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Хрес то матія із за галь ної соціології ста но вить на вчаль ний посібник для ви щих
на вчаль них за кладів, у яко му вра хо ва но струк ту ру відповідно го на вчаль но го кур су
та спе цифіку вик ла дан ня соціології у ви щих на вчаль них за кла дах Украї ни. Але на -
справді при зна чен ня кни ги знач но шир ше. Хрес то матія може бути ко рис ною для
вив чен ня й та ких дис циплін, як га лу зе ва соціологія, ет но соціологія, історія со -
ціологічної дум ки, політич на соціологія, ме то ди ка соціологічних досліджень, еко -
номічна соціологія. Дуже ціка вою є хрес то матія під час вив чен ня та ких курсів, як
“Су час не укр аїнське суспільство”, що його вик ла дає ав тор ре цензії.

Дефіцит та ких ви дань відчут ний і досі. Малі на кла ди те о ре тич них робіт су час -
них провідних вітчиз ня них і за рубіжних соціологів ро бить вив чен ня соціології не -
пов ноцінним. Тож у посібни ку за про по но вані праці провідних укр аїнських со -
ціологів, що дає змо гу сту ден там не тільки озна йо ми тися з на уко вим аналізом
соціаль них про блем су час ності, а й за свої ти су час ну на уко ву про фесійну мову, про -
сте жи ти логіку роз гля ду про блем, вив чи ти ве ли кий емпірич ний ма теріал.

Кни га дає уяв лен ня про основні на пря ми емпірич них досліджень су час но го
укр аїнсько го суспільства, до по ма гає сфор му ва ти про фесійний соціологічний підхід 
до аналізу про блем су час ності та є вда лим про ек том, у яко му роз гляд ак ту аль них
пи тань за галь но соціологічної теорії поєднується з роз крит тям змісту су час них со -
ціаль них про цесів та явищ в Україні.

206 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007, 1



У книжці зібрані уза галь ню вальні те о ре ти ко-емпіричні досліджен ня у пев них
га лу зях соціологічно го знан ня за сто сов но до про блем су час ної України, на відміну
від суто абстрак тних мірку вань щодо суспільства вза галі, здебільшо го ха рак тер них
для підруч ників. Укла дачі здійсни ли ве ли ку ро бо ту з до бо ру ма теріалів, які ма ють
хрес то матійне зна чен ня. Се ред ав торів пред став лені провідні вчені з ба гать ох реґіо -
нів краї ни. Це пе ре ва га підруч ни ка. Він по ка зує, так би мо ви ти, мапу соціологічних
центрів Украї ни, адже суспільна дум ка скон цен тро ва на не лише у сто лиці. Це  де -
мон струє і рівень роз вит ку укр аїнської соціологічної на уки, по за як важ ли вим його
кри терієм є на явність ба гать ох на уко вих центрів. У хрес то матії пред став лені праці
соціологів Дніпро пет ро вська, До нець ка, За поріжжя, Києва, Кри во го Рогу, Лу га н -
ська, Оде си, Умані, Хар ко ва та ін.

Гідно пред став ле ний до ро бок провідної соціологічної уста но ви Украї ни — Ін -
сти ту ту соціології НАН Украї ни. Чи тачі мо жуть пе ре ко на ти ся, що вчені Інсти ту ту
поєдну ють чу до ве знан ня су час ної світо вої соціологічної теорії та ме то до логії з осо -
бистісним на уко вим ба чен ням соціаль них про блем Украї ни. Уза галь не ний по гляд
на Украї ну в соціологічно му вимірі под а но в ма теріалі В.Во ро ни, но ва то рське
досліджен ня гро ма дя нсько-політич ної сфе ри Украї ни про по нує В.Сте па нен ко, два
ма теріали пред став ля ють на укові на пра цю ван ня А.Руч ки, який роз кри ває різно -
манітні ас пек ти ціннісних пріори тетів гро ма дян Украї ни.

За галь не уяв лен ня про стан роз вит ку вітчиз ня ної соціологічної на уки дає роз -
відка В.Резніка та О.Резніка, історіографія соціологічної на уки пред став ле на до -
сліджен ням В.Го ро дя нен ка.

Мож на за ки ну ти упо ряд ни кам хрес то матії, що в книзі мало пред став лені вчені
західних реґіонів Украї ни. Проб ле ми цих реґіонів об го во рю ють ся в ба гать ох ма -
теріалах. Але якби пред став ни ки західно ук р аїнських соціологічних центрів здійс -
ни ли уза галь нен ня до сяг нень уче них цьо го реґіону, це було б цінним до пов нен ням
соціологічної мапи Украї ни.

Вик ла дачі соціології доб ре зна ють, як важ ко знай ти при дат ний фак тич ний ма -
теріал сто сов но Украї ни для по твер джен ня те о ре тич них по ло жень на вчаль но го
кур су. За раз із цим лег ше впо ра ти ся. Скажімо, тему соціаль ної струк ту ри су спіль -
ства доб ре ілюс тру ють ма теріали М.Шуль ги, Е.Ліано вої та С.Окса мит ної, а ва го мий 
ма теріал щодо де мог рафічної си ту ації в Україні под а ний у стат тях І.Приби тко вої та
гру пи фахівців із Кри во го Рогу.

У меж ах висвітлен ня про блем ста нов лен ня та роз вит ку соціологічної теорії
упо ряд ни ки хрес то матії пред ста ви ли фраґмен ти з праць кла сиків соціології О.Кон -
та, Е.Дюр кгай ма, Ґ.Тар да; окре мо слід відзна чи ти ма теріал із творів відо мо го за -
хідно го соціоло га П.Бер ге ра, при свя че ний куль турі соціологічно го мис лен ня та
при зна чен ню соціології. Соціологічне ро зуміння суспільства як соціаль ної сис те ми
кон кре ти зується у книжці че рез аналіз його соціаль ної струк ту ри, сут ності спо со бу
жит тя, су куп ності соціаль них дій, взаємодій та відно син, соціаль них конфліктів, де -
мог рафічних про блем тощо. Кри теріями, за яки ми здійсне но добір ста тей, були ви -
со кий ме то до логічний та те о ре тичній рівень відповідно до ви мог су час ної со ціо -
логічної на уки, на явність емпірич но го ма теріалу, що надає мож ливість кон крет но
су ди ти про різні грані су час но го укр аїнсько го суспільства. Досліджен ня сто су ють ся 
або всієї Украї ни, або окре мих важ ли вих її регіонів, є ме то дич но ви ва же ни ми та
ціка ви ми. Нап рик лад, про бле ми національ них відно син у су часній Україні ви -
світлю ють ся на підставі емпірич но го ма теріалу, що сто сується та ких ас пектів, як:
суб етн о си Украї ни, відно си ни між Західним і Східним реґіона ми, особ ли вості мен -
талітету на се лен ня цих реґіонів, фор му ван ня національ ної іден тич ності, мовні
прак ти ки, міжнаціональні дис танції тощо. Кож не пи тан ня, яке за тор ку ють статті
хрес то матії, висвітлюється із за лу чен ням ве ли ко го емпірич но го матеріалу. 

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2007, 1 207

Соціологічні ви дан ня: роз ду ми, ре цензії



Важ ли вим за вдан ням кур су соціології є фор му ван ня куль ту ри соціологічно го
мис лен ня, і ма теріали хрес то матії до по ма га ють роз в’я зан ню цьо го за вдан ня, де мо н -
стру ю чи взірці та кої куль ту ри. 

Але важ ли вий не тільки за галь ний про фесійний рівень соціоло га, а й уміння ак -
тив но ви ко рис то ву ва ти основні ме то ди досліджен ня, опе ру ва ти кількісни ми да ни -
ми, скла да ти дослідницькі до ку мен ти, про во ди ти емпіричні досліджен ня та інтер -
пре ту ва ти от ри мані ре зуль та ти. Тому спеціаль ний розділ при свя че ний ме то диці
соціологічних досліджень, при нци пам організації та тех но логії про ве ден ня до -
сліджень. У стат тях А.Бови, А.Гор ба чи ка, М.Міщен ка та ін. ха рак те ри зу ють ся ме то -
ди зби ран ня соціологічної інфор мації, опи су ють ся про гра ми соціологічно го до -
сліджен ня та тех но логії соціологічно го аналізу. Про те хрес то матія не підміняє в
цьо му плані підруч ни ки, а подає цікаві ав торські кон цепції.

Спе цифіка соціологічно го мис лен ня пе ре дба чає інте рес до ма со вих про цесів і
явищ, до тих за ко номірнос тей, що при та манні не окре мо му індивідові, а групі, ко -
лек ти ву, спільноті. У світлі цієї тези слід ро зуміти і статті провідних укр аїнських
соціологів Є.Го ло ва хи та Н.Паніної про соціаль не са мо по чут тя й подвійну інсти -
туціоналізацію.

Темі взаємоз в’язків між соціаль ни ми яви ща ми та про це са ми, влас ти ви ми різ -
ним вимірам соціаль но го про сто ру — еко номічно му, політич но му, соціаль но му,
куль тур но му, — при свя чені розвідки І.Бе кешкіної про політич ну ди фе ренціацію
укр аїнсько го суспільства, В.Бу ре ги про соціаль но-адек ват ний ме нед жмент, О.Ку -
цен ко про рин кові відно си ни в Україні. Се ред ма теріалів, що сто су ють ся теорій се -
ред ньо го рівня, га лу зе вих та спеціаль них соціологічних теорій, за слу го ву ють на
ува гу та кож статті Т.Єфре мен ко та О.Іва щен ко з про бле ми за й ня тості, однієї з на й -
ак ту альніших в укр аїнсько му суспільстві, а та кож стат тя Є.Суї мен ка, при свя че на
по ведінко вим по зиціям підприємців.

Нав чаль ний посібник роз ра хо ва ний на ши ро кий за гал сту дентів соціаль но-гу -
манітар них спеціаль нос тей ви щої шко ли, пред став ників гу манітар ної інтеліґенції,
які праг нуть бути ком пе тен тни ми в су час них соціаль но-еко номічних про це сах.
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