягає у 

демонструванні того, що суспільство не здатне прогресувати, якщо людина 

утискається та пригнічується ним. Тому вчений виступав за необхідність прояву 

індивідуальних дій та здібностей, свободи розвитку кожної людини. Саме у 

формуванні таких умов полягає справжня суспільна диференціація. Вона повинна 

ґрунтуватися не на соціальних перевагах та привілеях, а на можливостях 

індивідуальних проявів та властивостей особистості. Як вважає Е.Дюркгейм, «бути 

особистістю – означає бути самостійним джерелом дії. Людина набуває дану якість 

тоді, коли у ній є щось, що належить особисто їй та індивідуалізує її» [30, с. 374]. 

З одного боку, індивід стає вільним у своєму власному поводженні та 

незалежним від впливу оточуючого соціального середовища в результаті  розподілу 

праці. Як зазначає вчений, останнє «проникає» в особистість, а «індивід все більше 

стає незалежним чинником своєї власної поведінки. Поділ праці сприяє цьому 

звільненню, бо індивідуальні особистості, спеціалізуючись, стають складнішими і, в 

силу цього, почасти позбавлені від колективного впливу та спадкових впливів» [30, 

с. 374–375]. З іншої сторони, виявлена людиною діяльність – «не її діяльність. Це 

суспільство, раса, яка діє в ній та через неї, людина лише посередник, через якого 
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вони здійснюються. Його свобода лише уявна, а особистість запозичена» [30, с. 

375]. Таким чином, проблему взаємодії суспільства та особистості Е.Дюркгейм 

пов'язує з діалектичним зв’язком свободи і несвободи, а значення зв’язку між ними 

належить поділу праці та соціальній солідарності.  

Регулярно відзначаючи провідне значення суспільства та його домінування 

над людиною, соціолог прагнув виявити реальне місце індивіда у системі її 

взаємозв'язків з соціальними інститутами. Вчений вказував на необхідність 

існування культу людини та звеличення особистості. На думку ученого, «так як 

звеличення особистості є єдиною метою, яку можна переслідувати колективно, то 

вона не може не набути в очах усіх виняткової важливості» [119, с. 330]. Але 

водночас Е.Дюркгейм постійно заперечує прояви егоїстичного індивідуалізму та 

відриву людини від колективу. Крайній індивідуалізм не лише сприяє виникненню 

умов, які викликають самогубство, але може виступати вагомою причиною такого 

наслідку: «Справа йде не про те, щоб зосередити кожну окрему особистість на самій 

собі і на її особистих інтересах, а про те, щоб підпорядкувати її загальним інтересам 

людського роду» [119, с. 330]. 

 

2.2. Поняття «соціальний контроль» як спосіб організації соціального 

порядку в соціологічній теорії структурного функціоналізму 

 

Розглядаючи витоки та напрями розвитку теоретичних ідей про поняття 

«соціальний контроль», ми неодноразово відзначали, що перші соціологічні 

концепції своїм предметом визначали проблематику суб’єктивістського та 

об’єктивістського підходу до теоретичного аналізу соціальної реальності та її 

об’єктів. Водночас, необхідно констатувати, що дана проблематика мала й інший 

вимір концентрації уваги теоретиків та дослідників навколо двох важливих питань: 

завдяки чому суспільство відтворюється та яким чином і чому воно розвивається та 

змінюється. В залежності від успадкованих філософських уподобань увага учених 

акцентувалася на першому або на другому питанні. Відповідно до зосередженості 

дослідника на функціональному призначенні соціального контролю як умови 
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становлення та розвитку соціального порядку або ж як способу регулювання 

соціальних конфліктів та їх наслідків було започатковано дві основні соціологічні 

парадигми до розв'язання макросоціологічних проблем – функціоналістський та 

конфліктологічний підходи. 

Перш ніж звернутись до особливостей структурного функціонального та 

конфліктного підходів ми повинні услід за іншими соціологами (Т.Бернард, 

Дж.Рітцер) розмістити дані теорії у більш широкий дискусійний контекст між 

теоріями порядку (одна з яких – структурний функціоналізм) та теоріями конфлікту 

(одна з яких – соціологічна теорія конфлікту). Під кутом зору перших теорій 

вважається, що колективні норми та цінності мають фундаментальне значення для 

суспільства. Дані теорії зосереджують увагу дослідників на соціальний порядок, що 

базується на неявній згоді та відзначають повільність і закономірність соціальних 

змін. Теоретики соціального конфлікту, у свою чергу, підкреслюють владу одних 

соціальних груп над іншими, вважаючи, що соціальний порядок базується на 

маніпуляції та контролі домінуючих груп, а соціальні зміни відбуваються швидко та 

невпорядковано, як результат переходу влади від одних груп до інших. Хоча дані 

критерії в цілому визначають суттєві відмінності соціологічних теорій структурного 

функціоналізму та теорії конфлікту, Т.Бернард вважає, що коло відмінностей є більш 

широким та «існує повторювана дискусія, що набуває різних форм протягом усієї 

історії західної думки» [120, с. 214]. Дана суперечність простежується від часів 

Платона та Аристотеля та розкривається у полеміці соціологів К.Маркса та О.Конта, 

Г.Зіммеля та Е.Дюркгейма, а також Т.Парсонса, К.Девіса, В.Мура та Р.Дарендорфа, 

Р.Мертона та Л.Козера. Зокрема, саме в роботах останніх найбільш виразно і суттєво 

розкриваються основні принципи функціональних та конфліктних теорій, основи 

яких залишаються актуальними в подальших дослідженнях організації соціальної 

взаємодії у роботах їх послідовників. 

Можна справедливо погодитись з загальноприйнятними уявленнями про те, 

що структурний функціоналізм є загально соціологічною об’єктивістською теорією, 

яка претендує на пояснення функціональної значущості певних різновидів 

соціальних дій шляхом аналізу їх наслідків по відношенню до інших видів 
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соціальної діяльності, сфер суспільної діяльності, соціальних інститутів та окремого 

суспільства як специфічно диференційованої та ієрархізованої соціальної системи.  

Основний теоретичний вплив на формування принципів структурного 

функціоналізму був здійснений, по-перше, на основі запозичення у Е.Дюркгейма 

уявлення про соціальну систему як особливий тип реальності, не редукованої до 

простої сукупності утворюючих її індивідів та про функціональний характер 

взаємодії елементів даної системи і, по-друге, на основі запозичення у М.Вебера 

розуміння ролі соціальної дії індивідів, їх ціннісної мотивації у формуванні 

соціальної системи. Соціальна система, таким чином, утворюється з відношень між 

діячами та взаємодіями, а найменшою одиницею є соціальна роль як структурний 

фрагмент орієнтацій діяча, який визначає та конституює його участь у 

інтерактивному процесі. Тому «соціальна система – це система дій індивідів, 

принциповими механізмами яких є ролі та констеляції ролей» [121, с. 274]. 

Внутрішня диференціація ролей орієнтована на задоволення ряду потреб та 

потребує вирішення ряду функціональних вимог соціального контролю, 

найважливішими серед яких є розв’язання проблеми інтеграції та розподілу, 

«проблеми того, кому та що отримувати, кому що робити, способів та умов дій. Без 

вирішення цих проблем не може бути соціальної системи» [122, с. 16]. 

В узагальнюючій праці «Загальнотеоретичні проблеми соціології» один із 

засновників структурного функціоналізму Т.Парсонс вказує на те, що одним з 

найбільш слабких аспектів соціологічної теорії є відсутність систематичного аналізу 

чинників структурної диференціації соціальних суб’єктів. Він зазначає, що зазвичай 

такі категорії як «група», «колектив», «інститут» розглядають на так званій 

«горизонтальній» основі порівняння, виокремлюючи такі ознаки, як розмір та 

ступінь «формальної організації». Американський теоретик пропонує схему 

чотирьох рівнів структурної організації, між якими необхідно не лише визначити 

статусні відмінності, але й встановити їх взаємозв’язок з метою успішного 

проведення структурного аналізу. Він дає наступні назви даним рівням організації: 

1) технічний рівень; 2) управлінський рівень; 3) інституційний рівень; 4) 

«соцієтальний» рівень [123, с. 25] 
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Для Т.Парсонса об’єктом вивчення соціології є соціальні системи та 

утворюючі їх соціальні структури. Він робить припущення про те, що всі соціальні 

системи організовані таким чином, що вони структурно розподіляються навколо 

двох основних осей структурної диференціації. Показово, що учений характеризує 

просторову систему елементів цільових орієнтацій систем дії, роблячи акцент на 

важливості аналізу взаємин «зовнішніх» та «внутрішніх» орієнтацій. «Перша 

основна вісь диференціації може бути у самих загальних рисах визначена як вісь 

між «зовнішніми» та «внутрішніми» елементами орієнтацій. Тому перша група 

функцій полягає у встановленні відносин між соціальною системою та її зовнішнім 

оточенням. Друга група функцій полягає у збереженні стабільності груп та їх 

інтегруючих пристосувань один до одного. В деяких дуже важливих умовах, але не 

завжди ці функції мають відношення до ієрархічного виміру соціальної структури. 

Причиною такого становища є, по-перше, той факт, що дуже часто потреби 

зовнішнього оточення, якому протистоїть система, набувають настільки важливого 

значення, що елементи, які диференційовані у відповідності з ефективністю 

управління даними потребами, зазвичай набувають набагато більшого значення. 

Інша причина полягає у тому, що для будь-якої системи нижчого рівня в ієрархії 

систем і підсистем кожна з наступних систем більш високого порядку є найбільш 

важливою частиною оточення, у якому вона повинна функціонувати. Оскільки 

система нижчого рівня у деяких аспектах «контролюється» системою більш 

високого порядку, остільки елементи, тісно пов’язані з джерелом контролю, мають 

тенденцію розміщуватись вище на шкалі того, що зазвичай називають перевагою, 

владою, престижем і тому подібне» [123, с. 27]. Друга вісь диференціації є основою 

того, що Е.Дюркгейм називав розподілом праці, на базі якої відбувається 

диференціація частин та супроводжуюча їх інтеграція, що здійснюється завдяки 

встановленню органічної єдності між ними. Зазначені дві вісі диференціації повинні 

розглядатися не як одне ціле, а як якісно різні категорії орієнтації, однак не рідко їх 

плутають і змішують один з одним. Від цих осей Т.Парсонс виводить чотири 

функціональні категорії або форми виміру структури і процесу конституювання 

системи: 1) «досягнення цілей»; 2) «інтеграція»; 3) «адаптація»; 4)  «збереження 
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форм та управління напругою». 

Саме інституціоналізовані у статусах та ролях способи поведінки формують 

основу соціальної структури, оскільки вони встановлюють межі варіативності 

соціальних дій, які перестають носити випадковий характер, оскільки 

спрямовуються та регулюються нормативними вимогами інституціональних зразків. 

Соціальний порядок як найважливіша проблема соціологічного аналізу, може бути 

правильно визначеним лише через вивчення процесу ієрархічного структурування 

(інституціоналізації), формування стійких зразків поведінки. Адекватно 

функціонуюча соціальна система виникає тільки тоді, коли створені відносно 

стабільні зразки поведінки, які регулюють та направляють поведінку людей. Інакше 

кажучи здійснюється процес інституціалізації соціальних дій індивідів, для чого є 

необхідним їх інтегрування у панівну систему цінностей, тобто у культурну 

систему: «Інститути внутрішньо пов’язані та, частково випливають з базових, 

загальних для більших груп людей цінностей. У строгому значенні дані цінності 

виступають феноменами морального характеру» [123, с. 55]. 

В основі структурної диференціації суспільства як соціальної системи є 

людина, яка активно діє у природному та соціальному оточенні. Цей індивід активно 

взаємодіє з іншими суб’єктами через виконання добровільно узятих та вимушено 

покладених на нього соціальних ролей. Соціальні ролі організовуються та формують 

колективи, які у свою чергу скеровуються більш високими порядками узагальнених 

інституціональних норм. На вищому рівні такої організації є суспільство як цілісна 

система, інтегруючими елементами якої виступають інституціоналізовані цінності 

та доцільні зразки поведінки. Оскільки суспільство є надзвичайно розрізнене та 

поділене на нерівні між собою елементи та соціальні статуси, то воно має бути 

надзвичайно диференційованим та роздрібненим на найнижчих рівнях. Однак, як 

вважає Т.Парсонс, суспільство є вищою мірою організованою та інтегрованою 

інституціональною системою, у якій за допомогою владно-примусових та 

управлінських механізмів соціального контролю відбувається узгодження 

нерівномірних класових та статусних позицій, забезпечується колективна єдність 

через генералізовані механізми владного контролю економічного, політичного, 
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культурно-символічного характеру та стимулювання значимих зразків поведінки. 

У дослідженні Т.Парсонса суспільство як самодостатня соціальна система 

потребує підтримки власного гомеостазизу, що забезпечується функціонуванням 

інституціональних механізмів соціального контролю, які складаються зі стійких 

комплексів формальних та неформальних принципів, правил, установок, норм, які 

регулюють різні сфери людської діяльності і організують їх у складну систему 

соціальних статусів та ролей, які формують соціальну структуру. 

Інституціоналізація рольових очікувань визначається характером соціальної 

системи, а також цінностями, які дана система  вважає найбільш значущими для 

ефективної організації соціального порядку. Кожен інститут виступає механізмом 

соціального контролю виконуючи характерну соціальну функцію.  

По-перше, економічно-соціальні інститути забезпечують сукупність процесів 

виробництва та розподілу суспільного багатства, адаптуючи суспільство до 

фізичного середовища: в результаті функціонування соціального контролю 

здійснюється «істотний перерозподіл ресурсів, головним чином через 

використання податкових надходжень для субсидування окремих колективів і 

певних видів діяльності, яке виходить за межі основних функцій держави» [142]. 

Фізичне середовище носить адаптивний характер для суспільства у тому сенсі, що 

воно виступає основним джерелом вироблення матеріальних ресурсів, які 

використовуються суспільством шляхом його економічних, технологічних та 

виробничих механізмів: «Економіка є тим аспектом соцієтальної системи, який 

функціонує не лише для соціального упорядкування технологічних процедур, але, 

що більш важливо, і для залучення їх у соціальну систему і для контролю над ними 

в інтересах соціальних елементів, індивідуальних або колективних» [124, с. 107]. 

Даний нормативний аспект контролю відносин між людьми, технологією 

виробництва та ресурсами є зрозумілим у випадку регулювання трудових відносин 

як фактора економічного виробництва. Важливою умовою реалізації даного 

завдання є використання грошей як символічного посередника та мотивуючого 

фактора виробництва: «Гроші та ринки діють там, де існує доволі широкий 

розподіл праці і де область економічної дії доволі віддалена від політичних, 
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общинних та моральних імперативів» [125, с. 32]. Серед узагальнених механізмів 

соцієтального обміну гроші та ринки мають найменший зв’язок з нормативним 

порядком у соцієтальному суспільстві. Відповідно, «практична раціональність 

використання ресурсів регулюється головним чином інституційними нормами, 

інститутами власності та контракту, договірних відносин та регулюванням умов 

зайнятості» [125, с. 32].  

По-друге, політичні інститути спрямовані на підтримання політичної влади, з 

метою відтворення та збереження цінностей, стабілізації соціальних відносин, 

встановлення мети та завдань розвитку: «Диференціюючись, держава має тенденцію 

зосереджуватися на двох основних функціональних комплексах. Перший охоплює 

відповідальність за підтримку цілісності соцієтальної спільноти перед глобальними 

загрозами. Сюди ж відносяться функція примусу. Другий комплекс містить всі види 

виконавчої діяльності держави, яка пов'язана з колективними діями в будь-яких 

ситуаціях, що вказують на необхідність заходів у «суспільних» інтересах. Межі цієї 

відповідальності простягаються від безумовно значущих справ, таких як захист 

територіальних меж або підтримання громадського порядку, до майже будь-якого 

питання, яке торкається суспільних інтересів» [122, с. 29–30]. 

По-третє, соціокультурні та виховні соціальні інститути ставлять за мету 

свого функціонування освоєння та відтворення культурних і соціальних цінностей, 

інтегруючи індивідів до певних субкультур, а також через механізми соціалізації та 

засвоєння соціокультурних стандартів поведінки, цінностей та норм до 

інституціональної взаємодії. Сюди належать сімейні інститути, освіта засоби 

масової інформації та ін. Розгорнута автором концепція соціального контролю для 

розуміння інтеграції акторів та соціальної системи з необхідністю містить 

пояснення процесів засвоєння вироблених культурою цінностей та норм, моделей 

поведінки та ціннісних диспозицій. Фактично, їх інтеграцію учений назвав 

«фундаментальною динамічною теоремою соціології», пояснюючи її у ключових 

термінах соціалізації та інтерналізації. Згідно з позицією Т.Парсонса, інтерналізація 

цінностей здійснюється за допомогою таких основних механізмів: а) пізнавальних; 

б) психічних захисних; в) пристосування. Механізми пристосування сублімують 
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конфлікти, які пов'язуються з зовнішніми об'єктами. Таке пристосування сприяє 

засвоєнню елементів соціального контролю і у такому сенсі подібні до 

функціонування супер-его. Автором стверджується, що «пізнавальними 

механізмами соціалізації є наслідування та психічна ідентифікація, які спираються 

на почуття поваги і любові» [126, с. 316–317]. Щоб людина пережила 

ідентифікацію та споріднення з іншим індивідом, необхідно, щоб між ними була 

установка до встановлення соціальних відносин. Дані відносини можуть 

виражатися у вказівках, порадах тощо. Інтерналізуючи їх, особистість набуває 

індивідуальної моральності. Таким чином, механізми, за допомогою яких 

здійснюється соціалізація, беруть участь у процесах її контролю та адаптації на усіх 

етапах розвитку. Соціальний контроль як соціалізаційний механізм здійснюється 

завдяки функціонуванню й інших механізмів: підкріплення-затухання (принцип 

покарань та винагород); б) гальмування; в) субституції. В результаті відбувається 

засвоєння норм та цінностей соціальної системи, які стають внутрішніми 

мотиваційними чинниками поведінки людини. В подальшому інтериорізація 

ціннісних зразків припускає формування та поєднання лояльностей, утвердження 

ціннісних орієнтацій за принципом добровільності.  

По-четверте, нормативно-санкціонуючі інститути, які виконують інтегративну 

функцію на основі соціальної регуляції поведінки на основі правил, норм та 

приписів, закріплених юридичними та адміністративними актами: «У більшості 

міркувань про право підкреслюється критерій обов’язковості та примусовості, коли 

право асоціюється переважно з урядом та державою. Інші підходи підкреслюють 

при поясненні нормативної значущості права його консенсусні елементи, і в даному 

випадку на перше місце виходить важливість його моральної легітимізації. Ми 

розглядаємо право як загальний нормативний кодекс, регулюючий дії колективних 

та індивідуальних членів суспільства та визначаючий ситуацію для них» [125, c. 33]. 

Обов'язковий характер норм забезпечується примусом з боку культурних, 

суспільних та адміністративних організацій: «Під інтеграцією я маю на увазі такі 

структури і процеси, за допомогою яких відносини між частинами соціальної системи – 

людьми, що відіграють ті або інші ролі, колективами і компонентами нормативних 
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стандартів, – або впорядковуються способом, що забезпечує їх гармонічне 

функціонування у відповідних зв'язках одного з одним у системі, або, навпаки, не 

впорядковуються. Інтеграція має як негативний, так і позитивний аспекти» [125, с. 364].  

Функція інтегративної підсистеми полягає у визначенні зобов'язань, які 

випливають з лояльності у відношенні до соцієтального колективу, а саме для його 

членів та категорій диференційованих соціальних ролей і статусів у суспільстві: 

«Лояльність полягає в готовності відгукнутися на належним чином 

«обґрунтований» заклик, зроблений від імені колективу або в ім'я «суспільного» 

інтересу. Нормативна проблема полягає у визначенні тих випадків, коли подібний 

відгук встановлює обов'язок. Лояльність потребує будь-який колектив, але 

особливе значення вона має для соцієтального співтовариства. Від імені та в 

інтересах соцієтальної лояльності виступають державні органі, вони ж стежать за 

виконанням відповідних норм» [122, с. 25]. 

У праці «Система сучасних суспільств» підкреслюється, що для інтеграції системи 

особистості у соцієтальну систему соціальний контроль є необхідним чинником 

абсолютної інтеграції, який формує статус членства: «Суспільство може бути 

самодостатнім лише тією мірою, якою воно може покладатись на те, що дії його членів 

будуть слугувати адекватним внеском у його функціонування» [122, с. 21]. Саме через 

взяття на себе суспільних зобов’язань індивід стає членом певного товариства з 

відповідними повноваженнями та соціальним статусом певного рівня. Основна 

перешкода у прийнятті даних зобов’язань полягає у позиційному конфлікті ролей, 

коли одна «лояльність» і відповідні рольові очікування суперечать іншим. Але й у 

таких випадках досягається інтеграція співтовариств. Членство у колективі та 

лояльність до нього може залишатися тільки можливістю, і це не порушить 

рівноваги системи лише за умови, коли зберігається система цінностей, що є 

складовою частиною соцієтальної та культурної систем. Натомість займаючи певну 

соціальну позицію індивід приймає на себе набір очікувань та зобов’язань, а також 

вступає у систему ієрархічних взаємодій. Тому можна стверджувати, що на 

онтологічному рівні через лояльність до соціального контролю відбувається, з 

одного боку, формування соціальних нерівностей, наявність якої є об’єктивно 
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обумовленою особливостями системної інтеграції будь-якого суспільства та з 

іншого – визначається соціальна дистанція, яка відображає відмінності між 

статусними та рольовими позиціями соціальних суб’єктів. 

Лояльності відносно колективу має належати високе місце у стабільній 

ієрархії лояльностей і тому вона є предметом уваги суспільства. Однак найвище 

вище місце в ієрархії лояльностей належить культурній легітимізації нормативного 

порядку, яка функціонує через інституціоналізацію ціннісної системи та є складовою 

культурної і соцієтальної систем: «Культурна система, співвідносячись з вищою 

реальністю, формує ціннісні орієнтації, що відносяться до іншого оточення та 

системи дії, у тому числі до фізичного світу, організмів, людей та соціальних 

систем» [124, с. 99]. Згодом вибіркові цінності, які виражають конкретність 

загальних ціннісних зразків, стають частиною конкретної соціальної норми, 

інтегрованої до легітимного порядку. Основи культурної легітимізації 

трансцендентні стосовно випадкового та конкретного характеру інтересів, впливу і 

соціальної солідарності, виступаючи на соцієтальному рівні у вигляді ціннісних 

орієнтацій. На думку Т.Парсонса, культурна легітимація нормативного порядку 

створює оптимальні умови для розвитку суспільства: «Відмітною рисою ціннісних 

орієнтацій при виконанні зобов'язань є їх більша незалежність від співвідношень 

ціни, вигоди або збитків, від поточних потреб соціуму або навколишнього 

середовища. Порушення ціннісних зобов'язань визначається як здійснення 

нелегітимного діяння; слідування зобов’язанням є справою честі та гідності, які не 

можуть бути представлені без понять безчестя та провини» [122, с. 28]. На 

культурному рівні відповідним аспектом цінностей виступає мораль: «Моральний 

обов'язок певного способу дії – той обов'язок, який наказує не тільки здійснювати одні 

дії і утримуватися від інших, але також поважати певні аспекти свободи інших – є 

проявом прихильності цінностям, а також головною точкою поєднання соціальної 

спільноти з нормативним аспектом культурної системи» [122, с. 32].  

Під кутом зору відтворення ієрархічної структури суспільства, соціальний 

контроль через нормативне впорядкування соцієтальної спільноти в термінах 

членства обумовлює існування стратифікаційної шкали визнаного і легітимізованого 
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престижу його елементів – членів, колективів, ролей та статусів, поширених у 

суспільстві. Воно повинно координуватись як з універсальними принципами та 

нормами, які обумовлюють статус членства, так і з функціональним розподілом 

колективів, ролей і статусів, який не обов'язково передбачає наявність ієрархії. 

З огляду на наявність рольового плюралізму виникає проблема регулювання 

статусних відносин в стратифікаційній системі, а також нерівномірної організації 

статусних повноважень соціальних позицій. Статус колективу, індивіда у 

стратифікаційній системі суспільства вимірюється рівнем його престижу або 

здатністю до соціального впливу. Останнє розглядається як один із узагальнюючих 

символічних засобів соцієтального взаємообміну та полягає у можливості 

домагатися від інших необхідних рішень, не пред'являючи їм у якості спокуси 

цінностей і не загрожуючи їм згубними наслідками. Даний вплив має діяти через 

переконування об'єкта у тому, що те рішення, яке йому нав’язане, означає дію в 

інтересах колективної соціальної системи, з якою обидва є солідарними. 

Взаємодія статусних позицій є результатом їх постійного взаємного впливу, 

що розкривається у вчинках та санкціях. У випадках, коли вплив на дії інших у 

системі перетворюються в інституційні очікування, які фіксуються у «ролях» – 

виникає джерело влади, яка стає повноцінною, коли до інституційних очікувань 

залучаються законні примусові санкції. Поняття «влада» є важливим видом 

переваги та способом контролю, що містить узаконене право контролювати дії 

інших людей у системі соціальних відносин. Фактор законності означає, що влада 

виступає одним із аспектів соціального статусу, включеного в соціальну ієрархію. 

Виходячи з того, що характер цієї переваги може бути різним, то й значення влади 

матиме різні наслідки. По-перше, влада має велике значення у випадку визначення 

пріоритету завдань, спрямованих на досягнення поставленої мети, або ж на 

реалізацію системно-інтегративних цінностей. У першому випадку влада 

спрямована на координацію спільних зусиль для досягнення визначеної мети, через 

орієнтацію та узгодження дій реалізуючи координаційну функцію соціального 

контролю. У другому випадку більшу роль відіграє регулятивна функція, що 

полягає у запобіганні порушення інтеграції системи, через непрямий вплив 
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соціального контролю на членів групи з метою збереження або зміни їх активності, 

поведінки, через реакцію на їх дії у відповідності з пануючою ціннісною системою. 

По-друге, ступінь влади, як аспекту статусу кожного індивіда в колективі залежить 

не лише від статусу одиниці в групі, а й значною мірою від загального положення 

цієї сукупності у системі більш широкої сукупності, елементом якої вона являється. 

Зокрема належність індивіда до різних статусних груп з необхідністю обмежує 

владу над ним кожною з них. Таким чином, контроль, який індивід отримує над 

іншими людьми неминуче пов'язаний з висотою «соціального статусу», а 

«соціальний контроль» виступає специфічним відображенням відмінностей у 

владних повноваженнях статусних позицій суб’єктів соціальної системи. 

Новизна ідей Т.Парсонса полягає у послідовному заохоченні рольового 

плюралізму та диференціації соціальних статусів, реалізація яких забезпечує 

високий тип співробітництва соціальних акторів. При цьому виникають нові 

взаємодії індивіда та суспільства, регульовані численними механізмами 

соціального контролю. Якщо традиціоналістський громадський порядок припускає 

повторюване міжпоколінне відтворення статусів і ролей, стійкість яких 

забезпечується їх незмінністю, то культурна легітимація нормативного порядку 

пов'язує стабільність суспільства з наростаючою динамікою складових її елементів.  

Необхідно відзначити, що критики Т.Парсонса вказували на суперечливий 

характер основних положень його теорії. Дана критика приймала форму різних 

тверджень, зокрема А.Гоулднера, який вважає, що Т.Парсонс, як головний 

представник структурного-функціоналізму, схильний перебільшувати значення 

гармонійних відносин [127, c. 290]. І.Горовіц відзначає, що структурні 

функціоналісти схильні розглядати конфлікт як неминуче руйнівне та поза 

соціальне явище [128, c. 270]. В узагальнюючій праці «Соціологічна уява» (1957) 

Чарльз Міллз відзначає, що суттєвий недолік структурно-функціонального підходу 

до аналізу соціального контролю, що розкривається у працях Т.Парсонса, полягає у 

визнанні будь-якого інституту влади легітимним через виправдання важливості 

вирішення ним основної функції політичної підсистеми – «ціле досягнення», суть 

якої полягає у збереженні існуючого соціального порядку [129, с. 47–57]. 
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Необхідно вказати на справедливість критичних зауважень Ч.Міллза стосовно 

теоретичних поглядів Т.Парсонса через їх свідоме ігнорування обставин існування в 

суспільстві не інституціалізованих зразків поведінки, які формують значну частину 

повсякденної поведінки людей. До них належать види соціальної поведінки, що не 

контролюється владою та регулюються неформальними нормами буденних 

комунікацій. Такі неформальні форми регулювання соціальних дій є джерелом 

визнаних у суспільстві інституційних зразків поведінки, оскільки схвалюються 

владними інституціями та не суперечать суспільним нормам моралі та традиції. 

Однак, важливо врахувати, що є інші види не інституціалізованих способів 

діяльності, які формуються та розвиваються на противагу пануючим нормам та 

традиціям соціальних відносин. Такі види є предметом дослідження наук про 

девіантну поведінку та визнаються як такі, що відхиляються від соціально 

визначених та схвалених більшістю норм і стандартів. Однак вони виступають 

закономірними діяльнісними реакціями людей на обставини напруги викликаної 

стратифікаційною пірамідою конкретних суспільств. Власне тому девіантна 

поведінка є виразним проявом соціального контролю та важливим джерелом 

формування соціальних нерівностей, наприклад, між конформістами та 

порушниками соціальних норм та правил. 

Як відомо, соціологічний підхід до вивчення проблематики злочинності в 

контексті її макросистемного аналізу був уперше сформульований Е.Дюркгеймом у 

концепції соціальної аномії. Американський соціолог Роберт Мертон у праці 

«Соціальна теорія і соціальна структура» (1949) прагнув обґрунтувати плідність 

даного підходу та його важливість для з’ясування причин виникнення основних 

типів девіантної поведінки, як афективних або усвідомлених реакцій людей на ті 

обмеження, які пропонує суспільство для захисту своєї цілісності та стабільності. 

Згідно з позицією Р.Мертона, головна причина постійного відтворення певних типів 

девіантної поведінки полягає у тому, що існуючі нерівномірно закріплені 

соціальною структурою способи та можливості досягнення культурно сформованих 

цілей, обмежуючи діапазон допустимих дій індивідів, призводять до суперечностей з 

пануючими у суспільстві культурними цінностями. Відповідно саме укорінені у 
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соціальній структурі правила та способи поведінки формують суперечливий 

характер соціальних відносин і виступають основою для формування різних видів 

девіантної поведінки («інновації», «ретритизму», «ритуалізму» чи «бунту»). 

Інкорпоровані у соціальній структурі правила та зразки поведінки формують 

суперечливий характер взаємовідносин. Тому, як вважає Мертон, «соціальна 

структура спричинює прихильність до аномії і до девіантної поведінки. Вона 

формує установку на подолання конкурентів» [34, c. 277]. 

Так само, як і в соціології Т.Парсонса, Р.Мертон визначає «соціальний 

контроль» як механізм, спрямований на збереження стійкості соціальної системи. 

Р.Мертон зазначає, що соціологія, займаючись проблемою підтримання 

«соціального порядку» та збереження соціальних систем, «зосереджує свою увагу 

саме на процесах, завдяки яким соціальна система залишається значною мірою не 

потурбованою» [130, с. 109]. У такому контексті уваги заслуговують дві позиції, які 

найбільш вдало відображають загальну сутність предмета соціології. Згідно з 

першою позицією, завданням соціолога є «пояснення логічно взаємопов’язаних та 

емпірично доведених припущень про структуру суспільства та його зміни, 

поведінку індивіда в рамках даної структури та її наслідків» [34, с. 70]. Відповідно, 

метою соціології є пояснення того, «як різні, типи соціальних структур и культур, 

що змінюються, впливають на поведінку індивіда та його долю» [131, с. 184]. 

Ідея Р.Мертона про соціальну структуру містить чотири важливі 

характеристики. Перша – зосередженість на відносинах, які пов’язують відмінні 

елементи суспільства, відстежуються в одному з ранніх визначень соціальної 

структури: «Під соціальною структурою необхідно розуміти організований контекст 

соціальних відносин, в яких беруть участь члени суспільства» [34, с. 216]. Акцент на 

повторюваності характеру соціальних відносин є однією з центральних тез праць 

Р.Мертона та виступає другою ознакою соціальної структури. Третьою ознакою 

соціальної є концепція глибоко прихованого базового рівня, якому відповідає 

концепція латентних функцій функціонального аналізу: «Аналітично важливо 

розрізняти поверховий та латентний рівні соціальної структури» [130, с. 126]. 
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Розглядаючи механізми соціального контролю в контексті інституціональної 

взаємодії елементів суспільства Р.Мертон розмежовує «явні» та «латентні» функції 

соціального контролю, які розкривають очікувані та непередбачувані впливи 

останнього на функціонування системи та поведінки індивіда: «В основі 

розмежування між явними та латентними функціями лежить наступне: перші 

відносяться до тих об'єктивних і навмисних наслідків соціальної дії, які сприяють 

пристосуванню або адаптації певної соціальної одиниці; інші відносяться до 

ненавмисних та неусвідомлених наслідків того ж самого порядку» [132, c. 427]. 

Важливим в контексті визначення функціональної специфіки поняття 

«соціальний контроль» є стримуючий або допоміжний вплив, через який соціальна 

структура контролює поведінку, переконання, мотивації: «Я переконаний, що 

структура стримує індивідів, розміщених в ній для розвитку культурних потреб, 

моделей соціальної поведінки та психологічних схильностей» [133, с. 177]. З іншого 

боку відзначається, що структурні елементи соціального контролю забезпечують й 

позитивний вплив, стимулюючи певний вибір діючих осіб та сил, мотивуючи 

конформну поведінку індивідів: «Соціальна структура відфільтровує культурні 

цінності, формуючи у відповідності з ними можливу поведінку для власників 

соціальних статусів в рамках даного суспільства та важку або неможливу для інших. 

Соціальна структура стає бар’єром або відкритими дверима для поведінки згідно з 

культурними вимогами» [34, с. 216]. Таким чином, Р.Мертон схиляється до 

визначення поняття «соціальний контроль» як механізм цільового спрямування 

поведінки людини у відповідності зі встановленими структурними обмеженнями, 

головним завданням якого є мінімізація напруги між нормами та цінностями і 

обмеженим соціальною структурою способом доступу до них.  

Розглядаючи соціальну структуру як основу суспільства, Р.Мертон відзначає, 

що: «Оточення індивідів може розглядатись під кутом зору залучення культурної 

структури, з одного боку та соціальної структури – з іншого» [131, с. 216]. 

Конкретизуючи дані категорії в своїх працях, культурна структура характеризується 

нормативними термінами – системою норм, цінностей, інститутів та ролей. 

Аналогічно положення про соціальну структуру збагачувалось уявленнями про 
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«життєві можливості» та «узаконені майнові інтереси», що необхідно розуміти, як 

ієрархію можливостей доступу до ресурсів, цінностей (багатства, влади, престижу, 

освіти тощо). Аномія виникає «при наявності серйозного протистояння між 

нормами та цілями культури та соціально сформованими здатностями членів 

суспільства діяти у відповідності з ними» та викликає моделі відхилень соціальної 

поведінки: «Наша мета – розкрити, як соціальні структури чинять на осіб тиск, що 

спонукає їх вести себе врозріз з приписами, ніж у відповідності до них» [34, c. 244]. 

Даними моделями соціальних відхилень виступають типи девіантної поведінки, які 

по різному забезпечують реалізацію індивідуальних бажань та досягнення 

культурних цілей: конформізм, інновація, ритуалізм, втеча, бунт. Щодо першого 

типу, то, як відзначає учений, «чим вищий рівень стабільності в суспільстві, тим 

більш типовим і поширеним стає перший тип пристосування: конформізм як до 

культурних цілей, так і до інституційних засобів» [34, с. 256]. Інновація як реакція 

людини на соціальний контроль виникає у тому випадку, коли «індивід засвоїв 

культурне акцентування мети, не інтерналізуючи при цьому рівною мірою 

інституційні норми, що регулюють шляхи і засоби її досягнення» [34, с. 257]. 

Ритуалізм як вид соціального відхилення та спосіб адаптації до соціального 

контролю полягає у тому, що людина «намагається в приватному порядку піти від 

небезпек та фрустрацій, які здаються йому невід'ємним компонентом конкуренції за 

основні культурні блага, відмовляючись від цих цілей і тим більше прив'язуючись 

до безпечної рутини та інституціональних норм» [34, с. 269]. Втеча як спосіб 

адаптації проявляється тоді, коли «індивід глибоко засвоїв і культурні цілі, і 

інституційні практики, вклав в них свої почуття, наділив їх високою цінністю, але 

доступні інституційні шляхи не принесли йому успіху» [34, с. 272]. Бунт «виводить 

людей за межі оточуючої їх соціальної структури та спонукає втілити в реальність 

нову, значною мірою, модифіковану соціальну структуру» [34, с. 275]. Завданням 

культурної структури є визначення, регулювання та контроль визнаних способів 

досягнення цілей, які обумовлені соціальною структурою. З даної позиції ученим 

відзначається розмаїття культурно стандартизованих практик: «При оцінці дієвості 

соціального контролю необхідно брати до уваги його різновиди, які 
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розмежовуються за допомогою термінів «припису», «переваги», «дозволу» і 

«заборони»» [34, c. 246].  

Латентність функціонування соціальної системи призводить до позитивних та 

негативних відхилень у функціонуванні соціальних інститутів та, відповідно, до 

соціальних змін: «Говорячи про те, що культурні цілі та інституціалізовані норми 

спільно надають форму існуючим практикам, ми не маємо на увазі, що їх пов'язують 

між собою незмінні відносини. Культурне акцентування певних цілей змінюється 

незалежно від міри акцентування інституціалізованих засобів. Може виникнути 

потужне звеличення цінності особливих цілей, поєднане з відсутністю турботи про 

інституційно запропоновані засоби їх досягнення» [34, c. 246]. Або ж навпаки: 

«Інший крайній випадок виявляється в групах, у яких діяльність, спочатку задумана 

як засіб, перетворюються на самодостатню практику, яка не переслідує жодних 

цілей. Мета забувається, а непохитна вірність інституційно запропонованій 

поведінці стає предметом ритуалу» [34, c. 246]. Між такими крайніми типами 

суспільств розташовуються ті, «які зберігають відносну рівновагу в акцентуванні 

культурних цілей і інституціалізованих практик; інтегровані і відносно стабільні, 

хоча при цьому суспільства, що змінюються» [34, c. 246]. 

У контексті обґрунтування функціональної необхідності соціальної 

стратифікації для існування суспільства соціальний контроль аналізується 

американськими дослідниками К.Девісом та В.Муром у відомій праці «Касти, класи 

та стратифікація». Дана необхідність породжена структурною важливістю 

виконання суспільно значимих, але нерівнозначних видів діяльності, зобов’язання 

до виконання яких належить до системи ролей, які утворюють основу соціальної 

структури суспільства. Соціальний контроль виступає як інституціоналізована 

форма відтворення соціальної стратифікації, що забезпечується через зайняття 

найбільш престижних соціальних позицій у суспільстві найбільш кваліфікованими 

людьми. Особливо автори акцентують увагу на тому, що «суспільству не байдуже 

хто і на яку позицію претендує, і не тільки внаслідок того, що одні позиції більш 

привабливіші за інші, але й в наслідок того, що деякі з них потребують великих 

здібностей або особливої підготовки» [134, c. 108]. Суттєвим є також те, що наявні 
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обов’язки позиції слід виконувати настільки більш старанно, наскільки важливішою 

є позиція. Саме тому відбувається так, що суспільство повинно застосовувати в 

якості механізмів соціальної інтеграції механізми соціального контролю, а саме, 

різні види винагород та стимулів – економічні, символічні та естетичні блага, 

різними способами розділяючи їх між соціальними позиціями: «Винагороди та їх 

розділення, обумовлені характеристиками позицій, утворюють складову соціального 

порядку; вони являють собою стратифікацію» [134, с. 108]. 

Зазначимо, що у центрі уваги учених стоїть питання того, яким чином певні 

позиції у суспільстві набувають різного рівня престижності. У відповідності до 

цього формується важливе питання в межах проблематики соціального контролю: 

як суспільство мотивує та розміщує індивідів на різні за престижем позиції у 

системі стратифікації? Інакше кажучи, як суспільство нав’язує індивідам бажання 

займати певні посади та мотивує їх до виконання необхідних вимог? Доцільно 

вказати, що заповнення посад у суспільстві проблематичне з трьох причин. По-

перше, одні соціальні позиції є привабливішими за інші. По-друге, є соціальні 

позиції важливіші від інших під кутом зору більш ефективного функціонування 

соціальних структур та інститутів. По-третє, різні соціальні позиції потребують 

різного рівня навичок і талантів. Розглядаючи суспільні позиції під кутом зору їх 

функціонального значення К.Девіс та В.Мур зробили припущення, що 

найпрестижніші посади є найменш привабливими, але й важливішими для 

виживання соціуму. Щоб гарантувати заняття людьми даних посад, суспільство 

використовує засоби соціального контролю – стимули або винагороди (престиж, 

заробітна плата, умови відпочинку). Водночас припускалося, що нижчі соціальні 

позиції в системі стратифікації є менш значними та більш привабливими. 

Відповідно, суспільство використовуючи пом’якшений контроль по відношенню до 

виконання необхідних соціальних обов’язків та мотивуючи винагородами 

виконання відповідальних професій формує різні виміри престижності соціальних 

позицій. У відповідності до теорії, соціальний контроль як атрибутивний чинник 

системи стратифікаційних відносин є «несвідомо створеним механізмом, 

необхідним для виживання кожному суспільству» [134, с. 108]. 
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2.3. Поняття «соціальний контроль» як спосіб формування соціальних 

нерівностей в соціологічній теорії соціального конфлікту 

 

Спроба осмислення соціального контролю в межах конфліктної теоретичної 

моделі належить англійському соціологу Дж.Рексу, який у межах протиставлення 

своїх суджень Т.Парсонсу, формує абстрактну опозицію, яку називає «теорією 

порядку» та розкриває теоретичні проблеми не залучені до «волюнтаристської теорії 

дії». Так, на думку Дж.Рекса, Т.Парсонс визначає соціальну систему лише як 

інституціоналізовані нормативні процеси інтеграції, ціннісні зразки, обходячи 

увагою питання обговорення влади та не інтегративних аспектів розподілу 

соціальних ресурсів. Згідно з позицією Т.Парсонса, вважає Дж.Рекс, люди здатні 

виробляти «суспільні ідеї», досягати суспільних культурних зразків, навіть, якщо 

їхні дії не взаємопов’язані. Відокремлюючи культурну систему від соціальних норм 

та рольових очікувань та розглядаючи останні як основу узгодження діяльності 

людей Т.Парсонс виокремлює три аспекти культурної сфери – експресивний, 

когнітивний та моральний, реально надаючи перевагу третьому аспекту. Дж.Рекс 

стверджує, що такий підхід призводить до того, що соціальна система виступає у 

Т.Парсонса самоцінною та самовизначною. Це проявляється у залученні поняття 

«функціонально необхідна умова», спрямованого на досягнення рівноваги «система 

– середовище». 

На противагу Парсонсу, Дж.Рекс актуалізує сторону соціального життя, у 

якому соціальна дія є інструментальною, соціальний порядок є примусовим, 

взаємовідносини носять конфліктний характер. Для Дж.Рекса відсутність повної 

соціальної інтеграції є відображенням того, що суспільство поділяється на групи з 

конфліктними інтересами. Будь-яка соціальна система перебуває в умовах 

дефіцитності ресурсів та, відповідно, застосовує механізми соціального контролю 

для їх розподілу: через економічний контроль визначаються можливості різних 

складових елементів соціальної системи; у владних відносинах розподіляється 

вплив для того, щоб попередити будь-які порушення функціонування системи 

економічного розподілу; у цінностях відстоюється легітимність розподілу влади; та, 
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нарешті, релігійні вірування та ритуали виступають продуктом суворого збереження 

ціннісних приписів [135, c. 157]. Таким чином, соціальна інтеграція досягається 

через функціонування механізмів соціального контролю як передумови 

розподільчих процесів. Ціннісна єдність перестає бути достатньою для 

попередження конфлікту між індивідами. З’являється необхідність в узгодженні 

інших рольових експектацій. Але навіть в такому випадку можливість конфліктних 

ситуацій зберігається, зокрема, через нерівність засобів та заохочень, пропонованих 

суспільством. Подібний кут зору підводить Дж.Рекса до висновку, що соціальний 

порядок виступає усвідомленим результатом захисту влади окремою групою, через 

встановлення соціального контролю над розподілом. Оскільки ж соціальна 

інтеграція є побічним результатом ціннісно-нормативної системи, то норми є 

необхідними лише для підтримання внутрішньої інтеграції соціальних груп, у 

боротьбі за контроль над розподілом. В даному випадку будь-які зміни є 

детермінованими положенням різних соціальних груп відносно влади. 

Аналіз соціальних змін вчений розпочинає, описуючи «ситуацію правлячого 

класу» – положення соціальної системи, за якого домінуючий клас встановлює 

загальний соціальний контроль над соціальними інститутами. Це дає ученому 

можливість виявити невдоволеність пригнічених соціальних груп 

найраціональнішим способом їх поведінки, який призводить до відкритого 

супротиву даних груп «правлячому класу». Наслідком такого конфлікту є визнання 

з боку соціальної системи тенденцій до прогресивних соціальних змін. Конфлікт 

«займає центральне місце у житті кожного суспільства, а порядок лише носить риси 

«перемир’я», що є наслідком перемоги однієї зі сторін» [135, c. 157]. Формулюючи 

«чисту конфліктну модель», вчений відмежовує розподіл можливостей від даних 

можливостей, віддаючи приорітет саме їх розподілу. Дж.Рекс відкидає існування 

стійкої суспільної культури яка може виступати основою неформального контролю, 

визначаючи соціальні зміни як результат владних конфліктних відносин між 

різними групами та класами, над якими немає впливу ні диференційованих та 

структурованих соціальних інститутів, ні духовних або ціннісних систем, які 

реалізовують соціальний контроль. 
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Найбільш значні дослідження соціологічних проблем соціальних конфліктів у 

напрямку їх мирного врегулювання проводились з другої половини 50-х років. У 

1957 році в Парижі відбулося засідання соціологічної асоціації при ЮНЕСКО, з 

питань даної проблематики. Матеріали засідання були опубліковані у збірнику «Про 

природу конфліктів». У 1966 році в Ланкастерському університеті був проведений 

симпозіум на тему «Конфлікти в суспільстві». Аналогічним проблемам 

присвячували соціологічні конференції в ряді західних країн. В Мічиганському 

університеті був заснований Центр з дослідження конфліктних ситуацій, який став 

випускати щоквартальний журнал «Проблеми вирішення конфліктних ситуацій». 

Серед організацій, що спеціалізуються на вивченні даних питань, можна назвати 

також Інститут з дослідження проблем миру в Осло з його періодичним журналом 

«Дослідження проблем забезпечення миру» та інші. 

У даний період з'являється все більше статей, монографій, колективних праць 

соціологів, які намагаються заповнити вакуум у галузі вивчення соціальних 

конфліктів. Серед них найбільш значними є праці американських учених Л.Козера 

«Функції соціального конфлікту» (1956 р.) [136] та Ральфа Дарендорфа «Нариси з 

теорії суспільства» (1968 p.) [137], Джона Рекса «Ключові проблеми в соціологічній 

теорії» (1961 р.) [138], «Соціальний конфлікт» (1981 р.) [139], К.Боулдінга 

«Конфлікт і оборона. Загальна теорія» [140], Л.Рапопорта «Сварки, ігри та дебати» 

[141], «Стратегія і совість» [142], Т.Шеллінга «Стратегія конфлікту» [143]. 

Специфікою досліджень є розуміння природи соціального конфлікту як такого, що 

не обов’язково передбачає зміну формату усталених владних взаємодій у результаті 

радикальних насильницьких дій, а тому у даних теоріях суттєво зростає позитивне, 

функціональне значення соціального контролю як механізму регулювання 

конфліктних відносин. 

У 1940-1950-х роках стали проводитися емпіричні дослідження, які можна 

вважати спробою пом'якшити традиційну марксистську класову модель, наприклад, 

показати, що є спектр занять, які розрізняються мірою престижу. Така схема знищує 

класові кордони і таким чином ніби позбавляється від класового конфлікту, 

перемикаючи увагу від економічних інтересів на суб'єктивні та культурні 
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відмінності між людьми. Новим критерієм розподілу людей на управляючих та 

підлеглих вважалася не економічна власність як така, а головною соціальною межею 

став розподіл між робітниками і менеджерами. Німецький соціолог Ральф 

Дарендорф одним з перших запропонував поправити марксизм, виокремивши 

головну класову лінію розколу на владні групи, хто дає накази, та тих, хто отримує і 

виконує розпорядження. Таким чином, учений переносить акцент у боротьбі за 

владу на діалектику взаємовідносин статусно-рольових позицій, організація 

взаємовідносин яких здійснюється через «нав’язаний примус» вищих соціальних 

позицій над нижчими: «Кожна позиція в імперативно координованій групі може 

бути приписана комусь, хто здійснює владу, а також тому, хто підпорядковується 

владі» [144, c. 216]. 

Необхідно відзначити, що парсонівський внесок у соціологію породив 

численні прагнення спростувати його теоретичну концепцію, викликав ряд 

критичних статей, дискусій і вже тільки цим сприяв як зародженню нових 

теоретичних побудов, так і проясненню великої кількості усталених суджень, які, на 

думку науковців, не відповідають характеру соціальних відносин взаємодіючих 

суб’єктів. До давно відомих людству форм конфліктних протистоянь, аж до 

збройних конфліктів і революцій, XX століття додало такі нові, менш помітні, але 

набагато більш витончені, як глобальна психологічна («холодна») війна, 

протистояння ціннісних систем світових регіонів, які підсилили раніше відомі 

способи конфліктного суперництва. Це дало такий потужний діапазон конфліктних 

протиріч, суперництв, компромісів, що соціологи не могли залишити їх за межами 

емпіричного аналізу і теоретичного осмислення та узагальнення. На хвилі загальної 

уваги громадськості різних країн до глобальних, регіональних, державних та 

локальних конфліктів, ускладнених величезною різноманітністю міжособистісних, 

між групових та глобалізаційних конфліктів, у соціологічному співтоваристві в 

другій половині XX сторіччя утворилась потужна хвиля інтересу до механізмів 

соціального контролю в умовах конфліктних відносин. 

У зв’язку з розвитком нових ідей, побудованих на новому теоретичному 

осмисленні соціальної дійсності було сформовано концептуально відмінний підхід 
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до визначення специфіки поняття «соціальний контроль» в умовах постійно 

виникаючих соціальних конфліктів у суспільстві. Багато дослідників (Р.Дарендорф, 

Дж.Рекс, Л.Козер, К.Боулдінг, Д.Локвуд, Ч.Міллз) відзначають, що теорія 

соціального конфлікту виникає, як реакція на широке і переважаюче поширення у 

соціології структурного функціоналізму, з притаманним йому наголосом на ролі і 

значенні інтеграції, рівноваги соціальних систем поряд з ігноруванням соціальних 

дисбалансів (дуже поширених у суспільстві), визначаючи останні, як «хворобу 

суспільства». Представники вищеназваного напряму (Дж.Ховард, С.Дойч, 

І.Хоровітц, Дж.Галтунг, Т.Хольт, М.Стейн) продовжували вважати структурний 

функціоналізм «консервативним способом аналізу, підтримуючим існуючий стан, не 

враховуючи зміни, що показують, як суспільство знаходиться у стані динамічної 

рівноваги, тоді як насправді основним фактом соціального життя є безперервне 

змагання і конфлікт серед груп» [145, с. 39]. Сучасними дослідниками неодноразово 

підкреслюється, що вихідні положення даних напрямків наукового знання 

перебувають у протистоянні. Зокрема, як зазначають А.Ручка та В.Танчер, 

«функціоналізм ґрунтується на таких ідеях: в основі соціального життя лежать 

норми та цінності; соціальна життєдіяльність базується на взаємодії та 

співробітництві; соціальне життя містить необхідність обов’язків та контролю; 

соціальна система ґрунтується на згоді; соціальні системи інтегровані, прагнуть до 

стійкості тощо. Натомість конфліктологічний підхід виходить з протилежних тез: 

суспільне життя породжує протистояння, ворожість; соціальна життєдіяльність 

породжує структурний конфлікт; соціальне життя включає примус внаслідок 

суспільних напруг та породжує зіткнення протилежних інтересів; будь-які соціальні 

системи прагнуть до змін» [146, с. 226]. 

Р.Дарендорф відзначає, що з функціоналістського кута зору соціальну систему 

поєднує кооперація або загальна згода. Однак під кутом зору теорії конфлікту 

соціальний порядок реалізується через «нав’язаний примус», таким чином, що деякі 

позиції у суспільстві наділені впливом та владою над іншими. Пояснюючи 

специфіку взаємовідносин домінування та підпорядкування, учений обґрунтовує 

думку, що соціальні позиції обумовлені складною системою соціальних ролей, які 
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включають набір функціональних та дисфункціональних рольових очікувань. 

Останні виражаються у наявності складної системи соціального контролю – 

соціальних норм, реалізація яких забезпечується застосуванням санкцій. Такий 

характер відносин між соціальними позиціями означає те, що кожна з них має 

різний об’єм влади, тобто легітимних відносин домінування та підпорядкування 

рольових позицій. Очікується, що за допомогою норм та санкцій владні соціальні 

позиції контролюють підлеглих і відбувається це за допомогою соціальних 

очікувань, а не психологічних якостей. Такі відносини контролю визначають різні 

об’єктивні інтереси соціальних груп, у залежності від їх соціально заданого 

положення: ролі, що містять владу, містять інтереси підтримання соціального 

порядку та збереження влади. Натомість, соціальні ролі, що не несуть у собі 

владних повноважень, містять інтереси підтримання соціального порядку та 

перерозподілу влади: «Структурне походження соціальних конфліктів слід шукати у 

розподілі соціальних ролей, наділених очікуваннями домінування та 

підпорядкування» [39, c. 165]. Таким чином, у відповідності з протилежними за 

змістом інтересами формуються різновиди імперативно-координованих асоціацій – 

поєднання відносин домінування і підпорядкування, які «пов’язують групи людей з 

владою і без неї та виражаються у будь-яких формах асиметричного розподілу 

влади: державах, фірмах, церквах, політичних партіях та ін.» [39, c. 39]. 

Спираючись на фундаментальні теоретичні ідеї Т.Парсонса про загальну 

потребу у диференційованому соціальному порядку як наслідку еволюції соціальної 

системи та ідеї Е.Дюркгейма стосовно того, що будь-яке суспільство є «моральною 

спільнотою», Р.Дарендорф актуалізує проблематику соціального контролю як 

інструментального чинника формування та розвитку соціальних нерівностей через 

функціонування інституту примусових соціальних норм, які підтримуються 

відповідними соціальними санкціями. Виходячи з положення, що загальна кількість 

цінностей, якими можливе регулювання соціальної поведінки, принципово 

необмежена, соціальні норми обираються з великої множини цінностей, при відборі 

та їх переведенні у норми завжди існує момент дискримінації не лише людей, які в 

соціологічному сенсі володіють власними моральними переконаннями – але й 
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соціальних позицій, забороняючи людям, які їх займають, конформізм у відношенні 

до значимих цінностей. Оскільки суспільство, як моральний колектив, в даному 

сенсі сприяє дискримінації певних соціальних позицій, а також їх власників, то 

норми обумовлюють ієрархічне ранжування позицій, а також різного рівня їх 

структурованості: «Тільки коли нагорода та покарання, стимул та погроза будуть 

визначатися, як пов’язані між собою засоби збереження соціальних форм, стає 

можливою теза: «Санкціонування людської поведінки по відношенню до соціальних 

норм з необхідністю створює систему рангових позицій»» [147, с. 507]. 

Однією з центральних категорій аналізу у Р.Дарендорфа виступає влада та 

авторитет як засоби соціального контролю. Легітимність при цьому, є хиткою та дає 

незначну перевагу над силами опору: «Вибуховий характер соціальних ролей, 

оснащених суперечливими очікуваннями, несумісність значущих норм, регіональні 

та конфесійні відмінності, система соціальної нерівності, названа нами 

розшаруванням, а також універсальні бар'єри між пануючими і підвладними 

утворюють соціальні структурні елементи, які з необхідністю призводять до 

конфліктів» [136, с. 372].  

Учений заперечує будь-яку можливість дієвого впливу на причини конфліктів 

і вважає, що контроль соціального конфлікту стосується лише зовнішніх форм його 

прояву, їх інтенсивності. Однак, він не погоджується з тими, хто ототожнює 

соціальне протистояння з крайніми, насильницькими формами його вираження. За 

словами Р.Дарендорфа, фактично існує цілий континуум форм соціального 

конфлікту – від зіткнень в шаховому клубі до страйків і революцій, які забирають 

всю енергію їх учасників: «Насильницькі класові бої і війни представляють тільки 

один пункт на шкалі даного континууму» [147, с. 212]. Важливу умову соціального 

контролю щодо ефективного регулювання соціального конфлікту Р.Дарендорф 

вбачає у згоді сторін взаємно прийняти «правила гри, складові межі їх 

взаємовідносин». Для врегулювання конфліктів та реалізації соціального контролю 

повинні засновуватися інститути парламентської та індустріальної демократій, які 

забезпечують основу для проведення дискусій та прийняття рішень на міжнародно-

політичній та виробничій аренах, що є основою «інституціалізації конфлікту»: «За 



92 
 

допомогою ефективного регулювання класовий конфлікт може стати елементом 

закономірності в постійно мінливому світі» [147, с. 70]. 

Успішний контроль соціального конфлікту передбачає наявність ціннісних 

передумов його регулювання: «Кожна сторона конфлікту повинна визнавати 

наявність конфліктної ситуації, і у даному сенсі її вихідна позиція полягає у тому, 

що за опонентом визнається право існування» [148, с. 711]. Вирішальним моментом 

регулювання конфлікту є визнання відмінностей та протистояння між сторонами. 

Другою важливою обставиною є підвищення рівня організованості сторін. Чим 

вищий рівень їх організації, тим легше досягаються домовленості та виконання 

договору. Конфліктні сторони повинні дотримуватись визначених правил гри, за 

яких можливе збереження та підтримання соціальних відносин між сторонами або 

розв’язання конфліктної ситуації: «Без сумніву, це вирішальний крок будь-якого 

регулювання конфлікту. «Правила гри», конституції, статути можуть бути ефективні 

тільки тоді, якщо вони від початку не віддають перевагу одному з учасників на 

шкоду іншому, обмежуються формальними аспектами конфлікту і передбачають 

обов'язкове каналізування усіх протилежностей» [148, с. 711].  

Регулювання конфліктів повинне забезпечуватися автономними 

парламентськими інституціями, які повинні мати правові можливості досягнення 

згоди та ведення переговорів; володіти монополією на вираження інтересів сторони; 

їх рішення повинні бути не упередженими, обов'язковими та демократичними. 

Процедурні сторони регулювання конфліктів полягають у переговорах, 

посередництві і арбітражі: «Переговори є створення органу, у якому конфліктуючі 

сторони зустрічаються з метою ведення переговорів з тем, пов'язаних із конфліктом, 

і прийняття рішень визначеними способами, відповідно із обставинами. Однак, у 

ситуації, коли цього не достатньо, рекомендується залучення «третьої сторони». 

Найбільш м'якою формою її участі є посередництво, тобто угода сторін 

вислуховувати посередника і розглядати пропозиції. Часто необхідно зробити 

наступний крок до арбітражу, тобто до того, що звернення до третьої сторони, або 

виконання її рішень було обов'язковим» [148, с. 712].   
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Слід відзначити, що існуючі теорії класового аналізу, зокрема й теорія 

Р.Дарендорфа пропонують різні підходи до визначення і диференціації ресурсів 

соціального контролю, на основі яких здатні формуватися класові позиції та 

соціальна нерівність. Сучасними уявленнями про фактори формування соціально-

класових нерівностей ми зобов'язані, передусім, працям К.Маркса і М.Вебера, які 

сформулювали провідні соціологічні дискурси в розумінні цього феномена. Автори 

звертали увагу на визначальну важливість економічних чинників у формуванні 

соціальних позицій. Якщо К.Маркс зосереджувався на «серцевині» власності на 

засоби виробництва як умови відносин відчуження та експлуатації, то М.Вебер 

виявив більш широке поле прояву соціального контролю, яке виявляється в 

конкурентності ринкових ресурсів, пов'язаних не тільки з виробничими, а й з 

розподільними відносинами [149]. Згідно з позицією М.Вебера, ресурси відносин 

домінування, укорінюються не тільки у власності, контролі над засобами 

виробництва, але й у професійній освіті. Окрім того, М.Вебер підкреслив значимість 

ресурсів статусу та пов'язаних привілеїв, життєвого стилю та членства в політичній 

партії. Тим самим учений виявив три основні фактори соціального контрою як 

умови формування соціальної нерівності – капітал, престиж та владу [149]. 

Представники неомарксистського підходу Г.Ленскі звернув увагу на той факт, 

що в залежності від значимості різних ресурсів в конкретному суспільстві може або 

домінувати одна класова система, або спільно проявлятися різні класові системи, які 

ведуть між собою боротьбу за домінування принципів розподілу ресурсів. Серед 

найважливішого ресурсу, що утворюють різні класові системи в індустріальних 

суспільствах, Г.Ленскі запропонував виділяти ресурси влади і привілеїв, власності 

та багатства, зайнятості та престижу професій та ін. [150]. Е.Райт та Дж.Голдторп, 

виділили професійний статус як найважливіший ресурс в сучасному суспільстві. 

Однак вони уточнили, що професія та зайнятість стали одним з най значиміших 

факторів не тільки доходу, а й власності, а також одними з важливих форм капіталу, 

який служить своєрідною маркою, яка маскує ефекти усіх вторинних форм капіталу. 

Останні, хоча й утворюють специфічні категорії (включаючи стать, вік, місце 

проживання, соціальний стан, культуру і інше), разом з тим не привносять 
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визначеності в прояв класу, а є лише додатковими ресурсами і, відповідно, 

показниками в аналізі особливостей конкретного класу. При цьому Е.Райт вважає, 

що найбільш сильний диференційний вплив мають ресурси власності, влади та 

контролю, спеціальних знань та умінь [151]. Дж.Локвуд, Дж.Голдторп та Р.Еріксон 

зробили акцент на іншій комбінації ресурсів як причини формування реальних 

класів, а саме – на особливостях ринкової, трудової та статусної ситуацій [152].  

У 1980-1990-х роках дослідники підкреслили посилену диференціацію 

соціального простору суспільств, процеси громадянського і культурного зсуву, в 

ході яких знання, культура, включення в громадянські спільності, спосіб 

споживання, життєві стилі набули особливого значення як ресурси формування 

множинних класових позицій [153]. Таким чином, визначення значущих ресурсів 

соціального контролю, здатних стати фактором становлення класів, є реальною 

соціологічною проблемою, яка ускладнюється мірою розвитку сучасних суспільств і 

набуває актуальності у відношенні пострадянського суспільства. Американський 

соціолог Д.Градскі [154] запропонував типологізацію значимих у сучасних 

суспільствах ресурсів, що диференціюють класи, серед яких виокремив: політичні, 

(влади, впливу і контролю в організаціях); економічні ресурси (власності і 

експлуатації); зайнятості та професії (розподіл суспільної праці); культурні ресурси, 

(способи споживання, манери і життєві стилі); соціальні ресурси (статус та престиж, 

репутація та повага); цивільні ресурси (контракт, виборче право, членство, політичні 

свободи); «людські» ресурси (вміння, досвід, кваліфікація, знання). 

Подібний підхід пропонує Т.Заславска, зазначаючи, що типи, зміст, 

інтенсивність активності макросоціальних акторів «значною мірою залежать від 

наявних в їх розпорядженні економічних, політичних, соціальних та культурних 

ресурсів» [155]. Дещо інше теоретичне обґрунтування типології ресурсів 

соціального контролю міститься в роботах П.Штомпки. Його типологія заснована на 

поділі основних чинників становлення суспільства: структурних, культурних, 

соцієтальних і людських [156]. До структурних ресурсів П.Штомпка відносить 

організаційні та інституційні структури економіки, політики та права; до культурних 

– колективні репрезентації; до соцієтальних – комплекс позитивних почуттів по 
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відношенню до учасників взаємодії, ресурси соціальних мереж, а також моделі 

обов'язків та правил, які регламентують відносини з іншими; до людських – ресурси 

кваліфікації, компетентності, знань та умінь, установок індивідів. 

Дана узагальнена типологія ресурсів, на думку С.Макеєва, може бути 

використана в аналізі процесу становлення класів в умовах пострадянського 

суспільства. Наявність комбінації ресурсів обумовлює обмеження, або рівень 

свободи дій соціальних акторів, їх соціальну силу. При цьому можна розрізняти три 

типи соціальних позицій, які є обмеженими у доступі до соціальних ресурсів: слабо 

ресурсні, які є обмеженими у доступі до всіх типів ресурсів; середньо ресурсні, які 

передбачають нерівномірний доступ до різних видів соціальних ресурсів; сильно 

ресурсні, які акумулюють доступ до найвагоміших ресурсів [157].  

Альтернативою теоріям класового аналізу та конфлікту щодо оцінки 

інтегрованості сучасного суспільства є неомарксистські критичні теорії суспільства. 

Даний напрямок спирається на концепцію суспільства як системи всепроникного, 

тотального контролю. В неомарксизмі соціальний контроль пов'язаний не з прямим 

примусом та експлуатацією з боку пануючого класу, а з непомітною для індивідів, 

мимовільною трансформацією природних для них потягів на «помилкові» потреби, 

задоволення яких призводить не до вільного всебічного розвитку особистості, а до 

укріплення сформованого соціального порядку та інтеграції людини до пануючих 

суспільних цінностей. Усі сфери життєдіяльності, регульовані соціальною системою 

– політика, економіка, освіта, релігія, мистецтво, сім'я – виступають проявами 

пануючої раціональності як способу організації та сприйняття людиною оточуючого 

світу та свого власного життя. 

Аналіз технологічного розвитку суспільства середини ХХ століття, здійснили 

у праці «Діалектика Просвітництва» М.Горкхаймер та Т.Адорно. Даний аналіз має в 

основі ідею осмислення історії людства як універсальної історії Просвітництва. 

М.Хоркхаймер і Т.Адорно надають характеристику «шляху розуму», по якому 

розвивалась цивілізація, починаючи від Ксенофана, який вбачав у раціоналізації 

суспільства та світу засіб їх підпорядкування людині та закінчуючи сучасною 

наукою у формі ідеології, що створює вимоги універсальності, загальності, а також 
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можливості логічно формалізувати не лише явища природи, а й сферу соціальних 

відносин, зокрема, навіть мислення. Згідно з позицією науковців, «шлях розуму» за 

своєю природою виступає способом розбудови владних відносин між індивідом як 

носієм розуму та природою. В ході реалізації даної взаємодії «світове панування над 

природою обертається проти самого мислячого суб'єкта; від нього не лишається 

нічого, крім як раз вічно одного і того ж «Я мислю», якому належить 

супроводжувати всі мої уявлення. І суб'єкт, і об'єкт стають нікчемними» [158, с. 42]. 

Людина за допомогою логічного мислення здійснює уніфікацію світу, створюючи 

ілюзорність беззаперечного панування над ним. Коли «однією єдиною відмінністю 

між власним існуванням та реальністю поглинаються усі інші», то «безвідносно до 

будь-яких відмінностей світ стає підвладним людині» [158, с. 22]. 

Але в умовах сучасного розвитку, як вважають Т.Адорно та М.Горкхаймер, 

людина повинна визнавати відносини влади як визначальні та засумніватися у 

власній впевненості, що вона є автономним суб'єктом та не може виступати їх 

об'єктом. Подібно до того, як розум перетворюється на універсальний інструмент, 

що служить реалізації панування над природними силами та набуває значення лише 

завдяки властивості виконання даної функції, так і людина є інструментальною, дії 

якої незмінно обумовлені метою та загальними законами функціонування 

індустріального суспільства. «Панування оплачується не просто відчуженням 

людини від поневолюючих нею об'єктів: з матеріалізацією духу зачарованими 

стають відносини самих людей і навіть ставлення одиничного до самого себе. 

Остання зменшується до розмірів вузлового пункту конвенціональних реакцій та 

способів функціонування, об'єктивно від неї очікуваних. Анімізм одушевляє річ, 

індустріалізм опредметнює душі» [158, с. 44]. Загальна тотальність соціального 

контролю у вигляді впливу соціальної системи створює владу над одиничним 

суб'єктом. Розум більше не є самозаконодавчим – продиктовані державною 

ідеологією, наукою, культуріндустрією, моделі функціонування, норми, цінності є 

одноманітними та не вибачають заперечень. Просвітництво виступає обманом мас 

та упредметненням мислення. 
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Перший розділ – «Поняття Просвітництва» дає «детальне розуміння 

поєднання раціональності з соціальною дійсністю, так само як і нерозривно 

пов'язаної з таким переплетенням природи з пануванням над нею» [158, с. 13]. 

Завданням Просвітництва визначається прагнення «позбавити людство від страху і 

зробити їх панами» [158, с. 16]. Уже сам міф, як стверджують вчені, можна вважати 

джерелом та основою Просвітництва. Страх перед надприродними явищами формує 

«роздвоєння природи на видимість та сутність, на вплив та силу, лише завдяки яким 

стають можливими як міф, так і наука» [158, с. 29]. При цьому вперше 

розмежовуються поняття та речі: «Боги не можуть взяти на себе страх людини, 

скам'янілі звуки якого вони носять як свої імена. Від страху, вважає вона, буде 

позбавлена тільки тоді, коли більше вже не буде існувати нічого невідомого. Цим 

визначається шлях де міфологізації Просвітництва, що ототожнює одухотворене з 

неживим точно так, як міфом ототожнювалося неживе з живим» [158, с. 30]. 

Для епохи Просвітництва притаманні антропоморфізм, акцепт владних 

відносин та їх поширення не лише на природнє буття, але й на суспільство як 

систему ієрархічно організованого суспільного життя та експлуатації, зокрема й на 

мислення (підпорядковане логічним та інструментальним законам). Крім постулату 

всезагальності мислення, наслідком епохи Просвітництва є трансформація мови як 

знакової системи, якою вона претендує на обчислення, пізнання природи. Мова 

мистецтва лише відтворює, відображує природу, відмовляючись від претензій на її 

осмислення та пізнання. Мистецтво стає подібним до чаклунства: «Саме собою 

створює воно замкнуту сферу, виключену з контексту профанного буття. У творі 

мистецтва знову і знову здійснюється те подвоєння, за допомогою якого річ являла 

себе як щось духовне, ставала проявом мана. Як виразник тотальності, мистецтво 

претендує на сан абсолюту» [158, с. 34]. Віра набуває інструментальне значення, за 

допомогою якого реалізується соціальний контроль через примус, а «логічний 

порядок, правила взаємозалежності, об’єм та сплетення понять ґрунтуються на 

відповідних відносинах соціальної дійсності, на поділі праці» [158, с. 36]. 

Розділ «Культуріндустрія» розкриває те, як нав'язуючи функціональність, 

соціальна система, тобто сучасне дослідникам технологічно розвинене суспільство, 
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застосовує потужний апарат культуріндустрії за допомогою впливу засобів масової 

інформації (радіо, кіно, реклами, телебачення тощо). Визначаючи цінності та моделі 

соціальної поведінки, вони формують потреби та мову. Дані цінності та моделі є 

одноманітними, доступними, аморфними, примітивними. Вони блокують творчість 

та ініціативу, з метою сприяння пасивному сприйманню інформації: «Деградацію 

здатності до уяви та спонтанної реакції у споживачів культури сьогодні вже не 

потрібно зводити до дії психологічних механізмів. Її продукти паралізують будь-яку 

можливість для них володіти такого роду здібностями» [158, с. 157]. Культурна 

індустрія формує та уніфікує способи життя та мислення, підміняючи особисте 

загально визначеним. Кожен є замінним, але «індивід, абсолютно замінний іншим, є 

чисте ніщо» [158, с. 152]. Як результат «весь світ стає пропущеним через фільтр 

культуріндустрії» [158, с. 157], вона сама виступає ідеологією, яка нав’язує власні 

вимоги «освіченому» суспільству. 

У розділі «Елементи антисемітизму» демонструється саморуйнування розуму, 

в результаті якого «діалектика Просвітництва об'єктивно обертається божевіллям» 

[158, с. 252]. «Не просто ідеальна, але практична тенденція до самознищення 

властива раціональності від початку» [158, с. 14]. Антисемітизм виступає 

«хворобою розуму», яка уможливлюється через Просвітництво. «Хибна проекція», 

на відміну від мімесису, уподібнює світ собі, «переміщує внутрішнє назовні і таврує 

навіть інтимно знайоме як ворога. Спонукання, які не визнаються суб'єктом як його 

власні і, тим не менш, є йому притаманними, приписуються об'єкту: перспективній 

жертві. У фашизмі даний образ дій політизується, об'єкт болючої манії визначається 

згідно вимогам реальності, система божевілля трансформується у розумну норму, 

відхилення від якої – у невроз» [158, с. 232]. Антисемітизм не містить рефлексії, але 

у він розкриває відносини панування та примусу, які безпосередньо сформовані з 

ідей Просвітництва; ним формується байдуже ставлення до індивіда, а також 

необмежена влада «системи» над ним. «Антисемітськими є не тільки антисемітська 

політична платформа, а й обмежена рамками політичної платформи ментальність 

взагалі. Та сама лють щодо будь-якої відмінності, яка їй телеологічно властива, 

будучи ні чим іншим, як злопам'ятством поневолених суб'єктів поневоленню 
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природі, готова звернутись проти природної меншості навіть там, де їй першій 

загрожує небезпека з боку суспільства» [158, с. 256]. 

Інший відомий представник Франкфуртської соціологічної школи Г.Маркузе у 

теоретичній праці «Одновимірна людина», досліджуючи сучасне йому індустріальне 

суспільство визначає останнє як суспільство комфортабельної несвободи, у якому 

діють нові форми та механізми соціального контролю: «У розвиненій індустріальній 

цивілізації панує комфортабельна, спокійна, помірна демократична несвобода, 

свідчення технічного прогресу» [40, с. 264]. Основна серед даних форм – 

споживання: «Апарат виробництва і вироблені ним товари і послуги «продають» або 

нав'язують соціальну систему. Транспортні засоби та засоби масової комунікації, 

предмети домашнього вжитку, їжа і одяг, невичерпний вибір розваг та інформаційна 

індустрія несуть з собою приписувані відносини і звички, стійкі інтелектуальні та 

емоційні реакції, які прив'язують споживачів шляхом доставленого ним більшого чи 

меншого задоволення до виробників і через цих останніх – до цілого» [40, с. 275]. 

Мірою того, як продукти масового споживання набувають доступності для нових 

соціальних верств та класів, то їх вплив на людську свідомість «перестає бути 

просто рекламою; вона перетворюється на спосіб життя» [40, с. 275]. 

Розвиток техніки та науки дозволяє панівному класу сформувати новий тип 

масової «одновимірної людини», маніпулюючи потребами людей, тобто, нав'язуючи 

робітничому класу нові потреби, до яких він прагне, і в сучасному, досить 

розвиненому в економічному відношенні суспільстві, може задовольнити за певних 

умов. Відбувається формування хибних прагнень та потреб, через які людина 

прив'язується до суспільства: ««Хибними» є ті потреби, які нав'язуються індивіду 

особливими соціальними інтересами у процесі його придушення: це потреби, що 

закріплюють важку працю, агресивність, злидні та несправедливість», що 

призводить до «ейфорії в умовах нещастя» [40, с. 268]. Дані потреби пов'язані з 

матеріальним задоволенням, індустрією споживання, задоволенням тілесних потреб 

та супроводжується стандартизацією мислення, знеособленням індивідів: 

«Одномірне мислення систематично насаджується політиками та їх найманцями у 

засобах масової інформації. Універсум їх дискурсу впроваджується за допомогою 



100 
 

самостійних гіпотез, які, безперервно та планомірно повторюючись, 

перетворюються у гіпнотично діючі формули та приписи» [40, с. 277]. 

Таким чином технічний та технологічний прогрес в індустріальному 

суспільстві сприяє формуванню «тотальної» системи, яка базується на потужному 

розвитку продуктивних сил. Дана система поглинає інакші погляди, стандартизує, 

усуваючи найменшу критичність. Таке суспільство формує структуру потреб, які 

перебувають у межах соціокультурних рамок, забезпечуючи загальну лояльність. 

Одновимірна людина – це є людина, поглинена споживчою орієнтацією, позбавлена 

критичного мислення по відношенню до капіталістичної системи суспільства, 

більше того, норми та принципи індустріального суспільства виступають для неї 

виразом справедливості та свободи: «Виникає модель одновимірного мислення і 

поведінки, у яких ідеї, спонукання і цілі, трансцендентні за своїм змістом щодо 

утвердженого універсуму дискурсу і вчинку, або відторгаються, або приводяться у 

відповідність з термінами даного універсуму, вписуються у раціональність даної 

системи та її кількісних вимірювань» [40, с. 275]. 

У такій одномірності Г.Маркузе знаходить позитивні моменти – потенційну і 

реальну можливість суспільства задовольнити власні потреби. Але основний акцент 

він робить на негативному аспекті: «Вільний вибір серед широкого розмаїття 

товарів і послуг не означає свободи, якщо вони підтримують форми соціального 

контролю над життям, наповненим обтяжливою працею і страхом, – тобто якщо 

вони підтримують відчуження» [40, с. 271]. Як можна зрозуміти, саме явище 

відчуження Г.Маркузе пов'язує з соціальним контролем. У такому суспільстві вільні 

не люди, які повинні реалізовувати інтенції суспільства, звільнюється саме 

суспільство. Відбувається повсюдна солідаризація індивідів, які слугують «на благо 

суспільства», причому будь-який запит може бути виправданий соціальною 

необхідністю. Відчуженість, у першу чергу, розкривається в тому, що людина 

втрачає власні джерела активності, і нині дані джерела лежать в області 

соціальності. Людина стає не більш ніж частиною цієї соціальності, механізмом, 

який працює на неї. У підсумку це виражається у тому, що трактування людського 
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суб'єкта, особистості, також не виходить за межі продуктивності: людина 

характеризується під кутом зору її продуктивної сили. 

Винна у складеній ситуації технологічна цивілізація, завданням якої є 

пригнічення людини. Виступаючи за своїм змістом засобом звільнення людини, 

техніка, яка має високий рівень автоматизації виробництва і управління, стає 

самоціллю, а «той грубий факт, що фізична сила машини перевершує силу індивіда 

або групи індивідів, робить машину найефективнішим політичним інструментом в 

будь-якому суспільстві, в основі своїй організованого як механічний процес» [40, с. 

266]. Техніка стає формою соціального контролю, так як одночасно з прогресом 

продуктивних сил відбувається і прогрес панування. Техніка – спосіб посилення 

захисту соціального від можливого виникнення «двовимірного свідомості», яка 

спрямована на зміну соціальної ієрархії. Робочий клас сьогодні – це інертна, спляча 

маса, повністю підпорядкована панівному класу та легко піддається будь-якому 

навіюванню, крім ідей, спрямованих на те, щоб її «розбудити». 

Проблему можливості протистояння сформованій системі Г.Маркузе чітко 

розуміє і позначає її як несумісність характеристик, «що розвинене індустріальне 

суспільство має здатність стримувати якісні зміни у передбачуваному майбутньому» 

[40, с. 261], та «існують сили і тенденції, які можуть покласти край цьому 

стримуванню та підірвати суспільство» [40, с. 261]. Незважаючи на те, що 

Г.Маркузе говорить про потенційну можливість революційного характеру змін 

суспільства, незважаючи на песимістичний вектор його критики суспільства, він 

бачить у сучасному світі достатність ресурсів для перетворення суспільства. 

Стримувані суспільством, люди повинні усвідомити необхідність змін. Дане 

усвідомлення пов'язане з поняттям «Великої Відмови» як протесту і тотального 

заперечення існуючих регламентованих цінностей. Відповідальність за цю відмову 

Г.Маркузе покладає на маргіналів, які є під кутом зору суспільства неповноцінними 

його членами. Ініціатива побудови нового суспільства повинна належати 

аутсайдерам, інтелігенції, а також студентам. Повернення до індивідуальності, до 

свободи – єдиний порятунок від відчуження, нав'язуваного суспільством. 
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Подібно до Г.Маркузе, Т.Адорно та М.Горкхаймера, поняття «суспільство 

споживання» формулюється у працях Ж.Бодрийяра як суспільство, у якому 

переважають «хибні потреби», сформовані завдяки засобам масової інформації та 

різним способам маніпуляції свідомістю. Даний різновид споживання пов'язаний з 

комерційними центрами, що дають можливість придбати будь-які речі, отримуючи 

задоволення від самого процесу. У даному випадку питання про те, чи потрібні 

покупки і чи будуть вони згодом взагалі використовуватися за призначенням, стає 

другорядним: «Ми знаходимося на тій стадії, коли «споживання» охоплює усе 

життя, коли усі види діяльності комбінуються одним і тим способом, коли напрямки 

задоволень окреслені заздалегідь, година за годиною, коли «середовище» є цілісною 

системою, має свій мікроклімат, влаштоване. У феноменології споживання 

загальний мікроклімат життя, благ, послуг, соціальних відносин є закінченою стадію 

в еволюції, яка починається з простого достатку товарів і через утворення ланки 

об'єктів споживання доходить до загального координування дій та часу, до системи 

навколишнього середовища, вписаної в майбутні міста» [159, с. 10]. 

Економічна основа суспільства споживання – наявність необмеженої кількості 

речей, які можна спожити, створений індустріальним виробництвом достаток 

товарів і послуг, що переносить центр ваги економічних систем зі сфери 

виробництва до розподілу. Подібно Г.Маркузе, Ж.Бодрийяр прагне довести, що це 

створює передумови для соціальних трансформацій різного роду. Так, можливе 

позбавлення від репресивної цивілізації, яка має перестати бути інструментом 

придушення, не потребуючи більше потужного соціального контролю. У 

французькому варіанті виникають передумови для знищення соціальної нерівності, 

оскільки матеріальні блага стають загальнодоступними. Однак ні та ні інша 

альтернатива не реалізується: Г.Маркузе пояснює це тим, що соціальний контроль 

потрібен для підтримки влади, в постмодернізмі Ж.Бодрийяра наявність соціальної 

нерівності необхідне для гарантії дієвості симулякра – ««американської мрії», що 

дає кожному право бажати стати президентом і тим самим наділити індивідуальне 

життя метою, а суспільне – порядком. 



103 
 

Даний порядок має символічний характер і базується не на класичних 

стратифікаційних відмінностях, які формують соціальну ієрархію, а виключно на 

престижі, який тлумачаться як знакове споживання. Ідеологія «суспільства 

споживання» переконує, що перед речами усі рівні, оскільки кожен може опанувати 

будь-яку річ – орендувати або взяти в кредит, досягнувши рівного зі статусними 

групами рівня споживання. Так здійснюється ідентифікація особистості, а також 

визначення нею сенсу життя, індивідуального розвитку – через вибір зі споживчих 

практик тих, що відносяться до престижних. Таким чином, людина інтегрується до 

системи споживання: «Класова логіка диктує порятунок через речі – таким є 

демократичний принцип в протилежність аристократичного принципу порятунку 

через благодать» [160, с. 113]. 

У праці «Система речей» можна побачити спробу практичного застосування 

теорії «симуляційної реальності». Від початку Ж.Бодрийяр попереджає, що його 

цікавлять не самі речі або можливі способи їх класифікації, а речі як знаки 

соціокультурної реальності, якими люди безперервно обмінюються. «Система 

речей» – спосіб організації матеріального світу, у якому живе людина, і речі, 

призначені спочатку для забезпечення комфорту, постають як фактори, що 

детермінують соціальну структуру. Тому, під кутом зору Ж.Бодрийяра, «система 

речей» визначає процеси людських взаємин, систематизує людські вчинки, і, в свою 

чергу, визначається ними. Коли ми описуємо речі з технологічного кута зору, ми 

говоримо про їх раціональність, об'єктивно існуючу структурність, впорядкованість. 

Але коли ми розглядаємо речі в плані їх побутового функціонування, 

безпосереднього споживання, ми стикаємося з порушенням цієї раціональності. Речі 

включаються в соціальні відносини та стають емоційно близькими людині. Так 

порушується зв'язність технологічних систем, «система соціалізованих або 

несвідомих, культурних або практичних потреб. Технічний лад речей робить 

сумнівним їх об'єктивний статус» [161, с. 7]. «Тут якраз цікавлять такі порушення, 

те, як раціональність речей бореться з ірраціональністю потреб і як з такого 

протиріччя виникає система значень, що намагається її вирішити» [161, с. 7]. 
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Стаючи досконалою, форма речей відводить індивіду роль стороннього 

спостерігача власної могутності. Виявляються непотрібними багато звичних жестів, 

перериваються традиційні побутові ритми, які базуються на різноманітності 

тілесних рухів, і все це має глибокі психофізіологічні наслідки для людини. Перед 

обличчям функціональних речей вона виявляється порожньою формою, яка є 

відкритою для будь-яких функціональних міфів. Таким є побутове джерело нашої 

віри в безмежну міць техніки. «Тим часом, технічний предмет, що вимагає від нас 

лише чисто формальної співучасті, зображує нам світ, де немає зусиль, де енергія 

абстрактна, де жест-знак володіє абсолютною дієвістю» [161, с. 50]. Світ, а з ним і 

людина, поступово позбавляються принципу реальності, яка більше не 

переживається, а лише симулюється. І ми маємо справу не стільки з речами і їх 

однозначними функціями, скільки зі справжніми функціональними симулякрами. 

Посилюється відчуження людини. Речі замінюють конкретні міжособистісні та 

соціальні відносини, перестають бути просто способом вирішення певної 

практичної проблеми, а цілком здатні вирішити психологічний, й більш того, 

соціальний конфлікт. У ситуації, коли для кожної проблеми є своя річ, вона не 

стільки дозволяє ці конфлікти, скільки підміняє їх ілюзією благополучного 

вирішення. Механічне рішення займає місце соціального рішення або біологічної 

адаптації. У такому сенсі «машина аж ніяк не є знаком могутності соціального ладу, 

але знаменує його безсилля і параліч» [161, с. 106]. Суспільство в цілому 

виявляється ілюзорно благополучним, воно не розвивається, а стагнує. 

Ж.Бодрийяр ставить питання про свободу вибору у сучасному суспільстві. 

Зокрема, на думку ученого, ми зовсім не такі вільні у своєму виборі, як нам це 

видається. Більш того, ми прямо приречені вибрати певну для нас річ. Таким чином 

суспільство нав'язує індивідам свою владу. «Вибираючи ту, а не іншу автомашину, 

ви, можливо, і стверджуєте свою особистість, але головне – самим фактом свого 

вибору ви пов'язуєте свою долю з економічним устроєм» [161, с. 117]. Виробляючи 

усе більше речей та створюючи ілюзію безмежності вибору, суспільство таким 

чином нейтралізує небезпеку, яку для нього представляє справжня свобода 

особистості. Персоналізація в цьому плані виявляється чимось більшим, ніж 
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простий прийом рекламного впливу, «це фундаментальне ідеологічне поняття 

нашого суспільства, яке через «персоналізацію» речей і уявлень прагне досягти ще 

більшої інтеграції особистостей» [161, с. 117]. Наш вибір в результаті виявляється 

вибором політичного та економічного устрою, і людина вже не реалізується як 

суб'єкт, а все більше виробляє себе як об'єкт економічного попиту. А такі економічні 

явища, як кредит і реклама, приймають у повному масштабі функції етичного і 

політичного впливу та тиску на маси. 

Не дивно, що споживання перестало приносити задоволення. Ж.Бодрийяр 

доводить, проте, що демонстрація задоволення – від споживання і життя у 

суспільстві споживання взагалі – стає необхідною складовою стилю життя індивіда. 

Суть в тому, що нині людина втратила інший сенс життя, крім досягнення вищого 

рівня споживання, і тепер вона просто зобов'язана отримувати задоволення від 

речей, які б не були її реальні відчуття: «Споживання вже не є простою і чистою 

насолодою благами, воно стає чимось, що змушує насолоджуватися – 

змодельованою операцією, рознесеною по графам ієрархічного набору предметів-

знаків» [162, с. 68]. Отже, сучасне суспільство є суспільство споживання, – резюмує 

Бодрийяр. Але це споживання не можна розуміти лише як процес задоволення 

потреб. Споживання стає онтологічною реальністю, на якій організований 

соціальний порядок. Об'єктом споживання виступають зовсім не речі, а знаки. 

«Споживання – віртуальна цілісність речей і повідомлень, що становлять відтепер 

більш-менш пов’язаний дискурс. Споживання, тією мірою, якою це слово має сенс, 

є діяльність систематичного маніпулювання знаками» [161, с. 164]. 

Такий світ – породження влади симулякрів, що поглинув реальне. Знаки 

піддаються багаторазовій інтерпретації, а отже, влада дискурсу (як сукупність 

знаків) означає принципову невизначеність, фрагментарність соціального буття. 

Більше не існує єдино вірного прочитання знака, будь-які його трактування є 

рівнозначні. Навіть з біологічного кута зору, стверджує Ж.Бодрийяр, сучасна 

людина позбавлена унікальної ідентичності – одна з найбільш серйозних втрат 

епохи постмодерну. При цьому індивід постійно шукає себе в напруженій, але 

непродуктивній активності, яку Ж.Бодрийяр називає «універсальною 
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допитливістю»: «Потрібно все спробувати, людина споживання одержима страхом 

«втратити» насолоду. Відтепер не бажання, навіть не смак, не специфічна 

схильність введені в гру, а масштабна допитливість, рухома дифузійною 

нав'язливістю, – імперативний наказ розважатися, використовувати можливості, 

змусити хвилюватися, насолоджуватися чи привносити задоволення» [159, с. 110]. 

У підсумку поняття особистості відкидається з соціальної науки – остання 

лиш фіксує сумну ситуацію, що склалася у сучасному світі та описує множинність, 

«зонтичність» ідентичності: «Кожен шукає своє обличчя. Оскільки більше 

неможливо осягнути сенс власного існування, залишається лише виставляти свою 

зовнішність, не піклуючись ні про те, щоб бути побаченим, ні про те, щоб просто 

бути. Людина не говорить собі: я існую, я тут. Але: я видимий, я – зображення, 

дивіться ж, дивіться! Це навіть не самозамилування, це – поверхнева 

комунікабельність, різновид рекламної простодушності, де кожен стає імпресаріо 

свого власного вигляду» [162, с. 37]. На думку Ж.Бодрійяра, суспільство 

перетворилось на подобу рекламної картинки – люди в ньому взаємодіють як герої 

кліпу, речі лише позначають присутність і більш того, їх зовсім не обов'язково 

використовувати – досить лише позначити, що вони були «вжиті». Так, чи не нова 

ідея про те, що сучасне суспільство – це суспільство споживання, набуває у 

Ж.Бодрійяра нового сенсу. Мова йде не лише про глобальне відчуження, яке 

поневолює індивіда і охоплює усі форми його життєдіяльності, а й про 

трансформацію самої людини, що стає в оточенні симуляційної реальності «речей-

функцій», «людиною-функцією», яка виконує задану «системою речей» роль. 

Ю.Габермас у своїй праці «Техніка і наука як ідеологія» не поділяє песимізму 

Г.Маркузе, Т.Адорно та М.Горкхаймера стосовно перспектив впливу «технічної 

раціональності» та намагається, зблизившись з технократичними ідеями та 

«сцієнтистами», знайти вихід із глухого кута, у який заводить капіталістичне 

суспільство науково-технічний розвиток. Ю.Габермас погоджується з основним 

висновком Г.Маркузе стосовно того, що розвиток соціальної системи в умовах 

сучасності обумовлюється логікою прогресу науки і техніки, який стає основою 

виправдання пануючих соціальних відносин. Переймаючи ідеологічні функції 
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буржуазного лібералізму XIX ст., «технократична свідомість», на думку вченого, 

набуває подвійної форми. Із одного боку, вона є «менш ідеологічною», ніж 

попередня ідеологія, у тому сенсі, що вона не має такої нав'язливої та примусової 

сили, якою володіла політична ідеологія раніше. З іншого ж боку, технічний та 

науковий розвиток впливають на еволюцію суспільства «залізною логікою 

панування», більш дієздатною за ідеологію старого типу. Домінування 

«технократичної свідомості» над ідеологією попереднього типу полягає у її 

звільненні від істотних елементів «помилкової свідомості». Дана ідеологія вже не 

виступає «містифікацією інтересів», «раціоналізованою фантазією бажань» та 

«ілюзією». «Каузальність розкритих символів та несвідомих мотивів, які виробляє 

помилкова свідомість як сила рефлексії більше жодним чином не знаходиться в 

основі технократичної свідомості. Вона буде менш вразливою через рефлексію, 

оскільки більше не є тільки ідеологією. Вона більше не висловлює проектів 

«хорошого життя» при поганій дійсності» [163, c. 89]. Колишня ідеологія зумовлена 

ідеологією політичною й як така здійснювала вплив на капіталістичні відносини, 

обґрунтовуючи та відстоюючи вільний ринковий обмін та «стихійний процес 

експлуатації». В даний період індустріального розвитку формується автономія 

економіки у відношенні до політики: «Нова ідеологія відрізняється від старої тим, 

що вона звільняє критерії виправдання організації спільного життя від 

нормативного регулювання інтеракції взагалі, і в цьому сенсі вона 

деполітизуюється, закріплюючись у функції підпорядкування системі телеологічно 

раціональної дії» [163, c. 90].  

«Нова ідеологія» не ставить завдання виправдати інтереси панування будь-

якого соціального класу. Вона направлена не на суб'єктивні інтереси окремих 

людей, а на «інтереси інтерсуб’єктивності», на встановлення комунікативних 

взаємодій, «вільних від панування». Дана ідеологія створює можливості 

переступити обмеження історично сформованих класових інтересів, розвивати 

спільно скоординовані інтереси суспільства взагалі: «Рефлексія, яку викликає нова 

ідеологія, повинна відходити від історично визначених класових інтересів і 

вивільняти взаємозв'язок інтересів само ствердженого роду як такого» [163, c. 91] 
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Розвиваючи ідеї програми «емансипації людського роду», Ю.Габермас 

відзначає необхідність адекватного співвідношення науково-технологічних 

можливостей та ціннісних орієнтацій, політики й науки, відновлення поєднання 

інтересу та знання, розуму та дії. Великі сподівання в справі емансипації суспільства 

вчений покладає на наукову інтелігенцію. З кінця XIX ст., зазначає Ю.Габермас, 

існує тенденція, яку не оцінив належним чином Г.Маркузе, а саме залучення науки 

до процесів виробництва та технічного розвитку. Той факт, що наукове знання стає 

«першою продуктивною силою суспільства», означає, що в умовах сучасності різко 

зростає роль інтелектуалів, науковців у суспільстві та їх вплив на громадську думку. 

Відповідно головним завданням «критичної теорії» є вплив на даний соціальний 

прошарок, пояснити його статус в суспільних відносинах та функції його 

представників, сформувати у них «критичне мислення» та з їх допомогою 

трансформувати систему державно-монополістичного капіталізму. 

Теорія комунікативної дії Ю.Габермаса намагається пояснити поступ та 

сучасний стан суспільства не з позицій боротьби протилежностей, як це було у 

працях його інтелектуальних попередників, а зробивши акцент саме на 

комунікативному аспекті соціальної реальності. Виходячи з цієї позиції, ми можемо 

говорити про те, що ті матеріальні цінності, які відігравали ключову роль в житті 

суспільств потроху відходять на задній план і їх місце займає сфера символічного 

простору, тобто культури, та інформації загалом. Ю.Габермас в рамках своєї теорії 

виділяє чотири види комунікативної дії, які повсякчасно існують в суспільстві. До 

них відносяться: стратегічна дія, нормативна дія, драматургічна та комунікативна. 

Якщо коротко описувати кожну з них, то ми можемо визначити стратегічну 

соціальну дію як таку, що має певну мету, досягнення якої повинно бути здійснене 

будь-якими засобами. У цьому випадку інші члени суспільства розглядаються як 

засіб для отримання чогось. Тобто така дія є суто егоїстичною. Нормативна дія в 

свою чергу направлена на досягнення певної домовленості між учасниками 

комунікації або врегулювання конфліктних ситуацій. Значною мірою ця соціальна 

дія обумовлена існуючими в суспільстві нормами та цінностями, що окреслюють 

можливі координати взаємодій між акторами. Третім видом соціальної дії виступає 
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драматургічна, яка направлена на створення певного іміджу за допомогою засобів 

масової комунікації. Яскраво це видно під час проведення різноманітних 

передвиборчих кампаній, де політичних діячів намагаються представити у якомога 

кращому світлі, прагнучи отримати якнайбільшу підтримку громадян. Сутність 

комунікативної дії полягає у тому, що її учасники співпрацюють заради досягнення 

певної загальної мети.  

Розвертаючи свою теорію на підґрунті комунікації, Ю.Габермас говорить про 

надзвичайно сильний вплив інформації на наше життя, оскільки сьогодні ЗМК 

мають надзвичайно широку авдиторію і можуть транслювати будь-що на великі 

відстані і тим самим впливати на поведінку людей. У той же час і самі індивіди 

отримують все більше можливостей для отримання інформації, що в свою чергу 

призводить до виникнення соціального контролю. Тобто, з одного боку ми говоримо 

про постійний нагляд ЗМК над суспільним життям і якщо трапляється щось, що 

виходить за рамки соціально бажаного це одразу ж представляється широкому 

загалу, з іншого ж боку, відкритість доступу для звичайних людей також призводить 

до контролю. Особливо яскраво це видно на прикладі соціальних мереж, де будь-

який вислів одного індивіда стає надбанням загалу, а отже і потенційним об’єктом 

критики та прагнень до контролю, в разі порушення певних норм. 

Ідеологія є, таким чином, постійним обґрунтуванням панування, під яким 

Ю.Габермас розуміє не соціальне придушення й експлуатацію у капіталістичній 

системі, а панування взагалі, зокрема, вираженим у пригніченні ірраціональних 

імпульсів індивіда. У праці «Техніка і наука як «ідеологія»» вчений неодноразово 

трактує ідеологічну систему як ілюзорну свідомість. «У плані колективної поведінки 

це називається ідеологією, у якій завжди фальсифікується зміст висловлювань через 

не рефлективні зв'язки видимості автономної свідомості інтересів» [163, c. 165]. 

Ідеологія завжди є «хибна свідомість, яка має захисні функції». 

Інший німецький соціолог У.Бек у теоретичній роботі «Що таке глобалізація?» 

аргументує позицію, згідно з якою ми можемо визначити поняття «соціальний 

контроль» як скерований підприємствами капіталістичної системи процес 

глобалізації, яка «уможливлює те, що завжди таємно було притаманно капіталізму, 
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але на стадії його приборкання демократичною державою залишалося 

замаскованим: підприємства працюють у глобальному масштабі, грають ключову 

роль не тільки в організації економіки, а й суспільстві в цілому – хоча б тому, що 

вони здатні віднімати у суспільства його матеріальні ресурси (капітал, податки, 

робочі місця)» [164, с. 10]. Глобально організована економічна система підриває 

основи національних економік та держав: «Введення у дію механізму глобалізації 

містить фактор загрози, тобто політика глобалізації націлена на позбавлення не 

тільки профспілкових, але й національно-державних обмежень, вона має на меті 

послаблення національно-державної політики. В кінцевому підсумку йдеться про те, 

щоб зменшити покладені на державу завдання і скоротити державний апарат, 

здійснити мрію анархічного ринку – утопію мінімальної держави» [164, с. 12]. 

Відзначаючи зростання соціального контролю з боку транснаціональних 

корпорацій над глобальним капіталом, У.Бек відзначає загрози, що несе у собі дана 

влада для національних держав та трудового населення. Загроза для національних 

держав «народжується із вторгнення у матеріальні життєві артерії сучасних 

національно-державних утворень, вторгнення, яке відбувається без революції, без 

зміни законодавчої бази і конституції, а тільки в процесі нормального 

функціонування звичайної ділової активності» [164, с. 13]. Розкриваючи сутність 

даних загроз, учений відзначає, що «по-перше, підприємства можуть експортувати 

робочі місця туди, де витрати з найму робочої сили і податки найнижчі. По-друге, 

вони в змозі (на основі створення інформаційно-технічної близькості в будь-якій 

точці планети) завдяки поділу праці таким чином розосереджувати виробництво 

продуктів і надання послуг в різних місцях, що національна приналежність фірм 

здатна вводити в оману. По-третє, вони в стані зіштовхувати національні держави і 

влаштовувати глобальні закулісні торги в пошуках місць з найнижчими податками і 

сприятливою інфраструктурою; вони можуть також «карати» національні держави, 

якщо вважатимуть їх занадто «дорогими» або «ворожих до інвестицій». По-

четверте, вони можуть в контрольованому ними глобальному виробництві 

самостійно визначати місце для інвестицій, для виробництва, для сплати податків, 

для проживання та протиставляти їх один одному» [164, с. 13]. 
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Загроза для робітничого класу полягає у тому, що: «Транснаціональні 

організації перевершують самих себе рекордними прибутками та масовим 

скороченням робочих місць. В кінці господарського року правління одне за іншим 

повідомляють про фантастичні прибутки. У цей час політики, в обов'язки яких 

входить виправдання скандального зростання масового безробіття, наполягають на 

подальшому зниженні податкового тягаря у марній надії, що додаткове багатство 

багатіїв дасть хоча б трохи нових робочих місць» [164, с. 18]. При цьому, відзначає 

учений, соціальний контроль призводить до відчуження між робочим класом та 

капіталістами, притаманний для індустріального суспільства: «Нові багатії більше 

не мають потреби у нових бідних. Домогтися якоїсь рівноваги між ними важко хоча 

б тому, що відсутні рамки спільності, в яких можна локалізувати та врегулювати 

виходячий за межі національної держави конфлікт» [164, с. 20]. 

Вагомий внесок у розробку теорії глобального капіталізму вніс соціолог 

В.Робінсон. Сприймаючи останні світові зміни у контексті транснаціонального 

підходу професора соціології Лондонської школи економіки Л.Склейра («Соціологія 

глобальної системи», «Транснаціональний капіталістичний клас» і «Глобалізація: 

капіталізм і його альтернативи»), В.Робінсон у працях «Теорія глобального 

капіталізму» та «Латинська Америка і глобальний капіталізм» розглядає сучасне 

виробництво як транснаціональне виробництво, сучасний капіталістичний клас як 

транснаціональний капіталістичний клас і сучасну капіталістичну державу як 

транснаціональну державу. Тривимірне бачення глобального капіталізму є ключем 

до розуміння багатьох явищ і процесів: «Глобальний капіталізм є гегемоністичним 

не лише тому, що його ідеологія стає домінуючою, але й у першу чергу тому, що він 

здатний забезпечити матеріальні винагороди і накладати санкції» [165, c. 15]. 

У 1980-1990-і роки транснаціональний капітал зробив ривок вперед у вирішенні 

проблем накопичення за допомогою використання таких нових технологій, як 

комп'ютери та інформатика, а також неоліберальної політики, нових способів 

експлуатації глобальної робочої сили: «В результаті, зараз ми стикаємося з системою, 

яка є набагато більше інтегрованою, і пануючими силами, які акумулювали 

екстраординарний обсяг транснаціональної влади і контролю над глобальними 
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ресурсами та інститутами» [166]. Відповідно до теорії В.Робінсона, глобалізація – це 

нова транснаціональна фаза в розвитку світової капіталістичної системи. Визначальною 

характеристикою епохи глобалізації є зростання транснаціонального капіталу завдяки 

усуненню багатьох перешкод на його шляху, що стало основою економічної 

глобалізації. Вступ капіталістичної системи у транснаціональну фазу супроводжувався 

переходом від світової до глобальної економіки. Перша пов'язує національні економіки 

одну з одною за допомогою торгівлі і фінансів на інтегрованому міжнародному ринку; 

друга характеризується посиленням глобалізації самого виробничого процесу завдяки 

підвищенню мобільності капіталу в планетарному масштабі. 

У даних умовах національні виробничі системи стають фрагментованими  та 

інтегрованими у нові глобалізаційні цикли накопичення: «Головною 

характеристикою цієї епохи є зростання дійсно транснаціонального капіталу і нової 

глобально інтегрованої виробничої та фінансової системи. Виробництво стає 

розбитим на незліченні складові та мінливі фази, які є децентралізованими і 

розкиданими по планеті. У свою чергу, окремі сегменти функціонально інтегровані 

у широкі глобальні мережі виробництва і розподілу. Кожна автономна національна 

економіка стає реструктуризованою  та зовні інтегрованою таким чином, щоб у 

результаті стати складовою більшої глобальної виробничої системи» [167].  

Саме глобалізація виробництва створює базу для формування 

транснаціонального капіталістичного класу, який складається з трьох великих груп. 

Це – промисловий капітал, фінансовий капітал і торговий капітал. В умовах 

неоліберальної глобалізації кожен них усе більше звільняється від просторових 

бар'єрів національної держави в результаті впровадження нових технологій, 

всесвітньої реорганізації виробництва і зняття обмежень з боку націй-держав на 

функціонування глобального ринку: «Падаюча здатність соціальних сил, що 

базуються у «націях-державах», втручатися в процес накопичення капіталу і 

визначати економічні політики відбиває нову владу, яку транснаціональний капітал 

отримав над народними класами» [165, с. 41]. 

Відповідно до теорії глобального капіталізму, транснаціональні фракції 

досягли гегемонії над локальними і національними фракціями капіталу, 
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підпорядкували собі значною мірою державні апарати і приступили до втілення в 

життя свого проекту капіталістичної глобалізації як «революції зверху». 

Глобалізація створює нові форми транснаціональних класових відносин через 

кордони і нові форми класового розколу в глобальному масштабі і всередині країн, 

регіонів, міст і робить це шляхом, повністю відмінним від старих національних 

класових структур і міжнародних класових конфліктів і альянсів: «Глобалізація – не 

нейтральний процес. Вона включає в себе вигравших і програвших та нові 

відносини влади і панування» [168, c. 13]. Для досягнення цієї мети глобальний 

капіталізм покладався на реанімацію доктрини «вільного підприємництва» – 

«неолібералізму»: «Неоліберальна модель розвитку намагалася гармонізувати 

великий ряд фіскальних, монетарних, індустріальних, трудових і комерційних 

політик багатьох націй таким чином, щоб повністю мобільний транснаціональний 

капітал знайшов здатність функціонувати одночасно і часто миттєво через численні 

національні кордони» [165, с. 78]. 

Як клас, який контролює «командні висоти» у глобальній економіці, 

транснаціональний капіталістичний клас є в економічному відношенні панівним 

класом, але це ще не означає, що він є політичним правлячим класом. На думку 

В.Робінсона, транснаціональний капіталістичний клас виник як класова фракція 

світової буржуазії і зараз знаходиться в процесі досягнення статусу глобального 

правлячого класу. У зв'язку з цим, В.Робінсон пов'язує концепцію 

транснаціонального капіталістичного класу з концепцією транснаціональної 

держави і доводить, що розширення її апарату є інтегральним виміром глобального 

капіталізму, що транснаціональний капіталістичний клас з'єднує економічні 

інтереси з політичними цілями в просуванні глобалістського проекту інтеграції 

глобальної економіки і глобального суспільства. Просуваючи даний проект, 

транснаціональний капіталістичний клас прагне до відтворення глобальних 

капіталістичних виробничих відносин поряд зі створенням і відтворенням 

політичних і культурних інститутів, сприятливих правлінню транснаціонального 

капіталістичного класу. Центральне місце серед них займає транснаціональна 

держава. Апарат транснаціональної держави – це розвиваюча мережа, що містить  
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трансформовані і зовні інтегровані нації-держави разом з наднаціональними 

економічними (МВФ, СБ, СОТ) і політичними («Сімка», ООН, ЄС) форумами, проте 

вона ще набула певної інституційної форми. За допомогою цих інститутів 

транснаціональний капіталістичний клас намагається створити новий глобальний 

капіталістичний історичний блок. 

У межах концептуалізації транснаціональної держави виокремлюється три 

важливих взаємозалежних судження. По-перше, економічна глобалізація веде до 

формування транснаціонального капіталістичного класу і появи транснаціональної 

держави, покликаної функціонувати як колективна адміністрація глобального 

правлячого класу. По-друге, національна держава втрачає свою першість, зникає з 

політичного життя та трансформується і абсорбується у великі структури 

транснаціональної держави. Останні вводять у рамки нових інституційних відносин 

нові класові відносини між глобальним капіталом і глобальним працею: «Історія 

капіталізму є історією постійно революційних сил, які безперервно трансформують 

світ, надаючи йому часто повністю несподіваних конфігурацій. Головною рисою 

сучасної епохи є заміна нації-держави як організуючого принципу капіталізму і 

разом з нею заміна міждержавної системи як інституційних рамок капіталістичного 

розвитку. В виникаючій глобальній капіталістичній конфігурації транснаціональний 

або глобальний простір йде на зміну національним просторам» [165, с. 91]. У зв’язку 

з кризою глобального капіталізму пов’язаною з перевиробництвом, глобальною 

соціальною поляризацією, кризою легітимності держави Робінсон змушений 

констатувати, що: «Транснаціональна держава не може регулювати глобальний 

капіталізм. Це – протиріччя, внутрішнє притаманне глобальній капіталістичній 

системі» [169, c. 9]. 

Подібних висновків у своїх дослідженнях доходять й інші учені. Протягом 

останніх двадцяти років, відзначає Девід Кортен у роботі «Пост корпоративний світ», 

транснаціональні корпорації агресивно викачують фінансові субсидії з урядів тих країн, 

де вони діють і не менш настійливо оподаткування: «Вони руйнують малий бізнес 

шляхом зниження цін, вони приховують та спотворюють інформацію про потенційну 

загрозу своєї продукції та посилаючись на  договір про вільну торгівлю, вельми успішно 
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примушують уряди відмовлятись від регулюючих обмежень» [170, c. 86]. Тим не менш, 

не вірно вважати, що світом управляє невелика група корпорацій. Передусім, 

економічна влада переходить до глобальних фінансових мереж: «Від того, що 

відбувається у даній не підконтрольній павутині, залежить будь-яка корпорація. 

Сьогодні нараховується тисячі компаній, і усі вони одночасно конкурують та 

співіснують одна з одною. Жодна з них не може диктувати своїх умов» [170, c. 72].  

Проблематиці соціального контролю в контексті осмислення глобалізаційних 

процесів присвячені праці соціолога З.Баумана «Глобалізація. Наслідки для людини 

та суспільства», «Індивідуалізоване суспільство» тощо. Розкриваючи специфіку 

владних відносин у сучасному глобалізованому суспільстві З.Бауман у праці 

«Індивідуалізоване суспільство» розкриває протиріччя та неоднозначність процесів 

глобалізації та локалізації, та їх дестабілізуючий вплив на світовий порядок. 

З.Бауман констатує прірву, що виникає між глобальною елітою та локалізованими 

масами: «Ненадійність, будучи частково результатом усвідомленої політики, 

розробленої наднаціональним та усе більш екстериторіальним капіталом та 

втіленою в життя правителями територіально обмежених держав, яким не залишено 

іншого вибору; ненадійність, будучи частково наслідком нової логіки претензій на 

владу та нових методів самозахисту, – така ненадійність є сьогодні основним 

матеріалом для розбудови глобальної владної ієрархії та основним інструментом 

соціального контролю» [171, с. 46]. Як відзначає учений, претензії у відношенні 

майбутнього навряд чи можуть пред’являтись тими, хто не контролює свого 

теперішнього, а саме такого контролю безнадійно позбавлені більшість жителів 

глобалізованого світу. 

Аргументуючи та описуючи тривожні наслідки процесу формування нової 

глобальної соціальної нерівності, З.Бауман відзначає, що глобально-локальна 

взаємозалежність не лише відкриває можливості для нових способів дослідження 

транс локальних культур; вона розколює світ, формуючи вираження нової 

поляризації та стратифікації індивідів на глобальних багатіїв та локальних бідняків: 

«Глобалізація та локалізація можуть бути двома сторонами однієї медалі, але дві 

частини населення планети живуть на різних сторонах та дивляться лише на одну 
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сторону. Глокалізація являє собою в першу чергу новий розподіл привілеїв та 

безправ'я, багатства і бідності, перспектив і безнадійності, сили і безсилля, свободи і 

закабалення» [172, с. 134]. Продовжуючи свою думку, учений відзначає, що 

глокалізація є процес нової стратифікації, в ході якої вибудовується нова 

всеохоплююча соціокультурна ієрархія: «Те, що для одних представляється 

глобалізацією, для інших стає локалізацією; для одних – передвісник нової свободи, 

для інших – несподіваний та жорсткий удар долі» [173, c. 10]. Оскільки число 

других нестримно зростає та оскільки вони усе глибше занурюються у відчай, 

викликаний безперспективністю існування, то можна повноправно стверджувати, 

що «глокалізація є не тільки концентрація капіталу, фінансів і всіляких ресурсів, що 

дають свободу вибору та ефективної дії, а й в першу чергу концентрація свободи 

дій» [164, с. 103].  

В умовах глобалізації відбувається розподіл на глобальних капіталістів та 

локальних працівників, залежних від мобільності глобального капіталу: «Капітал 

стає екстериторіальним, невагомим, компактним, а досягнутий ним рівень 

просторової мобільності достатній для шантажу прив’язаних до певної місцевості 

політичних інститутів. Загроза капіталу порвати місцеві зв’язки являє собою те, з 

чим будь-який відповідальний уряд повинен рахуватися та корегувати у 

відповідності с цим свої дії» [174, c. 83]. При цьому формується розрив зв’язку між 

капіталом та трудовим населенням, чого не було у індустріальному суспільстві: 

«Колишні багатії потребували бідняків, щоб розбагатіти та залишатися багатими. 

Тепер вони бідняків більше потребують. З незапам'ятних часів конфлікт між 

бідністю і багатством означав довічну взаємну залежність. Тепер важко собі уявити, 

про що могли б домовлятися нові «глобалізовані» багатії та «глобалізовані» бідняки, 

чому у них виникне необхідність йти на компроміси. Розташовані на різних полюсах 

нової ієрархії, на її верхніх та нижніх щаблях світи різко відрізняються та усе більше 

відгороджуються один від одного – як дороги, якими користуються багаті жителі 

сучасних міст та які старанно обходять території, закриті для проходу» [164, с. 104]. 

Якщо для першого світу багатих, простір втратив свої обмежуючі властивості 

та легко перетинається як в дійсності, так і віртуально, то для другого світу бідних, 
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«структурно зайвих», реальний простір звужується все швидше. Нав'язливість, з 

якою ЗМІ зображають завоювання простору і «віртуальне подолання» відстаней, 

недосяжні в невіртуальній реальності, робить це відчуження ще більш болючим. 

Звужуючий простір скасовує хід часу; жителі першого світу живуть у вічному 

теперішньому, вони переживають ланцюг епізодів відокремлених як від їх 

майбутнього, так і від їх минулого; ці люди постійно зайняті, у них «немає часу». 

Люди, змушені жити в «іншому» сьогоденні, пригнічені вантажем зайвого часу, 

який вони нічим не можуть заповнити. В їх часі «ніколи нічого не відбувається». 

Вони його не «контролюють», але й час не контролює їх, як контролював колись 

предків, підпорядкованих знеособленому ритму фабричної праці. 

Мешканці першого світу живуть у часі, простір для них нічого не означає, 

оскільки будь-які відстані легко долаються. Мешканці другого живуть у гнітючому, 

незламному просторі, який міцно пов'язує час, виводить його з-під контролю 

жителів. Структуру, «розклад» має тільки віртуальний, телевізійний час. Решта часу 

тече монотонно, проходить, не пред'являючи ніяких вимог і не залишаючи видимих 

слідів. Нематеріальний час не має влади над «надто реальним простором», у який 

відкинуті мешканці другого світу. Між тими, хто виграв від глобалізації, і тими, хто 

від неї програв, в майбутньому не може бути ні єдності, ні взаємної залежності, 

вважає З.Бауман. Кидається в очі наслідок цього процесу – розпадання діалектики 

«пан – слуга»; розривається зв'язок, що робив не лише необхідною, а можливою 

солідарність. 

У теоретичній праці «Індивідуалізоване суспільство» З.Бауман розглядає різні 

аспекти життя сучасної людини та виявляє панування безмежної індивідуалізації, 

яка супроводжується кризою або розпадом суспільних зв'язків, безсиллям інститутів 

колективних політичних дій. З.Бауман переконаний, що сучасне суспільство суттєво 

та радикально відрізняється від попередніх форм людського співіснування: «На 

сучасній стадії ми вступили на територію, яка ніколи раніше не була населена 

людьми, яку культура в минулому вважала непридатною для життя» [171, с. 316]. На 

сьогоднішній день, на думку вченого, втрачена збалансованість між суспільним та 

індивідуальним, за рахунок якої підтримувався стійкий соціальний порядок. 
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Феномен індивідуалізації визначається З.Бауманом як заперечення механізмів 

соціального контролю, відомих з минулого, як те, що виступає водночас умовою та 

наслідком фрагментованості соціальної дійсності та життя кожної людини. «У 

нових умовах не лише масштабні соціальні завдання підмінюються особистими 

прагненнями, але й люди все частіше відмовляються від довгострокової 

ментальності на користь короткостроковій» [175, с. 11]. 

Відзначаючи порушення ефективності функціонування соціального контролю, 

учений характеризує три основні ознаки взаємовідносин людини та суспільства. 

Втрата людиною соціального контролю над більшістю значущих соціальних 

процесів виявляється у тому, що: «Суспільства, які колись боролися за те, щоб світ 

став прозорим, невразливим для небезпек тепер виявляють, що їх можливості 

цілком залежать від мінливих і непередбачуваних таємничих сил. Речі виходять з-

під контролю, що, у свою чергу, веде до паралічу політичної волі; до втрати віри у 

те, що колективно можна досягти чогось істотного, а солідарні дії здатні внести 

зміни у стан людських справ. Існуюча ситуація частіше розцінюється як належна, як 

вища необхідність, у яку люди можуть втрутитися лише на шкоду собі» [171, c. 67]. 

Учений протиставляє усвідомлені людські стратегії, які об'єднуються ним у понятті 

«політика», та сліпі соціально-економічні сили, які не допускають влади та 

контролю над собою. Аналізуючи їх природу, З.Бауман відзначає, що вони діють, не 

обмежуючись принципами етики, просторовими обмеженнями та не можуть бути 

притягнені до відповідальності. Завдання політики виключно складні тому, що вона 

не має у розпорядженні адекватних методів впливу на ці сили: «Час і простір по-

різному розподілені у глобальній владній піраміди. Ті, хто може собі це дозволити, 

живуть виключно в часі. Інші живуть у просторі. Для перших простір не має 

значення. Другі щосили борються за те, щоб зробити його значущим» [171, с. 51]. 

Інша фундаментальна властивість індивідуалізованого суспільства 

проявляється у зниженні можливостей людини впливати на свою долю, в зростанні 

невпевненості у майбутньому та невизначеності буття. При цьому, невідворотні 

глобалізаційні сили формують у людей розуміння даної невизначеності як блага. На 

сучасному етапі розвитку суспільства, де як ніколи до цього людина пізнає радість 
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майже повної свободи, «рівень життя, суспільне становище, визнання корисності і 

права на власну гідність можуть зникнути разом і без попередження» [171, с. 107], 

так як свободою користуються не тільки окремі індивіди, а й глобальні сили, що 

визначають умови життя широкого кола людей. Людина, що завжди прагне до 

звільнення від тиску зовнішнього світу, «не передбачила, що тип свободи, про яку 

вона мріяла, матиме ціну, якою є небезпечність» [171, с. 56].  

Результатом перегляду цінностей, які видавалися непорушними, стає відмова 

людини від досягнення нею довгострокових завдань. Втрачаючи віру у можливість 

рухатися до мети, людина втрачає віру у соціальну стійкість, зокрема у стійкість 

міжособистісних відносин та зв'язків . «Наша культура – перша в історії, що не 

винагороджує довговічність і здатна розділити життя на ряд епізодів, що 

проживаються з наміром запобігти будь-яким їх довгостроковим наслідкам та 

ухилитися від жорстких зобов'язань, які змусили б нас ці наслідки прийняти» [171, 

с. 315].  Відповідно відбувається руйнування спадковості поколінь, зниження 

значення родинних цінностей та традицій, оскільки «сьогодні очікувана тривалість 

життя сім'ї не перевищує терміну життя її членів, і мало хто може впевнено 

стверджувати, що сім'я, яку вони щойно створили, переживе їх самих» [171, с. 309]. 

Соціальні партнерства виявляються не такими, які повинні досягатися «за 

допомогою тривалих зусиль та періодичних жертв, а чимось, від чого очікують 

негайного задоволення, що відкидається, якщо не виправдовує очікувань, і що 

підтримується, поки продовжує приносити насолоду» [171, с. 198]. Однією з перших 

жертв процесу перегляду ціннісних орієнтацій виступає мораль, в зв'язку з чим 

Бауман зауважує, що «слава завжди досягалась в результаті напруженої праці, тепер 

змінюється популярністю, яка є лише одним з предметів споживання» [171, с. 310]. 

Визнаючи нормальним ставлення до людей як до предметів оточуючого 

середовища, люди позбавляються можливостей використовувати колективні дії з 

протистояння зовнішнім обставинам, оскільки інші представляються не як 

союзники, а як представники об'єктивного світу. «Індивідуалізоване суспільство» є 

суперечливим тому, що воно сформувалося не у результаті прагнень окремих 

людей, а через вплив об'єктивних, де-персоніфікованих сил і тенденцій. Для людини 
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це має значення у тому сенсі, що: «Ми є індивідами de jure, незалежно від того, чи є 

ми ними de facto: рішення задач самовизначення, самоствердження стає нашим 

обов'язком і це вимагає від нас самодостатності, незалежно від того, чи маємо ми в 

своєму розпорядженні ресурси, відповідні даному обов'язку» [171, с. 133]. Таким 

чином, щоб вважатися особистістю, людині необхідно всього лише опинитися в 

індивідуалізованому суспільстві, але щоб справді бути нею, необхідні ресурси та 

можливості, які заперечуються новим соціальним порядком. Щоб стати особистістю 

de facto, необхідно мати у розпорядженні можливості контролю над ресурсами, які є 

необхідними для забезпечення такого соціального контролю, потрібно володіти 

надійними сформованими уявленнями про майбутнє життя, які дозволяють його 

стабілізувати. 

Слід відзначити, що сучасна концептуалізація феномену соціального 

контролю як механізму формування соціальної нерівності капіталістичною 

системою набувають вагомого теоретичного значення також в роботі Р.Дарендорфа 

«У пошуках нового устрою». У даній узагальнюючій теоретичній праці 

Р.Дарендорф, слідом за К.Марксом, аналізує та розкриває проблематику 

співвідношення свободи та соціального контролю у контексті відносин 

капіталістичної системи та сфери трудової діяльності. Наводячи цитату Маркса: 

«Свобода на цій території [царства необхідності] може полягати лише у тому, що 

об’єднані виробники раціонально регулюють свій обмін з природою, встановлюють 

над ним спільний контроль. Але тут постійно існує царство необхідності, по той бік 

якого починається царство свободи, яке може процвітати, тільки ґрунтуючись на 

тому царстві необхідності», Р.Дарендорф однак відзначає, що в сучасному 

інтелектуально розвиненому світі капітал та наймана праця більше не є 

нерозривними – формується феномен «капіталу без праці», а «суспільство 

інтелекту» формується з тих людей, які свідомо виключають себе із сучасної 

трудової діяльності. Таким чином, «робота стає темою соціального контролю, тобто 

несвободи, яка не є такою по суті та перебуває у царстві необхідності, а, отже, 

інструменту влади» [176, с. 42]. 
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Здійснюючи теоретичний аналіз сучасних тенденцій розвитку ринкових 

відносин праці Р.Дарендорф характеризує розподіл трудового суспільства на два 

якісно відмінні класи. Пануючий клас, який збагатився за рахунок осягнення 

новітніх виробничих технологій характеризується ним як виробничоактивний. Усі 

інші – працівники у сфери розваг та послуг, обслуговуючий персонал є гарантом 

суспільного комфорту тощо. У такому суспільстві праця та капітал є  

відокремленими. Наймана праця є необхідною у все меншому обсязі. Даний факт 

означає, що велика частина працюючих людей стає непотрібною для прогресу 

«майбутнього капіталізму». Таким чином, стверджує учений, неможливо 

недооцінювати роль праці у політичному та соціальному дискурсі. Зокрема, однією 

з найважливіших умов передвиборних кампаній є обов’язкові заклики до 

формування робочих місць та подолання безробіття. Відтак зрозуміло, зазначає 

вчений, що праця як професійна діяльність стає не так джерелом доходу, способом 

економічного зростання або виявом соціальної ідентичності, як інструментальним 

ресурсом соціального контролю: «Без роботи для всіх світ повністю втрачає опору. 

Лише тоді коли всі працюють, залишається можливість утримати суспільство – і 

відтак його контролювати» [176, c. 53]. 

Інша теорія глобального капіталізму висвітлюється у працях І.Валерстайна 

«Світ-системний аналіз. Вступ», «Історичний капіталізм. Капіталістична 

цивілізація», «Аналіз світових систем та ситуація у сучасному світі». Основна ідея 

світ системного аналізу полягає в тому, що як суб'єкт історичного процесу 

І.Валерстайн бере «світ систему» – «територіально-часовий простір, що охоплює 

багато політичних та культурних одиниць, але в той же час є єдиним організмом, 

діяльність якого підпорядкована єдиним системним правилам» [177, с. 75]. Або 

простіше: «Світ система» – географічна зона, об'єднана спільним поділом праці 

[178, с. 171]. Капіталістична система, згідно З.Валлерстайном, виникла у XVI 

столітті. При цьому дана «світ система» стала першою «світовою економікою» – 

«світ системою», не пов'язаною єдиною політичною структурою, якій вдалося 

охопити усю планету. Для Валлерстайна капіталізм – це перш за все система поділу 

праці, «локус виробничої діяльності, у якому нескінченне накопичення капіталу є 
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економічною метою» [179, с. 80]. Капіталістична «світ система» ієрархічно 

організує простір «центр-периферія», у якому «периферія» постійно втрачає 

прибуток на користь «центру» або «ядра», причому за рахунок цього в «ядрі» 

створюються «фонди для подальшої механізації, які забезпечують виробників у зоні 

ядра додатковими перевагами у виробництві вже існуючих продуктів і дозволяє їм 

створювати усе більше нових рідкісних продуктів, за допомогою яких вони 

відновлюють даний процес» [179, с. 89]. 

Виходячи з даних настанов, І.Валерстайн ставить за мету викрити міфи про 

капіталізм, властиві традиційним суспільним наукам, які стають ідеологічною 

основою історичного капіталізму. Учений демонструє, що вільного ринку, на якому 

конкурують виробники, де попит, пропозиція, вартість робочої сили регулюються 

«невидимою рукою» ніколи не існувало. Завжди капіталізм прагнув до монополії і 

спирався на державу. «Значного і довгострокового накопичення ніколи неможливо 

домогтися за допомогою ринкових механізмів. Тому, щоб домогтися успіху, всі 

виробники повинні виходити за межі ринку» [179, с. 160]. Держави для виробників 

створюють зручне законодавство, але навіть частіше – вторгаються на ринок 

різними способами: тиснуть на слабші держави, за допомогою фіскальної та 

бюджетної політики забезпечують перевагу одних виробників над іншими і 

перешкоджають «продавцям факторів виробництва боротися проти 

монополістичних позицій» [179, с. 161]. Причому перший спосіб забезпечення 

інтересів монополістів – нерівний обмін між регіонами – виявляється головною 

організуючою силою капіталістичної системи: «Концентрація капіталу в зонах ядра 

створювала як фіскальну базу, так і політичну мотивацію для розвитку сильних 

державних машин. В результаті можна чинити тиск на периферійні держави. Мета 

тиску – змусити дані держави погодитися на більшу спеціалізацію підконтрольних 

їм територій на таких видах економічної діяльності, які знаходяться в самому низу 

ієрархії товарних ланок і навіть сприяти такій спеціалізації». 

Нерівномірність обміну на різних етапах розвитку капіталізму 

забезпечувалася різними політичними механізмами: від пограбування колоній до 

використання їх в якості ринків збуту і джерел дешевої робочої сили. Але завжди 
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нерівномірність обміну – і, як наслідок, розвитку – залишалася головною ознакою. 

Підприємці та ідеологи капіталізму «ніколи не хотіли визнати той факт, що світ-

економіка прийшла до конкретної точки пропозиції і попиту певним історичним 

чином і що в кожен конкретний момент «звичайні» відмінності в рівнях заробітної 

плати і в реальній якості життя світової робочої сили підтримуються певними 

силовими структурами» [179, с. 90]. 

Це, в свою чергу, призводило до зростання поляризації. І.Валерстайн пише: «Я 

хочу захистити одне марксистське твердження, яке навіть ортодоксальні марксисти 

схильні приховувати, – тезу про абсолютне зубожіння пролетаріату» [179, с. 133]. 

Так, промислові робітники з XIX століття стали жити краще, але «переважна 

частина світової робочої сили, яка живе в сільській місцевості або переміщається 

між нею і міськими нетрями, живе гірше, ніж їх предки. Велика частина світового 

населення працює інтенсивніше – більше годин на день, на рік, за життя. І оскільки 

вони роблять це за меншу винагороду, норми експлуатації збільшуються доволі 

різко» [179, с. 134]. 

У слід за економікою І.Валерстайн аналізує інші не класові, методи 

структурування робочої сили при капіталізмі, які відіграють не меншу роль – 

сексизм та расизм. І.Валерстайн показує, що етнізація робочої сили та інституційний 

расизм як її ідеологічне оформлення безпосередньо пов'язані інтересами 

накопичення капіталу: «Расизм був способом, за допомогою якого обмежувалося 

ставлення один до одного різних сегментів робочої сили в рамках однієї й тієї ж 

економічної структури» [179, с. 119]. «Расизм виступав як всеохоплююча ідеологія, 

яка виправдовує нерівність. Він служив засобом утримання низько статусних груп в 

певних соціальних межах і використання середньо статусних груп як неоплачуваних 

солдатів світової поліцейської системи. Так не тільки істотно скорочувалися 

фінансові витрати політичних структур, але і ускладнювалась можливість 

антисистемних рухів мобілізувати широкі маси» [179, с. 120]. 

Під кутом зору І.Валерстайна, головною помилкою противників капіталізму 

до середини XX століття, всіх антисистемних рухів, було стратегічне прагнення до 

політичної влади [179, с. 114]. Домігшись влади, вони стикалися з обмеженістю 
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можливостей держави в світовій системі. Виходило, що захоплення влади було не 

більше, ніж реформою системи. Причому спочатку антисистемні рухи «служили 

запобіжними клапанами для стримуваного гніву або – часом більш ефективно – 

механізмами, накладавшими незначні обмеження на механізм експлуатації. Однак в 

цілому повстання як технічний прийом спрацьовувало лише на околицях 

центральної влади, особливо тоді, коли бюрократія центру вступала в фазу розпаду» 

[179, с. 111]. Помилкою антисистемних рухів було їх включення в логіку капіталу, 

так як вийти за межі світової системи не могли. Антисистемні рухи, помилялися не 

тільки в тому, що прагнули до влади, а й у тому, що спиралися на пануючу 

ідеологію накопичення капіталу. Дана ідеологія – універсалізм, віра у який «головна 

опора ідеологічного небосхилу історичного капіталізму» [179, с. 121]. 

І.Валерстайн зазначає, що Французька революція поширила в сучасній світ-

системі ідеології як виправдання певного існуючого соціального порядку, якими 

були консерватизм, лібералізм та соціалізм. «Всі вони представляють певні точки 

відліку при спробі дати відповідь на питання про те, хто втілює у собі суверенітет 

народу: так звані вільні особистості, як вважають ліберали; традиційні групи, як 

вважають консерватори; або усі члени суспільства, як вважають соціалісти» [180, с. 

83]. Основні ідеології були політичними програмами для управління змінами та 

уособлювали три способи управління. На думку консерваторів, політичні зміни 

необхідно уповільнити. На думку лібералів, необхідно вибрати єдино правильний 

темп. На думку соціалістів, політичні зміни необхідно прискорити. Лібералізм став 

панівною ідеологією та ліг в основу геокультури світової системи, перетворивши 

консерватизм і соціалізм у течії, залежні нього: «Усі світ-системи мають 

геокультури, хоча може знадобитися деякий час, щоб така геокультура утвердилася 

в даній історичній системі. Я використовую тут слово «культура» як систему 

цінностей і основних правил, які, свідомо і несвідомо, управляють заохоченнями та 

покараннями в суспільстві і створюють систему ілюзій, яка повинна переконувати 

членів суспільства у його легітимності» [180, с. 142]. Лібералізм стверджує, що 

правом приймати важливі суспільні рішення повинні володіти ті люди, які здатні 
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раціонально мислити. Нездатних раціонально мислити пропонується виключити з 

суспільного життя до тих пір, поки вони не навчаться мислити раціонально. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У даному розділі на основі використання методологічного потенціалу 

об’єктивістських соціологічних теорій розкрито функціональну специфіку поняття 

«соціальний контроль». Основні положення даного розділу можна охарактеризувати 

наступним чином:  

Кінець ХІХ – початок ХХ століття характеризувався розвитком концептуально 

суперечливих об’єктивістських соціологічних теорій – марксистської соціологічної 

теорії та парадигми соціальних фактів Е.Дюркгейма, в межах яких розкривається 

суперечливий характер функціональної специфіки поняття «соціальний контроль». 

В концептуальних межах марксистської парадигми поняття «соціальний контроль» 

виступає засобом підтримання соціального порядку та організації виробничих 

відносин капіталістичної системи суспільства та необхідною умовою класового 

домінування через володіння засобами виробництва, антигуманним та репресивним 

механізмом відчуження людини від продуктів трудової діяльності, інших людей та 

самої себе. При цьому, у сферу взаємозв’язку поняття «соціальний контроль» 

потрапляють категорії «вільного часу» та «робочого часу», які виражають їх 

нерівномірний розподіл в межах класової взаємодії капіталістичної системи 

суспільства. Даний підхід критикується автором, оскільки поняття «соціальний 

контроль» носить антигуманний характер, не відображує специфіку реалізації 

владних відносин у сфері управління виробництвом та обмежує свободу людини 

рамками класової взаємодії. Натомість, за методологічну основу дисертаційного 

дослідження автором узято функціоналістську парадигму «соціальних фактів» Еміля 

Дюркгейма, згідно з якою поняття «соціальний контроль» є необхідною умовою 

регламентації розподілу трудової діяльності та регулювання ринкових відносин, в 

межах яких через зовнішньо-примусовий вплив фактів колективної свідомості 

відбувається посилення соціальної солідарності, розвиток людини як індивідуальної, 
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вільної та автономної (в результаті набуття нею вузької спеціалізації), а також 

моральної (як наслідок її стримування фактами колективної свідомості та 

спрямування творчого потенціалу моральними цінностями) особистості.  

В межах об`єктивістських соціологічних теорій структурного функціоналізму 

ідеї Е.Дюркгейма розвиваються та доповнюються у концепціях Т.Парсонса, 

Р.Мертона, К.Девіса та ін. Методологічною ідеєю Т.Парсонса є конструктивні 

спроби подолання концептуальних відмінностей суб`єктивізму та об`єктивізму, що 

полягають в актуалізації поняття «соціальний контроль» як умови ціннісно-

нормативної інтеграції інституціональних та індивідуальних суб`єктів, через 

інтерналізацію цінностей у процесі соціалізації, та зовнішньо-примусовий вплив 

інституціональних цінностей. Сприйняття інституціонально-групових цінностей є 

умовою «абсолютної» інтеграції через формування статусу членства, який відображує 

рівень лояльності до інституційних механізмів контролю, а також демонструє нерівні 

діяльнісні можливості статусно-рольових позицій соціальних суб`єктів в залежності від 

рівня сприйняття індивідами змісту контролюючих норм. Відмова від 

інституціонально-групових цінностей є умовою реалізації свободи індивіда. 

Поняття «соціальний контроль» розкриває макросоціальні процеси 

структурної диференціації соціальних систем, що виявляється, по-перше, в 

ієрархічному структуруванні стійких зразків поведінки, які на індивідуальному рівні 

фіксуються у соціальних статусах та ролях, що організовуються під управлінням 

узагальнених інституціональних норм та контролюються інституціоналізованими 

цінностями культури. По-друге, у диференціації індивідів, груп, статусів та ролей в 

межах інституційних систем з визначенням необхідних функцій, які полягають у 

реалізації цілепокладання та ціледосягнення, інтеграції, адаптації та відтворенні 

культурного зразка, з використанням інституціоналізованих владно-управлінських 

форм контролю політичного, економічного та культурно-символічного характеру.  

Спираючись на теоретичні дослідження змісту поняття «соціальний контроль» 

у працях Р.Мертона, К.Девіса, В.Мура та ін., розкрито сутність регулятивного 

впливу соціальних санкцій як умов регламентації статусно-рольової взаємодії та 

винагород як атрибутивних елементів соціальної структури, спрямованих на 
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заохочення конформізму та відтворення ієрархічної структури суспільства. В межах 

функціонування соціального контролю формуються установки цілепокладання та 

ціледосягнення, в межах яких розкривається індивідуальний та професійний 

потенціал особистості, формуються орієнтири на досягнення суспільно значущих та 

індивідуальних цілей та мотивуються конструктивні індивідуальні дії шляхом 

заохочення інституціональними благами. Встановлено, що вплив соціального 

контролю провокує як конструктивні так і деструктивні відхилення від нормативних 

вимог призводячи до стану «аномії» або до позитивних змін. 

На основі аналізу теорій соціального конфлікту встановлено, що поняття 

«соціальний контроль» розкриває процес організації соціального порядку через 

«нав’язаний примус» або реалізацію влади в межах соціальних позицій, 

породжуючи та узгоджуючи рольові експектації (Р.Дарендорф, Дж.Рекс та ін..). 

Поняття «соціальний контроль» як відображення процесу відтворення 

стратифікаційної системи розкривається через нерівномірний доступ до 

інституційних механізмів розподілу влади, авторитету, економічних благ.  

Аргументовано, що у критичних соціологічних теоріях (Т.Адорно, 

М.Горкхаймер, Е.Фром, Г.Маркузе) поняття «соціальний контроль» відображує 

функціональну специфіку інструментів експлуатації людини капіталістичною 

системою суспільства – економічної системи, держави, індустрії масової культури, 

інституту освіти, засобів масової інформації, реклами, системи споживання, 

завданням яких є соціальна інтеграція людини до репресивного світу пануючої 

«інструментальної раціональності» та трансформація природних прагнень на 

«помилкові» потреби, задоволення яких призводить до формування «одновимірної 

людини». Головним завданням капіталістичної системи є залучення людини до 

конкурентних процесів споживання, формування примітивного мислення, жаги 

насолоди з гедоністичним релятивізмом, що обумовлюэ диференціацю індивідів на 

споживаів та капіталістів. В межах даних теорій поняття «соціальний контроль» 

виступає фактором обмеження свободи та формою відчуження через підтримання 

людиною моделей споживання, обмежуючих умов виробничої діяльності, які також 

посилюють соціальну інтеграцію, солідарність та лояльність до капіталістичної 
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виробничої системи споживання. Такий конформізм закріплений раціонаільністю 

технічного панування, владою симулякрів, системою речей та маніпулювання 

культурними символами та знаковою системою, які здійснюють активний вплив на 

свідомість людини.  

Аргументовано, що у когнітивній площині теорій глобального капіталізму 

(В.Робінсон, У.Бек, І.Валерстайн, З.Бауман та ін.) поняття «соціальний контроль» 

відображує ресурсну можливість капіталістичної системи та її агентів – 

транснаціональних корпорацій на основі технологічного розвитку як механізму 

управління глобалізаційними процесами інтегрувати виробничі системи 

національного виробництва у глобальні цикли накопичення транснаціонального 

капіталу, соціальний контроль над яким забезпечує домінування над урядами та 

населеннями окремих держав, контроль диференційного розподілу праці через 

транскордонні переміщення капіталу. Дані процеси призводять до неправомірної 

експлуатації робочої сили національних економік, зростання соціальних 

нерівностей, які полягають у поляризації на глобальних капіталістів та локальні 

трудові сили, які мають різні ресурсні можливості контролювати соціальний простір 

та соціальний час. В екзистенційному вимірі соціальний контроль призводить до 

тенденцій індивідуалізації, втрати довіри до соціальних інститутів та структур, 

невизначеності буття, втради віри у майбутнє, втрати контролю над соціальними 

процесами. Такий підхід призводить до аналізу деструктивного впливу глобальної 

капіталістичної системи, що призводить до поділу цивілізаційної світ-системи на 

«Центр», «Напівпериферію» та «Периферію» (І.Валерстайн), в межах якої 

розкривається обмеженість ресурсного забезпечення життя індивідів, а соціальний 

контроль виступає механізмом відчуження людей від продуктів трудової діяльності.  
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РОЗДІЛ 3. НОВІТНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ 

«СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ» В НОВІТНІХ ОБ’ЄКТИВІСТСЬКИХ ТЕОРІЯХ 

СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 

 

3.1. Концептуальні суперечності визначення функціональної специфіки 

соціального контролю в постіндустріальних теоріях та теоріях інформаційного 

суспільства 

 

Слід зауважити, що друга половина ХХ століття відзначена значною кількістю 

теоретичних робіт присвячених аналізу наслідків інформаційно-технічної революції 

та розвитку теоретичного знання і його впровадження та впливу у політичній, 

соціальній та економічній сфері суспільних відносин. Світові тенденції розвитку 

сучасних суспільств дають підставу багатьом авторам стверджувати про 

формування інформаційного типу суспільних відносин, який в своїй основі 

базується на зростаючому та переважному значенні інформації та мережевих 

технологій, що по новому визначають характер взаємодії суб’єктів соціальної 

реальності. Теоретичні засади даних змін ми можемо віднайти у численних роботах, 

зокрема, у працях Д.Белла, який передбачив зростання ваги телекомунікаційних 

технологій у відтворенні і модернізації соціальних і економічних відносин, 

А.Турена, який у праці «Постіндустріальне суспільство» припустив, що з розвитком 

інформаційних технологій соціальне розшарування відбуватиметься між тими, хто 

контролюють інформацію, та іншими групами: «Новий пануючий клас визначається 

наявністю знання і певного рівня освітою» [181, с. 50]. Подібним чином рухаються й 

інші відомі теоретики. Зокрема, в дослідженнях інформаційного суспільства, 

О.Тофлер припускає, що соціальні труднощі світового розвитку прямо пов’язуються 

з «шоком майбутнього» або швидкими змінами з приходом інформаційної ери та 

нездатністю більшості адаптуватись до них. Це відбувається через різкість переходу 

від індустріального суспільства до нового способу організації суспільства, 

зростаючої ролі інформаційного контролю суспільних відносин. Слід зауважити, що 

сучасні дослідники неоднозначно оцінюють вплив наукових знань та інформаційних 
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технологій на суспільне життя, надаючи йому як позитивного, так і негативного 

змісту. 

Так, відомий соціолог Ульріх Бек у фундаментальній теоретичній праці 

«Суспільство ризику. На шляху до іншого модерну» висуває ідею формування 

нового етапу сучасності – рефлексивної стадії або індустріального суспільства 

ризику, пов’язуючи соціальний контроль над теоретичними знаннями та науково-

технологічним розвитком, не лише з виробленням багатства, але й виробництвом 

ризиків, поширення яких має безконтрольний, глобальний, над соціальний та 

некласовий характер. Згідно з позицією У.Бека, ризики виробляються суспільством, 

зокрема науковим товариством, причому їх виробництво є легітимним та 

здійснюється в усіх сферах життєдіяльності суспільства: «Сучасна наука є політично 

ангажованою та ізольованою від думок і оцінок, що циркулюють в широкому 

соціальному середовищі непрофесіоналів. Тому «велика наука» як соціальний 

інститут є на сьогодні одним з головних виробників ризиків та створює відповідно 

інститут, що захищає дане її право (політично ангажована експертиза)» [182, с. 161–

168]. Ризики виступають неминучими продуктами тієї «машини прийняття рішень». 

Ризик визначається вченим як «систематична взаємодія суспільства з загрозами й 

небезпеками, індукованими та виробленими модернізацією. Ризики на відміну від 

небезпек минулих епох – наслідки міці модернізації та породжуваних нею 

невпевненості і страху» [182, с. 161–168].  

Якісні зміни в суспільстві, вважає учений, трансформують основи буття, 

руйнуючи традиційні форми соціального порядку. Даний процес закріплюється 

через трансформацію політичної системи. Розпад колишніх форм ідентичностей в 

умовах сучасності тягне за собою наступні тенденції. Індивідуалізація 

відповідальності за ризик означає, що проблема виживання в умовах нових ризиків і 

розплата за його наслідки набувають виражений індивідуально-особистісний 

характер. Під впливом індивідуалізму держава відмовляється нести відповідальність 

за регулювання і контроль ризиків. В умовах глобалізації руйнуються соціальні 

зв’язки, які в традиційних суспільствах виконували функції формування соціального 
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порядку: надавали стабільність, надійність, впевненість у майбутньому, сковуючи 

ініціативу, обмежуючи свободу, підпорядковуючи особистість групі.  

Важливо, що одні держави або соціальні групи отримують прибуток із 

виробництва та розподілу ризиків та споживають вироблені блага, інші ж 

піддаються впливу ризиків: «У розвиненому суспільстві соціальне виробництво 

багатства систематично супроводжується соціальним виробництвом ризику. 

Відповідно проблеми та конфлікти, пов'язані з розподілом дефіциту в суспільстві, є 

сусідніми з проблемами і конфліктами, які виникають внаслідок виробництва, 

необхідністю визначення та розподілу ризиків, породжуваних науково-технічними 

системами» [183, с. 21]. Звідси висновок, що виробництво ризиків є механізмом 

соціального контролю, перебудовуючи суспільство за критерієм ступеня схильності 

до ризиків.  

У формуванні ідеології та політики сучасного суспільства визначальним є 

виробництво теоретичних знань. У теоріях «суспільства ризику» стверджується, що 

із зростанням виробництва ризиків змінюється роль науки у політиці. Адже значна 

частина ризиків, породжених небезпечними успіхами науково-технічного прогресу, 

не сприймаються органами відчуття людини. Дані ризики існують у формі 

теоретичних знань про них. Відповідно, «фахівці, відповідальні за визначення 

ступеня небезпеки нових технологій і технічних систем, а також засоби масової 

інформації, які розповсюджують знання про них, набувають ключові соціальні та 

політичні позиції» [182, с. 161–168]. Іншою проблемою є політична інтерпретація 

наукового та технічного знання. Необхідний переклад даного знання на мову 

політичного діалогу здійснюється ангажованою науковою спільнотою, яке 

«перетворюється на чинник, що легітимізує глобальне промислове забруднення, так 

само як і загальний підрив здоров'я і загибель тварин та людей» [182, с. 161–168]. 

Формується інститут з експертів та професіоналів, який набуває самодостатньої 

політичної сили, визначаючи, що є ризиком і наскільки він небезпечний. Експерти 

перетворюються в еліту, організовуючи соціальний порядок через систематичне 

маніпулювання інформацією про ризики, яка впливає на емоції та страхи індивідів.  
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Важливим у «суспільстві ризику» є положення про перегляд основоположної 

ціннісної моделі суспільства. Якщо в класовому суспільстві розвиток спрямовано до 

рівності, то в суспільстві ризику альтернативним полюсом розвитку виступає 

організація соціального порядку через поняття безпеки: «Соціальний проект 

суспільства набуває чітко негативного та захисного характеру – не досягнення 

«доброго», як раніше, а запобігання «найгіршому» [182, с. 161–168]. У даному 

зв’язку, провідну роль у суспільстві ризику займає доступ до теоретичного знання та 

науки, а також засобів масової інформації, системи культури та освіти, як основних 

інструментів та ресурсів формування символічної складової суспільства. Це 

пов’язано з тим, що в межах даних ресурсів визначаються реальні можливості 

маніпулювання масовою свідомістю та, відповідно, управління їх страхами. Таким 

чином, ідеологія індивідуалізму негативно позначається на довірі всіх рівнів 

суспільних відносин – міжособистісному, соціальному, соцієтальному. Підірвану 

довіру індивідів і груп один до одного і до системи в цілому поглиблює 

індивідуалізацію і ще більше перешкоджає інтеграції зусиль з управління ризиками і 

відповідно приховуванню інформації, яка могла б запобігати негативним наслідкам 

або відкрити нові позитивні можливості розвитку суспільства.  

У роботі «Стан постмодерну», Ж.Ліотар висловлює думку, що у другій 

половині XX століття, в першу чергу, завдяки розповсюдженню інформаційних 

технологій виникає новий тип культури – постмодерн. При цьому, змінюється 

характер знання та ставлення до нього. «Знання, що існувало у формі «великих 

наративів» та товстих книг, яке було зайняте переважно проблемою істини, 

втратило довіру. Постмодерн не є антитезою модерну, «він, звичайно ж, входить до 

модерну», являє собою його частину» [184, c. 303–323]. Однак сьогодні стає 

необхідним «переписати сучасність», відредагувати її. Разом з тим модерн містить 

можливість подолання себе самого. Тому «переписування» означатиме закінчення 

однієї епохи та початок наступної. 

Ж.Ліотар критично оцінює зміни у способах реалізації соціального контролю, 

зокрема значення наукового знання як основного ресурсу останнього. Відбувається 

«злиття науки і техніки в величезний технонауковий апарат». Посилення кризи в 
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економічній сфері, а також плюралізм мовних ігор сприяє релятивізму без 

обмежень, який дає перевагу мовної гри технонауки над усіма іншими. Технонаука 

підпорядковує знання владі, науку – політиці та економіці, вона підтримує правило, 

згідно з яким «розум завжди є розумом сильнішого». На думку вченого, ні 

технонаука, ні наука не можуть претендувати на роль об'єднуючого та 

визначального початку у суспільстві. Наука до цього не здатна ні в теоретичній ні в 

емпіричних формах, оскільки вона стає ще однією «мета оповіддю звільнення». 

Розвиток наукового знання, зокрема їх втілення у інформаційно-

комунікативних технологіях формує сучасний тип соціальної реальності, яка для 

Ж.Бодрийяра є ерою тотальної симуляції, які проявляються у характері сучасних 

соціальних та культурних феноменів. Симулякр – це імітація неіснуючого. 

«Симулювати значить робити вигляд, що маєш те, чого немає насправді» [185, с. 

206]. У постмодерністської традиції, де реальність стає моделлю, опозиція між 

знаками та дійсністю стирається, а реальність перетворюється на симулякр. У 

просторі тотальної симуляції не існує більше меж між реальним та уявним, 

реальність відтепер переходить в ранг гіперреальності, яка характеризується 

пануванням чистих ірреферентних симулякрів, прецесією моделей і заміною 

реальності знаками реального. Характеризуючи об'єкти, розміщені у просторі 

симуляції як ізольовані випадкові знаки, соціолог зазначає, що з настанням ери 

симуляції, дані знаки позбавляються референтів. «У цьому переході в простір, чиє 

викривлення не відноситься більше ні до реального, ні до істини, ера симуляції 

відкривається знищенням усіх референтів – гірше: їх штучним воскресінням в 

системах знаків» [185, c. 18]. 

Важливе значення у дослідженні соціального контролю як механізму 

формування симулякрів подій, оціночних реакцій, цінностей, поведінкових актів з 

позицій моралі належить медіуму, в поняття якого вкладається різнорідність засобів 

масової інформації. Етика неминуче виявляється залученою до інформаційного 

процесу і пов'язана з засобами та джерелами інформації, що є однією з умов її 

соціокультурного функціонування. «Особливо велике значення мають засоби 

інформації, бо вони істотно впливають на структуру моральної свідомості і характер 
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застосування моральних норм і принципів» [185, c. 12]. Базуючись на принципово 

іншому, по відношенню до традиційної етики, типі інформації, постмодерністська 

мораль ґрунтується на інформації, пов'язаної, насамперед, з медійними носіями.  

Користуючись латинським словом «медіум», Ж.Бодрийяр робить акцент на 

масштабності і характері функції всіх типів засобів масової інформації, а саме на 

функції посередництва і носія інформації, що розуміється як технічна продуктивна 

сила, що породжує симулякри. Сама мова, символічна система, перетворюється на 

медіум на рівні знака та рекламного дискурсу. Всюди масова комунікація 

визначається цієї систематизацією на рівні технічного медіума і коду, 

систематичним виробництвом повідомлень, конструюванням яких є не реальний 

світ, а сам медіум. У подібному контексті медіум виступає як транслятор моральних 

цінностей, носій моральної інформації і засіб формування симулякрів, моделлю для 

яких виступають різноманітні феномени моралі. Під кутом зору виробництва 

симулякрів найбільш грандіозною постає як раз медійна сфера, здатна торкатись 

будь-яких областей, політичної, біологічної, медичної, психологічної та інших. 

Завдяки численним способам маніпулювання інформацією медійні ресурси здатні 

міфологізувати будь-які події та нав'язати певну систему цінностей. «У цьому – суть 

розвитку мас-медіа не просто сукупність технічних засобів для поширення змісту 

інформації, це нав'язування моделей» [186, c. 208]. На додаток до трансльованих 

видовищ медійні засоби наполегливо пропонують нові види міжособистісних 

відносин, способи сприйняття дійсності. Кіно, реклама і телебачення переробляють і 

фільтрують кожен елемент реальності, перетворюючи його на готовий для 

споживання продукт. «Тут події, історія, культура представляють поняття, які 

вироблені не на основі суперечливого реального досвіду, а зроблені як артефакти на 

основі елементів коду і технічної маніпуляції медіума» [159, c. 164]. В таких умовах 

повсякденне життя людини виявляється у владі псевдоподій і псевдо структур, 

симулююючих реальність. Людина при цьому відмовляється від участі у дійсності, 

але відчуває цікавість по відношенню до неї і бажання бути хоча б дистанційно 

причетним до подій симульованої реальності. Глядач споживає образи і знаки, при 

цьому він задовольняє свою цікавість і в той же час відчуває себе в цілковитій 
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безпеці [160, c. 199]. Однак усвідомлення своєї пасивної і гедоністичної позиції 

може спровокувати у людей поява почуття провини. Для вирішення цієї 

суперечності «саме тут втручається видовищна драматизація, здійснювана засобами 

масової інформації» [159, c. 17]. 

Розвиток інформаційних технологій, їх втілення в сучасних цифрових 

технологіях передачі інформації обумовлюють характер сприйняття сучасної 

капіталістичної системи, індустрії масової культури та культури споживання через 

симулятивний простір гіперреальності, в межах якого соціальний контроль 

здійснюється через поширення бінарних кодів: «Бінарні коди діють серед нас. Ними 

охоплені повідомлення і знаки нашого суспільства, і найбільш конкретна форма, в 

якій їх можна вловити, це форма тесту – питання / відповідь або стимул / відповідь. 

Будь-який зміст нейтралізується процедурою безперервних спрямованих питань, що 

підлягають дешифрування вердиктів та ультиматумів, які в даному випадку 

виходять вже не з глибин генетичного коду, але мають ту ж, що й він, тактичну не 

детермінованість: цикл змістоутворення нескінченно скорочується до циклу питання 

/ відповідь, до одного біта, до найменшої кількості енергії / інформації, яка 

повертається до своєї вихідної точки, так що весь цикл лише ре актуалізує одні й ті 

ж моделі. Еквівалентом тотальної нейтралізації значень за допомогою коду є 

миттєвість вердикту моди або ж будь-яких повідомлень в рекламі і засобах масової 

інформації» [187, c. 102]. Мова йде не про незалежні коди та образи, а про системи 

знаків, які перетворюють симулякри на бажані об’єкти споживання. 

У своєму поясненні механізмів соціального контролю Ф.Джеймісон 

зосереджує увагу на філософії постмодернізму як «культурному домінуванні» 

транснаціонального капіталізму у своїй пізній стадії. Три стадії розвитку капіталізму 

– це «ринковий капіталізм», «монопольний капіталізм» та «багатонаціональний 

капіталізм». Третя стадія є вливанням капіталу у його чистій формі в ті сегменти 

суспільства, які раніше не були коммодифіковані. На підставі цього Джеймісон 

робить висновок, що в якості «культурної домінанти» на стадії пізнього 

мультинаціонального капіталізму виступає постмодернізм, при елементах 

модернізму збережених в якості «залишкових» елементів.  
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Основою культурного домінування над масами виступає домінування 

відтворювальних технологій та електронних засобів передачі інформації. Замість 

бурхливих технологій індустріальної революції сучасна влада використовує 

аудіовізуальні образи екранів, які «нічого не виражають, а скоріше стискаються, 

несучи в собі плоску поверхню зображень» [188, с. 79]. В результаті 

комерціоналізації культури та її символічних образів, остання стає явищем 

ідеологічного порядку, поза матеріальним відображенням економічної реальності; 

ми спостерігаємо не просто колапс відмінності між високою і низькою культурами, 

але колапс відмінності галузі культури і галузі економіки. В результаті, вважає 

Джеймісон, критична дистанція між масами та капіталістами стала неможливою; це 

культура, в якій самі розмови про «включення» або не мають сенсу, оскільки немає 

того критичного простору, яке могло б бути включене: «Маси залишаються німі і 

пасивні, культурні ляльки, ошукані домінуючою ідеологією, наступні за лідером як 

єдиним, хто ще здатний зрозуміти ідеологію і відтворити справжній сенс того, що 

означає опір. В кращому випадку, маси здатні проявити неможливість своєї реакції. 

Але без критики вони не в змозі почути свої власні крики про безнадійність» [189]. 

Внесок у розвиток теорії інформаційного суспільства як специфічної форми 

комунікативної взаємодії на основі використання сучасних інформаційних 

технологій здійснив відомий французький соціолог П.Бурдьо. Пропонуючи 

архітектуру соціального простору, учений використовує інформаційні канали 

комунікації як один з основних способів, шляхом яких досягається ефект обміну 

специфічною накопиченою формою капіталу та структурування соціальних впливів 

у суспільному просторі. Здатність впливати та досягати миттєвих реакцій акторів на 

ситуаційні зміни соціального середовища П.Бурдьо називає «соціальним полем», що 

є мережею інформаційних каналів та середовищем, яке дозволяє соціальним класам 

перегруповуватися, соціальним інститутам переформовуватися, соціальним агентам 

конкурувати на основі накопиченого капіталу. Поле формує єдиний інформаційний 

простір, у якому інформація поширюється настільки вільно, що дозволяє 

передбачити і попереджати ходи гравців та позиціонуватися «соціальним агентам» 

«поля» один відносно одного. Поля соціального простору представлені як «поля 
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боротьби», а сама боротьба ґрунтується на бажанні «агентів» зайняти більш 

привілейоване по відношенню до інших положення в обраному полі, в залежності 

від розміру наявного капіталу: «Капітал дозволяє тримати на відстані небажаних 

людей і предмети і в той же час зближуватися з бажаними людьми і предметами, 

мінімізуючи, таким чином, витрати, необхідні для їх присвоєння» [190, с. 56]. 

Посилення соціального поля інформаційними каналами зв’язку формує нове 

середовище та можливості реалізації соціального контролю у вигляді реалізації 

символічної влади: «Об'єктивні владні відносини прагнуть відтворитися у 

відносинах символічної влади. У дану символічну боротьбу за виробництво 

здорового сенсу, точніше, за монополію легітимної номінації, агенти втягують 

символічний капітал, отриманий ними в ході попередньої боротьби» [190, с. 80]. 

Дана боротьба розкриває свій зміст через ідеологічний вплив поширюваної 

інформації у межах комунікативних систем: «Ідеологічні системи – засоби 

панування, які структурують в силу того, що самі структуровані, – виробляються 

фахівцями в процесі та з метою боротьби за монополію легітимного ідеологічного 

виробництва; в них, завдяки посередництву гомології між полем ідеологічного 

виробництва і полем соціальних класів, відтворюється в невпізнанному вигляді 

структура поля соціальних класів» [190, с. 93]. 

Ідея створення багатства та реалізації влади внаслідок застосування 

інформаційних технологій опрацьована у праці «Третя хвиля» О.Тофлера. 

Цивілізація, в концепції соціолога, є сукупністю «техносфери», «соціосфери», 

«інфосфери», «владної сфери» та «над ідеології». «Техносферою» є енергетична 

база, яка пов'язана з системою виробництва та розподілу. «Соціосфера» сформована 

із взаємозалежних соціальних інститутів. «Інфосферою» є канали комунікацій, через 

які відбувається обмін інформацією. «Над ідеологія» – культурно обумовлена 

система поглядів, що структурує ставлення до реальності та узаконює спосіб 

існування цивілізації [191]. Рух історичного процесу О.Тофлер виводить з динаміки 

розвитку «техносфери», зміни у якій породжують розвиток не тільки інших сфер 

цивілізації, але й її самої. У «техносфері» основну роль грає економіка, яка 

поділяється на два сектори. У першому люди виробляють продукти для свого 



138 
 

власного використання. Основним ресурсом соціального контролю тут є право 

власності на землю як основний ресурс виробничих відносин, а також на примус та 

насилля у політичному відношенні. 

Індустріальна «техносфера» замінила сільськогосподарську. Не поновлювані 

енергетичні джерела були залучені до системи масового виробництва, яка 

поставляла товари та продукт у високорозвинену систему масового розподілу. 

«Техносфера» потребувала відповідної їй «соціосфери», з основою з трьох нових 

соціальних структур: малої сім'ї, навчання фабричного типу, гігантських 

корпорацій. Більшість людей спрямовувались за однією життєвою траєкторією: 

соціалізація у малих сім'ях, школах фабричного типу, трудова діяльність у 

корпораціях. Протягом кожного етапу життя людина перебувала під контролем 

даних інститутів «Другої хвилі». З розвитком індустріальних суспільств 

сформувалась добре розвинена «Інфосфера» або комунікаційні канали, через які 

масові та індивідуальні повідомлення ефективно розподілялися, інтегруючи 

економічне виробництво та поведінку окремих індивідів. Кожна з даних підсистем 

виконувала основну функцію в вищій системі і не могла існувати них. «Техносфера» 

відтворювала та розподіляла матеріальні цінності. «Соціосфера» та її організаційні 

форми розподіляла ролі індивідів у соціальній системі. «Інфосфера» розподіляла 

інформацію, необхідну для ефективного функціонування системи [191, c. 76].  

Індустріалізм перетворив єдину господарську систему «Першої хвилі» у 

розподілену на підсистеми економіку «Другої хвилі». Щоб їх поєднати сформувався 

ринок, за допомогою якого здійснювався обмін, оскільки у даний період метою 

виробничої діяльності стає не споживання продукції, а обмін нею. О.Тофлер розуміє 

під цим терміном «комунікатор, завдяки якому товари та послуги направляються до 

місць свого призначення, посередник між виробником і споживачем» [191, c. 82]. 

Індустріалізм розбив суспільство на десятки складових та зруйнував відносини 

підпорядкування між релігійними інститутами, державою та індивідом. Він 

викликав потребу формування нових фахівців, головним завданням яких була 

соціальна інтеграція (адміністратори, бюрократи, менеджери). Так була сформована 
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нова адміністративна еліта, влада якої заснована не на власності, а на управлінні 

процесами інтеграції [191, c. 81–85]. 

Незважаючи на досягнення і помилки, цивілізація «Другої хвилі», на думку 

Тофлера, знаходяться в системній кризі. Неможливим її існування роблять 

екологічні фактори: «боротьба з природою», що досягла критичної точки, коли 

біосфера не зможе винести подальшого наступу промисловості та не можливість 

подальшого необмеженого витрачання не відновлюваних енергоресурсів. Історичні 

зміни «Третьої хвилі» виступають не продовженням розвитку індустріального 

суспільства, а радикальною зміною вектору, яка відкидає минуле. Внаслідок 

технологічної революції, відбувається наближення абсолютно нової цивілізації: 

«Перехідний період буде відзначений найбільшими соціальними потрясіннями, 

потужними зрушеннями в економіці, технологічними провалами та катастрофами 

політичною нестабільністю, насиллям, війнами та їх загрозами. А в атмосфері 

руйнування суспільних інститутів і цінностей, авторитарні демагоги намагатимуться 

захопити владу та, можливо, дані спроби будуть успішними» [191, c. 558]. 

Контури нового суспільства та владних відносин виокремлені О.Тофлером у 

праці «Третя хвиля» та «Метаморфозах влади» та розкриваються у таких ознаках: 

об'єднання виробника і споживача у «просьюмера»; знання – фундамент нового 

суспільства; нова система створення достатку через застосування теоретичних знань 

та технологій «третьої хвилі» – «суперсимволічна економіка»; влада – провідний 

чинник процесу економічної діяльності; перехід структури економіки від масової до 

«демасифікованої»; перехід від пролетаріату до «когнітаріату»; «мозаїчна 

демократія». Зміну владної структури О.Тофлер пов'язує з новою визначальною 

роллю теоретичних знань в системі суспільних відносин, що виражається у втраті 

монополії професіоналів на інформацію та знання, а також у розвитку 

інтелектуальних технологій «третьої хвилі», які дають життя новому способу 

формування суспільного багатства. Найістотнішим кроком економічного розвитку 

постіндустріальної епохи є виникнення нового способу отримання багатства, яка 

використовує не мускульну силу людини, а її розум. В умовах розвитку глобальної 

економіки трудовий процес зі створення речей замінюється на інформаційний вплив 
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індивідів один на одного та інформацію, а також на зворотний вплив інформації на 

людей. 

На думку дослідника інформаційного суспільства М.Кастельса революція в 

інформаційних технологіях призводить до фундаментальних перебудов суспільної, 

культурної та капіталістичної систем, що сприяє відтворенню «інформаційного 

капіталізму». У своїй основі дані типи соціальних відносин базуються на 

«інформаціоналізмі» або «способі розвитку, при якому основним джерелом 

продуктивності стає якісна властивість оптимізувати узгодження та використання 

факторів виробництва заснованого на знаннях та інформації». На думку вченого, 

друга половина ХХ століття характеризується розвитком нової глобальної 

економіки зі зростаючим рівнем прибутковості: «Вона інформаціональна тому, що 

продуктивність та конкурентоздатність її господарчих одиниць або об’єктів 

фундаментальним чином залежать від їх здатності виробляти, обробляти та 

ефективно застосовувати засновану на знаннях інформацію» [192, c. 81]. Вона є 

глобальною тому, що наділена «здатністю функціонувати як єдине ціле у реальному 

часі в масштабах усієї планети» [192, c. 81]. Вперше це стає можливим завдяки 

новітнім інформаційним та телекомунікаційним технологіям.  

Активний розвиток теорії соціального контролю в межах  постіндустріальної 

теорії та концепції інформаційного суспільства здійснив американський учений 

З.Бжезинський, який висловив основні положення своєї концепції у праці «Між двох 

століть. Роль Америки у технотронну еру» (1970 р.). «Постіндустріальне суспільство 

стає технотронним суспільством, яке в культурному, соціальному та економічному 

відношенні формується під впливом техніки та електроніки, особливо розвинутих у 

галузі комп'ютерів і комунікацій» [193, с. 9]. Технологічна революція здійснює 

вплив на характер сприйняття дійсності, розвалюючи традиційні відносини у родині 

та між поколіннями, фрагментує соціальне життя, незважаючи на зростання 

тенденцій до глобальної соціальної інтеграції. Даний парадокс, стверджує 

З.Бжезинський, сприяє трансформації соціального контролю, що сприяє посиленій 

соціальній інтеграції між людьми: «У той час, як наша реальність фрагментується, 

глобальна реальність усе сильніше поглинає індивіда, втягує його та, навіть, часом 
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придушує. Очевидною, безпосередньою, уже багато разів обговорюваною 

причиною, є комунікації. Зміни, викликані комунікаціями і комп'ютерами, сприяють 

пов'язаності суспільства, члени якого перебувають у безупинних та тісних 

аудіовізуальних контактах, постійно взаємодіючи в найбільш напружених 

соціальних іспитах, та яких легко можна підштовхнути до посилення особистого 

підключення до рішення навіть дуже віддалених проблем. Нове покоління не 

займається більш визначенням світу, спираючи винятково на читання; воно 

випробує світ та відчуває його компенсаторно за допомогою аудіовізуальних 

комунікацій» [193, с. 22]. 

Інформаційні технології соціального контролю формують нове 

світосприйняття та відкривають нові шляхи формування рівності – зокрема, через 

деідеологізацію, яка означає звільнення від організованих форм віри, які 

пропонують вибирати стилі життя, спираючись на власні потреби і почуття, а не на 

мету, яка є основою політичних програм: «Дана нова революція майже одночасно 

впливає на всю планету, і в підсумку всі новації і примхи у формах поведінки 

швидко переміщаються від одного суспільства до іншого. Покоління студентів уже 

живе в технотронну епоху, хоча в ряді випадків оточуюче їх суспільство 

знаходиться ще поза її межами» [193, с. 31]. 

Застосування поняття «інформаційне суспільство» належить японському 

ученому Ю.Хаяші, який визначає контури даного суспільства в урядових звітах 

низки організацій: «Японське інформаційне суспільство» (1969 р.), «Контури 

політики сприяння інформатизації японського суспільства» (1969 р.). У зазначених 

звітах надається характеристика інформаційного суспільства як такого, що за 

допомогою процесу комп'ютеризації забезпечує доступ до надійних інформаційних 

ресурсів, позбавляючи рутинної праці та забезпечуючи високим рівнем 

автоматизації виробництва. Водночас виробничий процес зазнає трансформації – 

продукт стає «інформаційноємним», що означає зростання значення інновацій у 

його вартості: «Виробництво інформаційного продукту, а не продукту 

матеріального буде рушійною силою освіти і розвитку суспільства». [194, c. 29]. 
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На думку американського дослідника М.Постера розвиток інформації призвів 

до фундаментальних змін, які є результатом технічних інновацій, які принесла з 

собою постсучасність. М.Постер стверджує, що розповсюдження інформаційних 

технологій «спричиняє глибокий вплив на наше життя, на те, що ми думаємо про 

себе, на нашу «мережу соціальних зв'язків». [195, с. 8]. Він запропонував модель 

змін у суспільстві, яка заснована на різних типах (модусах) обміну символами. 

Зокрема, постсучасність характеризується етапом електронного обміну 

повідомленнями, коли знаки лише симулюють, підроблюють дійсність та втрачають 

репрезентативний характер. Особистість у такому суспільстві є «децентралізованою, 

розмноженою та такою, що постійно змінюється», вона залучена до «безперервного 

процесу одночасного становлення багатьох ідентичностей» [195, с. 76]. 

Підтримка М.Постером постмодерністського супротиву «режиму істини» 

узгоджується з захопленням «новими технологіями». З його кута зору, «мережеві» 

громадяни здобувають можливість мандрувати за власним бажанням, існувати у 

світі без примусу; їх стан надає вищого рівня свободи, ніж «громадянам», чиї права 

та обов'язки встановлює національна держава та система цінностей. В його образі 

суспільства глобалізація підриває основи національної держави, а Інтернет надає 

більшу свободу, зокрема, свободу від громадянства, тиранії національної держави. 

Можна стверджувати, що М.Постер фіксує появу можливості нових рівнів свободи 

особистості в суспільстві, які стають реальністю з формуванням глобальної 

кіберкомунікативної мережі. В той самий час, саму можливість дослідник тлумачить 

як дійсність, а дійсність подає як позитивну, повернуту до людини. 

Основним ресурсом соціального контролю, на думку японського соціолога 

Й.Масуди («Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство», 1986), в 

сучасному інформаційному суспільстві, є наукові знання, втілені в інформаційно-

комунікативних технологіях, які виступають прихованою силою соціальної 

трансформації. Основою концепції Й.Масуди є теоретичний аналіз властивостей 

науки та техніки «інформаційного» етапу суспільного розвитку (а саме інтеграція 

комп'ютерів та телекомунікаційних засобів), а також визначення специфіки 

інформації як основного ресурсу науково-технічної діяльності. Переваги інформації 
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Й.Масуда вбачає у наступному: «Вона не зникає при споживанні, не передається 

при обміні (залишаючись в інформаційній системі й у користувача); є 

«неподільною», тобто має сенс тільки при достатньо повному наборі відомостей, 

про те що її якість підвищується з додаванням нової інформації. Суспільство, 

науково-технічна, виробничо-практична діяльність якого заснована на оперативно 

накопичуваній, розумно використовуваній інформації, отримує у своє 

розпорядження ресурси вагомої значущості, доступні багаторазовому 

використанню, подальшому «відновленню» у вдосконаленому вигляді та швидкому 

створенню нових інформаційних систем. Інформація – це, по-перше, знання нового 

типу, придатне для подальшого використання, а по-друге, знання, виробництво, 

зберігання і застосування якого дійсно стає більш важливою для суспільства 

діяльністю, породжує відповідні йому техніко-організаційні структури. Зростаюча 

роль інформації та інформаційних систем – історичний факт, що лежить в основі 

концепцій інформаційного суспільства. Інший факт – революційний вплив 

«інформаційного розуму» на виробництво, управління, життя людей» [194, c. 28]. 

Фундаментом нового суспільства, на думку Й.Масуди, є комп'ютерна 

технологія, функціональне призначення якої полягає у заміщенні або посиленні 

інтелектуальної праці. Інформаційно-технологічна революція, на думку ученого, 

швидко перетвориться на нову виробничу силу та зробить можливим масове 

виробництво систематизованої та когнітивної інформації, нових технологій та 

теоретичного знання. Головною сферою економіки стане інтелектуальний продукт, 

який поширюватиметься новітніми телекомунікаційними технологіями, а 

«виробництво інформаційного продукту, а не продукту матеріального буде 

рушійною силою освіти і розвитку суспільства» [194, c. 29]. 

Й.Масуда обговорює ряд реальних проблем, які дозволяють вирішити 

застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема формування «нового 

середовища» – «комп`ютополіс» – місто з інформаційними системами: кабельним 

багатоканальним телебаченням; автоматизованою доставкою товарів; новими 

комп'ютерними системами охорони навчання та здоров'я; автоматичним контролем 
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забруднення навколишнього середовища; центрами управлінської інформації, 

наукової, професійної орієнтації тощо. 

Іншим ученим, хто відзначив роль наукового знання як основного ресурсу 

соціального контролю був Д.Белл («Майбутнє постіндустріальне суспільство», 1973 

р.). Вчений розділяє історію людства на три етапи – аграрний, індустріальний та 

постіндустріальний та визначає ознаки постіндустріального суспільства, 

спираючись на характеристики індустріального етапу. Він визначає індустріальне 

суспільство як таке, що організується навколо виробництва машин для створення 

предметів. Індустріальний розвиток визначає соціальну структуру суспільства, 

професійний розподіл та соціальні класи. Соціальна структура віддаляється від 

політичних та культурних елементів суспільства. Як вважає вчений, зміни даної 

структурі засвідчують, що індустріальний розвиток змінюється постіндустріальним. 

Для постіндустріального розвитку є характерною перебудова від матеріально-

предметного виробництва до забезпечення послугами: «У постіндустріальному 

суспільстві набувають поширення нові види послуг. Гуманітарна освіта, охорона 

здоров'я, соціальні служби, професійні послуги: аналіз, дизайн, програмування» 

[196, с. 109]. Дана ознака пов'язана з трансформаціями у сфері праці: 

спостерігається зростання класів професіоналів, інтелігенції, «технічного класу». 

Якщо індустріальне суспільство виступає формою організації людей і машин для 

виробництва предметів, то центральною ознакою суспільства є зростаюче значення 

теоретичних знань: «Відмінною рисою постіндустріального суспільства є особливий 

характер знання. Найважливіше значення для організації рішень і напрямку змін 

набуває центральна роль теоретичного знання, що припускає першість теорії над 

емпіризмом і кодифікацію знань в абстрактних системах символів, які можуть 

використовуватися для інтерпретації сфер досвіду. Сучасне суспільство живе за 

рахунок інновацій і соціального контролю за змінами, воно намагається передбачати 

майбутнє, здійснювати планування. Саме зміна в усвідомленні природи інновацій 

робить вирішальним теоретичне знання» [196, с. 38]. 

У наступному столітті, – стверджує Д.Белл, – вирішальної ролі для 

соціального та економічного життя, способів виробництва знання та характеру праці 
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набуває становлення соціального порядку, заснованого на соціальному контролі 

інформаційних технологій. Даний порядок призведе до формування загального 

соціально-економічного простору: «Кордони між країнами практично повністю 

зникли. Капітал прямує туди, де (за наявності політичної стабільності) є найбільша 

віддача від інвестицій або додаткової вартості» [196, с. 126]. Коли теоретичні знання 

у своїй систематизованій формі залучаються до сфери практичної переробки 

ресурсів, тоді саме теоретичне знання, а не трудова діяльність стає джерелом та 

основою економічної вартості. 

Постіндустріальне суспільство не обмежене традиційними рамками розвитку 

економічної системи та виробництва, воно змінює традиційні сфери суспільного 

життя: «Найважливіша характеристика нової технології полягає в тому, що вона 

стосується не окремої області, а різноманітних аспектів життя суспільства, 

трансформуючи старі відносини» [196, с. 106]. Зокрема підкреслюється, що 

розвиток електронно-обчислювальних машин та технічних засобів дає змогу 

обробляти значні обсяги інформації для прийняття рішень, зокрема, урядовим 

структурам. Інформація та теоретичні знання, вважає Д.Белл, є не лише «агентом 

трансформації постіндустріального суспільства», а й «стратегічним ресурсом» 

планування, організації та розвитку соціальних відносин такого суспільства. 

В Європі паралельно з Д.Беллом ідеї постіндустріального суспільства, 

розкриваються у працях А.Турена, а саме у теоретичній праці «Постіндустріальне 

суспільство» (1969 р.). На думку вченого в постіндустріальному суспільстві 

відбувається переміщення виробництва зі сфери матеріальних у сферу символічних 

благ. При цьому на зміну конфліктам індустріального суспільства між власником та 

робітником, приходить конфлікт між механізмом виробництва та споживачем. 

Турен не обмежує конфлікти сферою виробництва, але вважає, що вони проникають 

у стосунки між людьми, охоплюючи різні проблеми. Соціальні конфлікти для 

А.Турена, перш за все пов'язані з проблемами домінування та влади. 

Панування в постіндустріальному суспільстві базуються у першу чергу на 

теоретичних знаннях та освіті: «Новий пануючий клас визначається наявністю 

знання і певного рівня освіти» [181, с. 50]. Соціальне домінування приймає кілька 
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форм. Воно виступає у вигляді владного примусу, що реалізується через економічні 

засоби. Також соціальне домінування приймає форми культурної маніпуляції, 

структуруючи умови суспільного розвитку за рамками трудових відносин. 

Соціальне домінування постійно набуває нових форм завдяки культурним 

практикам і відносинам. Підпорядковані класи більш не експлуатуються, але 

інтегруються у загальну економічну систему за допомогою маніпулювання. 

Визначальним питанням для даних класів є боротьба за самовизначення. 

За своїм ефектом соціальне домінування – форма соціального контролю, який 

реалізується через політичний та економічний апарати суспільства. Дані апарати 

створюють політичний контекст соціального контролю і тим самим сприяють 

внутрішньому функціонуванню суспільства. Розгалужена влада апаратів прийняття 

рішень для маніпуляції аренами товарів і послуг, що ними створюються, базується 

на підтримці держави, і стратегічної соціальної маргіналізації значної частини 

населення і виробництва країн третього світу. 

В процесі інструментальної раціоналізації інституційні апарати прийняття 

рішень постіндустріального суспільства починають дедалі більше обслуговувати 

самі себе. Розширюючи свою властивість до самозмін, дані апарати керуються 

знаннями про себе та соціальні дії, внаслідок чого основу конфліктних відносин у 

ньому становить інтелектуальний світ. Раціоналізація управління складними 

системами вимагає духу прихильності прийняттю рішень. Вона також вимагає 

накопичення абстрактних знань і тим самим обумовлює потребу в великих 

соціальних інститутах, здатних виробляти і направляти наукове знання. Поле 

конфліктів переміщується у сферу ідей та теоретичних знань, а знання стає 

основним виробничим ресурсом та основою соціального контролю. Конфлікти з 

приводу присвоєння знання в суспільстві постіндустріальному, на думку А.Турена, 

аналогічні проблемам власності в суспільстві індустріальному. 

Загалом, описові елементи історичних умов постіндустріалізації можуть бути 

сформульовані в широких концептуальних і аналітичних рамках. А.Турен вважає, 

що програмоване суспільство будується на конфлікті між світом об'єктів 

споживання та потребою індивіда відчувати себе вільним суб'єктом дії, здатним 
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приймати самостійні рішення. Таким чином, постіндустріальне суспільство 

будується на глибокому дуалізмі раціональності і суб'єктивації. Подальша 

деталізація цього досить абстрактного визначення постіндустріального суспільства 

передбачає звернення до поля соціальних відносин, де ключовими фігурами стають 

великі організації з потужними ресурсами, рухомі волею до влади і «права 

прибутку». Ключовими характеристиками є те, що ці організації підтримуються 

масовим виробництвом і споживанням, а також нововведеннями – способом 

створення нової продукції як результату інвестицій в техніку та науку. 

З авторів, які намагалися збагатити ідею визначення теоретичного знання та 

інформації як основного ресурсу соціального контролю та продукту «інформаційної 

економіки», необхідно відзначити Т.Стоньєра, автора книги «Багатство Інформації: 

Образ постіндустріальної економіки». Учений вважає, що використання 

теоретичного знання в основі розвитку інформаційних технологій усуває «основну 

соціальну потребу у війнах», що випливає з «необхідності захоплення нових 

ресурсів для задоволення потреб зростаючого населення». Дана метаморфоза 

відбудеться за допомогою «технологічної винахідливості та відносній стабільності у 

суспільстві» [197, с. 202]. 

Використання інформації та теоретичних знань як ресурсу владних відносин 

формує демократичне суспільство, оскільки інформаційні технології сприяють 

вільному поширенню інформації, підвищуючи рівень освіченості населення: «У той 

час як угоди з приводу матеріальних речей ведуть до конкуренції, інформаційний 

обмін веде до співпраці. Інформація, таким чином, є ресурсом, яким можна 

ділитися. Інша специфіка споживання інформації полягає у тому, що на відміну від 

споживання матеріалів чи енергії, використання інформації збільшує знання 

людини, підвищує організованість в оточуючому середовищі та зменшує ентропію» 

[198]. Інформація стає новим джерелом влади, але на відміну від капіталів даний 

ресурс зберігає свою загальнодоступність. Відтак «інформаційне» суспільство 

позбавлене диктатури, у суспільстві з розвиненими комунікативними технологіями 

неможливо централізовано контролювати потоки інформації. «Інформаційне 

суспільство» – це не лише повна демократія, але й ера благоденства. «Тут кожен 
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проводить своє життя у навчанні та дозвіллі. Розвинена система освіти навчає тому, 

як заробити на життя, й тому, як просто жити: «Кожен житель – аристократ, кожен 

житель – філософ»» [197, с. 21]. 

Інший дослідник Ф.Махлуп звертається до технологічних знань, оскільки вони 

в якості технологій забезпечують розвиток виробництва. Але поряд з ними учений 

виділив знання «непродуктивного типу», що вимагають ресурсів суспільства: 

школи, книги, телебачення. Суб'єктами знань є дослідники, аналітики, 

адміністратори; вони, отже, теж вимагають «уважного розгляду», результатом якого 

стає широке визначення знань: «Ми можемо визначити як знання все, що відомо 

будь-кому» [199, с. 7]. Таким чином, під визначення потрапляють всі види знань – 

як наукового, так і поза наукового типу. 

У своїх дослідженнях Ф.Махлуп ставить за мету вирішення ряд аналітичних 

задач, пов’язаних з визначенням ролі і статусу теоретичних знань як ресурсу 

соціального контролю. Першим кроком у даному напрямку стало дослідження ролі 

системи освіти і науки в економіці, а наступним – аналіз наслідків розвитку 

технологій «інформаційної революції». Розглядаючи систему освіти, Ф.Махлуп 

ставив питання основ її продуктивності. Основним завданням освіти має бути 

підвищення загального інтелектуального рівня населення: «Поки структура робочої 

сили не зміниться в бік більшої частки добре тренованих працівників розумової 

праці, економічне зростання нації буде заморожене, а в перспективі ми можемо 

зіткнутися з серйозними проблемами в зайнятості» [199, с. 126]. При розгляді сфери 

науково-дослідницьких і конструкторських розробок Ф.Махлуп також спробував 

прояснити економічну продуктивність цієї сфери. Для Ф.Махлупа дослідження, 

зокрема, фундаментальні дослідження – це інвестиції, а не витрати. Наукові 

дослідження ведуть до збільшення економічної віддачі та продуктивності: «Мабуть, 

немає іншої такої області інвестицій з таким же рівнем прибутковості» [199, с. 189]. 

Іншим об'єктом досліджень стали структурні зміни зайнятості та зростання 

безробіття, викликані автоматизацією. Ф.Махлуп припустив, що з переходом до 

«економіки знань» спочатку відбувається зростання попиту на клерків, потім на 

адміністраторів і менеджерів і надалі на професіоналів високого рівня. У цілому ж 
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соціальний контроль над впровадженням інформаційних технологій у виробничу 

сферу сприяє розвитку професійних якостей людини – переходу від ручної праці до 

розумової, від низько кваліфікованої до високо кваліфікованої. Хоча, розвиток 

інформаційних технологій в довгостроковій перспективі неминуче веде до 

безробіття серед некваліфікованих працівників, проте, учений сподівається, що 

«попит на більшу кількість інформації, може частково перекрити безробіття, 

викликану розвитком комп'ютерних машин» [199, с. 321]. 

Одним з впливових авторів, що розвинули ідеї Ф.Махлупа, є П.Друкер, 

американський економіст, творець сучасної теорії менеджменту. У книзі Друкера 

«Епоха розриву: Орієнтири для нашого мінливого суспільства» окрема глава 

присвячена розгляду «економіки знань» поклавши початок широкому 

розповсюдженню даного терміна. П.Друкера цікавили зміни в суспільстві, пов'язані 

з новими технологіями, економічними трансформаціями і зростанням значущості 

організаційних структур. П.Друкер згоден з Ф.Махлупом, що у розвиненій 

економіці соціальний контроль над теоретичним знанням являє ключовий фактор 

розвитку та регулювання виробничих процесів: «Теоретичне знання – першорядний 

і всеосяжний ресурс для індивідів і економіки» [200, c. 236]. Водночас, 

спеціалізовані теоретичні знання є продуктивними лише тоді, якщо вони інтегровані 

в задачу. Звідси можемо стверджувати, що теоретичне знання виконує функцію 

соціальної інтеграції у формуванні «суспільства знань», яке є також «суспільством 

організацій», тому що «мета і функція будь-якої організації – це інтеграція 

спеціалізованих знань в загальну задачу» [200, c. 236]. 

Важливою у П.Друкера є ідея формування нового типу працівника під 

впливом впровадження знань у виробничі процеси – працівника, який володіє 

знанням. Він виокремлює дві категорії таких працівників: управлінці і фахівці. 

Основна відмінність їх діяльності у тому, що вони створюють продукт своїми 

власними силами, не використовуючи засоби компанії. Тому, на думку П.Друкера, 

важливі як теоретичні знання, так і індивідуальні. П.Друкер тут повторює критику 

позитивістського підходу до визначення знань Ф.Махлупа: «Знання, доцільне і 

систематичне отримання інформації та її застосування, а не тільки наука і технології 
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стають основою сучасної економіки» [200, c. 18]. При цьому він не вбачає різниці 

між термінами «інформація» і «знання» вживаючи їх як взаємозамінні, в той час як 

Ф.Махлуп підкреслив свій вибір на користь терміна «знання»: «ми можемо назвати 

в деяких випадках знання інформацією, але слід уникати узагальнень інформації і 

знань» [199, c. 8]. 

У праці «Постекономічне суспільство» (1993 р.), П.Друкер зробив висновок 

глобального характеру, що сучасна інформаційна епоха є епохою радикальних змін 

основ соціального порядку, а саме трансформації капіталістичної системи 

суспільства на суспільство, засноване на теоретичних знаннях. Виступаючи з 

критикою марксизму, П.Друкер вважає, що революція продуктивності праці 

дозволила подолати суперечності капіталізму, а також ліквідувати поняття 

«пролетаріат». Клас робочих витісняється працівниками розумової праці. До 1990-х 

дана група становила одну п'яту всієї робочої сили. А до 2010 р. за прогнозом 

Друкера робочі складуть лише 10% робочої сили в розвинених країнах. Тому 

капіталістичне господарство та промислова революція, робить висновок П.Друкер, 

принесли вигоди насамперед робітникам, а не капіталістам. 

У своїх концептуальних поглядах П.Друкер співвідносить суспільно-

економічний прогрес з трьома основними етапами зміни ролі теоретичного знання у 

суспільних відносинах: 

- Перший етап пов'язується із застосуванням теоретичних знань для розробки 

технологій, знарядь праці та організації промислового виробництва; 

- Другий етап є етапом застосування теоретичних знань у процесах організації 

трудової діяльності; 

- Третій етап характеризується тим, що теоретичні знання стають основною та 

необхідною умовою виробництва і «знання тепер використовується для 

виробництва знання» [201, c. 95]. 

На думку П.Друкера, знання стане центральним елементом суспільства, а 

освітні установи ключовими інститутами. Завдяки кваліфікації, працівники знань 

можуть бути якщо не «правлячим» класом, то «лідируючим». П.Друкер пояснює це 

тим, що хоча працівники знань не становлять більшу частину населення, але вони 
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визначають характеристики суспільства. Основним висновком в концепції вченого є 

те, що розвиток «суспільства знань» трансформує владну структуру – влада та 

соціальний контроль переходять від власників економічних ресурсів до тих, хто 

володіє інформацією та теоретичними знаннями. Даний перехід не скасовує 

значення капіталу, який перерозподіляється, а точки концентрації знань та 

інформаційних технологій стають точками управління фінансовими потоками [201]. 

Н.Штер, автор робіт з концепції «суспільства знань», запропонував 

визначення «суспільства знань» в статті 1986 г. «Зростаюче значення наукового 

знання для соціальних відносин». Розгорнувши тезу Д.Белла про важливість 

теоретичного знання як ресурсу соціального контролю в постіндустріальному 

суспільстві, Н.Штер припустив, що саме наукове знання послужить фактором, що 

формує соціальні відносини у «суспільстві знань» майбутнього. На його думку, 

відмітними рисами суспільства знань служать «проникнення в усі сфери життя 

наукового знання заміна всіх форм знання, науковим знанням» [202, c. 8]. Головна 

відмітна особливість «суспільства знання» це прагнення людини XXI століття 

облаштувати вже не окремі фрагменти життя, а усе життя на засадах знання, 

ототожнюючи знання з науковим знанням. «Ми можемо визначити знання як 

можливість дії, як потенціал щось робити, а значить як модель реальності. Тим 

самим наукове або технічне знання є нічим іншим як діяльнісною здатністю» [203, 

c. 145]. Привілейований статус наукових знань у суспільстві пояснюється не стільки 

їх вищою достовірністю, скільки тим, що вони безперервно створюють нові 

можливості дії. Згідно Н.Штеру, наукове знання остаточно підриває домінування 

традиційних та колись потужних соціальних інститутів – держави, армії, церкви: 

«Саме наука і технологія є головними джерелами зростання невизначеності 

сучасних суспільних відносин. Це відбувається тому, що влада великих інститутів 

підривається і обмежується зростаючим потенціалом дії малих груп. Уже не тільки 

меншини, а індивіди можуть претендувати на владу в суспільстві, рівносильну 

влади держави, або, принаймні, яку можна порівняти з нею» [203, c. 147]. 
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3.2. Функціоналістська інтерпретація поняття «соціальний контроль» в 

соціологічній теорії «зміщення влади» О.Тофлера та концепції «мережевого» 

суспільства М.Кастельса  

 

Концептуальну інтерпретацію теоретичного знання як ресурсу соціального 

контролю розвинув американський соціолог Олвін Тофлер, відомий аналітичними 

прогнозами глобальних трансформацій суспільства в епоху постіндустріального 

розвитку. Свою версію концепції постіндустріалізму О.Тофлер називає 

«практокопією», пов’язуючи соціальну модернізацію постіндустріальних суспільств 

з новим статусом наукового знання. Сучасний розвиток суспільства, вважає 

О.Тофлер, зберігає риси індустріалізму з його прихильністю до централізації, 

уніфікації, ієрархічних структур, але новий рівень знань, втілених у інформаційному 

та технологічному розвитку обумовлює формування нової системи цінностей з 

орієнтацією на децентралізацію, незалежність, індивідуалізм. У цьому процесі 

відбувається трансформація владного впливу, що дозволяє автору у роботі 

«Зміщення влади: знання, багатство та сила на порозі XXI століття» продовжувати 

ідеї з робіт «Шок майбутнього» (1970) та «Третя хвиля» (1980) щодо трансформації 

суспільства і стверджувати, що суспільство вступає в «той момент, коли уся 

структура влади, скріплююча світ, дезінтегрується» [204, с. З]. Такий характер 

перетворення, коли владні відносини можуть здійснюватись на основі використання 

знання, О.Тофлер описує таким чином: «Подібно тому як зміщення та розломи 

тектонічних плит призводять до землетрусів, дане масове реструктурування владних 

відносин призводить до рідкісної події людської історії – до революції самої 

природи влади. «Зміщення влади» означає не переміщення влади. Це – її 

трансформація» [204, с. 24].  

У своїй праці «Метаморфози влади» О.Тофлер досліджує культурні джерела, 

які визначають масштаб соціального контролю – силу, багатство та знання; саме 

вони формують засоби досягнення влади та способи її реалізації і здійснення 

контролю за діяльністю людей. Сила, багатство та знання пов’язані у єдину систему, 

взаємозамінні та в сукупності націлені на підтримання влади. Кожен з даних 
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факторів та усі разом узяті, можуть використовуватись на усіх рівнях соціального 

життя – як у побутових відносинах, так і на політичній арені. Перераховані фактори 

мають свою специфіку: «Зброя може здобути вам гроші або секретну інформацію з 

вуст жертви. Гроші можуть купити вам інформацію або зброю. Інформація може 

бути використана як для збільшення кількості доступних вам грошей, так і для 

посилення вашої сили» [204, c. 34–35].  

Знання є найефективнішою та найдемократичнішою формою соціального 

контролю. Воно дозволяє непомітно маніпулювати іншими ресурсами і джерелами 

влади, та «може використовуватись для зростання наявних сил та багатства, або 

навпаки їх зниження, якщо це необхідно для досягнення встановленої мети; 

перетворити супротивника на союзника» [204, с. 38]. Принципова відмінність 

знання від сили та грошей полягає в тому, що воно може використовуватись різними 

суб’єктами в один момент часу. В епоху постіндустріального розвитку знання, 

завдяки перевагам – загальнодоступності, демократичності – підпорядковує силу і 

багатство та стає головною умовою функціонування влади. Новий спосіб отримання 

багатства повністю залежить, з одного боку, від комунікативних зв’язків та їх 

використання, а з іншого – від поширення інформації, ідей, символів. Саме тому 

О.Тофлер називає нову економічну систему «суперсимволічною» і відзначає, що в 

епоху постіндустріалізму пряме насилля поступається його видозмінним, 

законодавчо врегульованим формам. 

Демократизація владних структур пов'язується вченим з новим значенням 

знань у суспільстві, яке виявляється у втраті професіоналами та спеціалістами 

монополії на володіння інформацією та теоретичними знаннями, а також у 

поширенні інтелектуальних технологій «третьої хвилі», що дає життя новому 

способу створення суспільного багатства: «Причинна залежність змін у знанні і 

зміщення влади наповнена глибоким змістом. Найбільш суттєвим кроком в 

економічному розвитку нашої епохи стало виникнення нової системи отримання 

багатства, яка використовує не фізичну силу людини, а її розумові здібності. В 

умовах розвиненої економіки праця зі створення «речей» перетворюється на вплив 

людей один на одного або на інформацію та зворотний вплив інформації на людей» 
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[204, с. 9]. Мірою розвитку інформаційного та сервісного секторів економіки 

багатство як і влада втрачає матеріальне втілення, яке надавали йому раніше земля і 

капітал. Виникнення «суперсимволічної» форми капіталу підтверджує «ідеї Маркса 

і класичну політекономію, які передбачили кінець традиційному капіталу» [205, с. 

61]. «Символічним капіталом» стають знання, у формі яких втілюється їх нова 

природа: капітал невичерпний і доступний великій кількості користувачів. 

Колишній символ середнього класу, кредитні картки нині поширені усюди, а 

електронні гроші набувають поширеного використання. Така зміна природи 

капіталу підриває владу банків, частина з яких намагається включитися у нову 

кредитну систему: «Поява електронних грошей у світовій економіці загрожує 

порушити давно встановлені інститути влади. У вирі трансформації влади ваги 

набувають знання, втілені у новітніх технологіях» [204, с. 94]. Інформація стає 

суперсимволічною формою грошей, відповідних «третій хвилі».  

Економіка «третьої хвилі» переступає національні межі, «глобалізує» ринок, 

продукцію та споживання. Капітал, покликаний підтримувати економіку країни 

залишається обмеженим державними рамками. Необхідний для розвитку світової 

економіки вільний перерозподіл капіталу здатний викликати колапс фінансових 

систем окремих країн та підірвати владу «найбільш значимого інституту 

індустріальної епохи – центрального банку» [204, c. 83]. Стабілізації фінансової 

ситуації, вважає учений, може сприяти створення наднаціонального регулюючого 

органу, наділеного владою більш високої якості. 

Поряд з розвитком зовнішніх умов вільної конкуренції та вільного руху 

капіталів відбувається звільнення транснаціональних корпорацій від 

контролюючого впливу національної держави. Домінування останньої в економічній 

сфері послаблюється процесами приватизації, зростанням масштабності 

транснаціонального капіталу за рахунок злиттів та поглинань найбільших 

корпорацій та створення великих корпоративних структур. Сучасні корпорації 

володіють вищою економічною потужністю ніж більшість суверенних національних 

держав. Транснаціональні корпорації здатні відстояти свою економічну діяльність 

від соціального контролю з боку національного уряду: «Намагатися схопити ТНК за 
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руку – це все одно, що намагатися зловити щуку двома пальцями. Віртуозно 

використовуючи всякого роду лазівки у податковому праві національних держав, 

транснаціональні корпорації примудряються майстерно приховувати розміри своїх 

доходів і практично ухилятися від оподаткування. Якщо будь-яка держава приймає 

суворі закони проти забруднення оточуючого середовища, транснаціональні 

корпорації шукають і швидко знаходять такі умови для виробництва, де можна 

безкарно отруювати річки, озера і повітря» [191]. Такі ж умови транснаціональні 

корпорації знаходять у сфері адміністрування та оподаткування, перш за все за 

рахунок офшорів. Більш того, міжнародні монополії великою мірою самі 

контролюють інститути влади національних держав, які, у даний час, практично 

втрачають суверенітет. Більшість важливих рішень приймається міжнародними 

структурами, контрольованими транснаціональними корпораціями – органами 

Євросоюзу, Світовим банком та іншими наднаціональними організаціями. Головна 

перевага транснаціональних корпорацій в гнучкому маніпулюванні виробничими 

ресурсами, мобільному переміщені капіталу з однієї держави в іншу.  

Знання дають початок новій «суперсимволічній» економічній системі, 

заснованої на використанні інформаційних технологій «третьої хвилі», на переході 

від масового виробництва до масового споживання, до децентралізованих форм 

організації. О.Тофлер систематизує ознаки нового способу формування суспільного 

багатства і показує, що «новий спосіб принципово відрізняється від усіх попередніх 

і в цьому сенсі є переломним явищем соціального життя» [204, с. 238]. 

Суперсимволічна економіка розвивається у прискореному темпі; вона заснована на 

гнучкому споживанні продуктів трудової діяльності, яка виготовляється невеликими 

партіями, але за вартістю не перевищує вартість масової продукції, завдяки 

застосуванню інформаційних технологій. Нова економіка розвивається одночасно на 

локальному та глобальному рівнях: «Потужні мікротехнології дозволяють 

здійснювати на локальному рівні те, що у колишні часи можливо було зробити 

тільки на рівні державної економіки» [204, с. 288]. Водночас, така зміна у системі 

виробництва формує новий тип споживацької діяльності або ж встановлення 

індивідуального контролю над виробництвом та споживанням у єдиному процесі під 
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назвою «просьюмеризм»: «Розглядаючи способи з надання допомоги собі, або 

прагнення зробити усе своїми руками, або нові виробничі технології, ми виявляємо 

зрушення в бік тісного залучення споживача у виробництво. У подібному світі 

зникає умовна відмінність між виробником і споживачем. Той, хто знаходився 

«зовні», виявляється тим, хто перебуває «усередині», сторонній перетворюється в 

учасника, і навіть, виробництво переміщається з Сектора Б в Сектор А, де панує 

«виробник для себе»» [191, с. 445]. 

Визначаючи ситуацію «зміщення влади» на порозі XXI століття, О.Тофлер 

ставить питання про статус знання у взаємодії соціальних інститутів та організацій в 

постіндустріальному світі. В епоху розвитку знань і поширення інформації 

відбувається реорганізація та нова інтеграція світових структур. Здійснюються 

денаціоналізація державних підприємств, інновації у структурі державної 

управління. Передбачаються реформи централізованих каналів прийняття 

управлінських рішень, характерних для індустріального суспільства, і створення 

«пост бюрократичних» організацій. Ситуація є такою, що розвиток інформаційних 

технологій обумовлює втрату необхідності у спеціалістах, які контролювали 

надходження спеціальної інформації з різних джерел. Даний  феномен проявився в 

неймовірно великих та ускладнених державних установах та корпораціях. 

Службовці не встигають реагувати на швидкоплинні зміни та непередбачені 

ситуації, вирішення яких не закладені їх досвідом. Вони часто не прагнуть знайти 

найбільш раціональний вихід, а шукають стереотипну форму реакції: «В основі 

багатьох бюрократичних рішень лежить не розум, а влада» [205, с. 169]. 

Розпадається система комунікаційних каналів, через які бюрократія менеджменту 

здійснювала управлінські функції. В управлінській системі інформація надходить з 

горизонтальних структур і передається по вертикалі. Горизонтальні структури не 

здатні впоратися з різнорідним потоком інформації. Вертикальні канали переповнені 

і не переробляють комплексну інформацію. Зміни підривають принцип існування 

бюрократії – «впевненість, що вона має право вказувати кожному службовцю 

компанії, що саме він повинен знати» [205, с. 173]. Сьогодні компанії замінюють 

бюрократичні апарати інформаційними системами комп'ютеризованого управління, 
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які обробляють вільні потоки інформації. О.Тофлер проводить паралель між 

організацією знання у суспільстві та інституційною організацією і зазначає, що 

вільний потік інформації вимагає знищення породженої бюрократичною 

організацією ієрархічної структури комунікацій: «Суспільство еволюціонує до 

повністю антибюрократичних владних форм знання» [191, с. 177].  

Впровадження інформаційних технологій у виробничі процеси 

децентралізують організаційні форми виробничих відносин, що отримує свій прояв 

у розвитку «адаптивних корпорацій»: «Мірою розвитку від машинної до 

інформаційної економіки прогрес у сфері телекомунікацій дозволить людині брати 

участь у виробничих процесах, перебуваючи в місцях, віддалених від великих міст. 

Скорочення витрат на передачу інформації, що вже призвело до широкого 

поширення індивідуальних засобів зв'язку, зробить непотрібною концентрацію 

робочих в декількох центрах і буде сприяти подальшому розосередженню 

виробництва і його переносу у домашні умови, в офіси, конференц-зали та центри 

оперативного зв'язку, де взаємодіючі групи фахівців зустрічатимуться для 

вирішення завдань поточного характеру». Мірою того, як більші обсяги роботи 

залежать від особистих зусиль і маніпуляцій символами, величезні індустріальні 

об'єднання почнуть валитися: «Цілком можливо, що ми наблизимося до нової форми 

«кустарного промислу», заснованого на суперсучасній технології» [191]. 

Здійснення соціального контролю через знання спостерігають як у керівних 

колах, так і у виконавчих структурах. Раніше робітник знав єдине завдання – 

підвищувати продуктивність праці – і був позбавлений інформації про діяльність 

підприємства, його конкурентоспроможність, перспективи розвитку тощо. Сьогодні 

відбувається еволюція промислового виробництва у бік «ментального виробництва» 

– прогресивної заміни мускульної сили розумом у процесах створення суспільного 

багатства: «За допомогою нових математичних та економічних методів, заснованих 

на комп'ютерному лінійному програмуванні ми можемо використовувати 

моделювання, розробку сценаріїв та інші знаряддя системного аналізу для 

вироблення найбільш ефективних, раціональних шляхів вирішення економічних та 

інженерних проблем, а можливо і проблем соціальних» [206, с. 19]. Очевидна 
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інтегративна природа знання: підприємці потребують знань менеджерів, а останні 

потребують знань своїх службовців: «Більше не існує прийнятого в індустріальному 

виробництві поділу персоналу фірми на «голови» і «руки»» [207, с. 210]. 

Інформаційні технології обумовлюють високий рівень кваліфікації робітника. Більш 

високий рівень освіти відповідає більш демократичному рівню організації 

виробництва.  

Такі зміни у технологічному базисі виробничих відносин у суспільстві 

позначаються на природі соціального контролю, який застосовується по 

відношенню до інтелектуальних працівників, з урахуванням їх індивідуальних 

властивостей та знань. На сьогодні, коли інформаційна революція створює нову 

продукцію швидше, ніж у суспільстві виникає на неї попит, запорукою успіху 

конкурентної боротьби стає формування попиту. Це значить, що мобілізація 

творчого потенціалу робітників виступає засобом виживання та розвитку сучасних 

організацій. 

Сучасним інтелектуальним робітникам притаманний високий рівень 

соціальної мобільності, можливість визначення принципових інтересів у категоріях 

інтелектуального розвитку. Ефективний контроль потребує інших якостей 

порівняно з суспільством індустріального типу. Виконання командних рішень у 

структурах, якими передбачено високий рівень автономії власних підрозділів, 

залежить «не стільки від безпосереднього тиску на них задля якісного виконання 

функцій, заданих технологією виробничого процесу, скільки від створення умов, у 

яких співробітник забезпечується інформацією та можливістю її обробки, а також 

здатен ставити нові завдання та знаходити шляхи їх рішення» [208, с. 86]. При 

цьому вагомого значення набуває «підтримання оптимального співвідношення між 

активізацією творчого потенціалу та збереженням прав і можливостей приймати 

рішення стосовно принципових шляхів розвитку організації» [208, с. 86]. Наслідком 

переходу від централізованої до модульної організації є новий тип управлінської 

діяльності, який в сучасній соціології розглядається як робота в команді (teamwork), 

або «асоційований» тип взаємодії. 
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В умовах сучасного промислового виробництва асоційований тип соціальної 

взаємодії має дві принципові переваги. С одного боку, він розвиває ініціативу 

творчих робітників, стимулює їх до нововведень, дозволяє переміщувати прийняття 

командних рішень на нижчий рівень організованої ієрархії. При цьому 

«необхідність залучення колективу до даного процесу диктується не політичною 

ідеологією, а усвідомленням факту, що система у її теперішніх структурних формах 

не може ефективно реагувати на умови, що швидко змінюються» [209, с. 122]. З 

іншого, невелика мобілізована група відкриває можливості для між персональної 

взаємодії особистостей, вона усвідомлює почуття колективної дії, яке врівноважує 

індивідуалістичні прагнення. У такій групі формуються етичні цінності та 

мотиваційні орієнтири, які поділяються усіма учасниками; у результаті моральна 

єдність формує основу для взаємної довіри. Творча діяльність реалізується не на 

основі прийняття рішень більшістю, загального консенсусу, а на основі 

внутрішнього самоконтролю або внутрішньої узгодженості прагнень і орієнтирів. 

Влада знання і функціонування владних структур на основі знання 

породжують соціальні наслідки, які досі не мали місця. Одним з них є утворення 

нової форми демократії, яка передбачає децентралізацію владної системи, що 

концентрується на державному рівні. Паралельно двом ззовні суперечливим 

процесам зростання виробництва та економічної інтеграції на світовому рівні 

відбувається аналогічне переструктурування влади – децентралізація державної 

влади та формування наднаціональних інститутів соціального контролю. У даному 

контексті необхідно розглядати формування нової соціальної реальності, що 

ґрунтується на ідеалах різноманітності і неоднорідності, яка активніше заміщує 

реальність індустріального суспільства з його ідеями асиміляції та гомогенності. 

Така диференціація стає визначальною як побутових потреб індивідів, так і їх 

політичних поглядів. О.Тофлер робить оптимістичний висновок про те, що 

відповідна «мозаїчній» економіці «мозаїчна» демократія поступово орієнтується на 

окрему людину.  

Досліджуючи модернізацію статусу соціального контролю і пов'язану із нею 

трансформацію владних функцій знання, О.Тофлер розкриває сутність використання 
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інформаційних технологій у реалізації владних відносин, які характеризуються 

боротьбою за соціальний контроль над поширенням інформації. Стосовно цього 

О.Тофлер актуалізує проблематику вищого рівня маніпуляції знаннями – проблему 

«мегатактики», або маніпулювання висновками та даними за допомогою 

комп'ютерних технологій, яке спотворює не кінцеві повідомлення у засобах масової 

інформації, а початкову інформацію, якою користуються бюрократи та політики. 

Адміністративні структури у такому суспільстві вже не здатні обійтися без 

інформаційних систем та комп'ютерів, які виступають для них первинним джерелом 

фактів. Відповідно той, хто має владу над людьми, які контролюють програмне 

забезпечення, може свідомо спотворити факти, формуючи політичні рішення у своїх 

інтересах. Найнебезпечніше ж, на думку О.Тофлера, є те, що уряди обізнані про такі 

маніпуляції, але не опираються їм, оскільки головне для них – це не істина, а тільки 

цифри. Політичних тактиків не цікавить навіть проста точність, бо ця інформація 

потрібна їм не як джерело реальних знань, а лише як «боєприпаси для ведення 

інформвійн»: «Для нападів на супротивника не відіграє ролі, чи відповідають дані, 

інформація та знання «істині», чи ні» [204, с. 343]. 

Надзвичайно важливим явищем використання технологій «третьої хвилі» у 

новій політичній реальності, О.Тофлер вважає усвідомлену маніпуляцію знаннями 

та інформацією, яку здійснюють уряди країн. Значущість такої маніпуляції пов'язана 

не з її можливістю, – а з наслідками та масштабами, які сформовані в умовах 

гіпертрофованого значення інформації та знання в сучасному суспільстві. Така 

«інформтактика» дозволяє ефективно зміцнювати владу, оскільки в сучасному 

суспільстві усе залежить від обізнаності. Вчений виділяє маніпуляцію 

комунікативними повідомленнями, тобто фактичне передання повідомлень 

спеціальними каналами, що ґрунтуються на новітніх інформаційних та 

комунікаційних технологіях. О.Тофлер виділяє й аналізує цілу низку 

спеціалізованих тактик даного різновиду маніпуляцій: пряму дезінформацію, 

організоване просочування інформації, приховування реального джерела, 

регулювання доступу реципієнтів до інформації, використання таємних каналів, 

маніпулювання змістом повідомлення [204, с. 317–332]. Дані тактики застосовують 
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як всередині урядів, як з метою боротьби за владу, так і її посилення, так і у 

міжурядових відносинах. Зрештою, маніпулювання заходить настільки, що правдива 

інформація практично зникає. «Велика частина даних, інформації та знання, що 

перебуває в обігу в уряді такою мірою пройшли політичне оброблення, що якщо ми 

поставимо запитання «Чиїм інтересам це відповідає?» і навіть матимемо із цього 

приводу певні припущення, то все одно не зможемо пробитися через коловерть до 

сутності подій» [204, с. 331].  

Дані факти формують важливу проблему «співвідношення демократії та 

знання». На думку О.Тофлера, тільки заборони секретності та відкритого доступу до 

документів в цьому питанні недостатньо. Потрібно знати, «якому обробленню вони 

піддалися на своєму шляху, переходячи з рук до рук, з рівня на рівень, з однієї 

інстанції до іншої в бюрократичних надрах уряду» [204]. Найбільш важливим у 

політичному документі або повідомленні стає не його текст, а історія обробки. 

«Загальнодоступне розповсюдження таких відмінно розроблених прийомів 

інформтактики ставить під сумнів всяку ідею, що керівництво – це «розумна» 

діяльність і що лідери здатні ухвалювати «об'єктивно обґрунтоване» рішення» [204, 

с. 331–332]. Фундаментальним демократичним принципом, який набуває важливого 

значення в «інформаційному суспільстві», є вільний доступ до інформації. 

Закритість інформації властива репресивним режимам в корумпованих суспільствах. 

У сучасному суспільстві доступ до інформації усіх верств, розширюється. Водночас 

у суспільстві не може бути повної свободи інформації: «Абсолютна свобода 

самовираження не більше реальна, ніж будь-який Абсолют» [205, с. 370]. Однак у 

процесі розвитку суспільства у напрямку суперсимволічної економіки свобода 

інформації та свобода самовираження зростають.  Поряд з тим, інформація володіє 

важливою властивістю вибірковості. Інформація, потенційно доступна великій 

кількості людей, засвоюється лише незначною їх частиною.  

Досліджуючи трансформаційні процеси владних відносин на світовому рівні, 

О.Тофлер вважає, що у сучасних умовах знання диктує нові механізми та умови 

інтеграції країн та їх класифікації. Основним критерієм такої класифікації вчений 

пропонує застосувати термін «темпи розвитку», виділяючи країни з високими і 
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низькими темпами розвитку. Перші перебувають на шляху створення 

суперсимволічної економіки, загальної інформатизації суспільства і формують нову 

світову систему отримання суспільного багатства. Другим «доведеться прискорити 

процеси розвитку, або вони ризикують бути вибитими із загальної гонки» [205, c. 

399], оскільки багато чинників, які раніше забезпечували їх життєздатність, 

втратили своє значення. Падає цінність їх стратегічного положення внаслідок 

покращення міжнародної обстановки. На думку О.Тофлера, в умовах 

швидкоплинних змін світові економічні союзи мають нестабільний характер, тому 

слаборозвиненим країнам не слід сподіватися на своє стратегічне положення. 

Природна ресурсна база також не визначає міру розвитку економіки, оскільки 

сучасне наукове знання, втілене у високих технологіях, дозволяють створити штучні 

аналоги життєво важливих ресурсів: «Влада від країн з багатими природними 

ресурсами перейде до тих, хто контролює знання, необхідне для створення нових 

ресурсів» [205, с. 405]. Статус знання як передових механізмів соціального 

контролю розкриваються з розвитком високих технологій і вільного обміну 

інформацією, завдяки яким західні країни набувають потужного економічного 

потенціалу, який перевищує можливості країн, що розвиваються. Саме «розумова 

праця», визначена у середині XIX століття К.Марксом і його послідовниками як 

«непродуктивна», стає важелем на шляху від індустріальної до суперсимволічної 

економіки: «Всупереч безлічі нерозв'язних протиріч, капіталістичні суспільства з 

високими технологіями залишили решту світу далеко позаду. Саме 

комп'ютеризований капіталізм, а не індустріальний соціалізм став передвіщеним 

К.Марксом «якісним стрибком уперед» [205, с. 414]. 

Однією із найбільш значних спроб теоретичного дослідження соціальних 

наслідків процесів інформатизації суспільних відносин є функціоналістська 

концепція «мережевого суспільства» М.Кастельса. Відповідно до даної концепції 

новий стан суспільства є соціальною структурою, яка характеризує інформаційну 

епоху розвитку суспільства. Стверджуючи, що інформація є ресурсом, який з 

легкістю проникає через обмеження, учений розглядає інформаційну еру як епоху 

глобалізації. При цьому мережеві структури виступають одночасно її засобом і 
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результатом: «Саме мережі складають нову соціальну морфологію суспільств, а 

поширення «мережевої» логіки значною мірою позначається на ході процесів, 

зв'язаних з виробництвом, повсякденним життям, культурою і владою» [210, с. 494]. 

Влада структури у такому суспільстві домінує над структурою влади, а 

приналежність до соціальних мереж, поряд з динамікою розвитку одних мереж 

відносно інших, є основою реалізації соціального контролю.  

Найбільш примітним та симптоматичним результатом впливу розвинених 

інформаційних технологій та контролю, поширюваних ними інформації, є інтеграція 

ринкових відносин у складну систему глобального капіталізму, основою якого є 

«мережева» логіка організації економічної діяльності. У даному капіталізмі сучасні 

технології та новітні засоби комунікативної взаємодії формують основу 

електронного ринку, який повністю залежить від потужних інформаційних мереж. 

Економіка такого типу визначається М.Кастельсом як інформаціональна та 

глобальна: «Інформаціональна – оскільки продуктивність і конкурентоспроможність 

факторів та агентів у даній економіці залежать від їх здатності генерувати, 

обробляти й ефективно використовувати інформацію, засновану на знаннях. 

Глобальна – тому що основні види економічної діяльності, такі як виробництво і 

споживання товарів та послуг, а також їх складові організуються у глобальному 

масштабі, безпосередньо або з використанням розгалуженої мережі, що пов'язує 

економічних агентів. І нарешті, інформаціональна та глобальна – тому що в нових 

історичних умовах досягнення певного рівня продуктивності й існування 

конкуренції можливе лише усередині глобальної взаємозалежної мережі» [192, с. 

81]. На відміну від світової економіки попереднього періоду, яка відзначається 

транскордонними потоками товарів, технології, капіталу, інформації, просторовою 

та інституційною інтеграцією ринків, дана економіка «здатна працювати як єдина 

система в режимі реального часу в масштабі всієї планети» [192, с. 105].  

Принциповою особливістю інформаційно-технологічної революції є те, що 

якщо попередні технологічні революції надовго залишалися на обмежених 

територіях, то новітні інформаційні технології миттєво охоплюють простір планети. 

Це означає «негайне застосування до свого розвитку технологій, які технологічна 
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революція створює, пов'язуючи світ через інформаційну технологію» [192, с. 53]. У 

новій економіці капітал працює в реальному часі, переміщаючись у глобальних 

фінансових мережах. З даних мереж він інвестується у види економічної діяльності, 

і велика частина вилученого доходу знову направляється в метамережу фінансових 

потоків. Складні інформаційні та комунікаційні технології зробили можливим 

швидке переміщення капіталу у пошуках потенційних інвестицій. На фінансових 

ринках прибуток, як правило, вищий, ніж за прямих інвестицій, тому грошові 

потоки зосереджуються у глобальних фінансових мережах у пошуках прибуткових 

вкладень. Таким чином, «глобальні фінансові ринки та їх управлінські мережі по 

суті є реальним колективним капіталістом, матір’ю усіх накопичень» [192, с. 498]. У 

даній формі фінансові мережі є центром інформаційного капіталізму, який визначає 

поведінку банків, фінансових, промислових виробників, а також урядів та 

суспільних організацій під впливом акцій, облігацій та валют, які намагаються 

розрахувати «комбінацією здійснюваних за допомогою комп’ютера маневрів, 

психологією натовпу полікультурного походження з непередбачуваними 

збуреннями, викликаними усе більш високою мірою ускладнення поширеної у 

світовому масштабі взаємодії між потоками капіталу» [192, с. 499].  

Соціальний контроль над технологією як засобу швидкої обробки інформації 

та математичного моделювання привело до практично повного заміщення грошей 

абстрактними фінансовими продуктами – «ф'ючерсними угодами»; «хедж-фондами» 

і «деривативами». Так М.Кастельс описує нове «глобальне казино»: «Один і той 

капітал рухається туди й назад між економіками за період порядку кількох годин, 

хвилин а то й секунд. Поставлені у сприятливі умови дерегуляції скороченням 

посередництва та відкриттям національних фінансових ринків, фінансові аналітики, 

які займають глобальні вузли вибіркової мережі телекомунікацій, за допомогою 

потужних комп’ютерних програм маніпулюють буквально мільярдами доларів. У 

ролі таких гравців виступають не сумнівні спекулянти, а інвестиційні банки, 

пенсійні фонди, транснаціональні корпорації та спільні фонди, організовані 

спеціально заради фінансових маніпуляцій» [192, c. 404]. 
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Передумовою конкурентності соціальних суб’єктів у глобальних мережах 

фінансових потоків є швидкість інформаційної обробки та теоретичних знань, 

необхідних для технологічних інновацій. За словами М.Кастельса: «Продуктивність 

істотним чином виникає з інновацій, конкурентоспроможність із гнучкості. [Те й 

інше] вимагає інформаційних технологій та культурного багажу, необхідного для їх 

застосування» [192, c. 208]. Накопичення капіталу полягає у взаємодії між 

розміщенням коштів у фірмах та використанням прибутків для їх збагачення в 

умовах функціонування глобальних економічних мереж. Таким чином, накопичення 

капіталу пов'язується з конкурентоспроможністю, продуктивністю та наявністю 

інформації стосовно інвестицій у кожному економічному секторі. Фірми, які 

займаються розробкою сучасних технологій, є залежними від фінансових вкладень, 

без яких вони нездатні продовжувати пошук інновацій. Але, з іншого боку, 

інформація та технологія виступають засобами, які забезпечують прибуток та 

завоювання ринку.  

М.Кастельс описує, як справдження та використання інформаційних 

технологій перетворила соціальні взаємини праці та капіталу. Гроші, які вислизнули 

у віртуальну реальність електронних мереж, набувають практично повної 

незалежності від виробництва товарів та послуг. Капітал стає глобалізованим, у той 

час як праця найчастіше залишається локальною. У підсумку «праця і капітал 

більшою мірою існують у різних просторових і часових вимірах – віртуальному 

просторі фінансових потоків і реальному географічному просторі працюючих 

людей; миттєвих електронних трансакціях і біологічному часі повсякденного 

життя» [192, c. 206]. Праця, у такому суспільстві, виявляється розчленованою 

залежно від здійснюваних операцій, втрачає колективну самобутність, набуває 

індивідуалізованих ознак під кутом зору можливостей працівників, умов 

виробництва тощо. Трудові процеси диференціюються, відбувається розшарування 

працівників, розчленовування трудової діяльності у глобальних межах. Таким 

чином, в умовах глобального капіталізму, праця і капітал виявляються рознесені у 

простір територій і простір потоків, час комп'ютерних мереж, стислий до секунд, і 

погодинний час буденного життя.  
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За даним подвійним характером глобального капіталізму як і раніше 

приховується великий обсяг зусиль робітників, ставок інвесторів, знайдена і 

втрачена робота, майстерність людини, конкуренція і укладення тимчасових союзів. 

Але на глибокому рівні нової реальності виробничих відносин у їх колишньому 

вигляді не існує: «Капітал прагне піти у свій гіперпростір, де він має можливість 

безперешкодного обігу, у той час як праця втрачає свою колективну форму, 

розчиняючись у багатьох індивідуальних формах існування. В умовах мережевого 

суспільства капітал зорганізований та скоординований у глобальному світовому 

масштабі, тоді як праця є індивідуалізованою. Боротьба між капіталістами і 

робочими класами перетікає в категорію глибинної суперечності між логікою 

потоків капіталу та культурними цінностями людського буття» [210, с. 503]. 

Таким чином, економічна міць зосереджена у глобальних фінансових 

мережах, що визначають долю більшості робочих місць, тоді як праця залишається 

локально обмеженою у реальному світі. Водночас, у просторі мережевих фінансових 

потоків робота не зникає: «Всупереч апокаліптичним пророцтвам, сьогоднішній світ 

характеризується великою кількістю робочих місць і високою часткою зайнятості 

самодіяльного населення. Це пояснюється широким залученням жінок до 

оплачуваної праці в індустріально розвинених суспільствах. Таким чином, 

поширення інформаційних технологій, незважаючи на зміни структури праці та 

знищення робочих місць, не призвело до масового безробіття, навіть незважаючи на 

її зростання в Європі, яке більш пов'язане з соціальними інститутами, ніж з 

виробничою системою» [210, с. 501].  

Виникненню глобального «інформаціоналізму» сприяє інтеграція виробничих 

процесів у нову організаційну форму – мережеве підприємство, – яке 

характеризується гнучкістю виробництва, а також новими системами управління, 

організаціями «горизонтальної» моделі побудови соціальних відносин, поєднання 

великих корпорацій у стратегічні альянси. При цьому важливою є фундаментальна 

структура організацій як сукупності мереж: «Нова організаційна форма виникає як 

характерне для інформаційної/глобальної економіки: «мережеве підприємство», що 

визначається як специфічна форма підприємства, система засобів якого утворюється 
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перетином сегментів автономних систем цілей» [192, с. 174]. Мережеве 

підприємство є матеріалізацією культури глобальної інформаційної економіки, що 

дає змогу перетворювати сигнали на товари шляхом обробки знань. У результаті 

змінюється характер праці – відбувається її індивідуалізація тощо. 

Залучення новітніх інформаційних технологій до організації виробництва 

призвело до одночасного зростання як робочих місць, які потребують високої 

кваліфікації, так і низько кваліфікованої роботи, правда, з величезними розривами в 

рівні заробітної плати. М.Кастельс зазначає, що необхідно розрізняти два різновиди 

праці. Від зайнятих некваліфікованою працею не вимагається знати і розуміти понад 

того, що необхідно для виконання вказівок. Навпаки, «самонавчальний» вид праці 

здатний досягти високих рівнів освіти, обробляти інформацію і створювати нове 

знання. В економіці, де обробка інформації, нові ідеї і нове знання є основними 

ресурсами продуктивності, такі «самонавчальні» працівники цінуються: «Якщо 

інновація – основне джерело виробництва, знання та інформація по суті головні 

матеріали нового виробничого процесу, а освіта є ключовою якістю праці, то нові 

виробники в інформаціональному капіталізмі суть ті творці знання та обробники 

інформації, чий внесок найбільш цінний для фірми, регіону, національної 

економіки» [192, с. 500]. Як зауважив М.Кастельс, у зв'язку з можливостями, 

наданими мережею Інтернет і мобільними безпровідними пристроями, зростає 

гнучкість робочої сили, зникає просторово-географічна залежність. Доступність та 

поширеність нових технологій викликала зростання кількості працівників вільних 

професій, людей, які самостійно займаються підприємницькою діяльністю. Таким 

чином, портрет робітника видозмінюється в усьому світі – для нього стала 

характерна якісно нова соціальна мобільність. 

Не обмежуючись аналізом розгляду мережевих форм економічної взаємодії, 

М.Кастельс стверджує, що «пануючі функції та процеси в інформаційну епоху 

більшою мірою організовані навколо мереж, визначених вченим як набори 

взаємопов’язаних «вузлів»» [210, c. 494]. Такий підхід дає змогу охарактеризувати 

специфічні риси владних відносин у системі соціального контролю та виявити такі 

його елементи. «Мережева влада» «відноситься до влади акторів та організацій, 
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включених в мережі, які конституюють ядро глобального мережевого суспільства в 

людських колективах або серед індивідів, які не включені у глобальні мережі» [211, 

c. 61]. Дана форма влади діє шляхом виключення / включення до мережі. «Влада 

мережі» означає соціальну координацію між численними мережевими акторами на 

основі стандартів: «Поряд з мережами споживачів, виробників, існують коаліції по 

стандартам, які ініціюються тими, хто встановлює потенційні глобальні стандарти з 

вираженою метою охопити як можна більше фірм в рамки стандартів на їх власні 

товари або стандарти інтерфейсу» [192, с. 191]. Важливо, що мірою того як 

мережеве підприємство або політична структура стають інтернаціональними – «його 

поведінка диктується керованою взаємодією між глобальною стратегією мережі та 

національно/регіонально укоріненими інтересами його компонентів» [192, с. 194].  

У світі мереж здатність здійснювати соціальний контроль над іншими 

залежить від четвертої форми здійснення влади на основі двох базових механізмів: 

(а) здатності створювати мережу і програмувати/перепрограмувати її у термінах 

завдань, поставлених перед мережею; і (б) здатністю поєднувати і забезпечувати 

кооперацію між мережами через «об'єднання цілей» та поєднання ресурсів, 

одночасно обороняючись від конкуренції з боку інших мереж через стратегічні 

альянси: «Морфологія мереж виступає далекоглядною перебудовою владних 

відносин. Під’єднані до мереж «рубильники» виступають в якості зброї здійснення 

влади, доступної обраним. Оскільки мережі мають множинний характер, робочі 

коди та рубильники дозволяють перемикатись з однієї мережі на іншу та стають 

важелями, які забезпечують формування суспільства поряд з маніпулюванням таким 

суспільством» [210, c. 496].  

У відповідності з реалізацією даних завдань виокремлюємо власників першої 

силової позиції – програмістів; та тих, хто має у своєму розпорядженні владу у 

сфері другої позиції – перемикачів: «Програмісти та перемикачі є тими акторами та 

мережами акторів, які через своє положення у соціальній структурі утримують 

первинну форму влади у мережевому суспільстві» [204, с. 777]. Важливо, що 

програмісти та перемикачі обов'язково є соціальними акторами, але при цьому вони 

можуть не бути чітко описуваною групою або особою. У багатьох випадках 
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«власники здатності утворення мережі» власне самі мережі, або субмережі у 

великих мережах, які організовують суспільство навколо спільних цінностей, ідей 

та проектів: «Сила утворення мережі належить невеликій групі конгломератів, їх 

породжень та партнерів. Але вони, у свою чергу, утворені мережами множинних 

медіа-компаній, діючих у різних умовах, множинних культурах та інституційному 

оточенні. Діяльність мультимедіа конгломератів підлягає впливу фінансових 

інвесторів, серед яких фінансові інститути, суверенні фонди, хедж-фонди та багато 

інших» [212, с. 781].  

Іншою важливою рисою реалізації влади в сучасному інформаційному 

суспільстві є застосування технології як ресурсу соціального контролю: «Під 

технологією я маю на увазі використання наукового знання для специфічного 

способу створення речей виробничим способом» [213, с. 8]. Технологія втілюється у 

технічних відносинах, що обумовлені соціально та є незалежні від людського 

виміру. Технологічні відносини не обмежуються рамками виробництва та 

виступають є суттєвим компонентом влади, а також відіграє важливе значення у 

формуванні досвіду, тому, на думку М.Кастельса, варто розглядати технологію як 

специфічний компонент соціальної структури. Останнє означає, що «це технологічні 

винаходи, за допомогою яких люди впливають на природу, себе й інших людей» 

[213, с. 9] Відповідно винаходи – це інструменти, процедури через які наукове 

знання використовується для вирішення задачі виробничим способом. Технологія як 

матеріальний інструмент, як символічна конструкція виявляється через відносини 

виробництва/споживання, досвіду і влади, що є фундаментальними компонентами 

людської дії, що у кінцевому рахунку продукує і модифікує соціальну структуру. 

З урахуванням розвитку інформаційних технологій соціального контролю 

відносини владної взаємодії переносяться до символічного простору сформованого 

та структурованого у вигляді рухливого та диверсифікованого гіпертексту, що 

виступає як культура «реальної віртуальності», з якої люди оперують символами та 

знаками повсякденного мислення: «З одного боку, домінантні функції та цінності 

суспільства організовані в одному часі, без будь-якої тривалості, тобто в потоках 

інформації, які уникають досвіду, втіленого у локальному. З іншого боку, 
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домінантні цінності та інтереси конструюються безвідносно до минулого чи 

майбутнього, у позачасовому ландшафті комп'ютерних мереж та електронних 

засобів комунікацій, де усі вирази або миттєві, або позбавлені передбачуваної 

послідовності. Усі вирази з усіх часів та просторів змішуються в одному гіпертексті, 

який постійно реорганізується та є доступним у будь-який час та з будь-якого місця, 

залежно від інтересів відправників і схильностей одержувачів» [192, c. 504]. 

Даний гіпертекст здійснює вплив на політичну взаємодію. В усіх країнах, 

стверджує М.Кастельс, засоби масових комунікацій формують «медійну політику», 

на основі якої люди формують свою політичну думку та ціннісні переваги: 

«Залежність від мови засобів масової інформації, що мають під собою електронну 

основу, призводить до далекосяжних наслідків для характеристик, організації та 

цілей політичних процесів, політичних діячів та політичних інститутів. У кінцевому 

рахунку влада, яка розташовує мережі засобів масової інформації, займає друге 

місце після влади потоків, втілених у структурі даних мереж» [210, с. 494–498]. 

Нові можливості управління інформаційними технологіями актуалізували ідеї 

М.Кастельса про управління «простором потоків», «соціальним простором» та 

«неструктурованим часом». Описуючи дані властивості, М.Кастельс висунув 

гіпотезу про перетворення в інформаційну еру простору місць на простір потоків. 

«Наше суспільство побудоване навколо потоків: капіталу, інформації, технологій, 

організаційної взаємодії, зображень, звуків і символів. Потоки є не просто один з 

елементів соціальної організації, вони є виразом процесів, що домінують в 

економічному, політичному та символічному житті. Простір потоків є матеріальна 

організація соціальних практик, які домінують в мережевому суспільстві і 

формують його. Під потоками я розумію цілеспрямовані, повторювані, програмовані 

послідовності обмінів і взаємодій між фізично роз'єднаними позиціями, які 

займають соціальні актори в економічних, політичних і символічних структурах 

суспільства» [192, c. 386]. «Інформаціональний» тип економіки «організований 

навколо командних і управляючих центрів, здатних координувати, вводити інновації 

і управляти взаємопов'язаними видами діяльності мереж фірм» [192, c. 356]. 
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Оскільки інформаційні потоки починають грати центральну роль в організації 

сучасного суспільства, регіони і локальне, маючи велике значення, виявляються 

інтегрованими в міжнародні мережі, що зв'язують най динамічніші сектори. 

Управління інформаційними технологіями, які забезпечують соціальний контроль 

над «простором потоків» забезпечує нові можливості соціальної інтеграції 

економічних систем: «Мірою того як глобальна економіка розширюється і включає 

нові ринки, вона також організовує виробництво розвинених послуг, необхідних для 

управління новими одиницями, що приєднуються до системи, і умовами їх постійно 

мінливих зв'язків» [192, c. 357]. М.Кастельс підкреслює, що регіони і локальне 

мають значення, але він також стверджує, що суспільство переживає час 

«географічної роз'єднаності», яка дезорганізує сталі зв'язки. Міста, зокрема ті з них, 

що стали «вузловими точками» більш широких мереж, набувають особливого 

значення і мають особливі характеристики. Стверджуючи, що глобальне є процесом, 

який забезпечує протікання потоків інформації, М.Кастельс обґрунтовує свою точку 

зору тим, що мегаполіси виступають «двигунами розвитку», які одночасно і 

«глобально пов'язані, і локально роз'єднані, географічно та соціально» [192, c. 404]. 

Визначаючи поняття «неструктурований час», М.Кастельс описує його 

співвідношення з традиційним часовим виміром індустріального суспільства: 

«Даний лінійний, незворотний, передбачуваний час дробиться у мережевому 

суспільстві, в русі, що має історичне значення. Однак ми не просто стаємо свідками 

релятивізації часу відповідно до соціальних контекстів або повернення до 

тимчасової оборотності. Трансформація масштабніша: це змішування часів для 

створення вічної всесвіту, не само розширюваного, але само підтримуваного, не 

циклічного, але випадкового, не рекурсивного, але інкурсивного: позачасовий час, 

який використовує технологію, щоб позбутися контекстів свого існування і 

вибірково присвоювати будь-яку цінність, яку міг би запропонувати кожен контекст 

вічно-сьогоднішнього» [192, с. 402]. Те, що М.Кастельс називає «неструктурований 

час» є «виникаюча, домінантна форма соціального часу в мережевому суспільстві» 

[192, с. 403], соціальний контроль над яким дозволяє здійснювати соціальне 

панування «за допомогою виборчого включення або виключення функцій та людей з 
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різних часових та просторових меж» [192, с. 403]. Соціальний контроль над 

«неструктурованим часом» виступає джерелом прибутку: «Вперше в історії виникає 

об'єднаний глобальний ринок капіталу, який працює в реальному часі. Один і той же 

капітал рухається в різні сторони між економіками за період порядку декількох 

годин, хвилин, а іноді секунд» [192, с. 404]. Сама швидкість трансакцій, 

автоматично запрограмованих в комп'ютерних системах для прийняття 

квазімиттєвих рішень, є «фактором, що визначає виграш або втрату. Крім швидкості 

на них впливає тимчасова циклічність процесу, безперервна послідовність покупок і 

продаж, що характеризує систему» [192, с. 405]. Для мережевого підприємства 

властивості «неструктурованого часу» є основою його адаптації до ринкового 

попиту та технологічних змін, а також конкурентоспроможності: «Гнучка система 

управління мережевим виробництвом спирається на гнучку темпоральність, на 

здатність прискорити або сповільнити цикли виробництва і прибутку, на розподіл 

часу, обладнання та персоналу і на контроль за співвідношенням часових лагів 

доступності технологій і вимог конкуренції. Часом управляють як ресурсом, але не в 

лінійному, хронологічному стилі масового виробництва, а як фактор, відмінний по 

відношенню до темпоральности інших фірм, мереж, процесів або продуктів. Тільки 

мережева форма організації і все більш потужні та мобільні машини здатні 

забезпечити гнучке управління часом, як нове поле діяльності високопродуктивних 

фірм» [192, с. 407].  

Використання інформаційних технологій у виробничій діяльності формує 

дискретність робочого часу працівників, визначаючи нові горизонти їх свободи: 

«Технологічна можливість ре інтегрувати в мережі, де зберігається інформація, 

вклади різних працівників, зроблені в різний час, породжує постійну зміну дійсного 

часу виконання роботи, підриваючи здатність робочого часу структурувати 

повсякденне життя» [192, с. 411]. Апелювання до аргументів про стиснення часу – 

простору підкреслює, що мережеве суспільство створює «вічний всесвіт», у якому 

тимчасові обмеження будуть зніматися: «Простір потоків, як було проаналізовано, 

розчиняє час, трансформує послідовність подій та робить їх одночасними, поміщає 

суспільство у вічну ефемерність» [192, с. 434]. Мережеве суспільство призводить до 
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«розмивання способів життя», характерною рисою чого стає «злам ритмічності», 

зокрема так, що маніпулюванню піддаються біологічні ритми життя людини. 

«Секундні трансакції капіталу, гнучке підприємництво, варійований робочий час, 

розмивання життєвого циклу, пошук вічності через заперечення смерті, миттєві 

війни і культура віртуального часу – фундаментальні явища, характерні мережевого 

суспільства, які систематично перемішують послідовність часів». [192, с. 431–432]. 

 

3.3. Інформаційні технології як форма соціального контролю в сучасних 

теоріях «інформаційного» суспільства  

 

Залучення інформаційних технологій соціального контролю формує нові 

умови між індивідуальної та колективної взаємодії, що сприяє двом основним 

напрямкам сучасного соціального розвитку – демократичною трансформацією 

системи регулювання соціальної поведінки та появою нової соціальної реальності, 

нового типу соціальної взаємодії – інформаційно-комунікативного середовища, у 

якому організуються політичні та соціально-економічні відносини. Процес розвитку 

інформаційних технологій знаменує радикальні соціальні трансформації у системі 

соціального контролю – прискорюється обмін цінностями, виробляються нові 

принципи і норми соціальної взаємодії; з'являються нові суб'єкти, засоби і форми 

регуляції соціальної поведінки: «Інтернет виступає новою соціальною реальністю 

сучасного суспільства, в якому громадяни активно спілкуються, отримують 

інформацію, висловлюють свої думки та наміри, здійснюють покупки, ведуть бізнес, 

навчаються, отримують поради фахівців та Інтернет друзів, шукають однодумців, 

об'єднуються для реалізації своїх планів та захисту своїх інтересів, ініціюють певні 

соціальні та громадянські ініціативи тощо. Феномен Інтернету полягає в тому, що 

він надає можливість об'єднання взагалі незнайомих людей, які мають часом різну 

територіальну дислокацію, різні вікові, освітні, фахові, матеріальні характеристики. 

Проте всіх їх об'єднує певний загальний інтерес – соціальна або громадянська 

проблема, яка гуртує їх завдяки мережі. Поступово практикою сьогодення стає 

соціально-громадянська активність людей, що була ініційована в Інтернеті та 
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реалізовувалась пересічними громадянами, які об'єднались у мережі задля 

розв'язання певних нагальних проблем» [214, с. 375]. 

 Поява нового чинника регуляції соціальної поведінки, пов'язаного з 

розвитком сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, «уже сьогодні 

змінює соціальну структуру суспільства, трансформує соціокультурні та соціально-

психологічні елементи регулятивної системи – розширюючи середовище, способи, 

умови та механізми регуляції соціальної поведінки; кардинально змінюючи якість 

суб'єктів соціальної регуляції (зрівнюючи соціальні суб'єкти й об'єкти регуляції, 

сприяючи виникненню нових форм регуляції соціальної поведінки)» [215, с. 332]. 

Інформаційні технології здійснюють дедалі значний внесок у процеси 

трансляції соціальних норм і цінностей, моделей соціальної поведінки і правил 

соціальної взаємодії. «Саме через інтерактивність своєї технологічної складової 

Інтернет є «місцем відтворення» норм, цінностей, моделей поведінки тощо, 

виступаючи новим чинником реалізації соціального контролю в системі соціальної 

регуляції поведінки» [215, с. 332]. 

Аналізуючи вплив Інтернету як соціального феномена, можна умовно 

окреслити такі принципові можливості його регулятивного впливу. 

По-перше, це безпосередній вплив нових інформаційних технологій на 

свідомість людини – за рахунок розширення когнітивних і комунікаційних 

можливостей.  

По-друге, вплив інформаційних технологій на соціальну організацію: 

використання нових засобів комунікації знижує витрати передачі інформації, 

спрощує та прискорює створення географічно незалежних соціальних груп, 

спільнот, що характеризуються домінуванням неієрархічних «горизонтальних 

комунікацій», можливістю спілкування та соціальної взаємодії «всіх з усіма», якісно 

трансформуючи усю структуру соціальної регуляції. 

При цьому перший вектор впливу можна окреслити як розвиток 

індивідуальних регулятивних можливостей людини та інтерпретувати як збільшення 

неінституціалізованого, неформального внутрішнього регулятивного чинника. А 

другий вектор, певним чином, забезпечує розвиток зовнішніх, формальних, 
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інституціональних форм соціальної регуляції, що сприяє підвищенню ефективності 

соціальної взаємодії різнорівневих соціальних суб'єктів регулювання соціальної 

поведінки. «У суспільно-громадянській та політичній сфері це сприяє створенню 

передумов появи, розвитку та вдосконалення інститутів та організацій 

громадянського суспільства, формуванню демократичної свідомості й створенню 

демократичних форм соціального контролю та взаємодії в суспільстві, які 

кардинально трансформують систему соціальної регуляції в суспільстві» [215]. 

Згідно з позицією М.Чучкевича щодо особливостей функціонування 

мережевої організації, остання дає змогу виділити п'ять характеристик мережі, які 

змінюють регуляторні можливості соціального контролю: 

1. Незалежність членів мережі. Ознакою переходу від вертикально або 

горизонтально інтегрованої бюрократії до мережної організацій соціальної взаємодії 

є те, що члени мережі мають певний ступінь свободи, достатній для того, щоб 

самостійно визначати пріоритети за характером і спрямованістю власної діяльності 

та поведінки, і нести відповідальність за кінцевий результат. 

2. Множинність лідерів. Поняття лідерства в мережі не збігається з лідерством 

у соціальних структурах ієрархічного типу. Лідер у мережі - будь-яка людина або 

група, що є носієм фінансового, виробничого, комунікативного, культурного, 

експертного або іншого ресурсу. Це забезпечує реальну множинність лідерів, на 

відміну від ієрархічного типу соціальної взаємодії. Таким чином, лідерство в мережі 

має мінливий (не постійний) характер та змінюється залежно від ситуації. 

3. Об'єднуюча мета. Об'єднуюча мета будується на індивідуальному інтересі 

кожного члена мережі. 

4. Добровільність зв'язків. Принцип добровільності зв'язків логічно випливає з 

принципу незалежності членів мережі й робить можливою гнучку зміну структури і 

складу мережі, швидку зміну обсягу ресурсів у мережі. 

5. Множинність рівнів взаємодії. Зазвичай, кількість рівнів соціальної 

взаємодії, як правило, обмежена і задана жорстко регламентованою соціальною 

структурою. Реально можлива взаємодія безпосередньо з вищестоящим і нижче 

стоячим рівнем і декількома горизонтальними функціональними підрозділами. У 
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мережі ж взаємодія виникає безпосередньо по лініях потреби у взаємодії – кожний 

може взаємодіяти з кожним напряму, що забезпечує максимальну ефективність 

взаємодії в рамках мережі порівняно з адміністративним управлінням [216]. 

Зауважимо, що дані характеристики доповнюються Н.Бойко, щодо 

підвищення ефективності соціальної регуляції за допомогою інформаційних 

технологій, які забезпечують дію мережевих важелів: 

1. Статусний важіль. Коли учасники мережі фактично об'єднують свій діловий 

статус (реноме, престижність, досвід), що дає змогу використовувати, так би 

мовити, "консолідований статус" мережі - вищий, аніж статус кожного конкретного 

її члена. 

2.  Інформаційний важіль. Інформаційний важіль побудований на тих самих 

принципах, що і статусний. Кожен з членів мережі декларує свої основні 

інформаційні ресурси і джерела та визначає за узгодженням з іншими членами 

мережі принципи їх використання. У результаті інформаційний потенціал кожного з 

членів мережевої організації істотно підвищується без значних додаткових витрат. 

3.  Комунікаційний важіль. Комунікаційний важіль складається з двох базових 

частин: а) розширення комунікаційної інфраструктури в технічному і географічному 

значенні цього слова; б) розширення можливостей доступу, вступи до комунікації та 

соціальної взаємодії з тими або іншими соціальними акторами (що певним чином, 

перегукується зі статусним важелем). 

4.  Ресурсний важіль. Цей важіль передбачає об'єднання різних типів 

матеріальних ресурсів членів мережі заради досягнення сумісної мети, наприклад, 

формування спільного дослідницького бюджету тощо [215, с. 335]. 

Сучасні новітні інформаційно-комунікативні технології створюють 

принципово нове глобальне соціальне середовище. Йдеться про поступове, проте 

масштабне, розмивання традиційних систем соціального контролю і мобілізації, а 

значить про виникнення принципово нових умов функціонування системи 

соціальної регуляції. Відбуваються серйозні зміни в здійсненні соціального 

контролю та системі соціальної регуляції в цілому. М.Вершинін зазначає, що «нові 

інформаційно-комунікаційні технології не тільки якісно змінили старі уявлення, 



177 
 

установки, стереотипи, а й зламали багато форм поведінки, моделі взаємовідносин 

між політичними інститутами й індивідами» [217, с. 6].  

Так, на думку ученого, під впливом нових інформаційних технологій 

відбуваються зрушення в бік відкритості і прозорості політичного процесу, 

розширення участі громадян в суспільному житті, зміни функцій і збільшення числа 

політичних акторів, плюралізації інтересів в політичному процесі, подальшої 

еволюції системи відбору кандидатів, опитувань громадської думки, передвиборних 

кампаній і партійної структури: «Політична участь є центральною проблемою спору 

навколо електронної демократії. У багатьох дослідженнях Інтернет розглядається як 

найважливіший засіб утвердження прямої демократії. Слід враховувати, що в 

сучасних, складно організованих і диференційованих суспільствах спостерігається 

згортання прямих, безпосередніх форм політичної участі. Одержує широкий 

розвиток така форма символічної політики знизу, як символічна політична участь, 

тобто цілеспрямоване створення видимості політичних дій, але не організованим 

колективом, а кожним реципієнтом соціальної комунікації» [217, с. 6]. 

Залучення інформаційних технологій суттєво вплинула на політичну практику 

взаємодії громадян та суспільства. Очевидні успіхи з їх використання як інструменту 

політичної комунікації привели до виникнення ідеї створення «електронного уряду». 

Інтернет дозволяє радикально підвищити ефективність державного апарату як у 

швидкості обслуговування запитів громадян, так і в оцінці здійснюваних ним дій: «Суть 

електронного уряду полягає у використанні віртуального простору для вдосконалення 

моделей надання послуг та підвищення ефективності функціонування органів влади та 

державних установ» [218, с. 12]. 

Перші плоди реалізації ідеї електронного уряду породили у широких колах 

громадськості уявлення про те, що кінцевим результатом впровадження 

«електронного уряду» є еволюція сучасної представницької демократії у систему 

«електронної демократії». Визначення «електронної демократії», у загальному 

розумінні, зводиться до того, що це «демократична політична система, у якій 

комп'ютери та комп'ютерні мережі використовуються для виконання 
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найважливіших функцій демократичного процесу, таких, як поширення інформації 

та комунікація, об'єднання інтересів громадян і прийняття рішень» [219, с. 116].  

Теоретичні основи даної концепції активно розроблялися Й.Масудою, який 

розробив ідею створення демократії участі, яка спирається на впровадження 

технологічних інновацій та етику загального інформаційного обміну. Згідно з 

позицією вченого, масове виробництво знань та інформації посилює роль 

регулятивної діяльності індивідів, у ході якої конструюються і контролюються 

необхідні соціальні зв'язки, які поєднують людей, речі та символічні об'єкти. При 

цьому зростає значення як комунікативної діяльності, так і соціального управління. 

Якщо у період індустріальної епохи найбільш прогресивною формою управління 

була представницька демократія, то в інформаційну епоху такою є демократія 

участі: «Це буде політика участі громадян, при якій управління буде здійснюватися 

самими громадянами»  [194, c. 10]. 

На думку Л.Гроссмана, впровадження новітніх інформаційних технологій 

призводить до створення наступної, після античної та представницької, епохи 

демократії. Згідно з його спостереженнями, «найбільші втрати в сьогоднішньому 

процесі реструктуризації та відродження громадського впливу несуть традиційні 

інститути, що служили основними посередниками між державою та її громадянами, 

– політичні партії, профспілки, громадські асоціації та навіть традиційні ЗМІ»  [220, 

c. 16]. На думку Б.Барбера, демократія участі, яка настає під впливом новітніх 

інформаційних технологій, «скасує як представництво політичних професіоналів, 

так і правління експертів і бюрократів» [221, c. 14]. Прихильники коммунітарного 

підходу концепції електронної демократії А.Етціоні та Г.Рейнгольд, відзначають 

Інтернет як зручне місце зустрічей для різних груп за інтересами, професійних 

спільнот, споживчих асоціацій тощо. А.Етціоні розробляє концепцію 

теледемократії, згідно з якою майбутнє оновленої демократії формується на основі 

розвитку дистанційних засобів масових комунікацій. Х.Рейнгольд, популяризуючи 

тему Інтернету та політики, називає Мережу «великим зрівнювачем», здатним 

«вирівняти баланс влади між громадянами та політичними баронами» [222, c. 55].  



179 
 

Залучення інформаційних технологій до виробничого процесу суттєво 

трансформує відносини виробництва та їх мету: «Вплив сучасних комп`ютерно-

комунікаційних технологій на суспільство за своїм характером різко відрізняється 

від впливу, який колись здійснювали на нього двигун внутрішнього згорання, 

електрика або хімічна промисловість. Більшість технічних інновацій, свідками 

прогресу яких ми є сьогодні, спрямовані на зменшення залежності від матеріальних 

цінностей, шляхом усе більшої їх диверсифікації та зростання масштабів 

інформаційних послуг» [223, с. 360]. При цьому змінюється характер впливу 

сучасних інформаційних технологій на розвиток людини та її виробничу діяльність: 

««Запаси» того, що ми називаємо мудрістю, зросли та збільшились мірою 

накопичення знань та досвіду, поширюючись через системи освіти, інформаційні та 

комунікаційні мережі, а характер сприйняття та читання людьми нових даних 

обумовлюють її постійну адаптацію та перетворення до існуючих потреб. Однак, 

сьогодні ми підійшли до моменту, коли завдяки прогресу у сфері комп’ютерних та 

комунікаційних технологій з’явились засоби, що забезпечують збереження, обробку 

та поширення знань у широкому масштабі, ніж це було раніше. Події останнього 

часу, пов’язані з розробкою персональних мікрокомп’ютерів та комунікативних 

систем, об’єднуючих такі у глобальну мережу, зробили їх невід’ємною частиною 

нашого життя та обумовили вибухове зростання об’єму інформації, з якою ми 

зіштовхуємось постійно» [223, с. 347]. 

На практиці це означає «скорочення управлінського персоналу середньої 

ланки, заміну його різними комунікаційними системами та базами даних, 

розширення меж компетенції вищого керівництва та наділення рядових робітників 

правом приймати самостійні рішення» [224, c. 443]. Мірою розвитку інформаційної 

економіки прогрес у сфері телекомунікацій дозволяє людині брати участь у 

виробничих процесах, віддалено від великих міст та підприємств: «Скорочення 

витрат на передачу інформації, уже призвело до широкого поширення 

індивідуальних засобів зв’язку та робить непотрібним концентрацію робітників у 

декількох центрах та буде сприяти подальшому розосередженню виробництва та 

його переносу у домашні умови, в офіси та центри оперативного зв’язку, де 
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взаємодіючі групи спеціалістів будуть зустрічатись для вирішення завдань 

поточного характеру. Мірою того як усе більші об’єми роботи почнуть залежати від 

особистих зусиль та маніпуляцій символами, великі індустріальні об’єднання будуть 

руйнуватись. Цілком можливо, що ми наблизимось до нової форми «кустарного 

виробництва», заснованого на надсучасній технології» [225, c. 453].  

Розвиток, за визначенням М.Кастельса, «третьої фази» автоматизованих 

офісних систем «стають інтегрованими та мережевими з великою кількістю 

мікрокомп'ютерів, взаємодіючих між собою та з великими комп’ютерами, 

утворюючи інтерактивну павутину, яка здатна обробляти інформацію, здійснювати 

комунікацію та приймати рішення в реальному часі. Інтерактивні інформаційні 

системи, а не просто комп'ютери є базою автоматизованих офісів, так званих 

альтернативних офісів або віртуальних офісів, де мережеві завдання виконуються у 

віддалених один від одного місцях. Можлива й «четверта фаза» автоматизації 

офісів, що зароджується в технологічних котлах останніх років нашого століття: 

мобільний офіс, де індивідуальні працівники забезпечені портативними потужними 

обробляючими інформацію передаючими пристроями. Якщо він буде розвиватись, 

що видається ймовірним, він збагатить організаційну логіку та поглибить процес 

трансформації роботи та працівників» [192, c. 239]. 

  

Висновки до розділу 3 

 

Спираючись на наукові здобутки у висвітленні ідей технологічного прогресу у 

працях М.Пората, Ф.Махлупа, П.Друкера, Д.Белла, А.Турена, Т.Стоньєра, Ю.Хаяші, 

Т.Умесао, Й.Масуди аргументовано, що у другій половині ХХ століття 

проблематика соціального контролю актуалізувалась у межах інформаційно-

технологічної парадигми, у якій  інформація, знання та технології виступають як 

інструменти реалізації влади та ресурсний потенціал розвитку суспільства, що 

забезпечує можливість спрямування соціальних змін, демократизації суспільно-

політичних відносин, ефективність функціонування виробничих процесів економіки 

постіндустріального типу. Спираючись на роботи О.Тофлера та М.Кастельса, 
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виявлено зосередженість дослідницької уваги на ідентифікації змісту поняття 

«соціальний контроль», яке відображує зміну влади у суспільствах аграрно-

індустріального та постіндустріального типу, а саме її «зміщення» у бік знання як 

самодостатньої форми соціального контролю, так і компоненту ресурсної основи 

насилля та багатства.  

На основі аналізу наукових ідей О.Тофлера, М.Кастельса у дисертації 

аргументовано, що революція в інформаційних технологіях провокує зміни у 

функціонуванні соціально-економічних та політичних інститутів, які полягають у 

залученні соціальних суб’єктів до інформаційних мереж здійснення влади та 

символічного обміну цінностями. Матеріальною основою нової економіки стає 

«інформаціоналізм» (М.Кастельс) або «суперсимволічна» економіка (О.Тофлер) як 

спосіб виробництва матеріальних та духовних благ на основі залучення знань та 

технологій до процесу виробництва. Автором звернено увагу, що у межах 

глобальної економіки її суб’єктами стають транснаціональні корпорації, які 

використовують інформаційні та технологічні мережі як мережі соціального 

контролю над індивідами та групами, інтегруючи або відштовхуючи уряди та світові 

регіони в залежності від їх технологічного та інтелектуального потенціалу. 

Залучення до виробництва знань та технологій як інструментів соціального 

контролю закладає основи соціальної інтеграції економічних систем в організаційні 

структури, такі як «адаптивна корпорація» (О.Тофлер), «мережеве підприємство» 

(М.Кастельс) з високим рівнем автономності їх елементів, індивідуалізацією праці 

та «прос`юмеризмом» як явищем суспільного життя. Такі структури формують 

стратифікаційні відмінності між «вузькокваліфікованим» та «самопрограмованим» 

видом трудової діяльності, зокрема, конкурентною перевагою другого є об’єктивні 

умови доступу до знань та освіти та суб’єктивні властивості сприйняття інформації, 

інноваційного розвитку та стратегічного планування. 

Автором констатовано, що у дослідницькій перспективі «зміщення влади» 

О.Тофлера поняття «соціальний контроль» є способом відображення нових 

масштабів взаємодії політичних суб’єктів, які у боротьбі за владу використовують 

технології «третьої хвилі» та спеціалізовані «інформтактики», які полягають у: 1) 
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організованому поширенні інформації; 2) дезінформації; 3) приховуванні джерел; 4) 

використанні таємних каналів; 4) регулюванні доступу реципієнтів до інформації; 5) 

маніпулюванні змістом повідомлень. Інформаційні технології в теоретичній 

концепції М.Кастельса, стають основою культури віртуальної реальності, яка 

абсорбує цінності та знання традиційних культур та соціальних систем, доступ до 

яких дає можливість соціальним акторам, орієнтуючись на цільову аудиторію 

споживання, програмувати соціальні мережі, встановлювати стандарти комунікації. 

Нові можливості управління інформаційними технологіями актуалізували ідеї 

управління «простором потоків», «соціальним простором» та «позачасовим часом» 

як вияву свободи у сучасному «мережевому» суспільстві, об’єднаному 

інформаційними зв’язками. Так, соціальний контроль над інформаційними потоками 

полягає у перетворенні соціального простору на «простір потоків», є матеріальною 

організацією соціальних практик, що дозволяє забезпечити ціннісно-нормативну 

інтеграцію індивідуальної та колективної взаємодії через символічний обмін в 

суспільствах індустріального та постіндустріального типу, а також інтегрувати 

розрізнені регіони, колективну та індивідуальну дію у єдину соціально-економічну 

систему. Використання інформаційних технологій як способу маніпулювання 

«соціальним часом» дає змогу дистанціюватись від виробничих процесів або ж 

залучатись до них у межах виробничої системи глобального капіталізму, 

координувати біологічні та соціальні ритми особистого життя. 

Впровадження інформаційних технологій соціального контролю дає змогу 

посилити взаємодію громадянського суспільства та влади, обмежуючи можливості 

маніпулювання інформацією через технології «E-Government», «E-Democracy»; 

подолати відчуження індивідів від роботи та продукту діяльності, скоротити 

витрати робочого часу, посилити самоорганізацію трудової діяльності; створювати 

міцні зв’язки на основі спільних цінностей, формувати мережеві спільноти, групи 

впливу; поєднувати зусилля однодумців з різних регіонів для артикуляції інтересів 

широких груп, сприяти розвитку громадянської самосвідомості та соціальної 

активності. 
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ВИСНОВКИ 

 

В ході реалізації дисертаційного дослідження «Пізнавальний статус поняття 

«соціальний контроль» в об’єктивістських соціологічних теоріях ХХ століття» 

дисертантом виконані поставлені в роботі завдання, що дозволило досягти мети 

дисертаційного дослідження, а саме: обґрунтувати ґносеологічний статус поняття 

«соціальний контроль», шляхом експлікації парадигмальних відмінностей в 

тлумаченнях змісту та функцій даного поняття в функціоналістських та конфліктних 

теоріях ХХ століття. Реалізація мети дала змогу автору зробити такі висновки: 

1. Аналітичний огляд концепцій соціального контролю в теоретичній 

соціології ХХ століття виявив, що розкриття теоретичного значення поняття 

«соціальний контроль» постає актуальним питанням сучасної соціології, 

зумовленим зростанням наукового інтересу до вивчення функціональної специфіки 

інституціональних механізмів примусу в суспільствах індустріального та 

постіндустріального типу. В умовах глобальної соціально-економічної 

нестабільності, втрати довіри до стійких форм організації соціальної поведінки, 

актуалізуються теоретико-методологічні та історико-соціологічні дослідження 

соціального контролю, метою яких є уточнення пізнавального статусу поняття 

«соціальний контроль» та розроблення нової аналітичної моделі пояснення 

організації соціального порядку та соціальної взаємодії між індивідуальними та 

колективними суб’єктами суспільного життя в аспектах посилення колективності 

соціальної взаємодії, тенденцій індивідуалізації, розвитку особистості та 

громадянської активності. 

2. В ході здійснення аналітичного огляду концептуальних стратегій вивчення 

змісту поняття «соціальний контроль» в теоретичній соціології було виявлено, що 

звернення до об’єктивістських соціологічних теорій, сформованих наприкінці ХІХ 

століття на засадах соціологічного позитивізму та органіцизму дозволяють 

визначити функціональну специфіку поняття «соціальний контроль» через 

розкриття проблеми регламентації соціальної взаємодії в організаційно-

інституціональних структурах, відтворення стійких інституціональних зв’язків, які 



184 
 

регулюють діяльність індивідуальних суб’єктів з метою забезпечення цілісності 

соціальної системи.  

3. В межах даних теорій, шляхом уточнення змісту понять «цінність», 

«норма», «статус», «роль», «санкція», «влада», «соціальний інститут», «примус» 

доведено, що лише в межах об’єктивістського підходу розкривається пізнавальний 

потенціал поняття «соціальний контроль», як важливої категорії соціологічного 

пізнання, яка дає можливість наукового розуміння механізмів організації 

стабільного соціального порядку, основ соціальної солідарності, ефективного 

функціонування інституціональних структур, що забезпечують процеси 

виробництва та розподілу соціальних ресурсів.  

4. На основі використання методологічного потенціалу об’єктивістських 

соціологічних теорій визначено гносеологічний статус соціального контролю як 

соціологічної категорії, яка слугує пізнавальним засобом відображення: 1) 

суперечностей процесу соціальної інтеграції індивідуальних та колективних 

суб’єктів суспільного життя; 2) процесу структурної диференціації соціальної 

системи через інституціональну регламентацію зразків поведінки та примусову  

інтерналізацію особистістю змісту контролюючих норм в процесі соціалізації; 3) 

тенденцій відтворення соціальної нерівності, що визначається нерівномірним 

розподілом влади, авторитету, винагород, доступу до інститутів виробництва та 

розподілу матеріальних благ.  

5. Звернення до об’єктивістських парадигм новітньої теоретичної соціології 

дає змогу визначити концептуальні розбіжності дослідницьких позицій, які 

пов’язані з тлумаченням змісту категорії «соціальний контроль» та її пізнавальних 

функцій. З’ясовано, що дані розбіжності загалом обумовлені труднощами наукового 

відображення процесу якісної трансформації функціональних механізмів 

соціального контролю в умовах посилення контролюючого політичного впливу 

транснаціональних корпорацій, глобальної інформатизації та віртуалізації 

суспільного життя. 

6.  В умовах новітньої інформаційної революції категорія «соціальний 

контроль» відображує ресурсну здатність суспільства та його агентів впливати на 
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свідомість людей через актуалізацію та інтерпретацію соціокультурних смислів, 

символів, цінностей, ідей, норм, зразків поведінки, за допомогою яких індивіди та 

інститути організовують та впорядковують свою взаємодію, через їх поширення у 

представницьких іміджах та комунікативних кодах технологічними мережами 

масових комунікацій, досягаючи аудиторії залежно від її залучення до 

комунікативного процесу. При цьому виробництво благ, здійснення влади, 

створення культурних кодів, формування норм та цінностей стають залежними від 

технологічних можливостей суспільства з інформаційною технологією в якості їх 

основи. Дана категорія  пояснює також процес ціннісно-нормативної інтеграції 

індивідуальної та колективної взаємодії через символічний обмін інформацією та 

знаннями в процесі комунікації з використанням сучасних інформаційних 

технологій в соціальних системах індустріального та постіндустріального типу. 

7.  Перспективи розвитку подальших соціологічних досліджень проблематики 

соціального контролю загалом пов’язані з вивченням новітніх тенденцій реалізації 

соціального контролю, які засвідчують про значущість індивідуальних можливостей 

здійснювати програмування соціальних мереж шляхом використання сучасних 

інформаційних технологій. Сама можливість створення мережевих систем на основі 

домінування альтернативних персоніфікованих цінностей безпосередньо 

обумовлена інтересами як діючих інститутів влади та інтересами інститутів 

громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на гуманізацію механізмів 

соціального контролю. 
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