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На у кові семінари Інсти ту ту соціології НАН Украї ни
2017 року

Упро довж 2017 року в Інсти туті соціології НАН Украї ни відбу ла ся низ ка
 наукових семінарів. До повіда ча ми були на уковці як з Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни, так і з інших на уко во-дослідниць ких уста нов та організацій (у тому чис -
лі — за рубіжних).

24 бе рез ня 2017 року те о ре ти ко-ме то до логічний семінар “Еко номічний опір на -
се лен ня Украї ни” провів рек тор Со ло мо но во го Універ си те ту, екс-ди рек тор Інсти -
ту ту еко номіки при Міністерстві еко номіки Украї ни, док тор еко номічних наук, про -
фе сор Олек сандр Ро зен фельд. До повідач про а налізу вав низ ку еко номічних прак -
тик гро ма дян Украї ни, до яких вони вда ють ся за умов, коли їхнім інте ре сам су -
перечать дії їхніх кон траґентів у відно си нах ви роб ниц тва, роз поділу, обміну та спо -
жи ван ня. Йшло ся пе ре дусім про за зна чені відно си ни на се лен ня із дер жа вою. Коли
еко номічна політика дер жа ви, її спро би здійсни ти певні еко номічні ре фор ми реа -
лізу ють ся з пер ма нен тним не хту ван ням інте ре са ми гро ма дян, наслідком стає фор -
му ван ня у них ста лої не довіри до дер жав них реґуля торів еко номіки та, звідси, еко -
номічний опір їм. Опір може ви яв ля ти ся в при хо ву ванні ре аль них до ходів від
фіскаль них органів, не сплаті на леж них под атків і зборів, тіньовій еко номічній
ді яль ності, іґно ру ванні мож ли вос тей інвес ту ван ня осо бис тих ре сурсів та ін. З огля -
ду на це очільни ки дер жав них органів ма ють сприй ма ти гро ма дян як цілком по -
вноцінних, до волі раціональ них і ви со ко мо ти во ва них кон траґентів, спро мож них до 
дієвої та ви нахідли вої про тидії. Відтак, роз роб лен ня дер жав ної політики має ке ру -
ва ти ся знан ням за зна че них об ста вин, що по тре бу ють ви ок рем лен ня у по вноцінне
пред мет не поле пер спек тив них досліджень.

30 трав ня 2017 року в Інсти туті соціології НАН Украї ни відбув ся те о ре ти ко-ме -
то до логічний семінар “Тран сфор мація політич но го в етич не. Мо ральні цінності по -
стмо дер но го про сто ру”, який провів про фе сор Універ си те ту Па риж V — Сор бон на,
го лов ний ре дак тор жур налів “Societes”, “Cahiers europeens de l’imaginaire”, співви да -
вець жур на лу “Sociologia Internationalis” Мішель Ма фе солі. Цей семінар був скла -
до вою низ ки на уко вих за ходів у місті Києві за участі за зна че но го до повідача у рам -
ках його візиту в Украї ну. Серію усіх цих за ходів, зок ре ма в Інсти туті соціології
НАН Украї ни, організу вав та мо де ру вав Пре зи дент Укр аїнсько го то ва рис тва спри -
ян ня соціаль ним інно ваціям, ака демік та керівник відділен ня соціаль но-гу манітар -
них тех но логій Укр аїнської тех но логічної ака демії, за слу же ний діяч на уки і техніки
Украї ни, док тор соціологічних наук, про фе сор Еду ард Афонін (Національ на ака -
демія дер жав но го управління при Пре зи ден тові Украї ни, ка фед ра публічної політи -
ки та політич ної аналітики).

На семінарі М.Ма фе солі на го ло сив, що пе рехід до по стмо дер ну є транс фор -
мацією “соціаль но го” в “соціальність”. Мо дер ну відповідає по нят тя “суспільство”
(Geselschaft, за Ф.Тьонісом) і цінності “про ме т еївської” куль ту ри, а осно вою со -
ціаль них зв’язків вис ту пає “ме ханічна солідарність” (за Е.Дюр кгай мом), що ха -

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2018, 1 207

На у ко ве жит тя

 В.Резнік, 2018



рак те ри зується інстру мен талізмом, про ек тивністю, раціональністю та те ле о ло -
гізмом. Пос тмо дер ний соціаль ний по ря док опи сується в термінах “гро ма ди” (Ge -
mein schaft, за Тьонісом), ціннос тя ми “діонісійської” куль ту ри та “органічною”
(або “оргіас тич ною”) солідарністю з її “за чак ло ва ною” ре альністю, нон-ло гіч ніс -
тю, іммо ралізмом і ко мунікацією. Сим пто мом на стан ня по стмо дер но го “не от рай -
балізму” вис ту пає “від род жен ня інте ре су до всьо го на ту раль но го і по чут тя за чак -
ло ва ності світу”.

Ви ди ма на разі імплозія політич но го дістає кон цен тро ва не ви ра жен ня у “без -
сло вес ності” мас, однак їхня бай дужість щодо “ви со кої політики” видається па -
сивністю “мер твої ма терії” лише за ста рою сис те мою ко ор ди нат. Існує своєрідна по -
зиція “на род но го стої циз му”: те, на що лю ди на не може або не хоче впли ва ти, за ли -
шає її бай ду жою. Саме ця бай дужість і дає змо гу індивідам зо се ред жу ва ти свою
енергію на тому, що пе ре бу ває по бли зу. Сенс жит тя вже не в не до сяжній утопії та не
у все о сяжній раціоналізації існу ван ня, а “тут-і-те пер”. І якщо політич ний ак тивізм
був панівною цінністю мо дер ну, то клю чо вою цінністю по стмо дер ну стає ес те тич но
за бар вле не “не-діяння”.

Пос тмо дер на “ес те ти ка” жод ним чи ном не об ме жується ца ри ною “ви шу ка них
мис тецтв”, але охоп лює весь ком плекс по всяк ден но го жит тя. “Есте тич не” пе ре дба -
чає при ват ну стра тегію: тут світом ко рис ту ють ся, праг ну чи влас но го за до во лен ня, а
не па ну ван ня над ним. При чо му це ви ко рис тан ня поділя ють з інши ми. Ма фе солі на -
го ло сив, що в цьо му сенсі ес те тич не є си нонімом інтер суб’єктив ності. “Есте ти ка” —
це досвід спільних по чуттів, що озна чає постійну інте ракцію, для неї істот но важ ли -
вою є “співпри сутність” з інши ми. Всу пе реч ви ди мості на рци сиз му та ге донізму, які
ви ни ка ють у разі сприй нят тя по стмо дер ної ес те ти зації по всяк ден ності в ко лишній
сис темі ду хов них ко ор ди нат, ствер джується рад ше нова соціаль на ети ка — “ети ка
ес те тич но го”.

Імплозія раціональ но зор ганізо ва но го мо дер но го політич но го тіла озна чає
зовсім не “кінець соціаль но го”, а офор млен ня та роз ви ток по стмо дер ної соціаль -
ності, яка струк ту рується “куль ту рою по чуттів”. Політич на імплозія являє со бою не 
ка тас тро фу, а “пе ре тво рен ня” — “три би”, по род жу вані спільним жит тям лю дей в су -
час них ме га полісах. Як примітивні ро доп лемінні спільно ти були органічно по в’я -
зані з “ме зо кос мом” без по се ред ньо го довкілля і че рез цей зв’я зок іден тифіку ва ли
себе в соціаль но му ото ченні, з яким вони це довкілля поділяли, так і в “кам ’я них
джунґлях” су часні “три би” по в’я зані зі свої ми квар та ла ми, ву ли ця ми, місця ми ту со -
вок і тим са мим утво рю ють спе цифічну спільно ту своїх членів, за без пе чу ю чи їм
іден тифікацію.

Пос тмо дер на “самість” не має нічого спільно го ні з кар тезіанським “я мис лю”,
ні з ав то ном ним індивідом як учас ни ком соціаль но го кон трак ту. Це сво го роду “по -
рис те” Я, що пе ре бу ває у постійно му трансі й тому схиль не приєдну ва ти ся до по -
чуттів, що їх пе ре жи ва ють на вко лишні люди, й це надає йому без пе ку “ар хе ти по вих
спільнот”. “Трай балізація” соціаль но го світу озна чає по вер нен ня об щин но го іде а лу
за ра ху нок іде а лу соцієталь но го. І цей про цес соціаль но го роз вит ку може цілком по -
зи тив но вив ча ти соціологія, хоча вже не че рез ніве лю ван ня універ саль ної теорії, а на 
шля хах “спе ку ля тив но го емпіриз му”, що роз ви ває “сприй нят ли вий ро зум”, здат ний 
за ува жи ти найрізно манітніші еле мен ти соціаль ної да ності. Кон цеп ту алізу ю чи сим -
волічне як пра фор му політич но го, мож на го во ри ти про “іма жи наль ну мо гутність
спільно го існу ван ня” як про кон стан ти хи мер но го пе ребігу лю дської історії, за вдя ки 
чому низ ові спільно ти на бу ва ють сили уста но ви. Вста нов ле на вла да може ка налізу -
ва ти цю по ту гу, яка, втім, не при пи няє справ ля ти при хо ва ний тиск на вла ду. Час від
часу цей тиск ви яв ляється у жорсткій формі ви бу ху (експлозії) і дає по ча ток новій
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ері (зок ре ма, мо дерній), в рам ках якої і роз гор тається соціаль на ево люція, що за вер -
шується врешті-решт імплозією.

Дот ри му ю чись інверсійної інтер пре тації по всяк ден ності, яка знімає біна рну
опо зицію між сак раль ним і про фан ним, і ви ко рис то ву ю чи ме тод “об щин ної ем -
патії”, мож на го во ри ти про транс фор мацію “індивіда” в “пер со ну”, яка наділена
поліфункціональ ни ми ха рак те рис ти ка ми — “мас ка ми”, а “гру пи” або “організа -
ції” — у “плем ’я”, зро зуміле як мікроспільність із вільним чле нством, інтер суб’єк -
тивність, ґрун то ва на на афекті, на й частіше спон тан но му, розсіяно му, з нестійкою
кон солідацією соціаль ності. Відмінною особ ливістю пле мен є їхня “іма нен тна
транс цен дентність” — умо ва, за якої соціальність транс цен дує своїх членів, але
сама нічим не транс цен дується. При цьо му межі маси і пле мені вкрай нестійкі й
роз миті че рез “постійний зустрічний рух” і зміну “ма сок”. Та ким чи ном, сен су -
алізація, міфо логізація й відрод жен ня цінності те ри торії, тіла, оргії, ви до ви ща і на -
со ло ди по зна ча ють реґресію до ар хаї ки і кон сти ту ю ють соціальність як по всяк -
денність.

20 чер вня 2017 року стар ший на уко вий співробітник відділу соціаль них струк -
тур Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, кан ди дат соціологічних наук Оле на Си мон -
чук про ве ла те о ре ти ко-ме то до логічний семінар “Су час ний кла со вий аналіз: основні 
трен ди роз вит ку”. До повідач ка сха рак те ри зу ва ла го ловні су часні клас те ри кла со во -
го аналізу: а) вив чен ня фор му ван ня та за не па ду класів; б) вив чен ня при ро ди со -
ціаль но го кла су; в) кла со ве кар тог ра фу ван ня; г) вив чен ня кла со вих наслідків; д)
вив чен ня суб’єктив них ас пектів кла су; е) вив чен ня кла со вих конфліктів і кла со вих
фор мацій. В осмис ленні су час них соціаль них нерівнос тей, поділів і конфліктів,
 зокрема в рам ках кож но го із шес ти те ма тич них клас терів, О.Си мон чук зафіксу ва ла
три трен ди: 1) кон сер ва тив ний — виз нан ня дослідни ка ми (Е.О.Райт, Дж.Ґолдторп,
Ґ.Тер борн та ін.) ста тус-кво кла со вої струк ту ри як осно ви мак ро соціаль ної струк ту -
ри, а та кож ре ле ван тності виз на них і ши ро ко ви ко рис то ву ва них кла со вих кон -
цепцій для опи су су час них суспільств; 2) ревізіоністський — збе ре жен ня за кла со -
вою струк ту рою пер шості у мат риці соціаль ної стра тифікації, але при цьо му стра -
тегія на ре ко нструкцію і онов лен ня кла со вої теорії та кла со во го аналізу (А.Со рен -
сон, Д.Ґраскі, К.Віден, М.Севідж, Ф.Де вайн та ін.); 3) нігілістський — відки дан ня
тези про “при мат кла со вої струк ту ри як хреб та соціаль ної струк ту ри та мат риці
соціаль ної стра тифікації” й, на томість, виз нан ня зсу ву від кла со вих нерівнос тей і
струк тур індустріаль ної доби до ком плек сної (без кла со вої) нерівності доби пост -
індустріаль ної (Я.Па кульські, Е.Ґіденс, П.Бурдьє та ін.).

14 лис то па да 2017 року го ловні рад ни ки Інсти ту ту стра тегічних досліджень
“Нова Украї на”, кан ди да ти соціологічних наук Во ло ди мир Лу пацій та Олек сандр
Лев цун про ве ли в Інсти туті соціології НАН Украї ни те о ре ти ко-ме то до логічний
семінар “Де мок ратія: за галь но цивілізаційні універ салії та са мо бутні тра диції”. До -
повідачі здійсни ли пре зен тацію укр аїнсько го пе ре кла ду кни ги Б.Айзехена та
С.Сток ве ла “Един бу рзький по гляд на історію де мок ратії — від давніх часів до май -
бутніх мож ли вос тей”1, що впер ше вий шла дру ком 2012 року. Заз на че на на уко ва
пра ця при свя че на історії по ши рен ня та згор тан ня де мок ратії в істо ричній та по -
рівняльній пер спек тиві. Вона увібра ла в себе ре зуль та ти досліджень де мок ра тич -
них прак тик у різні епо хи та в різних ку точ ках світу. Ви хо дя чи зі змісту пре зен то ва -
ної кни ги, до повідачі на го ло си ли, що про ект де мок ратії на разі є да ле ким від за вер -
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1
Един бу рзький по гляд на історію де мок ратії від давніх часів до май бутніх мож ли вос -

тей / за ред. Б.Айзехена та С.Сток вел ла; пер. з англ. Р.Маш ко вої, О.Хо мен ко; наук. ред. і
упо ряд. пер. М.Міна ков; пе ре дм. Дж.Ґуді; вступ. сло во А.Єрмо лаєва. — Харків: Фоліо,
2017.



шен ня, по за як він про дов жує відкри ва ти пе ред лю дськи ми спільно та ми по всьо му
світові нові мож ли вості та ста ви ти пе ред ними нові вик ли ки. Отже, ро зуміння на ра -
ти ву по ши рен ня та згор тан ня де мок ратії сти му лю ва ти ме дослідників і гро ма дян
Украї ни ціну ва ти і пле ка ти здо бут ки де мок ра тич них пе ре тво рень у нашій країні.

Інфор мацію підго ту вав завіду вач відділу історії та теорії соціології Інсти ту ту
соціології НАН Украї ни, док тор соціологічних наук

 ВОЛОДИМИР РЕЗНІК

Інфор мацію одер жа но 24.01.2018
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