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КОНТРОЛЬ: МОРАПЬНО-ЕТПЧШ ЗАСАПП

Л.М. ПЕРЕВОЗНИК
Стан соціального порядку та соціальної стабільності й злагоди в 

значній мірі залежить від соціального контролю та його дієвості. Тому 
теоретичне осмислення і дослідження цієї проблеми в теоретичному 
напрямку має цілу низку практичних виходів.

Порядок у суспільстві досліджувався і досліджується багатовимірно в 
економічному, політичному, соціальному, міжнародному та в інших 
контекстах фундаторами західної соціології О. Контом, Г. Спенсером, 
Е. Дюркгеймом, В. Парето, Ф. Тенісом, Т. Парсонсом, П. Сорокіним, 
А.Гідденсом, Д.Масіонісом та іншими. Значний інтерес до цієї проблеми 
виявили сучасні російські та українські вчені С.О. Войтович, 
А.Д. Ковальов, М.І. Лапін.

Проблема соціального порядку в тісному взаємозв’язку з формами 
соціального контролю та його стабілізуючої функції вивчається багатьма 
вченими в ціннісному плані. Але на думку автора статті в літературі 
недостатньо розроблені морально-етичні засади даної проблеми з огляду 
на ті зміни, які відбулися в останні десятиріччя в суспільній моралі, 
зокрема появою так званої глобальної моралі, різних виявів корпоративної 
моралі та виявами у більшості українських громадян моральних вимог і 
очікувань, пов’язаних з об’єктивністю і справедливістю чи то, навпаки, 
необ’єктивністю і несправедливістю під час виборчих перегонів. Автор 
статті концентрує свою увагу на дослідженні цих проблем у зв’язку з 
демократичними та морально-етичними зрушеннями, які спостерігаються 
в останній час в українському суспільстві.

У статті ставиться завдання дослідити саме цей сегмент проблеми, 
адже осмислення дослідження морального виміру соціального порядку та 
соціального контролю має теоретичне та прикладне значення. Тому 
теоретичний аналіз та емпіричне обґрунтування даної проблеми і є метою 
даного дослідження. Автор передбачає, що соціальний порядок, його 
загальний стан, основні напрямки та тенденції розвитку, залежать від стану 
формального, а якість -  від неформального соціального контролю.

В дійсний час різко зростає морально-етична та гуманітарна 
орієнтація соціологічних досліджень, яка на думку Н. Смелзера, має „на 
увазі дослідження, яке зосереджене на людській істоті, зумовлює 
перейнятість становищем людини, враховуючи добробут людей, 
законність, справедливість і страждання” [4, 23].
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У процесі еволюції ця діяльність приводить людей до різних видів 
усуспільненості, про що найбільш влучно говорив Г.Спенсер, 
наголошуючи на нестійкості стосунків людей та до різних форм 
усуспільненості (Г. Зіммель), до постійної еволюції різних соціальних 
інститутів (Т. Веблен).

В основі розуміння даної теми лежить структурно-функціональна 
парадигма, яка дає можливість будь-який, відносно стійкий зразок (а таким 
зразком в даному конкретному випадку виступає соціальний порядок і 
соціальний контроль), трактувати як стійку соціальну дію та поведінку, яка 
диктується морально-етичними принципами, нормами та цінностями, які 
притаманні окремій соціальній групі чи суспільству в цілому.

Логічно соціальний порядок та соціальний контроль, як механізм 
дотримання соціального порядку виводити з колективної діяльності людей.

Ці ідеї в свій час розвивали класики західної соціології Ф. Теніс та 
Е. Дюркгейм, виходячи з формування та функціонування різних типів 
соціальних відносин.

Соціальна природа людини, соціальні зв’язки породжують певний тип 
соціальної організації, соціального порядку. У Ф. Теніса це два типи волі -  
інстинктивна (сутнісна) та воля на підставі глузду (вибіркова), які 
виступають основою відповідно двох типів соціальних стосунків: 
общинних, емоційно-персоніфікованих та суспільних, асоціативних, 
раціонально-деіндивідуалізованих. У Е. Дюркгейма це людська 
солідарність, яка в примітивних суспільствах носить механічний, а в 
розвинутих суспільствах -  організований характер на основі розподілу 
праці, тобто існує як об’єктивна потреба.

Соціальний порядок існує у формі певних соціальних інститутів (у 
Е. Дюркгейма -  соціальні факти), певної колективної свідомості, в якій 
утверджуються, відповідно, певні нормативні правила життя людей, які 
існують поза індивідом і чинять на нього соціальний тиск. Вони являють 
собою сукупність цінностей та ідеалів, серед яких і мораль.

У класиків соціології нерідко зустрічається як синонім колективної 
свідомості «колективні вірування», які в процесі розвитку соціологічних 
знань розглядаються різними вченими в різних аспектах, але завжди вони 
носять характер органічних засад суспільного порядку. Наприклад, у 
М. Вебера -  це ідеї, уявлення, почуття, соціальна дія (раціональна), яка 
еволюціонізувала від світу традицій до світу раціональних дій, зокрема 
ціннісно-раціональна дія. У Т. Веблена це загальновизнані у суспільстві 
зразки поведінки і звички мислення або найбільш розповсюджені способи 
мислення, які переважають в певні історичні часи (стадії, епохи) і 
змінюються впродовж розвитку людської цивілізації. У Т.Парсонса це 
норми і соціальні цінності, які відіграють найбільш значну роль в процесі 
соціальної дії. У Дж. Хоманса це обмін, як найважливіша риса соціальної
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взаємодії. Обмін має різні форми, а в масі стимулів, соціальне визнання, 
слава, моральне задоволення посідають чільне місце.

Все це говорить про те, що моральним засадам у соціальному порядку 
теоретики соціології відводили керівну роль.

У літературі порядок розуміється як стан миру та гармонії [5, 252]. 
Соціальний порядок -  це поняття, в основі якого лежить ідея 
організованого суспільного життя, упорядкованості соціальної дії чи 
соціальної системи, яке постійно відтворюється. Це впорядкування 
взаємодії та взаємозв’язків індивідів, що ґрунтуються на певних 
загальновизнаних правилах і забезпечують функціонування суспільства в 
цілому. Такий стан ґрунтується на взаємопов’язаних соціальних статусах і 
ролях, зміст якого полягає в тому, що кожна особистість бере на себе певні 
обов’язки стосовно інших і в той же час вимагає від інших членів соціуму 
дотримання ними певних правил та виконання ними своїх обов’язків.

Сучасні дослідники соціального порядку зазначають, що зона, яка 
регулює порядок -  це зона, в межах якої регулюються відносини, які 
гарантують стабільність, цілісність, організованість, це зона високої 
обов’язковості, священих, категоричних норм, які суспільство встановлює, 
насамперед, з допомогою законів [3, 411]. «Але регуляція дозволенного 
здійснюється не лише в правових, але і в моральних традиційно 
шаблонних формах» [Там само], тому ціннісно-нормативний механізм 
значно розширює межі соціального порядку, наприклад, порівняно з 
правовими, юридичними формами його регуляції (формальний соціальний 
контроль). Цю думку дещо опосередковано підтверджує і Л. Колберг. 
Досліджуючи моральний розвиток особистості, він вказує на те, що 
особистість на останній стадії морального розвитку, який Л. Колберг 
називає постконвенційним, виходить за межі своєї спільноти, щоб 
обдумати абстрактні етичні принципи, коли особистість роздумує про 
свободу, незалежність чи справедливість і приходить до думки, що законне 
ще не означає правильне [2, 176].

Соціальний порядок виступає тим бажаним рівнем рівноваги будь- 
якого суспільства, який забезпечує соціальну стабільність, функціонування 
і подальший суспільний розвиток та його еволюцію. Порушення порядку -  
це порушення не лише правових, а й морально-етичних норм, практичних 
зразків поведінки, які мають моральне підґрунтя.

Загальновизнаною є думка, що соціальний контроль -  особливий 
механізм соціальної регуляції поведінки і підтримання громадського 
порядку з метою збереження соціальних відносин шляхом соціалізації. Це 
спосіб саморегуляції соціальної системи. А процес соціалізації полягає в 
засвоєнні традицій, звичаїв, норм поведінки, культури індивідом, сім’єю, 
соціальною групою, в навчанні культурним та морально-етничним нормам 
людей та засвоєнні людьми соціальних ролей. А оскільки розвиток 
суспільства здійснюється по висхідній: від нижчих етапів розвитку
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соціального до вищих, то й розвиток та взаємозв’язок соціального та 
морального в соціальному порядку та соціальному контролі також 
посилюється [1, 33].

На думку багатьох вчених, зокрема П. Бергера, жодне суспільство не 
може обійтися без соціального контролю. А.В. Ільїн вважає, що в усіх 
напрямках самоствердження індивіда «соціум присутній як аксіоматичний 
фільтр, шкала переваг, багатоманітність презумпцій, стимуляції» [1, 34
35].

Впродовж усієї людської історії людство намагалося певним чином 
уніфікувати та прогнозувати вчинки і поведінку своїх членів. Це в цілому і 
здебільшого досягається з допомогою формального та неформального 
соціального контролю. Загальновизнаними структурними елементами 
соціального контролю обох типів виступають соціальні цінності, норми та 
санкції. Кожен з цих елементів несе моральне навантаження, пряме чи 
опосередковане. Якщо аналізувати морально-етичні цінності, то вони 
безпосередньо визначають своєрідну «систему координат» особистості, 
тобто систему ціннісних орієнтацій і життєву лінію поведінки, зокрема 
уявлення про добро і зло, цілі та зміст життя, тощо. Але моральний аспект 
присутній і в універсальних, партикулярних та інших цінностях. 
Наприклад, демократичним цінностям та ідеалам особистість може 
слідувати і в політиці, і в сім’ї, і в трудовій діяльності, а вони 
передбачають чесність, повагу, обов’язок, толерантність, безкорисливість 
та інше. Нерідко моральні чинники, зокрема чесність, моральний обов’язок 
виступають досить значним каталізатором дотримання норм засобами 
формального соціального контролю (громадянський, службовий, 
професійний обов’язок). Віра в Бога спонукає віруючу людину 
дотримуватися правил християнської етики. В такому контексті цілком 
зрозумілим та обґрунтованим виступає впровадження в шкільні програми 
(за вибором) вивчення етики, етики віри, зокрема християнської етики. 
Ініціатори впровадження таких навчальних курсів намагаються системно 
подолати певний моральний вакуум, що утворився в українському 
суспільстві, особливо в молодіжному середовищі.

З 80-х років XX ст. в науковій та популярній літературі все частіше 
вживається «глобальна мораль». Цей термін, який означає реально існуючі 
взаємостосунки, виник внаслідок загальної глобалізації в усіх сферах 
людської життєдіяльності і в результаті виникнення своєрідної моделі 
стійкого розвитку світу, в основу якої покладені тези про збалансований 
розвиток економіки, турбота про екосистему, сприятливі для комфортного 
життя людей умови та соціальні процеси. Саме з цього часу ЮНЕСКО 
розробляє індекси соціального розвитку, в яких морально-психологічні 
чинники займають належне їм місце. Попри всі людські негаразди, зокрема 
міжнародний тероризм, «глобальна мораль» є не що інше, як визнання 
загальнолюдських, загальноцивілізаційних моральних цінностей в
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наймасштабнішій формі усуспільненості людей -  всесвітній спільноті та 
зміни в загальнолюдських правилах, новому світовому порядку.

Будь-яке суспільство використовує різноманітні стратегії, методи, 
механізми та засоби соціального контролю. Чим суспільство 
цивілізованіше, тим чіткіше та детальніше виписаний законами і 
регламентований формальний соціальний контроль, і тим більше 
урізноманітнюється неформальний контроль.

І в літературі, і в соціальній практиці сьогодення загальновживаним 
став термін «людський фактор», «суб’єктивний фактор», чинник. 
«Людський фактор» означає в реальності не що інше, як наявність чи 
відсутність високих моральних принципів і норм: чесність,
відповідальність, совість та інше. Це означає не що інше, як те, що людина 
не може бути безпристрасним механізмом і постійно регламентувати свою 
поведінку лише під впливом зовнішнього тиску. Особистість проявить 
себе значно краще, якщо до неї виробити індивідуальний, особистісний 
підхід. У суспільстві спостерігається така тенденція: чим вища
інтелектуалізація, духовність, цивілізованість суспільства, тим більше 
урізноманітнені індивідуальні засоби морального заохочення його членів і 
суспільство все більше цінує моральні засади соціального порядку (так 
звані «освічені циніки», циніки в політиці, які нерідко зустрічаються, 
скоріше є ознакою традиційного, а не цивілізованого суспільства).

У сучасному цивілізованому суспільстві існує корпоративна мораль, в 
основі якої лежать відомі морально-етичні цінності, сформовані певні 
кодекси поведінки. В переважній більшості вони ґрунтуються на 
загальновизнаних морально-етичних засадах. Окремі вияви корпоративної 
етики в українському суспільстві далекі від загальних, цивілізованих.

Соціологи, психологи, педагоги намагаються розкрити механізми 
переходу соціального контролю з формального, зовнішнього у 
неформальний, внутрішній, в самоконтроль. Це має особливе значення для 
нових поколінь людей, адже самоконтроль, як елемент суспільної 
соціалізації, визначає загальний стиль життя особистості. Науковці 
зазначають навіть таку деталь: якщо в перші роки життя дитини в 
помешканні панує постійний побутовий безлад, то можна з досить високим 
ступенем ймовірності передбачити, що дитина в майбутньому буде 
недостатньо самоорганізована. Це можна віднести і до соціального 
порядку. Теоретики соціології по-різному підходили до пояснення 
проблеми формування самоконтролю, але зміст їх пояснень в цілому 
однаковий: самоконтроль особистістю досягається тоді, коли дотримання 
тих чи інших норм стає внутрішньою потребою самої особистості.

Е. Дюркгейм прийшов до висновку про необхідність морального 
виховання. З. Фрейд сформулював це через «Зверх-Я», яке відіграє роль 
внутрішнього цензора і знаходиться на рівні підсвідомості. У Т. Парсонса
-  це здатність «актора» поглянути на свій вчинок очима іншого «актора»
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при дотриманні обома однієї і тієї ж нормативної системи. У відомого 
російського письменника І. Буніна внутрішній цензор носить назву 
«норда»: «Не собъет меня с пути никто. Верный норд моей судьбою 
правит. Он мне скажет, если что, не то. Он меня в скитаньях не оставит».

На різних етапах суспільного розвитку консолідуючими соціальний 
порядок виступали і виступають різні цінності -  матеріальні, політичні, 
зокрема демократичні, ідейні, національні (національне відродження в 
Україні) та інші.

Морально-психологічний та адміністративний тиск і фальшування 
результатів голосування під час президентських перегонів у 2004 р. в 
Україні консолідували здорові сили суспільства і продемонстрували 
моральні цінності українського народу. Людей на майдани вивели 
чесність, совість. «Майдан» став символом внутрішньої свободи. Саме 
ефективність соціального контролю забезпечується внутрішніми мотивами 
особистості, коли вимоги чи норми сприймаються індивідом як власний 
моральний вибір, вільне волевиявлення і вільне рішення на той чи інший 
вчинок, соціальну дію. Люди, які діяли неформальним чином, заслужили 
симпатії та схвалення усієї світової спільноти. Формальний соціальний 
контроль і соціальний тиск послужили найсильнішим каталізатором 
самоконтролю для багатьох мільйонів людей. Результат цього процесу -  
нова влада, яка намагається встановити новий формальний соціальний 
контроль і новий соціальний порядок (попри всі проблеми, негаразди та 
протиріччя). Українське суспільство вступило в якісно нову стадію свого 
розвитку: в Україні сформувалося громадянське суспільство, в якому 
починають діяти високі моральні норми та вимоги відповідності дій влади 
проголошеним високим моральним цінностям та ідеалам. Не дивлячись на 
наявні можливості використання владою адмінресурсу, тиску, суспільство 
повернути до стану «кучкізму» неможливо.

Серйозну загрозу суспільству несе аномія, коли більшість членів 
суспільства ігнорує цінності та норми, проголошені суспільством, 
розчарування людей. Крайня реакція на аномію -  суїцид.

Тотальна інформатизація суспільства та монополізація 
інформаційного простору і комунікативних систем призводить до спроби 
розставити акценти в нормах і цінностях у вигідному для монополістів 
плані, тобто до спотворення соціальної картини світу і елементів 
соціального порядку. Контроль ЗМІ -  монополістів є не чим іншим, як 
спробою установлення контролю за мисленням, світоглядом, контролем 
окремих власників, представників політичних еліт. Один із засобів цього 
не допустити -  це створення мережі незалежних ЗМІ, громадського радіо 
чи телебачення. Для України це все поки що перспектива.

Отже, моральні засади соціального порядку та соціального контролю 
ґрунтуються на моральних цінностях, нормах та санкціях, які притаманні 
тому чи іншому періоду розвитку суспільства.
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Моральні засади створюють більш масштабне поле регуляції 
соціальної взаємодії з допомогою неформального соціального контролю, 
ніж, наприклад, юридичні правила та закони і відповідний їм формальний 
соціальний контроль. Моральні аспекти соціального контролю призводять 
до якісних змін як в окремих соціальних групах, так і в соціальному 
порядку в цілому.

Вирішальний крок до демократизації правової держави та 
громадянського суспільства, який здійснив український народ пройшовши 
«Майдан», здійснивши «Помаранчеву» революцію, однозначно означає і 
крок до нового соціального порядку, в якому неформальний соціальний 
контроль, цінності народні та етичні, національні, мораль народу поруч з 
формальним контролем, можуть сприяти більш стабільному і для народу 
більш сприйнятному соціальному порядку. Як не пригадати М. Амосова, 
який говорив, що обов’язок людини, його бажання служити людям 
означає: поставити суспільні, громадські інтереси на рівні особистих.
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