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При ро да як пред мет соціологічно го за ну рен ня

&
Стегній О. Соціологічне про чи тан ня при ро ди. — К.:
Центр еко логічної освіти та інфор мації, 2012. — 430 с.

Вий шла дру ком цікава мо ног рафія док то ра соціологічних наук Олек сан дра
Стегнія “Соціологічне про чи тан ня при ро ди”, при свя че на роз бу дові соціології до -
вкілля1 — новітньо го соціологічно го на пря му, досі по трак то ву ва но го в освітньо му
та на уко во му полі не одноз нач ним чи ном. Звер нен ня ав то ра до цієї про бле ма ти ки
має не ви пад ко вий ха рак тер. Вона містить глибші, фун да мен тальні виміри, ніж
видається на пер ший по гляд. Ідеть ся не тільки про фор му ван ня пев ної соціо логіч -
ної суб дис ципліни, а й уза сад нен ня відповідної соціологічної реф лексії. 

Упро довж століть свідомість лю ди ни лише фіксу ва ла стихійно утво рю вані про -
це си взаємодії суспільства і при ро ди. І нині, як по ка зу ють і прак ти ка, і на ука,
суспільству кон че бра кує знань з еко логії. Це сто сується й соціології як “уні вер -
сальної” на уки про суспільство. Зміни при род но го се ре до ви ща на бу ва ють де далі
більшої соціаль ної зна чу щості, й су часність ви су ває пе ред соціологією пи тан ня про
аре ал суспільства, його межі, які ви ма га ють осмис лен ня. Але вне сок соціології в цю
спра ву поки вель ми скром ний. По я ва останнім де ся тиліттям різно го роду соціаль -
но-еко логічних теорій є цілком за ко номірним яви щем. Вони, як пра ви ло, ма ють
міждис ципліна рний ха рак тер, праг нуть здійсни ти син тез по пе редніх соціологічних
кон цепцій, соціологічно го те о ре ти зу ван ня з при род ни чо-на уко вим і ши ро ким
світо г ляд ним кон тек стом. Така пер спек ти ва спос терігається і в мо ног рафії Олек -
сан дра Стегнія.
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1 По бу ту ють та кож інші терміни на по зна чен ня цьо го на пря му: соціаль на еко логія, еко -
соціологія, інвай рон мен таль на соціологія тощо.



На у ко во-дослідниць ке поле вітчиз ня ної соціології ха рак те ри зується не втіш -
ним ба га жем з цієї те ма ти ки, відтак мож на ствер джу ва ти, що в нашій науці впер ше
под а но та кий сис те ма тич ний вик лад соціологічно го підхо ду до вив чен ня соціаль -
но-еко логічної про бле ма ти ки. Важ ливість роз вит ку озна че но го на пря му соціо ло -
гічно го знан ня, взя то го в за гальній пер спек тиві соціологічної на уки, поза меж ами
соціологічно го “гер ме тиз му” дис ципліна рних тра дицій, по ля гає у здат ності дати
відповіді на ґло бальні соціаль но-еко логічні вик ли ки. 

Відповідь на пи тан ня “чому при ро да може бути пред ме том соціологічно го
аналізу і ціка вить соціологів” ав тор уґрун то вує на слуш них ар гу мен тах і підпо ряд -
ко вує цьо му за вдан ню струк ту ру своєї праці. У те о ре тичній час тині мо ног рафії
(І розділ) об го во рюється про бле ма дефініції об ра но го на уко во го на пря му, кри тич -
но роз гля да ють ся варіанти на зви да ної на уко вої дис ципліни, її за сад ничі ас пек ти з
огля ду на по шук ро зум но го ком промісу між по тре ба ми суспільної прак ти ки та по -
тре ба ми су час но го роз вит ку ме то до логії соціологічно го вив чен ня еко логічної про -
бле ма ти ки. Уже у вступі до кни ги ав тор по зна чив дис кусію щодо точ ної на зви га лу -
зе вої соціології, яка досліджує соціальні ас пек ти еко логічної про бле ма ти ки. Ви хо -
дя чи з логіки пред ме та досліджен ня та з ура ху ван ням се ман тич но го крос лінґвініс -
тич но го ек скур су, ав тор арґумен тує пе ре ва ги вжи ван ня по нят тя “соціологія до -
вкілля” щодо соціологічно го досліджен ня еко логічної про бле ма ти ки.

Зас лу го вує на ува гу обґрун ту ван ня за сад ни чих те о ре ти ко-ме то до логічних
орієн тирів цієї га лузі, що за да ють под аль ший її роз ви ток. Вив чен ня соціаль но-еко -
логічних фе но менів ак ту алізує роз гляд усієї су куп ності еко логічних, еко номічних,
політич них, соціаль но-пси хо логічних чин ників фор му ван ня соціаль но-еко логічної 
си ту ації та ухва лен ня еко логічно орієнто ва них рішень. Пе ре дусім ав тор окрес лює
своєрідну сис те му ко ор ди нат по нят тя довкілля (підтри му ю чи новітні ідеї про -
відних на уковців), уба ча ю чи в його де но таті не стільки про стір “на вко ло”, скільки
про стір “між”. Про дов жу ю чи уточ нен ня пред ме та соціології довкілля, вче ний виз -
на чає соціологічний зміст по нят тя “при ро да”, зістав ля ю чи його з “довкіллям”, по -
трак то ву ва ним пе ре важ но як скла до ва си ту ації соціаль ної дії (зна чен ня, яко го йому
над а ють учас ни ки взаємодії). Ідеть ся рад ше про пев ну ко нструкцію, ре зуль тат
взаємодії підсис тем суспільства із ши ро ким спек тром різних еко логічних впливів. У 
соціології це по нят тя на бу ває кон крет но го еко логічно го змісту і, в цьо му сенсі,
відрізняється від абстракцій сис тем ної теорії. Це цілком оригіна льний те о ре ти -
заційний мо мент у мо ног рафії. 

Підхід О.Стегнія по бу до ва ний у річищі новітніх течій у дусі соціології при ро ди, 
“про чи тан ня при ро ди” із соціологічно го по гля ду (Ф.Мак но тен, Дж.Уррі), но вої
еко логічної па ра диг ми В.Кет то на та Р.Дан ле па, ро зуміння взаємовідно син між
“при ро дою” та “суспільством” П.Діккен са та Т.Бен то на. Маю на увазі реалізацію ідеї 
про не обхідність досліджу ва ти ті фун да мен тальні соціальні прак ти ки, які по спри я -
ли соціаль но му “про чи тан ню” фізич но го світу як еко логічно враз ли во го.

В основі соціологічно го про чи тан ня при ро ди, як до во дить ав тор, ле жить се ре -
до вищ на, кон тек сту аль на мо дель пізнан ня. Ме та фо ра “про чи тан ня” при ро ди (яке
ав тор виз на чив як свою стра тегію) на відміну від її “досліджен ня” має пев ний док -
три наль ний підтекст. Це те, чого слід на вчи ти ся, що варіює в різних суспільствах, у
різні часи та в різних соціаль них гру пах од но го суспільства. Це ста но вить один із
пред метів ува ги соціології в інвай рон мен талізмі та слу гує “не фор маль ним” арґу -
мен том ав то ра щодо ак ту алізації соціое ко логічної про бле ма ти ки та роз ши рен ня її
пред мет но го поля, а звідси — в кон кре ти зації за сто су ван ня тра диційних ме тодів
емпірич них соціологічних досліджень. 

У струк турі мо ног рафії мож на про сте жи ти пев ну послідовність роз гор тан ня
змісту пред ме та вик ла ду, по в’я за ну з но ви ми вик ли ка ми доби ґло балізації та
(пост)інфор маційно го суспільства, які сто ять пе ред соціологією довкілля. Це і
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соціологічні досліджен ня окре мих еко логічних та похідних від них про блем (від
скла до вих еко логічної куль ту ри: свідо мості, гро ма дської дум ки, по ведінки до ролі
урбанізації, ри зиків, ка тас троф) — ІІ розділ; і соціаль ний кон текст еко логічно го ре -
фор му ван ня суспільства (інте ре си, конфлікти, рухи та інші ас пек ти еко логізації
суспільства) — ІІІ розділ; і соціологія еко логічної політики (за ко но да вство, по -
літика, ре фор му ван ня) — IV розділ. Тут вар то за зна чи ти на явність ши ро кої палітри
аналітич них да них та інших ма теріалів, та ких як руб ри ка тор соціаль но-еко логічних 
про блем, дані соціологічних досліджень з еко логічної про бле ма ти ки, ма теріали еко -
логічних про ектів, інфор мація щодо діяль ності гро ма дських рухів, наслідків Чор но -
б ильської ка тас тро фи тощо. Ши ро ка мас штабність зібра но го ма теріалу свідчить
про на по лег ливість і на уко ву скру пуль озність ав то ра та своєчасність реп ре зен тації
цьо го напряму.

На за гал кни га є вда лою спро бою обґрун ту ва ти інкор по рацію інвай рон мен таль -
них змінних у соціологічний аналіз. Га даю, це ви дан ня дасть пев ний по штовх ак -
тивізації соціологічно го вив чен ня еко логічної про бле ма ти ки в Україні, над олу жив -
ши тим са мим чи ма ло про га лин у фор му ванні цьо го міждис ципліна рно го на пря му і
та кої віднос но но вої соціологічної га лузі, як “соціологія довкілля”, зро бить вне сок у
фор му ван ня “кри тич ної маси” знань, не обхідної для па ра диг маль но го пе ре осмис -
лен ня взаємовідно син лю дства та біосфе ри. 
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