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Су час на євро пе йська соціологічна дум ка:
орієнти ри та тен денції

&
М.Д. Кул таєва,О.І.Нав роць кий, І.І.Ше ре мет. 
Євро пе йська те о ре тич на соціологія ХХ–ХХІ століть :
Нав чаль ний посібник. — Х.: ХНУ імені В.Н.Ка разіна,
2008. — 328 с.

Бібліографія дослідників історії та ста ну су час ної соціологічної теорії зба га ти -
ла ся ще одним посібни ком, який, га даю, ста не настільною кни гою тих, хто вик ла дає
відповідні кур си, ціка вить ся новітніми про це са ми у цій ца рині.

Нав чаль ний посібник “Євро пе йська те о ре тич на соціологія XX–XXI століття”,
ство ре ний ав то рським ко лек ти вом харківських соціологів (М.Кул таєва, О.Нав -
роць кий, Ш.Ше ре мет), є відповіддю на по тре бу в удос ко на ленні ме то дич но го за без -
пе чен ня підго тов ки соціологічних кадрів в Україні. Вар то на га да ти, що пізна валь -
ний про цес у соціології впро довж усієї історії її існу ван ня здійсню вав ся дво я ким чи -
ном: вона вив ча ла соціаль ний світ і вод но час саму себе. Отже, історія соціології є ва -
го мим інстру мен том для пізнан ня суспільств в їхній ево люції та для са мо ро зуміння
соціології як дис ципліни, відтак, її вив чен ня має ве ли ке зна чен ня і для про фесійної,
і для за галь но куль тур ної підго тов ки соціологів.

Слід та кож за зна чи ти, що історія західноєвро пе йської соціології на відміну від
аме ри ка нської ще не дос тат ньо висвітле на як у на уковій, так і в на вчаль но-ме то -
дичній літе ра турі по при її зна чущість для фор му ван ня ком пе тен тнос тей соціоло га
як ек спер та у га лузі те о ре тич них соціологічних про ектів.

Не дос тат ня інфор мо ваність вітчиз ня них соціологів про те, що за раз відбу -
вається в Європі в ца рині соціології та інших гу манітар них наук, зу мов ле на тим, що
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пе ре кла ди різних євро пе йських мов, зок ре ма соціологічних праць з німець кої і
фран цузь кої, з’яв ля ють ся не час то порівня но з ан гло мов ною літе ра ту рою. Якщо ро -
бо ти кла сиків здебільшо го сьо годні не є дефіци том (іноді за вдя ки пе ре ви дан ням
праць, публіко ва них у до ре во люційній Росії), то су часні соціологічні теорії за ли ша -
ють ся мало зна йо ми ми чи та чеві. У но во му посібни ку роз гля да ють ся те о ре тичні по -
бу до ви, які впер ше пре зен то вані ши рокій ау ди торії соціологів.

До цінних до робків посібни ка тре ба віднес ти те, що ав то ри ши ро ко ци ту ють
пер шод же ре ла, здебільшо го у своєму пе ре кладі (М.Кул таєва відома в Україні ав -
тор ка пе ре кладів соціаль но-філо со фської і соціологічної літе ра ту ри). Та по над усе
цінність цієї ко лек тив ної праці по ля гає у по ста новці про блем та за вдань, у за галь но -
му за думі, який виз на чає вик ла дан ня як таке, що дає змо гу за ну ри тись у кон текст
ак ту аль них для на ших співвітчиз ників роз думів.

Історія те о ре тич ної соціології навіть як ди дак тич ний ма теріал криє у собі чис -
ленні інтер пре таційні мож ли вості та аль тер на тивні підхо ди. Зок ре ма, це мож на
 уявити як ґале рею по ртретів ви дат них соціологів — ав торів текстів, че рез інтер пре -
тацію яких ми за лу чаємося до співав то рства, вчи мо ся са мостійно бу ду ва ти соціо -
логічні теорії як інстру мент для влас них досліджень. Теорії мож на роз гля да ти та -
кож у шир ших соціокуль тур них та політич них кон тек стах, про яс ню ю чи соціокуль -
турні об ста ви ни, що зу мов лю ють по я ву й доміну ван ня пев них те о ре тич них по бу -
дов. Автори ши ро ко ви ко рис то ву ють плідний для фор му ван ня куль ту ри соціо -
логічно го мис лен ня підхід — роз гор тан ня історії ідей, про блем і ме тодів, на які вель -
ми ба га та євро пе йська тра диція. Це вмож лив лює роз гляд соціологічних теорій не
тільки з по зиції їхньої істо рич ної зна чу щості, а з огля ду на мож ли вості ком пле мен -
тар ності пев них те о ре тич них по бу дов. До посібни ка увійшли теорії, котрі відзна ча -
ють ся по си ле ною ак ту альністю, відкритістю й го товністю до діало гу з інши ми
соціологічни ми вчен ня ми, а та кож про й шли на леж ну ап ро бацію у досліджен нях
західних соціологів. Усі їх вив ча ють сту ден ти-соціоло ги в універ си те тах Західної
Євро пи.

Зас лу го вує на ува гу ти по логізаційна кар та теорій, яка може слу гу ва ти  дорого -
вказом, про по но ва ним ав то ра ми чи та чам для по до рожі лан дшаф та ми су час ної со -
ціо логічної дум ки. Вив чен ня євро пе йської те о ре тич ної соціології усклад нюється
тим, що че рез тісний зв’я зок із соціаль ною філо софією їй при та ман на кри тич на са -
мо реф лексія, особ ли во уви раз ню ва на останніми де ся тиліття ми. 

Автори пе ре кон ли во по ка зу ють, що спад щи на як за снов ників соціології, так і
кла сиків соціологічної дум ки не ста ла “му зей ною реліквією”, а пе ре дба чає нове про -
чи тан ня, роз кри ва ю чи свій ев рис тич ний по тенціал у но вих соціокуль тур них кон -
тек стах.

Особ ли во тре ба на го ло си ти, що ав то ри, роз кри ва ю чи особ ли вості євро пе йської
соціології, по ка за ли ха рак тер не для неї, з од но го боку, співісну ван ня різних со -
ціологічних теорій і підходів, за вдя ки на ступ ності те о ре тич ної соціології, а з іншо го
боку, національ но-куль тур ну виз на ченість, яка ви яв ляється і в тому, про що те о ре -
ти зу ють, і в тому, як те о ре ти зу ють. У кожній з євро пе йських країн, де успішно роз -
ви вається соціологія, існує свій стиль те о ре ти зу ван ня, певні відмінності до слід -
ниць ких пріори тетів у роз роб ленні ме то до логічних про грам.

Автори посібни ка на во дять біографії тих чи інших ав торів соціологічних тео -
рій, роз гля ду ва них у ньо му, та окрес лю ють істо ричні й куль турні умо ви їх ви ник -
нен ня та по ши рен ня, про яс ню ю чи тим са мим, чому ви ник ла та чи інша теорія, яке її
прак тич не зна чен ня для суспільства, де вона на ро ди ла ся, що справді мав на меті її
ав тор.

Зв’я зок соціологічної теорії з прак ти кою че рез такі кон тек сту альні знан ня на бу -
ває більшої про зо рості, роз гля ду їх у пев них соціокуль тур них, істо рич них і політич -
них кон тек стах роз со вує обрії соціологічної реф лексії, дає мож ливість на ко пи чу ва -
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ти досвід на уко во обґрун то ва них соціаль них пе ре тво рень. Цей досвід є дуже важ ли -
вим для Украї ни.

Копітке за вдан ня за своєння основ них по ло жень провідних євро пе йських тео -
рій ав то ри праг нуть по лег ши ти, свідомо вда ю чись до пев ної схе ма ти зації їх та ти по -
логізації. Автори звер та ють ува гу чи та ча на те, що в да но му посібни ку йдеть ся про
озна йом лен ня з теоріями, кож на з яких по тре бує под аль шо го опра цю ван ня. Така
схе ма ти зація сприяє усвідом лен ню функціональ них мож ли вос тей теорій, при щеп -
лює на вич ки те о ре ти зу ван ня − не обхідно го склад ни ка про фесійної ком пе тен тності
соціоло га. В умо вах вве ден ня Бо ло нської сис те ми цей посібник має спри я ти  роз -
витку са мостійності сту дентів у на бутті про фесіоналізму.

Порівня но з по пе реднім ви дан ням харків’ян — “Західноєвро пе йська те о ре тич -
на соціологія ХХ століття” — ця пра ця помітно онов ле на й “осу час не на”, до того ж
ав то ри відійшли від поділу соціологічної на уки на “західну” і “не західну” як ра дя н -
сько го атавізму. Хотілося б по ба жа ти їм зро би ти ще один крок — по ши ри ти свій
аналіз те о ре тич ної твор чості в соціології на реш ту євро пе йських реґіонів. Адже з’я -
ви лись цікаві те о ре ти ки не тільки у Франції та Німеч чині. Приміром, П.Штом пка
(Поль ща), І.Се лен’ї (Угор щи на), І.Кон (Росія), Н.Паніна (Украї на) та ба га то інших. 
Це теж євро пейські гілки світо вої на уки. Вар то пам ’я та ти і на га ду ва ти про це на шим
колеґам у Євро пейській співдруж ності.
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