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Інно ваційні коґнітивні сти му ли досліджен ня
ек зис тенціаль них за сад організації суспільно го
жит тя та пер соніфіко ва них соціаль них прак тик

&
Мель ни ков А.С. Экзис тен ци аль ная со ци о ло гия:
 проблема иден ти фи ка ции па ра диг маль ной спе ци фи -
ки : Мо ног ра фия. — Киев: Мил ле ни ум, 2018. — 376 с.

Мо ног рафічне досліджен ня А.Мельнікова при свя че не на уко во му роз роб -
лен ню ак ту аль ної про бле ма ти ки інно ваційно го роз вит ку соціологічно го те о ре -
ти зу ван ня, сутність якої по ля гає в дослідженні та по яс ненні осно во по лож них
ек зис тенціаль них та смис ло вих підстав організації суспільно го жит тя, яке від -
тво рюється шля хом склад но го і су перечлив о го поєднан ня пер соніфіко ва них та
ко лек тив них соціаль них прак тик у соціаль них сис те мах аґрар но го, індустріаль -
но го та постіндустріаль но го типу. Во че видь, що за зна че на про бле ма ти ка має ва -
го ме на уко во-те о ре тич не та прак тич не зна чен ня, оскільки за су час них умов ґло -
балізації, інтен сив них тех но логічних змін та зрос тан ня соціаль них за питів на
індивіду аль ну інно ваційну та твор чу ак тивність важ ли вим сти му лом роз вит ку
світо вої й вітчиз ня ної те о ре тич ної соціології є адек ват не на уко ве ро зуміння
пізна валь но го ста ту су та дослідниць кої спе цифіки ек зис тенціаль ної соціології
як впли во вої новітньої па ра диг ми соціологічно го те о ре ти зу ван ня та спеціалізо -
ва но го дослідниць ко го на пря му, зорієнто ва но го на роз ви ток муль тирівне вої
ме то до логії емпірич но го соціологічно го аналізу явищ та про цесів суспільно го
жит тя.
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Слід за зна чи ти, що не зва жа ю чи на ак ту альність відо мих за кликів ав то ри -
тет них соціологів ми ну ло го століття “по вер ну ти в соціологію лю дей” (Дж.Го -
манс) та “лю ди ну-дієвця” (А.Ту рен), ре зуль та ти аналізу змісту цих за кликів ви -
раз но по зна ча ють ся пев ни ми кон цеп ту аль ни ми су перечнос тя ми. Так, у но віт -
ніх суб’єктивістських соціологічних теоріях (фе но ме но логічна соціологія, ет -
но ме то до логія, сим волічний інте ракціонізм та ін.) кон цеп ту альні уяв лен ня що -
до спе цифіки ек зис тенціаль них де термінант індивіду аль ної ак тив ності не вип -
рав да но ре ду ку ють ся до кон ста тації ат ри бу тив ної на яв ності “суб’єктив но го
смис лу” як важ ли во го ком по нен та соціаль ної дії індивіда. Однак тлу ма чен ня
на яв ності смис ло вої осно ви дії лише як мо ти ваційної підста ви дії за га лом не дає 
мож ли вості дослідити сам про цес та ре зуль тат соціаль ної дії. В об’єктивіст -
ських соціологічних теоріях (функціоналізм, теорія конфлікту) вплив  екзи -
стенційних чин ників ак тив ності лю дей, по суті, іґно ру ють, оскільки саму ак -
тивність кон крет них індивідів за га лом тлу ма чать як про цес, що виз на чається
зовнішніми об ста ви на ми ко лек тив но го впли ву (гру по во го чи інсти туціональ -
но го). Ви яв ляється, що спро би Н.Еліаса, Р.Да рен дор фа, М.Арчер, Т.Адорно,
Г.Мар ку зе, Ю.Га бер ма са та інших відо мих соціологів роз ро би ти “більш гу -
манні” ек зис тенціальні версії функціоналізму та теорії конфлікту не ство ри ли
суттєвих пізна валь них сти мулів для фор му ван ня та утвер джен ня ек зис тен цi -
аль ної соціології як па ра диг маль но го на пря му в сис темі соціологічно го знан ня.

Важ ли во на го ло си ти, що цю об ста ви ну цілком вра хо вує А.Мельніков при
обґрун ту ванні кон цеп ту аль них за сад та струк ту ри мо ног рафічно го досліджен -
ня. “Клю чо вим дослідниць ким за вдан ням у роз критті па ра диг маль ної спе ци -
фіки ек зис тенціаль ної соціології, — за зна чає ав тор, — є сис те ма ти зу валь на істо -
ри ко-те о ре тич на ха рак те рис ти ка на уко вої твор чості її провідних пред став ни -
ків” (с. 12).

Така дослідниць ка орієнтація, як засвідчує текст мо ног рафії, є кон цеп ту -
аль но ко рек тною, оскільки ав тор чітко фіксує важ ливість ко нструк тив но го роз -
в’я зан ня пи тань іден тифікації па ра диг маль ної спе цифіки ек зис тенціаль ної со -
ціології в сис темі соціологічно го знан ня і виз на чен ня фун да мен таль них по яс -
ню валь них ха рак те рис тик та ме то до ло го-опе раціональ них мож ли вос тей пев -
ної су куп ності при нципів цієї соціологічної па ра диг ми.

Заз нач мо, що ге не зу та роз ви ток ек зис тенціаль ної соціології А.Мельніков у
пер шо му розділі мо ног рафії (с. 17–67) виз на чає як за галь ний про цес фор му -
ван ня са мостійної па ра диг ми, що має певні філо софські та внутрішньо дис цип -
лінар ні за са ди, базується у стадії ге не зи на на уко вих роз роб ках Е. Ти ри ак ’я на,
ка ліфорнійської шко ли (Дж.Дуґлас, Дж.Джон сон, Дж.Ко тар ба, А.Фон та на) та
М.Боль де Баля, а на новітньо му етапі роз кри вається в кон цепціях К.Воль фа,
М.Ва йнштей на, Дж.Гейм, Е.Ґіден са, П.Штом пки, Г.Буде, Й.Дюршмідта, Д.Гi -
нєва.

У дру го му розділі мо ног рафії (с. 68–104) ав тор подає сис те ма ти зо ва ний
вик лад твор чих здо бутків відо мо го аме ри ка нсько го соціоло га Едвар да  Тириа -
к’я на як осно во по лож ни ка ек зис тенціаль ної соціології, яким було за про по но ва -
но та реалізо ва но ориґіна льну стра тегію міжпа ра диг маль но го син те зу соціо -
логізму і ек зис тенціалізму. На оч ним ко нструк тив ним ре зуль та том здійснен ня
та ко го син те зу, як арґумен то ва но до во дить А.Мельніков, ста ли роз роб лені
Е.Ти ри ак ’я ном кон цепція суб’єктив но го реалізму та теорія соціаль ної ек зис -
тенції, а та кож кон цепції осо бис тості та соціаль ної струк ту ри.

Заз на чені те о ре тичні на пра цю ван ня, як ви раз но відоб ра жає ма теріал   тре -
тього (с. 105–185) та чет вер то го розділів мо ног рафії (с. 186–252), на бу ли  по -
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дальшого роз вит ку в пра цях го лов них пред став ників каліфорнійської шко ли
ек зис тенціаль ної соціології та інших відо мих євро пе йських соціологів, які до -
сліджу ють про бле ма ти ку, по в’я за ну зі з’я су ван ням пер спек ти ви ек зис тен ціа -
лістсько го аналізу за новітніх умов по си лен ня тен денцій ґло балізації, вірту -
алізації та індивідуалізації суспільно го жит тя. У цих розділах ува га А.Мель -
нікова  зосере джується на аналізі та ха рак те рис тиці спе цифічних про гра мо вих
при нципів ек зис тенціаль ної соціології, до яких на ле жать суб’єкти вація ре аль -
ності, си ту аційність, сен су альність, то тальність, індук тивність, те о ре тич на мi -
нi ма лізація. Автор надає пе ре кон ли ву арґумен тацію, що саме на за са дах цих
при нципів фор му ють ся спеціалізо вані дослідницькі про гра ми та про ек ти  ви -
вчення соціаль них фе но менів ав тен тич ності, смислів співісну ван ня, неґатив но -
го досвіду, сво бо ди, ви бо ру та відповідаль ності.

Особ ли во зна чу щим здо бут ком ав то ра є за ключ ний п’я тий розділ  моно графії 
“Осно ви за галь но пар aдиг маль но го син те зу ек зис тенціаль ної соціології” (с. 253–
327), де под а но цілком вип рав да ну спро бу ав то ра здійсни ти арґумен тацію за галь -
но соціологічно го змісту спеціалізо ва них ка те горій ек зис тенціаль ної со ціології,
та ких як “соціаль на ек зис тенція”, “соціаль на ав тен тичність”, “сми с ли існу ван ня”,
“неґатив ний соціаль ний досвід”, “вибір”, “відповідальність” та ін. Слід по го ди ти -
ся з по зицією А.Мельнікова, що зміст цих ка те горій відоб ра жає певні універ саль -
ні “не ав тен тичні соціальні фе но ме ни”, відтво рю вані в різних фор мах лю д ських
страж дань, са мот ності, ек зис тенціаль но го стра ху смерті та ін. (с. 323–324). На
дум ку ав то ра, організація та про ве ден ня в Україні соціо ло гічних до сліджень саме 
цих “не ав тен тич них” фе но менів відкри ває нові мож ли вості на уко во го  ви вчен ня
ціннісно-нор ма тив них транс фор мацій укр аїнсько го суспільства (с. 303–326).

За га лом зміст мо ног рафічно го досліджен ня А.Мельнікова до сить пе ре кон -
ли во засвідчує, що реалізо ва на ав то рська дослідниць ка стра тегія є ко нструк -
тив ною та цілком про дук тив ною в суто на уко во му плані, оскільки дає змо гу
підійти до фор му лю ван ня у вис нов ках праці (с. 327–340) низ ки зна чу щих уза -
галь не них кон цеп ту аль них по ло жень, що містять на уко ву но виз ну.

Утім, ав то рові мо ног рафії не за ва ди ло би по гли би ти аналіз взаємоз в’яз ку
виз на че них спеціалізо ва них ка те горій ек зис тенціаль ної соціології, син те зу різ -
них рівнів і сеґментів цієї па ра диг ми, зро бив ши ак цент на роз критті ґен дер них
ас пектів ек зис тенціаль ної про бле ма ти ки.

Що ж до прак тич но го зна чен ня на уко вих ре зуль татів, пред став ле них у мо -
ног рафії, то воно по ля гає в мож ли вос тях те о ре тич но го за без пе чен ня управ -
лінських рішень, реґіональ них і дер жав них про грам із роз вит ку гро ма дя нсько го 
суспільства (на за са дах теорії ви бо ру, соціаль ної відповідаль ності та транс па -
рен тності), соціокуль тур ної мо дернізації, інтеґраційних про цесів (з огля ду на
ем па тич не підґрун тя то ле ран тності та солідар ності), по до лан ня соціаль ної на -
пру же ності та кри зо вих станів (у плані ек зис тенційної без пе ки й по до лан ня
конфліктів та ка тас троф), де фор малізації та гу манізації соціаль них інсти тутів.
Мо ног рафію мож на та кож ре ко мен ду ва ти вик ла да чам соціологічних спеціаль -
нос тей як інфор маційне дже ре ло для роз роб лен ня на вчаль них курсів “Історія
соціології”, “За галь на соціологічна теорія”, а та кож спеціаль но го кур су “Екзис -
тенціаль на соціологія”.

Ма теріал от ри ма но 04.11.2018
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