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СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ

Пре зен тація кни ги Блеєра Руб ла
“Капітал роз маї тос ти. Тран снаціональні міґран ти

в Мон ре алі, Ва шинґтоні та Києві”

17 квітня 2007 року в Інсти туті соціології НАН Украї ни відбу ла ся зустріч з ди -
рек то ром Інсти ту ту Ке на на у Ва шинґтоні Блеєром Руб лом із при во ду пре зен тації
украї но мов но го пе ре кла ду кни ги на уков ця “Капітал роз маї тос ти. Тран снаціональні 
міґран ти в Мон ре алі, Ва шинґтоні та Києві”. Пе рек лад здійсне но за спри ян ня Фон ду 
Джор джа Ф.Ке на на в Україні (де він існує від 1998 року).

Блеєр Рубл вив чає про бле ми ґло балізації та міґрації в кон тексті соціології
міста, і пре зен то ва на кни га є ре зуль та том аналізу ролі транс національ них міґрантів
у житті су час них міст. 

До волі ве ликій і роз маїтій ау ди торії (пре зен тацію відвідали на уковці з різних
на уко во-дослідних інсти тутів, зацікав лені аспіран ти та сту ден ти) ав тор кни ги роз -
повів історію її ство рен ня і роз крив деякі ідеї, вик ла дені в ній.

На відміну від досліджень, в яких укр аїнське місто вив ча ють у кон тексті по стра -
дя нських транс фор мацій, Блеєр Рубл роз гля дає Київ у ґло баль но му про сторі й
порівнює з інши ми ве ли ки ми міста ми світу, зок ре ма з Ва шинґто ном і Мон ре а лем.
До повідь була при свя че на яви щу міґрації у ґло балізо ва но му про сторі та де я ким
кон цеп там, що на них спи рається ав тор кни ги, та ких як: “соціаль на стійкість міст” —
за без пе чен ня з боку соціаль них інсти тутів, особ ли во політич них, інтеґрації різних
груп на за са дах ро зу му і спра вед ли вості; “соціаль ний капітал” — міра підтри ман ня
містом без конфліктно го існу ван ня різних груп. До повідач на го ло сив, що міста у
ґло балізо ва но му про сторі постійно зміню ють ся і зрос тає зна чен ня соціаль но го ка -
піталу роз маїт тя.

Кни га, що те пер є пе ре кла де ною укр аїнською мо вою, ґрун тується на ре зуль та -
тах соціологічних досліджень 2001–2002 років, про те очікується нове досліджен ня.
В центрі ува ги дослідни ка — про бле ма впли ву транс національ ної міґрації на внут -
рішнє жит тя ве ли ких міст. 

Після вис ту пу Блеєр Рубл відповів на за пи тан ня і ко мен тарі укр аїнських до -
слідників. У пе ребігу дис кусії він вис ло вив дум ку, що в Києві має бути знай де на
пев на сфе ра спеціалізації, якої немає в інших містах і яка може зро би ти сто ли цю
Украї ни у пев но му ас пекті світо вим цен тром. Він при пус кає, що така спеціалізація
може бути знай де на рад ше в ца рині по слуг, а не ви роб ниц тва. 

Окрім зга да ної праці “Капітал роз маї тос ти” Б.Рубл пред ста вив ко лек тив ну мо -
ног рафію “Нет ра диційні” імміґран ти у Києві”, ви да ну 2003 року. Ця кни га являє со -
бою аналіз ре зуль татів емпірич но го соціологічно го досліджен ня, про ве де но го у
2001–2002 ро ках за спри ян ня Інсти ту ту Ке на на Міжна род но го цен тру підтрим ки
на уковців ім. Вуд ро Вільсо на (США) і з до по мо гою фун дації “Украї на–США”.
Досліджен ня було спря мо ва не на вив чен ня про це су по я ви в Києві вихідців із відда -
ле них країн Азії та Африки (так зва них не тра диційних імміґрантів). Основ ни ми
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дже ре ла ми інфор мації щодо особ ли вос тей жит тя імміґрантів у Києві, умов їхньо го
про жи ван ня, міжетнічних сто сунків, став лен ня до імміґрації з боку киян та міської
вла ди були ре зуль та ти опи ту ван ня са мих імміґрантів, ан ке ту ван ня киян, а та кож
 експертні опи ту ван ня по са довців влад них струк тур різно го рівня та спеціалістів,
які за свої ми служ бо ви ми об ов’яз ка ми постійно сти ка ють ся або без по се ред ньо пра -
цю ють із “не тра диційни ми” імміґран та ми. Опи ту ван ня рес пон дентів про во ди ло ся
ме то дом напівструк ту ро ва но го інтер в’ю осо бис то чле на ми дослідниць кої гру пи, які
і є ав то ра ми згадуваної праці.

Дослідни ки здійсни ли спро бу оцінити вплив “не тра диційних” імміґрантів на
за галь номіські про це си на підставі вив чен ня їхньо го пра во во го та соціаль но-еко -
номічно го ста но ви ща, куль тур ної та релігійної по ведінки; з’я су ва ти, якою мірою
така імміґрація зу мов лює зрос тан ня ет но куль тур но го роз маїт тя міста, зміну ет -
нічної струк ту ри його на се лен ня; зреш тою, висвітли ти став лен ня до не тра диційних
імміґрантів жи телів Києва та міської вла ди. 

Те тя на Те лич ко,
соціолог відділу історії, теорії та ме то до логії соціології

 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

Ксенія Урсу лен ко,
соціолог відділу історії, теорії та ме то до логії соціології

 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни

МИКОЛА МОКЛЯК,
äîê òîð ô³ëî ñî ôñüêèõ íàóê, ïðî ôå ñîð êà ôåä -
ðè ñîö³îëîã³¿ Íàö³îíàëü íî ãî àâ³àö³éíî ãî
óí³âåð ñè òå òó, Êè¿â

Соціологія сфер суспільно го жит тя

&
Спеціальні та га лу зеві соціології : Нав чаль ний
посібник. — 2-ге вид. / За ред. В.Є.Пи ли пен ка. — 
К.: Фоліант, 2007. — 451 с.

Щой но лю ди на на род жується, вона “за ну рюється” в при род не і суспільне бут -
тя. Вона існує все ре дині сфер еко номіки, куль ту ри, політики, суспільної свідо мості
та соціаль них зв’язків. Їх вив ча ють еко номіка, куль ту ро логія, політо логія і со -
ціологія. Щоб кра ще орієнту ва ти ся в цих сфе рах, зро зуміти, в яко му суспільстві жи -
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веш, не обхідно вив ча ти всі ці дис ципліни, а та кож філо софію. Дав ньог рець кий
філо соф Ге ракліт ствер джу вав, що у світі “все тече, все змінюється”. І якщо мож на
за пе ре чи ти Ге раклітові в тому сенсі, що бе ре ги, при наймні, за ли ша ють ся, то у
“соціаль но му морі” не вид но бе регів. Люди жи вуть за соціалізму і за капіталізму,
соціаль не ціле постійно мо дифікується, з чим лю ди на ви му ше на або бо ро тись, або
при сто со ву ва ти ся. Але в будь-яко му разі знан ня роз вит ку суспільства до по ма гає як
у ви роб ленні світог ляд ної по зиції, так і в роз в’я занні кон крет них життєвих про блем.

І вибір ма теріалу ре цен зо ва но го на вчаль но го посібни ка, на наш по гляд, зу мов -
лю вав ся праг нен ням, з од но го боку, озна йо ми ти сту дентів з основ ни ми соціо ло -
гічни ми теоріями, а з іншо го — дати їм інфор мацію, яка до по мог ла б їм зорієнту ва ти -
ся в “лабірин тах” су час но го суспільства під ку том зору соціологічної на уки.

Слід за зна чи ти, що останнім ча сом роз ви ток сис те ми соціологічно го знан ня має 
тен денцію до більш ефек тив но го й ре зуль та тивнішого ви ко рис тан ня як за галь но -
соціологічних теорій, так і теорій се ред ньо го рівня. І бе зу мов но, под аль ше вдос ко на -
лен ня аналітич них і про гнос тич них мож ли вос тей соціологічної на уки знач ною
мірою ґрун тується на те о ре тич них за са дах соціологій се ред ньо го рівня, що відво -
дить істот ну роль останнім у роз бу дові су час ної соціологічної на уки.

Ре цен зо ва ний на вчаль ний посібник (підго тов ле ний провідни ми на уков ця ми і
вик ла да ча ми Києва, Хар ко ва, Льво ва, Лу га нська, Оде си під керівниц твом Ва лерія
Пи ли пен ка) є, на наш по гляд, “піоне рським” у ца рині вітчиз ня них досліджень із
соціологічних теорій се ред ньо го рівня. Посібник ре ко мен до ва ний Міністе рством
освіти і на уки Украї ни для сту дентів ви щих на вчаль них за кладів, але його пред мет -
не і змісто ве поле є знач но шир шим. Він буде ко рис ним і для аспірантів, на уковців,
вик ла дачів ви щої шко ли. Пра цю ю чи над цим ви дан ням, ав то ри та кож взя ли до ува -
ги, що в пе реліку Ви щої атес таційної комісії Украї ни не що дав но з’я ви ла ся нова
спеціальність — спеціальні та га лу зеві соціології. І посібник містить прак тич но всі
теми про гра ми кан ди да тсько го іспи ту із за зна че ної спеціаль ності.

Бе зу мов ною пе ре ва гою да но го посібни ка є та кож те, що окрім звич них, “кла сич -
них” соціологій се ред ньо го рівня (еко номічна соціологія, соціологія політики, со -
ціо логія на уки, соціологія освіти, соціологія куль ту ри тощо) в ньо му при сутні такі
новітні, як соціологія ме ди ци ни, елек то раль на соціологія, соціологія ди ти нства,
соціологія зло чин ності. Ра зом із тим, слід за зна чи ти, що в жод но му (при наймні, із
відо мих нам) ана логічно му посібни ку в по стра дя нсько му про сторі “кла сичні” со -
ціології ще не вик ла да ли ся так змістов но й фун да мен таль но.

Цінним у ре цен зо ва но му на вчаль но му посібни ку є й те, що в ньо му гар монійно
поєдну ють ся те о ре ти зу ван ня й ре зуль та ти емпірич них досліджень, чому спри я ло
за лу чен ня до ав то рсько го ко лек ти ву як вик ла дачів різних універ си тетів, так і на у -
ковців -соціологів Національ ної ака демії наук Украї ни. Адже ство рен ня спе ціалізо -
ва них соціологічних теорій і на прямів соціологічно го аналізу дик ту вал ося не об -
хідністю по до лан ня наслідків пев ної відірва ності “теорії” від “досліджень”. Те о ре -
ти ки нерідко відмов ля ли ся те о ре ти зу ва ти над спе цифічни ми фе но ме на ми соціаль -
но го світу й тяжіли до філо со фських дис кусій, дослідни ки ж бор са ли ся у морі
емпірич них да них і по бо ю ва ли ся не опе раціональ ності те о ре тич них кон цепцій.

Ре зю му ю чи, маю за зна чи ти, що вихід дру ком посібни ка “Спеціальні та га лу зеві
соціології” став помітним і зна чу щим яви щем як на уко во го, так і гро ма дсько го
змісту. Єдине, що хотілося б по ба жа ти ав то рсько му ко лек ти ву, в на ступ но му ви -
данні (а в не обхідності його немає сумнівів) мірою мож ли вості роз ши ри ти пред мет -
не поле посібни ка. На мою дум ку, він був би більш цілісним і гар монійним, якби
“охо пив” такі на пря ми (вель ми своєчасні сьо годні), як соціологія еліт, по стмо дер -
ністська соціологія, соціологія соціаль них змін.
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