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Хрес то матійні над бан ня світо вої соціологічної
дум ки

&
За рубіжна соціологія (XX — по ча ток XXI ст.) : Хрес -
то матія / За ред. В.Г.Го ро дя нен ка. — Дніпро пет ровськ:
Вид-во ДНУ, 2009. — 656 с.

Су час не суспільство ста вить пе ред дослідни ка ми нові пи тан ня, відповідь на які
не мож на дати, не вра хо ву ю чи різно манітних змін за галь ноп ла не тар но го ха рак те ру.
Вони по ля га ють у появі но вих вик ликів щодо постіндустріаль них країн та пе ре гляді 
век торів роз вит ку суспільств дру го го та треть о го світів. Дослідни ки май же в унісон
кон ста ту ють: су час на цивілізація по тре бує кар ди наль но іншої па ра диг ми життєза -
без пе чен ня та под аль шо го по сту пу. Ста тус лю ди ни, яка з по ши рен ням на уко міст -
ких тех но логій да ле ко не за вжди відчу ває підви щен ня якості сво го жит тя, не дає
підстав для по зи тив них очіку вань щодо май бут ньо го лю дства. Спосіб жит тя де я ких
соціаль них груп де далі більше дис онує з ви мо га ми суспільства, і як наслідок спос -
терігаємо стре си, страж дан ня, марґіналізацію, де соціалізацію, соціальні хво ро би,
па то генні фор ми девіан тної по ведінки, які іноді пе ре ви щу ють соціаль но при й нят -
ний рівень. По над те, ба га то з них ста ють ат ри бу тив ни ми ха рак те рис ти ка ми по всяк -
ден но го жит тя меш канців ба гать ох країн, не за леж но від їхніх по зицій у “та белі про
ранґи” за індек сом роз вит ку лю дсько го по тенціалу.

На дум ку А.Тойнбі, ак ту альність соціології по ля гає в адек ват но му реаґуванні
на вик ли ки часу. Отже, такі та ба га то інших дес трук тив них форм суспільно го жит тя
ма ють пе ре бу ва ти сьо годні у фо кусі дослідниць ко го інте ре су. Га даю, соціологія має
пе ре дба чу ва ти та опе ра тив но відоб ра жа ти по я ву й по ши рен ня но вих сфер підви ще -
ної “соціаль ної сейсмічності”, що є наслідком пев них різно видів соціаль ної взаємо -
дії та новітніх соціокуль тур них і тех но логічних чин ників. З-поміж них мож на ви ок -
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ре ми ти такі, як роз ви ток Інтер нет-тех но логій, утвер джен ня суспільства спо жи ван -
ня, при му со ва ґло балізація, до па то ген них форм якої на ле жить “клітин на ґло -
балізація” тощо.

Унаслідок цьо го за вдан ня фор му ван ня освіче ної са мо дос тат ньої осо бис тості,
здат ної адек ват но адап ту ва ти ся до при швид шен ня рит му соціаль но го жит тя, зу мов -
лю ють на галь ну по тре бу у зміщенні па ра диг ми су час но го освітньо го про сто ру в на -
прямі гу манізації та гу маніта ри зації. Той стан, у яко му нині опи нив ся се ред ньо пе -
ресічний гро ма дя нин, чи ма ло ек спертів виз на ча ють як пе рехідний, та кий, що на тлі
по ши ре но го соціаль но го дис ком фор ту не дає йому змо ги са мо ре алізу ва ти ся, відчу -
ти себе дієвим суб’єктом, гос по да рем сво го жит тя.

Як ба чи мо, навіть по вер хо вий по гляд на про це си онто соціоге не зи дає підста ви
ствер джу ва ти, що по я ва но вої хрес то матії із соціології, на сторінках якої досліджу -
ють ся ак ту альні про це си бут тя лю ди ни, є своєчас ним за ко номірним яви щем. Мета
на вчаль но го посібни ка, як на го ло шу ють упо ряд ни ки, — озна йом лен ня сту дентів із
над бан ням світо во го соціологічно го знан ня. Як за зна че но у пе ре дмові, го лов ний ак -
цент кни ги зроб ле но на тому, щоб озброї ти сту дентів знан ня ми те о ре тич них основ
соціологічно го мис лен ня че рез озна йом лен ня їх із кла сич ни ми досліджен ня ми
пред став ників за кор дон них соціологічних шкіл. З огля ду на це хрес то матія є вда ло
струк ту ро ва ною і містить дев ’ять розділів, у яких под а но найбільш ре зо нансні на -
укові праці XX — по чат ку XXI століть. Та ким чи ном ав то ри на вчаль но го посібни ка
висвітлю ють особ ли вості те о ре ти ко-ме то до логічно го по шу ку відо мих соціологів у
кон тексті струк тур но-функціональ но го аналізу, пси хо а налітич но го на пря му, со -
ціокуль тур них па ра дигм, фе но ме но логії, сим волічно го інте ракціонізму, не омар -
ксиз му, конфліктно го підхо ду, а та кож теорій постіндустріаль но го суспільства та
по стмо дернізму в су час но му соціаль но му знанні.

Укла дачі на ма га ли ся мак си маль но на бли зи ти про по но вані тек сти до спе ци -
фіки вик ла дан ня соціологічних дис циплін у ви щих на вчаль них за кла дах. З та ким
підхо дом цілком мож на по го ди ти ся, адже поза кон тек стом на уко вої спад щи ни, яка в 
су час но му соціологічно му дис курсі є не замінним підґрун тям для влас них по шуків
та арґумен тацій, не мож ли во сфор му ва ти ха рак терні особ ли вості соціологічно го
сти лю мис лен ня, та й за га лом зро зуміти соціологію як на уку.

Усе це дає підста ви ствер джу ва ти без пе реч ну влучність ви дан ня посібни ка
хрес то матії із за рубіжної соціології XX — по чат ку XXI століття, яка має до по мог ти
сту ден там, аспіран там, усім зацікав ле ним дослідни кам у про цесі опа ну ван ня кла -
сич но го “зо ло то го” фон ду соціологічної на уки та сфор му ва ти обґрун то ва не ба чен ня 
істо рич но го шля ху роз вит ку соціаль ної дум ки.
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