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Лекція №13 

Тема: Соціологія особистості. 

1. Соціологія особистості як галузь соціологічного знання. 

2. Соціологічна структура особистості. 

3. Типологія особистостей у соціології. 

 

Література:  Соціологія /за ред. Городяненка В.Г., К., 2008, с.198 - 231; 

2) Соціологія /за ред. Пічі В.М., Л., 2004, с. 107 - 126; 3) Юрій М.Ф. Соціологія, 

К., 2004, с.342 - 359. 

1. Соціологія особистості як галузь соціологічного знання. 

Соціальне буття людини є складним і багатогранним, пов’язаним з 

усвідомленням, реалізацією соціальних потреб, цінностей, розвитком 

(деградацією) і використанням соціальних якостей на різних життєвих 

етапах, пізнанням світу і себе в ньому. Саме в соціальному вимірі людина 

реалізує себе як особистість.  

ОСОБИСТІСТЬ - стійкий комплекс якостей, властивостей, що 

формуються під впливом відповідної культури суспільства, конкретних 

соціальних груп, до яких вона належить і до життєдіяльності яких 

залучена. 

 Виникає питання: чим же соціологічна характеристика особистості 

відрізняється від психологічної? У чому специфіка соціального підходу? 

Соціолог досліджує соціальну поведінку особистості, тобто 

досліджує особистість у різноманітті соціальних зв'язків. 

На відміну від психологічного аналізу, коли на перше місце 

висувається індивідуальне в особистості, соціологію цікавить соціально 

типове, яке характеризує її включеність у суспільство, соц. групи, 

організації та інститути. 

- соціолог досліджує особистість під кутом зору її участі, 

наприклад, в соціально-економічній життєдіяльності;  

- увага соціолога спрямована на трудову діяльність (інтерес 

до праці, установка на працю);  

- з т.з. політичного життя, соціолога цікавить людина - як 

громадянин. 

- включеність особистості в духовне життя соціолог 

розглядає крізь призму культури. 

Соціологія особистості – це галузь соціології, що вивчає 

особистість як соціальну систему, як об’єкт і суб’єкт соціальних 

процесів. 
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Таким чином, соціологія особистості - як галузь соціологічного знання 

предметом свого вивчення має особистість, що реалізується у практичній 

діяльності: 

- як об'єкт (система об’єктивно заданих соціальних функцій – ролей, 

пов’язаних із соціальним становищем індивіда у конкретній 

соціальній ситуації);  

-  суб'єкт соціальних відносин (відбіркове, обумовлене як 

розвитком потреб сприйняття та засвоєння приписів суспільного 

середовища особистості, так і соціальним досвідом; 

- як сукупність, точніше, систему соціально-значущих 

якостей, що характеризують індивіда або спільності; 

- як продукт суспільного розвитку. 

Виходячи з цього, ми можемо виділити три основні проблеми 

соціології особистості: 

1. Вивчення особистості як елемента соціального життя 

(елемента соціальних  спільностей, інститутів). 

2. Вивчення особистості як об'єкта соц. відносин  (вплив 

суспільства на особистість, у тому числі в процесі виховання, 

навчання,  формування, соціалізації). 

3. Вивчення особистості як суб'єкта соц. відносин: 

вивчення соц. діяльності, активності особистості; її участь у зміні і 

розвитку суспільних відносин; зв'язку особистості і соц. групи, 

особистості і суспільства; регуляція і саморегуляція соц. поведінки. 

У соціології особистості  існує 2 підходи до вивчення особистості: 

- інтраіндивідуальний: вивчаються типові риси, установки, 

властивості особистості;  

- інтеріндивідуальний (міжособистностний): вивчає 

закономірності міжособистносних відносин індивідів при виконанні 

ними різноманітних соц. ролей. 

У цілому: соціологія особистості розробляє широкий спектр питань 

про механізми становлення особистості під впливом соц. чинників: 

(соціалізація, адаптація, формування ціннісних орієнтацій, інтересів; статус 

особистості, її соц. ролі, взаємодія особистості з суспільством і соц. 

групами). 

Філософія більше оперує таким поняттям як ”людина”: людина твір 

природи, Бога або суспільства. Людина може лише пізнати себе, але не 

змінити. 

Психологія звертає увагу на індивідуальні відмінності людей; їх 

темперамент, характер, особливості поведінки; вивчає чим і чому люди 

відрізняються друг від друга. 

Для соціологів - навпаки, цікаво, що робить людей схожими один на 

одного. 
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2. Соціологічна структура особистості. 

Особистість, взаємодіючи із суспільством, виявляє свої характерні 

риси: самосвідомість, ціннісні орієнтації, соціальні відносини, автономність, 

внутрішню структуру (потреби, інтереси, цінності, мотиви, соціальні норми, 

переконання, світоглядні принципи, смаки, звички тощо). 

Соціальна структура особистості:  

*інтегрованість особистості у соціальне середовище (статус, ролі);  

*спрямованість особистості як її домінуюче соціально зумовлене 

ставлення до соціальної дійсності, що оточує людину;  

*соціальна активність особистості та її здатність до саморегуляції 

поведінки, життєвий контроль. 

Джерелом активності людини є її  

1) потреби – внутрішній психологічний стан 

людини, внутрішні стимули активності особистості; це 

те, що забезпечує її існування та самозбереження. 

Відчуття нестачі чогось. Потреби є засобом розгортання 

діяльності людини. Потреби бувають усвідомленими і 

неусвідомленими (потягами). 

Рівні потреб (за А. Маслоу): 

1. Фізіологічні (у воді, їжі, одязі, сні). 

2. Екзистенціальні (самозбереженні, безпеці, стабільності). 

3. Соціальні (в любові, дружбі, спілкуванні, належності до певного 

кола людей, країни, держави). 

4. Престижні (в добробуті, гарній освіті, надійній праці, службовому 

зростанні, у визнанні та повазі). 

5. Особистісні (в самовираженні, самореалізації, виявленні себе як 

творчої і самостійної особистості). 

6. Духовно-культурні (потреби в нових знаннях, самопізнанні, 

пізнанні філософії, наук, мистецтва) 

 

У процесі усвідомлення потреб у людини формується інтерес до 

діяльності, який трансформується у  

2)мотив – спонукання до дії, усвідомлена потреба особистості у 

досягненні певних цілей, бажаних умов діяльності.  Серед них 

виокремлюють матеріальні, духовні, економічні, соціальні, ідеологічні, 

релігійні та інші мотиви. 

3)інтерес – це конкретна форма усвідомленої потреби, реальна 

причина діяльності особистості, спрямованої на задоволення цієї 

потреби. 

Класифікація соціальних інтересів: 

- За сферою вияву:   

- трудові й виробничі (сфера праці, виробництва); 

- споживацькі (сфера споживання); 
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- професійні (сфера професійної діяльності); 

- дозвільні (сфера дозвілля, відпочинку); 

- за носієм: 

- індивідуальні; 

- групові; 

- класові; 

- національні; 

- державні; 

- за об’єктом реалізації: 

- матеріальні; 

- духовні; 

- за значущістю: 

- корінні (базові); 

- некорінні; 

- основні й неосновні (другорядні); 

- всезагальні, загальні та часткові; 

- за часовою ознакою: 

- довготривалі й короткотривалі. 

4) Цінності особистості – це відносно стійке та 

соціально обумовлене ставлення особистості до об’єктів 

духовного та матеріального світу, уявлення людини про 

найбільш значущі, важливі цілі життя та діяльності, а також 

засоби їх досягнення. 

Індивід оцінює явища крізь призму існуючих у суспільстві ціннісних 

критеріїв, уявлень про справедливе, прекрасне, корисне тощо. 

Сукупність індивідуальних і суспільних, особистих, групових, 

засвоєних особистістю цінностей формує систему її ціннісних орієнтацій, 

якими вона керується у житті. 

5) Ціннісні орієнтації – соціальні цінності, які 

спрямовують діяльність та соціальну поведінку в 

особистості і поділяються нею. Ціннісні орієнтації є 

продуктом соціалізації індивіда, виступають як соціальні 

настанови людини, регулюють її поведінку. 

6) Соціальні настанови – це соціально визначені 

загальні орієнтації особистості, які відображають 

можливості особистості діяти відповідно до об’єкта дії. 

7) Спрямованість особистості – суб’єктивне 

ставлення людини до певних ідеологій, класів, спільнот, 

сім’ї, до себе та інших людей. 

8) Пам’ять – система знань, засвоєних особистістю в 

процесі її життєдіяльності; 

9) Культура особистості – сукупність соціальних 

норм і цінностей, якими вона керується в процесі 

практичної діяльності. 
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Як суб’єкт соціальних відносин особистість характеризується 

соціальною активністю, здатністю впливати на оточення, змінюючи його і 

себе. Причому активна діяльність особистості лише тоді є продуктивною, 

коли вона узгоджується з культурними надбаннями суспільства. 

З’ясування місця та ролі особистості в соціальній системі можливе 

через розкриття понять «соціальний статус» і «соціальні роль». 

Соціальний статус – це позиція в соціальній системі, пов’язана з 

належністю до певної соціальної групи чи спільноти; це узагальнена 

характеристика становища індивіда в суспільстві. 

Статусний набір (Р. Мертон): 

- Професія, 

- Посада; 

- Кваліфікація; 

- Освіта; 

- Національність; 

- Релігійність; 

- Вік, стать; 

- Сімейне становище; 

- Родинні зв’язки; 

- Матеріальне становище; 

- Партійна та профспілкова належність. 

Види соціальних статусів: 

- природні, привласнені, або одержані незалежно від суб’єкта, 

найчастіше від народження (раса, стать, національність тощо); 

- досягнуті, або надбані власними зусиллями протягом життя (освіта, 

професія, посада тощо); 

- змішані (німець українського походження); 

- особистісні – це становище людини в малій групі, що обумовлюється 

тим, як ставляться до нього оточуючі. Наприклад, працівник: 

відповідальний, ініціативний, комунікабельний. 

Соціальна роль – це типова поведінка людини, пов’язана з її 

соціальним статусом. 

Людина виконує кілька соціальних ролей, які утворюють «рольовий 

набір» (Р. Мертон). 

Систематизація соціальних ролей (Т, Парсонс): 

- за емоційністю: одна роль вимагає емоційної стриманості, інша – 

цілковитої розкутості; 
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- за способом отримання: одні ролі притаманні особистості органічно, 

інші – виборюються нею; 

- за масштабністю: сформульовані і суворо обмежені або нечіткі та 

розмиті; 

- за ступенем формалізації: дія за жорстко встановленими правилами 

та приписами або довільна дія; 

- за характером і скерованістю мотивів: орієнтовані на особисте або 

загальне благо. 

Про соціальну роль йдеться тоді, коли за тривалої соціальної 

взаємодії регулярно відтворюються певні стереотипи поведінки, тобто роль є 

окремим аспектом цілісної поведінки.  

Конкретні індивіди виступають у багатьох ролях. Суперечності між 

окремими соціальними ролями спричиняють рольові конфлікти – як ВОК, 

так і міжособистісні. Вони часто виступають як боротьба мотивів діяльності, 

що свідчить не тільки про існування ієрархії соціальних статусів, а й про 

ієрархію соціальних ролей. 

Вільний вибір особою першочерговості реалізації певних мотивів 

є відносним, оскільки людини перебуває під тиском соціальних функцій, 

статусів і ролей, завдяки чому є частиною суспільства, соціальної 

спільноти. 

Сукупність соціальних ролей особистості відображає соціальні 

відносини в суспільстві. 

«соціальний статус» і «соціальна роль» - це основні поняття 

рольових теорій особистості. 

Автори даних теорій Д.Мід, Р. Мертон  та інші визнають залежність 

соціальної ролі людини як істоти соціальної від очікувань інших людей. 

Розбіжність між уявленнями про соціальну роль тієї чи іншої 

особистості та її реальною поведінкою є основою соціальних конфліктів, що 

мають міжособистісний характер. 

Унаслідок виконання людиною кількох соціальних ролей, несумісних 

між собою, може виникнути внутрішній конфлікт особистості. Його 

наслідком, як правило, є стрес. 

Саме у виявленні перед конфліктних і перед стресових ситуацій або 

підстав для цього, а також у пошуках конкретних шляхів гармонізації 

соціальних ролей і пролягає роль соціології. 

 

3. Типологія особистостей в соціології. 



7 
 

Індивіди, які включені у процеси соціальної взаємодії, наділені 

безліччю різноманітних властивостей, виявити та дослідити які практично 

неможливо. 

Отже, коли йдеться про особистість, як члена суспільства, якоїсь 

спільноти, мають на увазі не властивості окремих людей, а соціальні типи 

особистостей. 

Соціальний тип особистості – певний фіксований набір суттєвих, 

таких, що повторюються, соціальних властивостей особистості, що 

виявляються у її свідомості та поведінці. 

Типові, відносно стійкі, такі, що повторюються, поєднання соціальних 

та індивідуальних властивостей особистостей, які знаходяться у конкретних 

умовах життєдіяльності, є підставою для типологізації особистостей: 

- демократичний тип – соціальне в людині домінує над 

індивідуальним; 

- авторитарний тип – індивідуальне переважає над соціальним; 

- толерантний тип – характерне терпиме ставлення до думок, 

поглядів, ідей, вірувань тощо, які не збігаються з власними; 

- конформний – пристосування особистості до пануючих думок, 

поглядів, ідеалів, стандартів поведінки тощо). 

ІІ типологія: 

- ідеальний тип особистості – сукупність особистісних 

властивостей, яка є бажаною, відіграє роль еталона, взірця; 

- базисний тип особистості – сукупність властивостей, яка дає змогу 

якнайкраще адаптуватися до конкретних умов життєдіяльності у 

даний час, у суспільстві; 

- реальний тип – сукупність спільних для членів суспільства, типових 

властивостей особистості, що переважають на даному етапі розвитку 

суспільства. 

Якщо перші два типи особистості описуються теоретично, 

виділяються досить умовно, то реальний тип конструюється на основі 

результатів конкретних соціологічних досліджень. 

ІІІ типологія  - соціально-історична(Є. Головата): 

 І тип – особистість “розчинена” в суспільстві: характеризується 

духовною обмеженістю та інстинктивним потягом до стадності; 

ІІ тип – особистість, відчужена від суспільства: виникла у часи 

застою, коли відбувався процес відокремлення особистості від держави, 

політичної системи, її роздвоєння; 

ІІІ тип – “перехідний” тип особистості: характерний для сьогодення. 

Йому властиві такі риси: *недовіра до будь-якої влади; *потяг до релігії; 

*відмова від політичного життя; *роздвоєння свідомості і т.д. 

ІУ типологія: 

І тип – «гармонійний» . Його характерні риси: різноманітність зв’язків 

із соціальним середовищем, включення в основні сфери життєдіяльності, 
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мають чітко виражені цілі, неконфліктні. Їх життєві орієнтири: цікава робота, 

широкі громадські інтереси; сім’я. 

ІІ тип – «традиційний». Риси: середнє за рівнем влиття у соціальне 

середовище, обмежене коло соціальних ролей, життя небагате враженнями, є 

труднощі. Сім’я – основний орієнтир у житті. 

ІІІ тип – «технократичний». Риси: добре орієнтуються в умовах 

соціального середовища, серед життєвих орієнтирів переважає службова 

кар’єра, особисте життя. 

ІУ тип – «неадаптований». Риси: переважає негативний життєвий 

досвід в силу їх особистісних властивостей, випадково обирають професію, 

не мають чітких орієнтирів у своєму житті.  

Спосіб життя – це система видів життєдіяльності суспільства, 

соціальних груп і особи, що обумовлено соціально-економічними умовами їх 

діяльності. 

Поняття «спосіб життя» було введено К. Марксом і Ф. Енгельсом.  

Спосіб життя характеризує діяльнісну сферу людського життя. 

Він відрізняється від соціальних явищ, що мають іншу природу. Наприклад, 

рівень освіти, доходів – це не діяльні сні, а статусні характеристики, ціннісні 

орієнтації – характеристика свідомості. 

Особливості використання поняття «спосіб життя « в соціології 

полягають у тому, що це дає можливість охарактеризувати життєдіяльність 

соціальн6их суб’єктів із різним рівнем доходу, освіти, культури, 

неоднаковими ціннісними орієнтаціями тощо. 

За одних і тих самих загальних і конкретних умов праці, при одному і 

тому самому рівні доходів, освіти індивіди та групи можуть демонструвати 

різні види життєдіяльності, вести різний спосіб життя. 

Головна особливість життя – його системність, яка виявляється в 

тому, що основні види діяльності, які становлять його зміст, зумовлюють 

зміни всіх інших форм життєдіяльності соціального суб’єкта. 

Спосіб життя – це певний стан системи основних сфер 

життєдіяльності (професійної, суспільно-історичної, сімейної тощо) у 

конкретний проміжок часу життя людини. 

Вивчення даного феномену  дає можливість зафіксувати специфічні 

особливості та спрямованість діяльності окремої людини, певної спільноти 

людей у різноманітних сферах життя. 

 

 

 

 


