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НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Соціальні відно си ни у тур бу лен тний час
(но тат ки з Х Кон фе ренції Євро пе йської Соціологічної Асоціації)

По ча ток ве рес ня для соціологічної спільно ти озна ме ну вав ся мас штаб ним
за хо дом — відбу ла ся Х Кон фе ренція Євро пе йської Соціологічної Асоціації
(ESA), що про хо ди ла в Же неві (Швей царія, 7–10 ве рес ня 2011 року). У теплі
ве рес неві дні Же не ва пе ре тво ри ла ся з міста Кальвіна на місто соціології, де роз -
крив свої двері Універ си тет м. Же не ви, гос тин но при й ма ю чи 2 500 учас ників
соціологічно го фо ру му з усьо го світу. Тра диції соціологічної на уки Універ си те -
ту Же не ви (який був за сно ва ний ще в 1559-му Жа ном Кальвіном) фор му ва ли -
ся на прикінці XIX століття, а вже 1915 року соціологічне відділен ня ввійшло до
фа куль те ту еко номіки та соціаль них наук — од но го з пер ших в Європі з ви ра же -
ним міждис ципліна рним ха рак те ром — і до нині зберігає те о ре ти ко-ме то до -
логічне спря му ван ня, з яким по в’я за но чи ма ло відо мих імен, зок ре ма Си мон да
де Сис монді, Жана Піаже та ін. 

Євро пе йська Соціологічна Асоціація (European Sociological Association —
ESA) є ака демічним об’єднан ням соціологів, мета яко го — спри я ти со ціо -
логічним до сліджен ням, вик ла дан ню соціології та соціальній ко мунікації  сто -
совно євро пе йських пи тань, над а ю чи соціології чут но го го ло су в євро пе йських
спра вах. Гор та ю чи сторінки історії, при га дуємо, що Пер ша Євро пе йська  кон -
ференція із соціології “Соціологічні пер спек ти ви Євро пи, що змінюється” про -
й шла у 1992 році у Відні; тоді й відбу ло ся за сну ван ня про фесійно го співто ва -
рис тва соціологів Євро пи — ЄСА (www.europeansociology.org), ідея ство рен ня
якої впер ше про лу на ла ще 1987-го на конґресі Австрійської Соціологічної Асо -
ціації у Граці. Біля ви токів ЄСА сто я ли відомі на уковці на чолі з Мак сом  Гал -
лером (Австрія) та Девідом Лей ном (Ве ли ка Бри танія), які були об рані спі в -
головами оргкомітету Пер шої кон фе ренції соціологів Євро пи. Ця кон фе ренція
зібра ла 631 соціоло га з усіх кутків Євро пи — пред став ників національ них соціо -
ло гічних асоціацій з ме тою об’єднан ня та орга нізації ініціатив них на уко вих зу -
силь, що за вер ши ло ся об ран ням по вно важ но го Ви ко нав чо го комітету на чолі з
про фе со ром універ си те ту Лідса (Ве ли ка Бри танія) Сильвією Волбі для роз роб -
лен ня Ста ту ту ЄСА та про гра ми її діяль ності, над алі за твер дже них II кон фе -
ренцією ЄСА 1995 року в Бу да пешті, де було об ра но пер шо го Пре зи ден та
ЄСА — С.Волбі (1995–1997). Сьо годні ЄСА ак тив но співпра цює з Міжна род -
ною Соціологічною Асоціацією (International Sociological Association — ISA),
за сно ва ною 1949 року під егідою ЮНЕСКО, адже на кон фе ренціях ЄСА, які
про во дять ся раз на два роки, за вжди при сутні учас ни ки з різних країн світу. 

Х Кон фе ренція ЄСА фак тич но не мала ге ог рафічних об ме жень, адже
об’єдна ла вче них не тільки з Євро пи, а й із більшості світо вих центрів соціології
Азії, Північної Америки, Африки та Оке анії, Півден ної Америки. При цьо му
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найбільші делеґації пред став ля ли шко ли Ве ли кої Бри танії, Німеч чи ни, Швей -
царії, Італії, Пор ту галії, Російської Фе де рації, Франції, Іспанії, Фінляндії,
Польщі та ін. Мож на ствер джу ва ти, що ши ро ка ге ог рафія учас ників, знач ний
кількісний (2500 учас ників) та ви со кий якісний склад кон фе ренції соціологів, з
од но го боку, засвідчи ли здо бу тий упро довж май же двад ця ти років на уко вий
 авторитет фо ру му євро пе йської соціології, а з іншо го — спри я ли фор му ван -
ню унікаль ної ко мунікаційної плат фор ми та ство ри ли пе ре ду мо ви для пе ре -
осмис лен ня на яв ної спад щи ни й соціаль но го за пи ту до со ціо логічної спільно ти, 
а  також по шу ку спільних відповідей. Цьо му по спри я ли та кож різні фор ми
взаємо дії учас ників, що вклю ча ли як влас не на укові за хо ди, так і орга ніза -
ційно-бю рок ра тичні про це ду ри з пи тань под аль шо го функціону ван ня Єв ро пе -
йської Соціологічної Асоціації, PhD семінар та куль тур но-озна йомчі прак ти ки.
Та кож на го ло си мо, що Кон фе ренція була унікаль но пред став ниць кою з огля ду
на участь у ній провідних євро пе йських і аме ри ка нських соціо логів, та ких
як Майкл Бу ра вой (Універ си тет Берклі, Каліфорнія; ISA Пре зи дент
2010–2014), Мар тин Колі (Євро пе йський універ си тет, Фло ренція; ESA  Пре -
зидент 1997–1999), Джон Уррі (Універ си тет Лан кас те ру, Ве ли ка Бри танія),
Го ран Тер борн (Універ си тет Кем брид жа, Ве ли ка Бри танія), Сильвія Волбі
(Універ си тет Лан кас те ра, Ве ли ка Бри танія; ESA Пре зи дент 1995–1997), Мар ’я
Лав рис тин (Універ си тет Тар ту, Есто нія), Колін Кра уч (Універ си тет Ворвіка,
Ве ли ка Бри танія), Френк Доббін (Універ си тет Гар вар да, США), Ніл Фліґстін
(Універ си тет Берклі, США), Марґарет Арчер (Фе де раль на політех нічна шко ла
Ло зан ни, Швей царія; ISA Пре зи дент 1986–1990), Джуді Вай сман (Лон до нська
шко ла еко номіки, Універ си тет Лон до на), Бру но Ла тур (Sciences Po Paris) та ба -
га то інших.

Кон фе ренція при вер тає ува гу як своєю про бле ма ти кою, так і цільо вою
спря мо ваністю, яку мож на сха рак те ри зу ва ти як об’єднан ня зу силь соціологів з
ме тою пе ре осмис лен ня су час них вик ликів та пер спек тив роз вит ку суспільства.
Плідно про й шла дис кусія на тему “соціаль них відно син у тур бу лен тний час”.
Еко номічна та соціаль на кри за по чат ку ХХІ століття ста ла вик ли ком соціо -
логічно му знан ню та соціологічній уяві, адже, ви хо дя чи з логіки її ви ник нен ня,
соціологія за вжди на ма га ла ся бути за лу че ною до роз в’я зан ня клю чо вих про -
блем суспільства. Як спра вед ли во за зна ча ла Аналія Тор рес (A.Torres), Пре зи -
дент Євро пе йської Соціологічної Асоціації 2009–2011 років, за тур бу лен тних
часів (на зра зок тих, що ми за раз спос терігаємо, коли фіксу ють ся тен денції до
по глиб лен ня соціаль них нерівнос тей і не виз на че ності соціаль но го бут тя) під
за гро зою ви яв ляється соціаль на кон солідація, на прям ки досліджень ма ють бу -
ти пе ре осмис лені, а те о ре тич на база має відповідати вик ли кам но вих соціаль -
них реалій. За та ких часів теорії му сять адап ту ва тись до но вої соціаль ної ре аль -
ності, щоб соціологічне знан ня було за пи ту ва ним. Тому спільні зустрічі на -
уковців різних країн світу, зок ре ма у фор маті на уко вих кон фе ренцій, слу гу ють
вип ро бу ван ням соціологічних кон цеп ту аль них ре сурсів та інте лек ту аль ної по -
ту ги для ро зуміння та по яс нен ня но вих соціаль них трендів. 

Активність учас ників Кон фе ренції була зо се ред же на на вко ло на уко вих за -
ходів, які, своєю чер гою, пе ре дба ча ли участь у пле нар них сесіях (відкрит тя кон -
фе ренції, спеціальні пле нарні засідан ня та за ключ не пле нар не засідан ня з під -
бит тям під сумків Кон фе ренції); напівпле нар них сесіях, які три ва ли па ра лель -
но із засідан ня ми дослідниць ких ме реж. Відбу ла ся низ ка спеціаль них се -
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сій-семінарів, при свя че них те мам освіти, ґен де ру, капіталізму, міґрацій та ін.;
учас ни ки кон фе ренції зустрілися з ав то ра ми останніх на уко вих ви дань із
соціології; 35 постійних дослідниць ких ме реж (research networks) Асоціації
про ве ли свої засідан ня, реалізу ю чи та кож 29 те ма тич них на прямів (research
streams) з ак ту аль них пи тань су час ності, що за га лом ста но ви ло 611 профільних
дослідниць ких сесій. Зас то су ван ня різних форм взаємодії на уковців ство рю ва -
ло умо ви для різнобічної реф лексії вик ликів ХХІ століття, адже про бле ма ти ки
зустрічей, з од но го боку, були на скрізни ми, а з іншо го — на бу ва ли особ ли вих ак -
центів. Ясна річ, ва дою та кої прак ти ки є влас не “од но часність”, тоб то па ра лель -
ний ха рак тер за ходів, що вне мож лив лю ва ло при сутність учас ників на кож но му
з них.

Наскрізним пи тан ням були за яв лені те ма ти кою Кон фе ренції соціальні
відно си ни, що роз кри ва ло ся на сам пе ред у дис кусіях про нерівності, різні фор -
ми та зміст конфліктів, про бле ми освіти, ціннос тей, соціаль них рухів, міґрації,
медійних, ет нічних, релігійних, політич них та інших соціаль них взаємодій і
відно син. У фо кусі особ ли вої ува ги пе ре бу ва ли вив чен ня на вко лиш ньо го се ре -
до ви ща в кон тексті змін клімату та соціологічно го аналізу його наслідків, пи -
тан ня фемінізму та вик ликів як до соціаль ної теорії, так і кон крет них явищ по -
всяк ден ності, а та кож та ко го яви ща, як Євро пе йський Союз. 

Відкрит тя кон фе ренції відбу ло ся в істо ри ко-куль турній пам ’ятці Же не -
ви — Залі Вікторії, де учас ників привітали Дер жав ний рад ник кан то ну Же не ви
Ш.Бір, мер Же не ви П.Моде, рек тор Універ си те ту Же не ви Ж.-Д.Ва салі, пре зи -
дент Швей ца рської СА Е.Відмер, ди рек тор відділен ня соціології універ си те ту
Же не ви М.Бур’є. З пре зи д ентським по слан ням звер ну ла ся до при сутніх Пре зи -
дент ЄСА Аналія Тор рес. На далі ува га ау ди торії була при ку та до до повіда -
чів пер шо го пле нар но го засідан ня — фахівця з соціології віку й по колінь, жит -
тєвого кур су, рин ку праці та соціаль ної політики Мартіна Колі (M.Kohli), який
у своєму вис тупі “Ге не ра ційний кон тракт: соціаль на мо дель під на пру гою” зо се -
ре див ся на про блемі спра вед ли вості роз поділу коштів та транс фертів у меж ах
ге не раційно го кон трак ту, за про вад же но го дер жа ва ми соціаль ної опіки (welfare
states) для за без пе чен ня й за хис ту гро ма дян в “за лежні” періоди життєвого кур -
су (діти/мо лодь та осо би по хи ло го віку) за ра ху нок пра цю ю чо го ак тив но го на -
се лен ня. З де мог рафічних та еко но мічних при чин і че рез зміну тру до вих і сімей -
них мо де лей цей кон тракт пе ре бу ває сьо годні під знач ною на пру гою, що й
відби вається на життєвих шан сах віко вих груп і по колінь, коли вони внаслідок
ево люції дер жав соціаль ної опіки не ми ну че сти ка ють ся з інсти туціональ ною
“ре фор мою”, ско ро чен ням коштів і, відповідно, пе ре гля дом пла тос про мож ності 
на за са дах ге не раційно го кон трак ту. Своєю чер гою, про фе сор Універ си те ту
Лан кас те ра Джон Уррі (G.Urry), відо мий свої ми ориґіна льни ми пра ця ми із
соціаль ної мобільності, в до повіді “Піки соціаль ної тур бу лен тності” при вер нув
ува гу ау ди торії до цен траль но го пи тан ня — енергії та енер ге тич но го за без пе чен -
ня суспільств, зок ре ма на фтою, кот ра знач ною мірою і вмож ли ви ла мобільну
мо дерність. Ви ко рис то ву ю чи термін “пік” для озна чен ня рівня охоп лен ня різ -
них про цесів, він над ав кри тич ності своїм арґумен там сто сов но так зва ної
соціаль ної Євро пи як про дук ту особ ли во го повоєнно го періоду енер ге тич ної
не помірності за дов го до мо мен ту ро зуміння того, як вуг ле кислі ви ки ди зміню -
ють ґло баль ний клімат. Про те, ру ха ю чись в ке рун ку ма ло вуг ле це во го май бут -
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ньо го, соціаль на Євро па все ж таки може мати кра щу долю, хоча це може ста ти ся 
запізно, якщо євро пе йська мо дель буде над то “по шкод же на” кри зою Євро зо ни.

Жва вий інте рес в учас ників Кон фе ренції вик ли ка ла про бле ма ти ка су час -
но го ста ну та пер спек тив роз вит ку капіталізму, що є цілком логічним у кон -
тексті су час них періодич них сис тем них криз у ба гать ох сфе рах соціаль них
взаємодій. У цьо му кон тексті об го во рю ва ли ся чис ленні про бле ми Євро пе й -
сько го Со ю зу (зок ре ма, на сил ля, фемінізму, змін у на вко лиш ньо му се ре до -
вищі). Ши ро кою плат фор мою ста ли серія спеціаль них сесій та до повіді на за -
ключ но му пле нар но му засіданні, а та кож спеціаль на сесія од но го з те ма тич них
на прямів Кон фе ренції під на звою “Актуаль ність теорії К.Мар кса сьо годні: чи
існує вона?”. 

Інте лек ту аль но на си че ною, без пе реч но, ви да ла ся спеціаль на пле нар на се -
сія “Вив ча ю чи су час ний капіталізм”, яка три ва ла впро довж цілого дня і на якій
вис ту пи ли світові провідні на уковці з еко номічної соціології. Бри та нський
соціолог Колін Кра уч (К.Crouch) у вис тупі “Змінні капіталізму” за ува жив, що
соціоло ги з ме тою вив чен ня різно манітних типів су час но го капіталізму ма ють
роз ши ри ти інсти туціо нальні межі того, що по тре бує ува ги. Це за зви чай усклад -
нює досліджен ня, коли зі збільшен ням змінних зрос тає ком плексність до слід -
ниць ко го за вдан ня, а звідси і складність здійснен ня кількісно го аналізу; однак
ціною не ви ко нан ня цієї умо ви є спот во рен ня от ри му ва но го знан ня. Нап рик лад, 
вив чен ня рин ку праці вва жа ти меть ся не а дек ват ним без ура ху ван ня впли ву
інсти туції сім’ї у виг ляді двох мо де лей (чо ловік-го ду валь ник та два пра цю ючі
пар тне ри), за існу ван ня яких різнять ся умо ви тру до во го кон трак ту, ха рак тер
соціаль ної політики, спе цифіка рівнів спо жи ван ня тощо. Ди рек тор Інсти ту ту
Мак са План ка (Німеч чи на) Вольфґанґ Стрік (W.Stre ek) у вис тупі “При бор кан -
ня звіра: Інсти туціональ ний злам та інсти туціональ на ре ко нструкція за но -
вітньо го капіталізму” на го ло сив важ ливість при й нят тя виз на чен ня еко но міч -
них відно син як соціаль них, а отже, вив чен ня соціаль них і куль тур них відно син
слід здійсню ва ти лише в їх тісно му зв’яз ку з капіталістич ною еко номікою, не
зво дя чи капіталізм до суто політич ної сис те ми, а зва жа ю чи на те, що він є спо со -
бом жит тя. Про фе сор Гар вар ду Френк Доббін (F.Dobbin) за ува жив, що еко -
номічним соціоло гам слід по вер ну ти ся до Рай та Мілза, роз ши ри ти опти ку
організаційних теорій за ра ху нок вив чен ня кор по ра тив ної прак ти ки як при чи -
ни кри зо фор му валь но го соціаль но го фе но ме на, а не лише як наслідку, що по -
тре бує по яс нен ня. Про фе сор Берклі Ніл Фліґстин (N.Fligstein) вка зав на основ -
ну відмінність су час ної фіна нсо вої кри зи від повоєнних, адже, роз по ча та у
США, вона найбільшою мірою збу ри ла Євро пу. Дослідни ки, як ви я ви ло ся, не
змог ли ви пе ре ди ти цю кри зо ву “ін фек цію”, але вив ча ю чи кількісні дані 77 країн
світу, дійшли вис нов ку, що го лов ною при чи ною кри зи була іпо те ка без зва жан -
ня на без печність банків ба гать ох країн, де й ви бух ну ла банківська кри за, не -
відво рот но вик ли кав ши гли бо ку ре цесію. У фіна льній дис кусії озна чи ли ся за -
галь на дум ка про не обхідність ре тельнішої ува ги до мож ли вос тей соціології
еко номіки, де еко номічні спра ви роз гля да ють ся у при нципі як соціальні дії, а та -
кож до порівняль ної політич ної еко номії.

По ка зо вою є дис кусія та на уко вий “післяс мак” на напівпле нар но му за -
сіданні “Соціологія для тур бу лен тних часів: по гля ди з усьо го світу”. Вис туп
про фе со ра з Кем брид жу Ґора на Тер бор на (G.Therborn) “Обу рен ня та соціаль на
сила”, за про по ну вав ши ґрун тов ний істо ри ко-куль тур ний ек скурс до про бле ми
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так зва но го руху “соціаль но го не вдо во лен ня”, був при свя че ний двом вик ли кам
для соціологів, ви су ну тим по точ ни ми тур бу лен тни ми ча са ми, — зро зуміти та
по яс ни ти їх при чи ни в термінах політич ної еко номії новітньо го світо во го ка -
піталізму, охо пи ти та по яс ни ти їхні соціальні наслідки, а та кож тур бу лен тну
дієвість/недієвість. Відзна че но дві про ти лежні риси не дав ньо го євро пе йсько го
роз вит ку: з од но го боку, по вно мас штаб на бор го ва кри за про де мо нстру ва ла, де
пе ре бу ває основ ний “де мок ра тич ний дефіцит” Євро пи, а з іншо го — існує но вий 
рух об урен ня з фран цузь ки ми інте лек ту аль ни ми за снов ка ми, що найбільшою
мірою ви я вив ся у Греції та Іспанії. Порівню ю чи його з про тес тною хви лею
“1968-го”, слід виз на ти, що Се ред зем но мор ’я по ста ло рад ше роз’єдна ним, ніж
об’єдна ним. За галь ний сплеск не давніх євро пе йських рухів по ру шує важ ли ве
пи тан ня про соціальні сили бо роть би у XXI столітті по всьо му світу, збу ре -
ні трьо ма взаємоз в’я за ни ми фор ма ми по точ ної тур бу лен тності: фіна нсо вою
(струк тур на зміна роз ви не но го капіталізму від індустріаль но го до фіна нсо во -
го), соціаль ною (соціаль на кри за є струк тур ною кри зою неолібе ралізму і свід -
чить про по вер нен ня класів, ак ту алізацію робітни чо го кла су, ви ник нен ня но вих 
мо де лей кла со во го конфлікту, но вої ар ти ку ляції об урен ня) та політич ною (де -
леґіти мація ре жимів та урядів). По дальші до повіді цієї сесії, на прик лад, на -
уковців Сарі Ха нафі (S.Hanafi) “Арабський світ у тур бу лен тний час: хто ак то -
ри?” та Чін Кван Лі (Ching Kwan Lee) “Гро ма дя нство, ге ге монія, ав то ри та ризм”,
зо се ре ди ли ся на особ ли вос тях соціаль но-політич них про цесів ара бсько го та
ки та йсько го світу. Якщо у вис тупі ара бсько го соціоло га йшло ся про по я ву но -
вих соціаль них рухів, які поєдну ють кла сичні фор ми на базі соціаль но го кла су з
но вою фор мою, де пе ре ва жає бо роть ба за гро ма дянські пра ва, коли на до да ток
до іден тич ності робітни чо го кла су індивіди ко нстру ю ють ще іншу іден тичність
— у про сторі між соціаль ною інтеґрацією й дез інтеґрацією (на при кладі Тунісу
та Єгип ту). На томість у вис тупі соціоло га-ки таї ста йшло ся про вив чен ня мікро -
соціаль них про цесів у су час но му Ки таї за умов по си лен ня про явів соціаль них
про тестів, відповідно го дер жав но го реґулю ван ня соціаль но-політич ної си ту -
ації че рез фор му ван ня гро ма дських ка налів аб сорбції робітни чих та фер ме -
рських про тес тних на строїв.

Актуальність за про по но ва них пи тань була підтвер дже на плідною дис ку -
сією учас ників, яка особ ли во ак тивізу ва ла ся за участі Пре зи ден та Міжна род ної 
соціо логічної Асоціації М.Бу ра во го (M.Burawoy). Ґ.Тер нборн, пред став ля ю чи
за га лу М.Бу ра во го, сха рак те ри зу вав його як “кра що го ора то ра Міжна род ної
соціологічної асоціації”. Тож у влас ти во му ха риз ма тич но му стилі М.Бу ра вой
виз на чив основні про бле ми су час но го світу, що вик ли ка ють тур бу лентність, а
саме: ексклюзія та експлу а тація, студіюван ня яких дає змо гу ви я ви ти, що на й -
важ ливішою стає саме про бле ма ексклюзії, кот ра надає підста ви для арґумен то -
ва но го аналізу тур бу лен тно го сьо го ден ня. У кон тексті політич них ре жимів та
соціаль них відно син уче ний обґрун ту вав тезу, відповідно до якої “експлу а тація
при зво дить до ге ге монії, а екс клюзія спри чи нює тур бу лентність”, чим підбив
підсум ки дис кусії.

Серй оз ну ува гу учас ників кон фе ренції при вер нув вис туп М.Арчер (М.Ar -
cher) “Реф лек тивність у відно си нах: фор мація, прак ти ки та ефек ти” на спе -
ціальній сесії “Соціологія відно син та про бле ма пред ме та”. Підкрес лю ю чи, що
реф лек тивність роз гля дається не як пси хо логічний термін, а як соціологічний, і
под ав ши уза галь нені ре зуль та ти де ся тилітніх емпірич них досліджень з реф лек -
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тив ності, до повідач ка дійшла вис нов ку про існу ван ня чо тирь ох спо собів прак -
ти ку ван ня реф лек сив ності й відповідно чо тирь ох підмно жин осіб, що  прак -
тикують реф лексію, про порція яких се ред на се лен ня істо рич но змінюється:
суб’єкти ко муніка тив ної реф лексїї, ав то ном ної ме та реф лексії та фракційної
(експре сив ної) реф лексії. Якісні відмінності відно син у меж ах рідної сім’ї на -
лаш то ву ють суб’єкта на ви ко рис тан ня пев но го реф лек сив но го спо со бу як до -
міна нтно го, і под альші відно си ни між чле на ми сім’ї та дру зя ми фор му ють ся
відповідно до цьо го доміна нтно го спо со бу реф лек тив ності, на бу то го і роз ви не -
но го в юності.

Окре мо вар то звер ну ти ува гу на ак тив ну діяльність на Конґресі російських
соціологів. Де ле гація Російської Фе де рації — одна з на й чи сельніших — була
пред став ле на низ кою відо мих дослідників (В.Коз лов, В.Ман су ров, О.Да ни ло ва,
М.Гор шков, С.Кірдіна, Н.Пок ро вський, О.Яниць кий, В.Пат ру шев та ін.), при цьо -
му відчу вав ся жва вий інте рес як до аналізу си ту ації у їхній країні, так і до те о ре -
тич них та прак тич них здо бутків російських вче них. Прой шла навіть спеціаль на 
сесія од но го з те ма тич них на прямків Кон фе ренції “Російська соціологія у часі,
соціаль но му про сторі та пе ре ході”. 

Примітно, що мо лоді українські соціоло ги ста ли до лу ча ти ся до міжна род -
ної на уко вої діяль ності в рам ках ЄСА й цьо го року ак тив но бра ли участь в ро -
боті різних секцій та й са мої кон фе ренції ЄСА по ряд із стар ши ми колеґами, на -
прик лад: Ольга Іва щен ко (ІС НАНУ, м. Київ) “Еко номічна нерівність в су часній
Україні: соціо логіч ні досліди” (секція Еко номічна соціологія); Олек сандр Хиж -
няк (ХНУ імені В.Н.Ка разіна, м. Харків) “То ле рантність у соціаль них відно си -
нах за не стабільних часів” (секція Соціаль на теорія) та “По шу ки євро пе йської
іден тич ності для мо ло дої ге не рації Украї ни че рез мо лодіжний рух як ко лек тив -
ну дію”; Олексій Шес та ко вський (ІЕіП НАНУ, м. Київ) “Укр аїнська тру до ва
міґрація, її соціаль на база та вплив на нерівність: трен ди й мож ли ве май бутнє”
(секція Індустріальні відно си ни, рин кові інсти туції та за й нятість) та “Став лен -
ня до імміґрантів в Україні: спе цифіка краї ни в євро пе йсько му кон тексті” (сек -
ція Соціологія міграції); Окса на Лич ко вська (ОНУ, м. Оде са) “Нові медіа та ко -
муніка тивні прак ти ки як вик ли ки в су часній Україні: соціальні при чи ни та
соціальні ефек ти” (секція Ко мунікаційні роз ри ви — Євро пейські пер спек ти ви гло -
баль них вик ликів).

Се ред зустрічей учас ників у рам ках дослідниць ких ме реж спинімося на
трьох секціях. Проб ле ма ти ка секції “Соціальні рухи” вже три ва лий час не втра -
чає своєї ак ту аль ності в роз ду мах соціаль них мис ли телів, що підтвер ди ло ся на
Кон фе ренції як за кількістю до повідачів та слу хачів, так і якісно — за ши ро ким
спек тром за яв ле них те ма тик. Упро довж трьох днів ро бо ти в рам ках засідань
про во ди ли ся дис кусії з при во ду політич ної скла до вої соціаль них рухів ( полi -
тизація, політика не зго ди та про тес ту, гро ма дя нство тощо), медіа, публічної
 сфери, солідар ності, кри зи соціаль ної спра вед ли вості, куль ту ри. Те ма ти ка до -
повідей учас ників за да ла логіку спільних засідань із дослідниць ки ми ме ре жа ми
“Нав ко лишнє се ре до ви ще та суспільство”, “Політич на соціологія”, “Соціологія
емоцій”. 

На секції “Етнічні відно си ни, рас изм і ан ти семітизм” ува гу було сфо ку со ва -
но на пи тан нях про рас изм та ан ти семітизм, їх ви ник нен ня, зв’я зок з освітою,
медіа, влад ни ми відно си на ми і кон крет ни ми об ста ви на ми. За у ва жи мо, що під
рас из мом у західній тра диції за зви чай ро зуміють міжетнічні упе ред жен ня в
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цілому. Відповідно, досліджу ють ся упе ред жен ня щодо імміґрантів з ко лишніх
ко лоній, з інших кон ти нентів або, приміром, із Ту реч чи ни, але дуже рідко — до
при їжджих з інших євро пе йських країн. Та кож знач ну ува гу приділили об го во -
рен ню дослідниць кої ме то до логії, якій було при свя че но кілька засідань.

Ши ро кий спектр на уко вих упо до бань про де мо нстру ва ли учас ни ки сесії до -
слідниць кої ме режі “Соціаль ної теорії”. Зда ва ло ся, що тільки межі відве де них
для про ве ден ня дис кусії ау ди торій об ме жу ють кількість не стільки са мих учас -
ників, скільки слу хачів-дис ку тантів з інших сесій, які за пов ню ва ли увесь віль -
ний про стір приміщень (до речі, до не доліків організації Кон фе ренції мож на
сміливо віднес ти фак тич не іґно ру ван ня при нци пу співвідне сен ня кількості
учас ників та розмірів над а них ау ди торій). Діапа зон про блем ко ли вав ся на вко ло 
пи тань пе ре осмис лен ня соціаль них відно син у ХХІ столітті; те о ре тич ної реф -
лексії тур бу лен тності часу та його за питів до соціаль но го те о ре ти зу ван ня; са мо -
реф лексії су час ної соціаль ної теорії та кон цеп ту аль них зру шень, зок ре ма крізь
при зму куль ту ри, прак ти ки, про цесів та з ура ху ван ня спад щи ни П.Бурдьє,
Н.Лу ма на, Ю.Га бер ма са, кри тич ної со ціології тощо. З-поміж реш ти слід зга да -
ти Деніса Сміта (D.Smith), який у вис тупі “Те о ре ти зу ван ня про еру зміщень”
за зна чив, що вик ли ки ґло баль них зру шень та падінь ста ють спільним досвідом
лю дства. Креґ Алан Річард Бра ун (Craig Alan Richard Browne) у повідом ленні
“Притчі надії у новій капіталістичній те о логії” на во дить арґумен ти на обґрун ту -
ван ня подібності у функціону ванні те о логічної й соціаль ної надії, яка існує для
того, щоб по лег ши ти існу ван ня осо бис тос тей за но вої мо раль ної чуттєвості, по -
в’я за ної з па ра док саль ним при ни жен ням тру до вих і ко лек тив них форм соціаль -
ної солідар ності. Вче ний ствер джує, що порівняль ний та але го рич ний фор ма ти
при тчі над а ють ви ра жен ня іде о логічній інверсії, яка че рез фор му ван ня по чут -
тя надії при хо вує здійснен ня сим волічно го на с ильства. Фіна льним та вкрай
 запитуваним повідом лен ням сесії став вис туп го ло ви дослідниць кої ме режі
“Соціаль на теорія” Фран ка Вел за (F.Welz) під на звою “Соціологія та ство рен ня
її кла си ки”. Вче ний задається пи тан ням: як на уко ве співто ва рис тво ви роб ляє
свій ка нон? Про по нується три шля хи роз вит ку і склад ників “кла сич ної” спад -
щи ни соціо логії: з од но го боку, є “інже не ри іден тич ності”, які слу жать дис -
ципліні, стабілізу ю чи її іден тичність че рез поєднан ня нас з на ши ми  поперед -
никами (стабілізація); з іншо го — є “ко лек то ри ідей”, які “роз ко пу ють” кон -
цепції та ав торів і че рез це на ма га ють ся кри тич но про а налізу ва ти пер шо ос но -
ву соціологічної па ра диг ми. Ко жен період роз вит ку соціології ви су вав певні
 завдання, і кла си ка ми ста ва ли ті, хто про по ну вав на й прий нятніші роз в’яз ки. У
1950-ті, коли була потрібна стабілізація дис ципліни, доміну вав Т.Пар сонс та
інші струк турні функціоналісти, у 1960–1980-ті, коли була потрібна ши ро -
та ідей і підходів, став ся підйом кри тич ної соціології. Кла си ка ми су час но го
періоду, що три ває від 1990-х, ста нуть ті, хто на леж ним чи ном про ве де се лекцію
і сис те ма ти зує соціологічну муль ти па ра диг мальність. Тож реф лек сив на со -
ціологія у XXI столітті ви ма га ти ме більш се лек тив но го підхо ду до кла сич ної
спад щи ни. У теорії істо рич на епісте мо логія дис ципліна рних па ра дигм буде за -
пи ту ва ною, якщо соціологія та її основні па ра диг ми по вер нуть собі втра че ну
при ваб ливість для по яс нен ня жит тя і по всяк ден них тур бот у часи тур бу лен -
тності.

На за вер шальній пле нарній сесії лу на ла провідна тема фо ру му євро пе -
йських соціологів — “Май бутнє капіталізму”. Сильвія Вольбі (S.Walby) вис ту -
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пи ла з озна чен ням мож ли вих май бутніх варіацій капіталізму, на го ло сив ши, що
май бутнє ка піталізму, Євро со ю зу вза галі, пи тан ня без пе ки, фемінізму та змін
клімату тісно по в’я зані між со бою. Нез ва жа ю чи на слаб кості де мок ра тич но го
управління, ЄС ли шається найбільш важ ли вою си лою реґуляції капіталу, отже,
соціоло гам вар то було б змісти ти ак цент з рин ку на капітал. Три кри зи, що охо -
пи ли світ, — фіна нсо ва, еко логічна та кри за без пе ки — зму шу ють пе ре гля да ти
мож ливі варіанти май бут ньо го, де капіталізм не вар то роз гля да ти як ґло баль -
ний у термінах І.Ва лер стай на; слід зва жа ти на існу ван ня різних капіталізмів, а
саме: неолібе раль но го, соціал-де мок ра тич но го, про текціоністсько го, ксе но фо -
бсько го та ав то ри тар но го. Звідси маємо чо ти ри мож ливі варіанти май бут ньо го
для капіталізму: по си лен ня або неолібе ралізму, або соціаль ної де мок ратії, або
ав то ри тар но го про текціонізму, або ж кінець лю дської цивілізації — по збав ле на
жит тя пла не та. Усі чо ти ри варіанти май бут ньо го мож ливі, тож соціоло ги ма ють 
усвідо ми ти їх і підда ти різнобічно му об го во рен ню. З іншо го боку, Джон Со ло -
мос (J.Solomos) у до повіді “Роз ду ми про расу та рас изм у ґло баль но му кон -
тексті” на по ля гав, що су час ну си ту ацію не слід опи су ва ти як світову “кри зу”,
йдеть ся рад ше про конфлікти, скла до вою яких є то таль не на сил ля. Ро зу мін -
ня су час ної си ту ації мож ли ве в кон тексті аналізу впли ву муль ти куль тур них
суспільств на лю дську та національні іден тич ності. Уче ний не вба чає дос татніх
підстав, щоб по сту лю ва ти ідею кінця капіталізму, хоча суспільство по тре бує
змін. Саме соціоло ги й по винні зо се ре ди ти ся на но вих конфліктах. І хоча не -
мож ли во пе ре дба чи ти, що може ста ти ся в тур бу лен тний час, одна че мож на виз -
на чи ти та про а налізу ва ти по тенційні й ре альні дії основ них ак торів та сил май -
бутніх змін.

Не мож на не відзна чи ти ак тивність відвіду ван ня тра диційних для кон фе -
ренції зустрічей з ав то ра ми найбільш ва го мих і зна чу щих су час них ви дань із
соціології, на зви й теми яких, влас не, мо жуть пев ною мірою окрес ли ти основні
спря му ван ня нинішньої про бле ма ти ки соціологічної дум ки у світі: “Соціаль на
ураз ливість Євро пи: Нова конфіґурація соціаль них ри зиків” (“Social vulnerability
in Europe: The New Configuration of Social Risks” / Ed. by C.Ranci — Palgrave
MacMillan: London, 2010); Б.Бай зе вей “Зри ва ю чи мас ку з віку: зна чущість віку
для соціаль них досліджень” (B.Bytheway “Unmasking age: The significance of Age
for Social Research”. — Policy Press, 2011); А.Фа вел, В.Жіра дон “Соціологія Євро -
пе йсько го Со ю зу” (A.Favell, V.Girau don “Sociology of the European Union”. —
Palgrave MacMillan, 2011); П.Ба ерт, Ф.Ка рей ра да Сільва “Соціаль на теорія в
XX столітті та поза ним” (P.Baert, F.Car reira da Silva “Social Theory in the
Twentieth Century and Beyond. — Polity, 2010) та ін.

Ши ро ка ко мунікаційна плат фор ма на уко вої реф лексії до пов ню ва ла ся не -
об хідни ми еле мен та ми організаційно-бю рок ра тич но го спря му ван ня з пи тань
функ ціону ван ня Євро пе йської Соціологічної Асоціації. Так, про гра ма Кон фе -
ренції пе ре дба ча ла об ов’яз ко вий звіт та об ран ня Ви ко нав чо го комітету та Пре -
зи ден та на 2011–2013 роки, що до по мог ло підсу му ва ти до сяг нен ня й окрес ли ти
нові цілі в діяль ності Асоціації. Ціка вим видається досвід про це ду ри ви су нен ня
кан ди датів та їх об ран ня, адже як до Ви ко нав чо го комітету, так і на по са ду Пре -
зи ден та об ов’яз ко во номіну ють кан ди датів, се ред яких 50% ста нов лять пред -
став ни ки жіно чої статі і 50% — чо ловічої, що, на дум ку організа торів, дає змо -
гу за без пе чи ти дот ри ман ня при нци пу ґен дер ної рівності та за побігти дис кри -
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мінації за ґен дер ною озна кою. Пре зи ден том ЄСА об ра но Пек ка Суль ку нен
(Pekka Sulkunen, Фінляндія). 

Важ ли вою скла до вою успішно го про ве ден ня Кон фе ренції ста ла інфор ма -
цій на політика. Актуальна інфор мація про пе ребіг підго тов ки була дос туп -
на че рез спе ціаль ний веб-сайт. Організаційне за без пе чен ня було пе ре да но
окремій ор ганізації, що за й ма ла ся за до ру чен ням Оргкомітету більшістю пи -
тань за про шен ня, розміщен ня та ма теріаль но-технічно го й логістич но го суп -
ро вод жен ня за хо ду, зок ре ма на те ри торії Універ си те ту Же не ви. Активність
голів та ко ор ди на торів дослідниць ких ме реж до пов ню ва ла поінфор мо ваність
учас ників про кон кретні за хо ди та зміни в рам ках об ра них на уко вих про блем
та на прямків. Учас ни ки от ри ма ли про гра му, що вклю ча ла не тільки роз клад
ро бо ти, а й ко рис ну інфор мацію про місто і краї ну, схе ми про їзду, тези до -
повідачів на пле нар них та напівпле нар них засідан нях, інфор мацію про кан ди -
датів на по са ду Пре зи ден та Асоціації та кан ди датів у чле ни  Ви конавчого
комітету Асоціації та ін. Знач но по лег шу ва ли ро бо ту і за без пе че ний Універ си -
те том Же не ви без пе реш код ний дос туп до ме режі Інтер нет, і влас не пе ріодич -
не ви дан ня Асоціації, що ви хо ди ло кож но го ран ку та роз пов сюд жу ва ло ся
 серед учас ників. Періодич не ви дан ня ЄСА, при свя че не опе ра тив но му ви -
світлен ню пе ребігу Кон фе ренції, про де мо нстру ва ло доцільність цієї ідеї, адже
вмож ли ви ло озна йом лен ня учас ників з вис ту па ми та засідан ня ми, пер ши ми
вра жен ня ми та ре цензіями учас ників, з куль тур но-істо рич ною спад щи ною да -
ної міс це вості тощо.

Цей захід вик ли кав інте рес і в пред став ників серії міжна род них на уко вих
ви дань, які зор ганізу ва ли вис тав ку-яр ма рок своїх публікацій. Мож на ствер -
джу ва ти, що зацікав леність була обопільною, адже ви дав ниц тва про по ну ва ли
більшість ви дань за спеціаль ни ми цінами. До того ж інте рес піджив лю вав ся
серією зустрічей- пре зен тацій з ав то ра ми но вих ви дань. Таку прак ти ку мож на
віднес ти до по зи тив но го досвіду і взя ти до ува ги при організації на уко вих кон -
фе ренцій. 

Пев не роз ча ру ван ня вик ли ка ло фак тич не іґно ру ван ня за хо ду не за леж ни -
ми за со ба ми ма со вої інфор мації, участь яких закінчи ла ся висвітлю ван ням
відкрит тя Кон фе ренції за участі пред став ників влад них струк тур Же не всько го
кан то ну. Це свідчить про не обхідність под аль шо го осмис лен ня та дис кусій про
місце і роль соціології в суспільстві, зок ре ма в кон тексті кон цепції публічної
соціології М.Бу ра во го. 

Кон фе ренція ви я ви ла ся не одноз нач ною і з фіна нсо во го боку. Участь у Кон -
фе ренції пе ре дба ча ла ди фе ренційо ва ний організаційний вне сок за леж но від на -
уко во го ста ту су та чле нства у Євро пейській Соціологічній Асоціації і не пе ре -
дба ча ла ґран то вої підтрим ки від Оргкомітету на про їзд чи про жи ван ня учас -
ників, що мало свій вплив на за галь ний пе релік соціологів, які зго ло си ли ся на
участь у на уко во му за ході. Цей мо мент мож на віднес ти до не доліків організації,
адже реалізація про го ло ше но го Пре зи ден том Асоціації 2009–2011 років
Аналією Тор рес при нци пу спіль ної зустрічі “соціологів з усьо го світу” в умо вах
різно го впли ву на краї ни еко номічної кри зи знач но усклад ни ла ся. Утім, всім
учас ни кам про по ну ва ли ко рис ту ва ти ся швей ца рськи ми авіалініями з до дат ко -
вою зниж кою за пе реліт до Же не ви, де про хо ди ла Кон фе ренція. Іншу мож -
ливість над а ва ла во лон те рська технічна ро бо та у складі Оргкомітету під час
про ве ден ня Кон фе ренції, що за без пе чу ва ло пев ну ґран то ву до по мо гу для по -
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крит тя вит рат на про жи ван ня та про їзду, але вод но час об ме жу ва ло участь в усіх
за хо дах. Утім, та кою мож ливістю змог ли ско рис та ти ся лише дех то з учас ників
(кілька де сятків осіб з усієї Євро пи) і здебільшо го мо лодь, що пе ре бу ває на
стадії на пи сан ня PhD-про ектів.

За га лом Кон фе ренція ви ко на ла по кла дені на неї за вдан ня. Маніфес то ва не
Орг коміте том гас ло Кон фе ренції “Соціологія зустрічається у Же неві” на бу ло
прак тич но го втілен ня. 

ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК,
кан ди дат соціологічних наук,

 стар ший вик ла дач ка фед ри при клад ної соціології соціологічно го фа куль те ту
Харківсько го національ но го універ си те ту імені В.Н.Ка разіна

ОЛЕКСІЙ ШЕСТАКОВСЬКИЙ,
мо лод ший на уко вий співробітник

 відділу моніто ринґових досліджень соціаль но-еко номічних транс фор мацій
Інсти ту ту еко номіки та про гно зу ван ня НАНУ
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