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Cоціологія: 
роль о ва мо дель на шля ху між екстри ма ми
(до ро гов ка зи ХІХ Світо во го конґресу соціологів)1

В укр аїнських медіа, політиці та публічно му дис курсі соціологію пе ре важ но
зга ду ють у зв’яз ку з чер го ви ми політич ни ми ви бо ра ми. На жаль, з цим по в’я за ний і
по ши ре ний у ма совій свідо мості об раз соціоло га як “лю ди ни з ан ке тою”, що про во -
дить опи ту ван ня та про ду кує опи си того, як зміню ють ся на строї різних верств на се -
лен ня і як роз поділяється між гру па ми по тенційних ви борців підтрим ка кон крет -
них політиків. Шир ма та ко го об ра зу при хо вує і спот во рює про ду ко вані світо вою та
укр аїнською соціологією при нци по во інші ре зуль та ти і мож ли вості щодо “роз чак -
лу ван ня” па ву ти ни соціаль них відно син, діаг нос ти ки ста ну суспільства та його
інсти тутів, оцінки ри зиків ухва лен ня чи не ухва лен ня пев них політич них рішень,
ро зуміння по ведінки лю дей, на прямів і бар’єрів суспільних змін та їхніх соціаль них
наслідків. Що ж про по нує су час на світова соціологія інте лек ту а лам, політи кам і
суспільствам? Яки ми трен да ми роз вит ку соціологічної на уки висвітлюється її на й -
ближ че май бутнє? Фун да мен тальні й кон цен тро вані відповіді на ці пи тан ня міс -
тять ся в ма теріалах реґуляр них конґресів Міжна род ної соціологічної асоціації (далі 
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1 Ма теріали статті впер ше пред став лені в до повіді ав тор ки на ХІІ Міжна род них со -
ціологічних чи тан нях пам ’яті Н.В.Паніної 10 груд ня 2018 року, ІС НАН Украї ни, м. Київ



— МСА). У роз ду мах щодо май бут ньо го соціології та соціології май бут ньо го звер -
німося до ма теріалів остан ньо го, ХІХ конґресу соціологів світу, який відбув ся
15–21 лип ня 2018 року в То рон то (Ка на да) з те ма тич ною на звою “Power, Violence
and Justice: reflections, responses and responsibilities” і в яко му ав торці по щас ти ло взя -
ти участь. Наз ва конґресу відби ває дві змістові пло щи ни: пред мет ну і діяльнісну.
Пред мет на пло щи на — одвічна про бле ма ти ка пе ре хре щен ня вла ди і зло чин ності та
по гляд на них крізь при зму спра вед ли вості — ста ла відгу ком ґло баль ної соціології
на стан світу, в яко му ми жи ве мо, — цей не спокійний світ, у яко му зрос та ють
соціальні нерівності, зло чинність та не спра вед ливість, на силь ницькі при му си та
озброєні втру чан ня в жит тя окре мих країн та реґіонів, не хту ван ня пра ви ла ми й до -
мов ле нос тя ми, по ши рен ня но вих пра вил поза чин ни ми за ко на ми. Діяльнісна пло -
щи на те ма тич ної на зви, феєрвер ку ідей, сесій і де батів під час Конґресу окрес лює
шля хи ак тив ності соціології, спря мо вані трьо ма R: реф лексія (Reflection); обґрун то -
вані соціологічни ми досліджен ня ми відповіді (Responses); відповідаль ності (Re -
sponsibilities) — інте лек ту аль на, мо раль на, соціаль на — щодо клю чо вих про блем
 люд ського жит тя. Віра в по тенціал соціології над а ти відповіді, інте лек ту аль но і
прак тич но впли ну ти на чис ленні кри тичні про бле ми су час ності на тлі силь ної кри -
ти ки і соціології, і суспільства, і політики ста ла лей тмо ти вом цієї світо вої події. Її
мо ти ваційний вплив сподіваємося до нес ти і до українських соціологів.

Світові конґреси: струк ту ра та роль о ва мо дель для соціологів

Спо чат ку кілька слів про струк турні та інсти туційні особ ли вості конґресу Між -
на род ної соціологічної асоціації, ро зуміння яких до по ма гає зорієнту ва ти ся в ши ро -
ко му різно манітті форм, лю дей та ідей, які пред став ля ють ці ве ликі фо ру ми, що
організу ють ся МСА кожні чо ти ри роки в різних краї нах світу. Історія про ве ден ня
конґресів МСА яс кра во де мо нструє три ва лий роз ви ток соціології від дру гої по ло -
ви ни ХХ століття на шля ху ґло балізації, а пізніше — ґло калізації з інтен сив ним за -
лу чен ням пер спек тив індиґенізації та орієнтації на де мок ра тичні стра тегії й ши ро -
кий діалог (між національ ни ми соціологіями, тра диціями, з інши ми на ука ми та мис -
тец твом, між соціологією і публічною сфе рою). Якщо перші Світові конґреси со -
ціологів про хо ди ли тільки в Європі (по чи на ю чи з пер шо го в Цюріху, 1950 року), то
вже у 1962-му впер ше конґрес МСА було про ве де но у США (V конґрес у Ва -
шинґтоні). Під впли вом пре зи ден та МСА Яна Ще па нсько го (1966–1970) у 1970
році Світо вий конґрес соціологів при й ня ла краї на ра дя нсько го бло ку (VII конґрес у
м. Вар на, Бол гарія). З 1982 року до ге ог рафії конґресів до лу ча ють ся краї ни  Ла -
тинської Америки (Х конґрес, Мек си ка, 1982) та Азії (ХІ конґрес, Індія, 1986),
пізніше — Австралія (XV конґрес, м. Брис бан, 2002) та Півден на Африка (XVI
конґрес, м. Дур бан, 2006). У 2018 році втретє в історії конґрес соціологів про ве де но в
Ка наді. А на ступ ний, ювілей ний, ХХ Світо вий конґрес у 2022-му зно ву буде  при -
йма ти Австралія (м. Мель бурн).

На світо во му соціологічно му конґресі 2018 року взя ли участь більш як 5800
учас ників з усіх реґіонів світу. Се ред учас ників конґресу ле во ву час тку, як і в по пе -
редні роки, ста но ви ли пред став ни ки “ґло баль ної Півночі”: на й по тужніші за кіль -
кістю делеґації з Ка на ди (852 зареєстро вані делеґати), США (577), ФРН (484), Ве -
ли кої Бри танії (371), Італії (172), Франції (154) — у су куп ності 45% усіх учас ників.
По над 40% учас ників пред став ля ли краї ни Азії та Африки. Ви со ки ми кількісни ми
по каз ни ка ми участі в конґресі відзна чи ли ся делеґації з Японії (304), Індії (294),
Бра зилії (236), Австралії (168), ПАР (107), а та кож РФ (110). Порівня но із на зва ни -
ми краї на ми, соціологія по стсоціалістич но го реґіону Цен траль ної та Східної Євро -
пи, а та кож по стра дя нсько го про сто ру (за ви нят ком Росії) за кількістю учас ників
була сла бо пред став ле на: діста ли ся конґресу в су куп ності лише 213 учас ників із 21
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краї ни цьо го реґіону, що ста но вить 3,7% від за галь ної кількості делеґатів. Без ура ху -
ван ня Росії на й по тужнішою від цьо го реґіону була по льська делеґація (95 учас -
ників); реш та країн реґіону були пред став лені делеґаціями від 18–17 (з Чехії та Лит -
ви) до 1 учас ни ка. Украї на у цьо му реґіональ но му порівнянні посіла се редні по зиції,
пред ста вив ши 11 зареєстро ва них учас ників, які, однак, не були об’єднані як націо -
наль на делеґація.

У цьо му мас штаб но му конґре со во му про сторі є сис те мо- і смис ло ут во рю валь не
ядро, яке вже ба га то років тра диційно відтво рюється від конґресу до конґресу. Це —
цен тральні події конґресу, а саме: Пос лан ня пре зи ден та МСА (інсти туціоналізо ва но
з 1978 року) і Пре зи дентські сесії [Power, 2018]. Пос лан ня пре зи ден та, яким за вер -
шується чо ти рирічна пре зи д ентська ка денція, є своєрідним до ро гов ка зом для роз -
вит ку соціології у світі в на ступ ний міжконґре со вий період. Пре зи д ентське по слан -
ня (Presidential Address) пре зи ден тки МСА 2014–2018 років М.Абрагам Світо во му
конґре сові в То рон то за ли ша ло ся в річищі силь но го мо раль но го до ро гов ка зу, який
було за да но сво го часу пре зи ден том МСА Ф.Кар до зо (1982–1986), роз ви ну то на -
ступ ни ми пре зи ден та ми МСА і який став сис те мо ут во рю ю чим у роз вит ку те ма тич -
но го поля конґре со вих дис кусій кінця ХХ та пер ших двох де ся тиліть ХХІ століття.
В клю чо вих ідеях Пре зи д ентських по слань цьо го періоду [Platt, 1998] мо же мо  по -
бачити по сту по ве по си лен ня на го ло су на не обхідно му внес ку соціології у роз в’я зан -
ня ґло баль них і ло каль них про блем лю дсько го роз вит ку. Так, пре зи ден тка МСА
1986–1990 років М.Арчер на го ло шує не обхідність націлити міжна род ну соціологію
на мобілізацію гу манітар но го знан ня як про я ву са мосвідо мості соціаль них аґентів.
Пізніше пре зи дент І.Ва лер стайн (1994–1998) фор му лює стра тегічну мету ре унi -
фіка ції соціаль ної на уки та підтрим ки руху гу манітар них і при род ни чих наук у на -
прямі соціаль них наук для по си лен ня рівності у світі знан ня, що може бути до сяг ну -
то лише у більш еґалітар но му світі. Пре зи дент А.Мар ти неллі (1998–2002) роз вер -
тає фо кус стра тегічно го ба чен ня соціології на її при кладні функції та підкрес лює не -
обхідність для соціології зро би ти вне сок у роз ви ток ціннос тей та інсти тутів ґло -
баль но го де мок ра тич но го уря ду ван ня (2002). Пре зи дент П.Штом пка (2002–2006)
на ма гається поєдна ти ака демічний та при клад ний ас пек ти соціології й за кли кає
соціологів світу роз бу ду ва ти у своїй спільноті мікро мо дель своєї мрії про ґло балізо -
ва ний світ, яким ми хо че мо його ба чи ти: світ без кор донів, із силь ни ми відно си на ми
довіри, ло яль ності та солідар ності між рівни ми, укоріне ни ми у сво боді та відкри то -
му діалозі (2006). Пре зи дент М.Бу ра вой (2010–2014) по си лює ува гу до ґло баль них
про явів соціаль них нерівнос тей і впли ву соціології на ство рен ня аль тер на тив не -
рівно му світові. М.Абрагам (2014–2018), зберіга ю чи змістові ак цен ти по пе редніх
пре зи дентів, ро бить на го ло си на по си ленні рис ґло баль ності, інклю зив ності, інте -
ґро ва ності світо вої соціології ХХІ століття та її впливі на тво рен ня кращого су -
спільства.

На трьох пре зи д ентських сесіях у до повідях ви дат них соціологів різних реґіонів
світу за про по но ва но реф лексію гос трих про блем су час но го суспільно го роз вит ку,
по в’я за них із якістю вла ди (політич ної, соціаль ної, куль тур ної, еко номічної),  ви -
кликами зло чин ності та (не-)спра вед ли вості, а та кож окрес ле но зони відповідаль -
ності соціології, її інте лек ту аль но го і прак тич но го впли ву на роз в’я зан ня чис лен них
про блем су час ності. Нав ко ло за про по но ва них цен траль них ідей, як на вко ло стов бу -
ра, роз рос тається дійство конґресу, фор му лю ють ся і по ши рю ють ся зраз ки і орієнти -
ри соціологічної діяль ності, аку му лю ють ся зу сил ля соціологів різних реґіонів світу
в пев них дослідниць ких на пря мах на на ступні роки.

Осмис лен ня клю чо вих на прямків соціологічних досліджень, под ан ня ре зуль -
татів та їх об го во рен ня роз гор та ли ся май же на 1200 різно манітних па ра лель них
сесіях Конґресу, се ред яких — 8 за галь них пле нар них сесій, декілька спеціаль них
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фо ку со ва них і 10 те ма тич но-інтеґра тив них сесій. Ко жен із 57 дослідниць ких ко -
мітетів, 8 те ма тич них і 2 ро бочі гру пи МСА зор ганізо ву ва ли власні сесії. Крім того,
про ве де но 9 спільних сесій різних дослідниць ких комітетів і груп, 4 окремі сесії з
при во ду кон крет них дослідниць ких і соціаль них про блем, 8 сесій національ них
соціологічних асоціацій (які виг ра ли таке пра во на умо вах кон кур су за я вок) і, зреш -
тою, спеціальні сесії ка на дської соціології.

Інте лек ту аль но силь ною конґре со вою подією ста ла тра диційна “Пре зи д ентська 
па нель” з до повідями пре зи дентів МСА ми ну лих періодів, які в цілому зро би ли ак -
цент на ко рис ності та не обхідності соціології для су час но го капіталістич но го світу,
а та кож на вик ли ках пе ред соціологією з огля ду на її публічну заанґажо ваність. До -
повідачі по ру ши ли спектр то по вих тем: фун да мен таль на транс фор мація соціаль ної
реґуляції в су час но му капіталізмі “від норм за ко ну до за ко ну норм”, “нор ма тив на
реґуляція” та її наслідки для суспільної солідар ності (М.Арчер); по тре ба у при нци -
по во му роз вит ку но вої соціологічної теорії, здат ної інтер пре ту ва ти про це си та на -
слідки “подвійно го руху ве ли кої транс фор мації” у термінах К.По лані — руху мар ке -
ти зації та “внутрішніх рухів” (тру до вих, за ко но дав чих, про текціоністських тощо),
за до по мо ги яких суспільство шукає без пе ку та за хист (М.Бу ра вой); чин ни ки та
соціальні наслідки зрос тан ня в західних де мок ратіях (Євро пи й Америки) за гроз ли -
вих комбінацій гнуч ких іде о логій і стра тегій по пулізму з жо рстки ми іде о логічни ми
струк ту ра ми націоналізму (А.Мар ти неллі); по си лен ня ре сурсів мо раль но го ка піта -
лу у вимірах відно син довіри, ло яль ності, взаємності, солідар ності, по ва ги та спра -
вед ли вості як ва го мо го чин ни ка змен шен ня зло чин ності та злов жи ван ня вла дою, а в 
ре зуль таті — по кра щен ня лю дських суспільств (П.Штом пка); зрос тан ня зло чин -
ності під впли вом неолібе раль но го по штов ху та за вдан ня роз вит ку соціологічної
теорії профілак ти ки зло чин ності в су час них суспільствах (М.Вівйор ка) [ISA For -
mer Presidents, 2018].

Особ ли ви ми подіями у струк турі конґресу ста ли п’ять па не лей (із за галь ною
на звою “Автори зустріча ють ся з кри ти ка ми”) з при во ду но вих мо ног рафій, які
останніми ро ка ми вик ли ка ли бур хливі дис кусії. Це — мо ног рафії півден но-аф ри ка -
нсько го соціоло га Р.Са ут го ла [Southall, 2016] про підне сен ня но во го “чор но го се -
ред ньо го кла су” в Південній Африці після апар теї ду та його роль у транс фор маціях
“ґло баль но го Півдня”; австрійсько го соціоло га М.Га ле ра [Haller, 2015], який за про -
по ну вав теорію та гіпо те зи щодо умов, за яких ви яв ля ють ся екстре мальні фор ми
соціаль них нерівнос тей у різних реґіонах світу на підставі взаємодії еко номічної
стра тифікації та етнічної ди фе ренціації, чин ників ексклюзії та експлу а тації; ка на д -
сько го соціоло га А.Саль ва то ре [Salvatore, 2016] про роз ви ток соціології ісла му че -
рез ро зуміння зв’яз ку між релігією і мо дер ном, з фо ку са ми на особ ли вос тях знан ня
та вимірів вла ди й цивільності в “ісламській ойку мені”. Окре мо далі звернімося до
фун да мен таль них ідей сінґапу рських соціологів Ф.Алатаса та В.Синхі [Alatas, Sin -
ha, 2017], вик ла де них у мо ног рафії про соціологічну теорію “поза ка но ном”, в якій
ав то ри роз ши рю ють уяв лен ня про соціологічний ка нон вве ден ням не західних та
фемінних “го лосів” у праг ненні по до ла ти євро по цен тризм та ан дро цен тризм кла -
сич ної соціологічної теорії. Гос тре об го во рен ня вик ли ка ли вис нов ки ка на дсько го
соціоло га Д.Ліона [Lyon 2018], пред став лені в його мо ног рафії про куль ту ру спос те -
ре жен ня (surveillance), коли над зор (watching) стає спо со бом жит тя, здат ним як
спот во ри ти при ватність, так і за без пе чи ти суспільний роз ви ток. Міждис циплінарні
досліджен ня, при свя чені спос те ре жен ню як соціальній прак тиці кон тро лю, транс -
фор му ва ли ро зуміння вла ди, тех но логій та мо ралі в су час но му світі. Автор арґумен -
тує вис но вок про те, що по ши рен ня та ких фе но менів, як ID-кар тки, CCTV, Big Data, 
не тільки ство рює фун да мен тальні за гро зи при ват но му жит тю, а й спри чи нює куди
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ширші соціальні наслідки в термінах ексклюзії, ав то ри та риз му та підри ву основ
демократії.

Струк ту ра та зміст конґресу 2018 року втілили віру його організа торів в інте -
лек ту аль ну і прак тич ну силу соціології, а та кож соціологічну мрію про сво бо ду й
інклюзію, інди генність і гу манність, збе ре жен ня ба га тства соціаль них відно син, в
яких не тільки “рідня, зем ля і вода”, але лю ди на як така має бути в центрі (не за леж но
від раси, ґен де ру, сек су аль них орієнтацій, по ход жен ня тощо). Мас шта би конґресу
вра жа ють і не за ли ша ють сумніву в тому, що це подія світо во го мас шта бу, яка про ду -
кує інте лек ту аль ний по штовх і по ря док ден ний роз вит ку соціології.

Між екстри ма ми: соціологія і суспільство сьо годні

Якби було за вдан ня зоб ра зи ти кілько ма штри ха ми су час ний ґло баль ний світ і
соціологію, яка на ма гається вдос ко на ли тись для вдос ко на лен ня суспільно го жит тя, 
то ви ни кає об раз чов на, який то за па ле но кидається на ви со ченні гребні штор мо во го 
оке а ну, то у відчаї про ва люється між хви ля ми, що чорніють над ним. Виз на ченість і
не виз на ченість, гра фактів і міфів, су перба га тство і зли денність, тех но логічна мо -
гутність і тех но логічне ра бство із ґло баль ною при род ною за лежністю, де мок ратія і
“Трам пи” різних мас штабів (об раз су час но го світу “full of Trumps and mini-Trumps”
за сто со ву ва ли у своїх до повідях М.Абрагам та С.Ха нафі, об ра ний но вим  прези -
дентом МСА) — цими та інши ми чис лен ни ми по ляр нос тя ми окрес люється бут -
тєвий і пізна валь ний шлях су час но го ґло баль но го світу й соціології. За вис ло вом
Дж.Александера у його до повіді на спеціальній сесії дослідниць ко го комітету RC-16 
з на го ди при суд жен ня йому по чес но го зван ня за ви дат ний вне сок у роз ви ток соціо -
логічної теорії: “якщо ви — соціолог, ви не мо же те ба чи ти все. Але ви маєте ба чи ти
соціальні про бле ми”.

Які соціальні про бле ми су час но го світу висвітлю ють ся в оптиці взаємодії вла -
ди, зло чин ності і (не-)спра вед ли вості? Вар то за мис ли ти ся над низ кою про явів і
дже рел гос трих про блем, що їх та кож озву че но у Пре зи д ентсько му по сланні М.Аб -
рагам, в різних вис ту пах но вооб ра но го пре зи ден та МСА С.Ха нафі [Hanafi 2019] та у
до повідях ба гать ох інших учас ників конґресу.

Пер ше — це “бру талізація” су час них політики і суспільств. Опти ку бру талізації
світу яс кра во й арґумен то ва но висвітле но в книзі 2017 року ви дан ня фран цузь кої
дослідниці Ж.Ла рош [Laroche, 2017]. Кон цепт “бру талізації світу”, який за по зи че но
з роз ро бок ви дат но го су час но го аме ри ка но-німець ко-євре йсько го істо ри ка куль ту -
ри Західної Євро пи, ан ти семітиз му та на циз му Дж.Л.Моса [Mosse, 1990] і яким цей
ав тор по зна чив неочіку вані, хи мерні наслідки то таліта риз му в євро пе йських су -
спільствах ХХ століття. Сьо годні бру талізація політики та суспільств у світі ви яв -
ляється в сак ралізації зло чин ності, ґло балізації не дер жав них зло чинів та “при ва ти -
зації на сил ля”, у ство ренні дип ло ма тич них міждер жав них ра мок, які підтри му ють
зло чинність, та змінах у тра диційно му в історії дер жав но му кон тролі над психічни -
ми струк ту ра ми лю дей (емоціями, по чут тя ми, імпуль са ми та страс тя ми). Бру та -
лізація ста ла неочіку ва ним наслідком (1) не дос ко на лої де мок ратії, яка ви я ви ла ся не 
здат ною втри му ва ти про буд жен ня імпе рських амбіцій, за махів ав то ри тар но го та
націоналістич но го по пулізму; (2) капіталістич но го неолібе ралізму з його по двій -
ною мо рал лю, вкоріне ною в рин ко вих іграх, у про це сах ком мо дифікації, в іграх
з євро пе йськи ми ціннос тя ми лібе ралізму; (3) не кон троль о ва но го тех но логічно го
про ґресу, який втру чається у свідомість та психіку лю дей і змінює уяв лен ня про мо -
раль і на сил ля; (4) руй нації соціаль них зв’язків, довіри та солідар ності, фор му ван -
ня “іна кшості” та вик лю чен ня груп із струк тур соціаль них мож ли вос тей. Збройні
втру чан ня в Іраку, Лівані, Сирії, Ємені, Україні, анексія Кри му Російською Фе де -
рацією — кон кретні при кла ди про я ву і наслідків бру талізації політики сьо го ден ня,
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на які звер та ли ува гу конґресу М.Абрагам, С.Ха нафі й досліджен ням яких ма ють за -
й ма ти ся соціоло ги.

Дру ге. Ве ли чез не коло соціаль них про блем утво ри ло ся внаслідок при му со во го
(з боку вла ди, прав ля чих еліт) цен тралізо ва но го ге не ру ван ня капіталістич них
транс фор мацій у різних суспільствах і реґіонах світу, в яких капіталістичні кла си є
слаб ки ми. Праг ма тичні про бле ми роз ши рен ня капіталу та ринків збу ту, опа ну ван -
ня ринків де ше вої ро бо чої сили, ство рен ня ма со вої за леж ності від пев них то варів і
по слуг про ду ку ють стрімке по глиб лен ня соціаль них нерівнос тей і зло чин ності у
ґло баль но му вимірі, спри чи ню ють фор му ван ня ве ли ких соціаль них верств тих, хто
опи нив ся за меж ами або на пе ри ферії “світло го шля ху до лібе раль но го капіталізму”,
ство рю ють дивні фор ми ґло калізо ва но го капіталізму з “інди ген ни ми де мок ратіями” 
(термін Дж.Кіна [Keane, 2009]), неолібе раль ним ав то ри та риз мом та ґло баль ни ми
за леж нос тя ми. Одним із та ких наслідків став психічний фе но мен “по вер нен ня при -
гніче но го” (пси хо а налітич ний кон цепт “return of the repressed” З.Фрой да) у ґло баль -
них і ло каль них кон тек стах — або того, що зберіга ло ся дов гий час у підсвідо мості
лю дей та зно ву по чи нає уяв ню ва ти ся у свідо мості та по ведінці, у вто рин них більш-
 менш не усвідом ле них “де ри ваціях несвідо мо го” (па рап раксіси, не до роб ле не (bung -
le), асим пто ма тичні дії тощо) і ви яв ляється силь ним трен дом су час ності. Цей тренд
висвітлює ерозію про це су цивілізації, яка втілюється у змен шенні індивіду аль но го
са мо кон тро лю та збільшенні зло чин ності. По над те, за вис нов ка ми екс-пре зи ден та
МСА М.Вівйор ки та бри та нської соціоло гині С.Волбі, яка спи рається на кон цепцію
Н.Еліаса про зрос тан ня са мо кон тро лю та змен шен ня зло чин ності як вимірів про це -
су цивілізації, зло чинність стає одним із ба зо вих соціаль них інсти тутів у су час но му
світі. Про цес цивілізації у західноєвро пе йсько му ро зумінні (кон цепт Н.Еліаса)
утво рює ши рокі зони конфлікту і не по ро зуміння з інши ми мо де ля ми цивільності
(за А.Саль ва то ром — “different patterns of civility” [Salvatore, 2016]). Такі зони роз чи -
ня ють “скринь ку Пан до ри”, вивільня ю чи при гнічу ва них куль ту рою і до мов ле нос -
тя ми про нор ми спільно го жит тя праг нен ня доміну ван ня і ви нят ко вості, не хту ван -
ня по тре ба ми і ціннос тя ми інших. Усі ці яви ща і про це си ма ють ста ти пред ме том ре -
тель ної ува ги соціологів, і вив ча ти їх слід суто на за са дах методологічної прозорості.

Третє. Знач ним вик ли ком для су час но го світу, де мок ратії та соціології ста ло
“по вер нен ня при гніче них” (у мар ксистській терміно логії на відміну від “по вер нен ня
при гніче но го” в терміно логії Фрой да) як ве ли ких соціаль них класів та інших груп і
верств, що вос об лю ють “інакшість”, деп ри вацію, ексклюзію, відтор гнен ня і ста ють
ціли вом і суб’єктом шквалів неґатив них соціаль них уста но вок, по чуттів та дій. Еко -
номічні, політичні, ду ховні кри зи, кри за реп ре зен та тив ності у світі, реґіонах і краї -
нах уви раз ню ють уяв лен ня про індивіду альні втра ти соціаль них мож ли вос тей, на -
строї “по коління без май бут ньо го”, по си лю ють ма сові не за до во лен ня, по шук вин -
них, підштов ху ють на сил ля, ма сові міґрації, про тес ти, по ши рен ня ксе но фобії, шо -
вінізму, рас из му, жив лять джи гад. Візьмімо одну з останніх силь них мо ног рафій
про індивіду альні траєкторії до на силь ниць ко го ра ди калізму, релігійно го фун да -
мен талізму та джи га ду [McDonald, 2018], ліво- та пра во ра ди кальні на строї, по -
пулізм, а та кож різно манітні про я ви зло чин ності й те ро риз му. Суспільства за ли ша -
ють ся розділе ни ми. Якщо не що дав но ґло баль не розділен ня було між За хо дом і ко -
муністич ним Схо дом, то те пер — між ґло баль ни ми Північчю і Півднем. У цьо му
кон тексті відбу вається пе ре осмис лен ня соціологічних па ра дигм і кон цептів. Так,
кон цепт “ґло баль но го Півдня” вже за сто со вується не тільки для по зна чен ня ге ог ра -
фічно го мак ро реґіону. Сьо годні це є по зна чен ням спо со бу мис лен ня про соціальні
відно си ни, що скла ли ся у ґло баль но му світі та в ло каль нос тях, як аль тер на ти ва до
того, що по зна ча ють у політичній соціології як “ґло баль ну Північ”. Це — фо кус на
про я вах і про бле мах мас штаб них нерівнос тей, стра тифікації, соціаль них роз колів,
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“особ ли вих націй” (particular nations), без дер жав них націй (nations without state)
тощо; це і рам ки, в меж ах яких потрібно аналізу ва ти кла сові, ґен дерні, рас ові, циф -
рові відмінності тощо. Провідні ака демічні ча со пи си із соціології віддзер ка лю ють
ґло баль не за не по коєння цими про бле ма ми. За сло ва ми го лов них ре дак торів жур -
налів “Comparative Sociology” і “Sociology Journal” (Бри та нської соціологічної асо -
ціації) — Девіда Віклай на та Ва не си Мей — у те ма тиці провідних ака демічних жур -
налів про дов жується доміну ван ня кла сич них соціологічних про блем соціаль но го
розділен ня, нерівнос тей, кла со вої стра тифікації та іден тич ності, однак на тлі пев но -
го ака демічно го зсу ву до іншої про бле ма ти ки: інтим ності та емоцій, інвай рон мен -
таль ної соціології та non-human соціології, соціології на уки, соціології ме ди ци ни
тощо.

Онто логічні екстри ми су час но го світо во го роз вит ку по род жу ють інте лек ту -
альні вик ли ки соціології. Між тим, леґітимність соціології як ака демічної дис -
ципліни і на уки вже не під пи тан ням. Про те сама соціологія як ака демічна діяль -
ність про ду кує і відтво рює чис ленні власні екстри ми. Се ред та ких екстримів у Пре -
зи д ентсько му по сланні М.Абрагам та в об го во рен нях на конґресі виз на че но такі:

1. Функціону ван ня соціології як на уки, зорієнто ва ної на досліджен ня та ро -
зуміння соціаль них фе но менів, здо бут тя ре тель но обґрун то ва но го і до ве де но го на -
уко во го знан ня, або як то ва ру з орієнтацією на по пит, об слу го ву ван ня інте ресів за -
мов ників, на більш ефек тивні спо со би ви роб ниц тва і спо жи ван ня знан ня.

Ко мо дифікація суттєво за хо пи ла як ви роб ниц тво соціологічно го знан ня, так і
універ си те тську освіту, що на го ло шу ва ли до повідачі з універ си тетів Ка на ди, Індії,
США, Німеч чи ни. Орієнтація на уки та освіти на по пит погіршує якість соціо -
логічних досліджень і вик ла дан ня, зни жує надійність дослідниць ких ре зуль татів,
відво дить дослідників від соціаль но зна чу щих про блем на ко ристь вигідних тем і за -
мов лень, по слаб лює довіру до соціологічно го знан ня. Знач на за гро за для роз вит ку
соціології (як і інших універ си те тських наук та освітніх прак тик) по в’я за на з по -
пулістським ав то ри та риз мом в універ си те тах, який про ду кує управлінські ак цен ти
на ака демічних рей тинґах, на уко мет рич них публікаціях, що тяг не за со бою спот во -
рен ня на уко во-освітньої діяль ності, зрос тан ня са мо е ксплу а тації вик ла дачів і до -
слідників, по ши рен ня прак тик стиг ма ти зації.

2. Вив чен ня того, що лег ко вив ча ти або того, що важ ли во вив ча ти. Так, із роз -
вит ком штуч но го інте лек ту та он-лайн соціаль ності по си лив ся ри зик того, що
соціоло ги бу дуть вив ча ти не те, що важ ли во для ро зуміння суспільства, а те, що лег -
ше вив ча ти. На жаль, соціологічні розвідки частіше здійсню ють ся там, де і так
“світло”, де си ту ації більш-менш зро зумілі. Що соціологія має ро би ти з тим, чим є
суспільство сьо годні? Онто логічні екстри ми окрес лю ють важ ливі на пря ми, до яких
вар то за глиб лю ва ти ся в соціологічних по шу ках відповідей.

3. Теорій, з яки ми пра цю ють соціоло ги, ба га то. Однак соціологічна теорія сьо -
годні “сліпа” (за виз на чен ням екс-пре зи ден та МСА М.Бу ра во го) до но вих соціаль -
них фе но менів та чис лен них соціаль них про блем, яки ми пе репов не не суспільне
жит тя. Соціоло ги по тре бу ють соціаль ної теорії.

Ши ро ке за хоп лен ня мож ли вос тя ми аналізу Big Data не про ду кує нам теорії.
Соціоло ги по тре бу ють соціаль ної теорії, вкоріне ної своєю ев рис тичністю у різні
цивільні фор ми суспільно го жит тя, у нові соціальні відно си ни і суспільні рухи як
ре акцію на ко мо дифікацію. Соціологія по тре бує теорії, яка здат на за без пе чи ти
більш про бле ма ти зо ва ний аналіз політич них ре жимів, се ку ля ри зації, ра ди калізму,
зло чин ності, неолібе ралізму та рин ко во го фун да мен талізму як про дуктів ди наміки
капіталізму. Врешті-решт, соціологічні теорії ма ють до по мог ти зро зуміти те, які
мож ли вості існу ють сьо годні для по кра щен ня лю дсько го життя.
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Май бутнє соціології в ру ках са мих соціологів

Світо вий конґрес соціологів, клю чові до повіді та Пре зи д ентське по слан ня
М.Аб рагам, нова про гра ма діяль ності, за про по но ва на но вооб ра ним пре зи ден том
МСА С.Ха нафі на на ступні чо ти ри роки [Hanafi, 2019], за да ють роль о ву мо дель
соціологічної діяль ності й фор му ють силь ну оптимістич ну уста нов ку на по си лен ня
її суспільної зна чу щості1. Спро буй мо зро би ти уза галь нен ня цієї мо делі, спи ра ю чись 
на по зна че ний вище ком плекс дже рел.

В яких го лов них вимірах роз кри вається роль о ва мо дель соціології, за да на на
на й ближ че май бутнє? Наше про чи тан ня дає змо гу ви ок ре ми ти пев ний чо ти ри кут -
ник її ба зо вих ко ор ди нат.

1. Ко рисність соціології для суспільства і лю дсько го роз вит ку — вплив соціології 
на ро зуміння і роз ви ток good society, на мобілізацію лю дей і знан ня для відповідних
змін і за без пе чен ня спра вед ли вості.

Поза мейнстри мом клю чо вих до повідей і конґре со вих звер нень Дж.Александер 
звер нув ува гу на об’єктив ну по тре бу в соціологізації суспільства і соціаль них про -
блем та роз гляд гро ма дя нської сфе ри як ла бо ра торії для соціологічних досліджень.
Су час на кри за гро ма дя нської сфе ри ста ла наслідком відсут ності гро ма дя нсько го
кон тро лю над інсти ту та ми, низ ь кої солідар ності та муль ти куль ту ралізму. Між тим,
кри тич ний по гляд на пер спек ти ву соціологізації суспільства ви яв ляє значні об’єк -
тивні об ме жен ня та ко го руху, се ред яких — фіна нси зація та мо не та ри зація су час них 
суспільств. Мож ливість соціологізації суспільства Дж.Александер поєднує з роз -
вит ком кон цепції “реґуля тор ної інтер венції” гро ма дськості замість “реґуляції” як
спо со бу втру чан ня в суспільний роз ви ток.

2. Дос ко налі, ре тельні досліджен ня з обґрун то ва ни ми вис нов ка ми і ре ко мен -
даціями для політиків і гро ма дя нсько го суспільства.

Рух у цьо му на прямі пе ре дба чає особ ли ву ува гу до соціаль ної теорії, до слід -
ниць кої ме то до логії, спо собів обґрун ту ван ня і пре зен тації ре зуль татів, форм пуб -
лічності соціологічно го знан ня. А це озна чає стан дар ти зацію ба зо во го соціологічно -
го знан ня та де мок ра ти зацію його ви роб ниц тва. Замість дис кур су “ме то до логічно го
націоналізму” та його до лан ня, по ши ре них до остан ньо го часу в на уко вих дис кусіях
та ака демічних уста нов ках, у вис ту пах го лов них ре дак торів провідних соціо ло -
гічних ви дань підкрес люється пер спек тив на ідея — при нцип “ме то до логічної про зо -
рості”, або зсу ву ува ги до ети ки і ме то до логічних де та лей у дослідженні та под анні
його ре зуль татів. Прин цип ме то до логічної про зо рості ак цен тує ува гу на логіці та
при нци пах здо бут тя, аналізу й інтер пре тації соціологічних да них, що зу мов лює
його здатність за без пе чи ти дос тат ньо надійні підста ви для по до лан ня вик ликів
куль тур ної варіатив ності виз на чень та інтер пре тацій.

3. Ши ро кий діалог між усіма соціологіями (ґло баль ною, національ ни ми, інди ген -
ни ми) для по до лан ня ан та гоністич них біна рних ка те го ри зацій на кшталт тра дицій -
не/мо дер не, “Захід/Схід”, “Північ/Південь”, “універ салізм/кон тек сту алізм” тощо.
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1 Під час Конґресу пред став ни ки ло каль но го оргкомітету Ка на дської соціологічної
асоціації про ве ли на підставі плат фор ми TwitterPoll опи ту ван ня учас ників конґресу сто -
сов но їхньо го уяв лен ня про зна чущість соціології в су час но му світі. Отри мані 158 відпо -
відей не реп ре зен ту ють ге не раль ну су купність учас ників конґресу. Між тим ре зуль та ти
над а ють до волі ціка вий ма теріал для роз думів. Так, на за пи тан ня “Чому Ви вва жаєте, що
соціологія має зна чен ня?” з пе ре дба чу ва ним виз на чен ням рес пон ден том на й важ ливішої
аль тер на ти ви відповіді роз поділи ли ся так: “соціологія по ка зує, як зрос та ють про бле ми”
(45%), “про тис тоїть соціальній не спра вед ли вості” (37%), “інфор мує тих, хто ухва лює
політичні рішен ня” (18%).



Цей рух має подвійний ха рак тер. З од но го боку, він спря мо ва ний на вкоріне ння
соціології в кон кретні соціокуль турні кон тек сти та на лаш ту ван ня її пізна валь них
інстру ментів щодо то наль нос тей окре мих мно жин них куль тур, їхніх спо собів ба -
чен ня й по яс нен ня соціаль но го світу. До речі, висвітлен ню та об го во рен ню цієї ко -
ор ди на ти роз вит ку соціології була при свя че на спеціаль на кон фе ренція Ради на -
ціональ них асоціацій МСА, яка відбу ла ся 2017 року в Тай беї (Тай вань) із за галь ною 
на звою “Соціології в діалозі”. З іншо го боку, цей рух до діало гу пе ре дба чає відпра -
цю ван ня універ саль них соціологічних кон цептів (як-от “пра ва лю ди ни”, “ демо -
кратія” тощо). Однак до сяг нен ня універ саль ності інтер пре тацій має бути суто на за -
са дах крос куль тур но го кон сен су су, а не че рез універ салізацію зна чень, про ду ко ва -
них кон тек ста ми кон крет ної впли во вої соціології (та кої, як євро а ме ри ка нська).

4. Ко нстру ю ван ня соціаль ної теорії “поза ка но ном” (термін і на зва кни ги “Соціо -
логія поза ка но ном” Саіда Фа ри да Алатаса і Вініти Синхі), що пе ре дба чає фор му -
ван ня більш адек ват них ра мок для мікро- і мак роміксу, відхід від кліше та яр ликів,
за ну рен ня до аналізу різних інте лек ту аль них тра дицій, на род них релігій, інсти -
туційних кар’єр, які про ду ку ють різні фор ми соціології в су час но му світі.

Нап рик лад, зрос тан ня релігійності у ви пад ку ісла му час то асоціюється з ра ди -
калізмом і навіть те ро риз мом. Інший при клад: виз на ним є факт, що де мок ратії у
світі є різни ми. Спільним для них є уяв лен ня про ціннісну спря мо ваність  демо -
кратії, яке виз на чається в гас лах сво бо ди, спра вед ли вості, гідності й може роз гля да -
ти ся як універ саль не виз на чен ня кон цеп ту. Та кий нор ма тив ний універ салізм не за -
тьма рює того, що Армандо Саль ва то ре опи сав як “відмінні мо делі цивільності”, та не
нівелює ве ли ке різно маніття су час них де мок ра тич них форм і прак тик.

Соціологічна теорія “поза ка но ном” — це важ ли вий ком по нент кон цеп ту “ґло -
баль ної соціології”, яка здійсни ла у 2000-х ро ках суттєвий зсув у ви роб ництві
соціологічно го знан ня та ро зумінні його пред ме та в на прямі “from the West to the Rest
of the world”. Соціологічна теорія “поза ка но ном”, на дум ку С.Ха нафі, має ґрун ту ва -
ти ся на по стко лоніаль но му та по став то ри тар но му підхо дах, щоб вра ху ва ти про бле -
ми ви роб ниц тва знан ня за умов впли ву як ко лоніалізму, так і місце во го ав то ри та -
риз му. Це — за вдан ня виз во лен ня теорії від впли ву на її ви роб ниц тво усіля ких
схизм, включ но з ге ге монією “західно го” ви роб ниц тва знан ня.

У цьо му річищі по тре бу ють соціологічно го роз роб лен ня мо делі струк тур вла ди, 
зло чин ності (зок ре ма — по всяк ден ної), спра вед ли вості, симбіозу тех но логій і те ро -
риз му, при му со вої міґрації та пе реміщен ня, на сил ля і нерівності (у фор мах рас из му,
ксе но фобії, відтор гнен ня), ґен дер ної та міжсекційної зло чин ності, відповідаль ності
гро ма дя нсько го суспільства, впли во вості соціаль них рухів та спро ти ву при гніче -
них, мо делі роз бу до ви більш спра вед ли во го світу.

За вер ши мо цей аналітич ний огляд конґре со вих ідей і спря му вань для роз вит ку
соціології ци та тою-за кли ком з лис та Марґарет Абрагам: “У ці кри тичні часи ми,
соціоло ги, маємо поділи ти ся на ши ми досліджен ня ми, реф лексією та відповідями
на [соціальні] про бле ми, за без пе чи ти чіткі рам ки для аналізу й обґрун ту ван ня... пер -
спек тив за клю чо ви ми вимірами, за сто со ву ю чи зро зумілі й не двоз начні терміни....
Для де ко го з нас це озна ча ти ме спуск з ака демічних ви сот і мо дифікацію на ших ка -
налів ко мунікації, про яс нен ня на ших дослідниць ких ре зуль татів та інсайтів у такій
ма нері, яка може бути по чу тою” [Abraham, 2018]. Це — шлях від утопії до реалії інте -
лек ту аль ної, мо раль ної та соціаль ної відповідаль ності соціологів у ви роб ництві та
по ши ренні знан ня, яке здат не мобілізовувати колективні дії на розбудову кращого і
більш справедливого світу.

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2019, 4 155

Cоціологія: роль о ва мо дель на шля ху між екстри ма ми



Дже ре ла/References

Abraham, M. (2018). Presidential Address, ISA World Congress of Sociology. Toronto,
Canada. — Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=VU3quSNd0-4

Alatas, S.F., Sinha, V. (2017). Sociological Theory Beyond the Canon. London: Palgrave
Macmillan.

ISA Former Presidents Special Session (2018). In: ХІХ ISA World Congress of Sociology.
Toronto, Canada. Retrieved from: 
https://isaconf.confex.com/isaconf/wc2018/webprogram/Session11609.html

Haller, M., Eder, A. (2015). Ethnic Stratification and Economic Inequality around the
World: The End of Exploitation and Exclusion? S.l.: Farnham Ashgate Publishing Limited.

Hanafi, S. (2019). Global Sociology — Toward New Directions. Global Dia lo gue. Maga -
zine of the International Sociological Association. 9 (1). Retrieved from: 
http://globaldialogue.isa-sociology.org/global-sociology-toward-new-directions/

Keane, J. (2009). The Life and Death of Democracy. S.l.: Simon & Schuster / W. W. Nor -
ton & Company.

Laroche, J. (2017). The Brutalization of the World: From the Retreat of States to
Decivilization. S.l.: Springer International Publishing AG.

Lyon, D. (2018). The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life. S.l.: Polity.
McDonald, K. (2018). Radicalisation. S.l.: Polity Press.
Mosse, G. L. (1990). Fallen soldiers: reshaping the memory of the world wars. New York:

Oxford University Press.
Platt, J. (1998). A Brief History of ISA 1948–1997. University of Sussex. Retrieved from:

https://www.isa-sociology.org/uploads/files/histoy-of-isa-1948–1997.pdf
Power, Violence and Justice: reflections, responses and responsibilities (2018). In: XIX ХІХ

ISA World Congress of Sociology Program Book. Toronto, Canada. July 15–21, 2018. Retrieved
from: https://www.isa-sociology.org/uploads/files/isa-wcs2018-program-book.pdf

Southall, R. (2016). The New Black Middle Class in South Africa. S.l.: James Currey.
Salvatore, A. (2016). The Sociology of Islam: Knowledge, Power and Civility. Oxford:

Wiley Blackwell.
Одер жа но/Received 15.10.2019

ОЛЬГА КУЦЕНКО

Соціологія: роль о ва мо дель на шля ху між екстри ма ми
(до ро гов ка зи XIX Світо во го конґресу соціологів)

Яки ми трен да ми роз вит ку висвітлюється су час не та на й ближ че май бутнє соціологічної
на уки? На підставі аналізу ма теріалів ХІХ Світо во го конґресу Міжна род ної соціологічної
асоціації (То рон то, 15–21.07.2018), на сам пе ред Пре зи д ентсько го по слан ня, пре зи д ент -
ських та пле нар них сесій, окрес лю ють ся як клю чові про бле ми суспільно го роз вит ку в
оптиці соціології, так і гострі про бле ми су час но го функціюван ня соціології. Обго во рю ють -
ся кон цеп ту альні виміри роль о вої мо делі соціології, за да ної конґре сом на на й ближ че май -
бутнє з ура ху ван ням вик ликів суспільно го роз вит ку, як-от “бру талізації світу”, при му со -
вих капіталістич них транс фор мацій, ма со вих де ри вацій несвідо мо го, ґло баль но го про тес -
ту при гніче них. Виз на ча ють ся шля хи ак тив ності соціології в на прям ках інте лек ту аль -
ної, мо раль ної та соціаль ної відповідаль ності щодо про блем лю дсько го жит тя, реф лексії
щодо ак ту аль них пи тань і обґрун ту ван ня соціологічних відповідей.

Клю чові сло ва: XIX Світо вий конґрес соціології, Пре зи д ентське по слан ня, соціальні про -
бле ми світу, екстри ми функціюван ня соціології, роль о ва мо дель соціології
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ОЛЬГА КУЦЕНКО
Cо ци о ло гия: ро ле вая мо дель на пути меж ду экс три ма ми
(на пу тствия ХІХ Все мир но го кон грес са со ци о ло гов)
Ка ки ми трен да ми раз ви тия вы све чи ва ет ся на сто я щее и бли жай шее бу ду щее со ци о ло ги -
чес кой на уки? На осно ве ана ли за ма те ри а лов ХІХ Все мир но го кон грес са Меж ду на род ной
со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции (То рон то, 15–21.07.2018), пре жде все го Пре зи де нтско го по -
сла ния, пре зи де нтских и пле нар ных сес сий, очер чи ва ют ся клю че вые про бле мы об щес твен -
но го раз ви тия в опти ке со ци о ло гии, а так же острые про бле мы функ ци о ни ро ва ния са мой
со ци о ло гии. Обсуж да ют ся кон цеп ту аль ные па ра мет ры ро ле вой мо де ли со ци о ло гии, за -
дан ной кон грес сом на бли жай шее бу ду щее с уче том вы зо вов об щес твен но му раз ви тию,
та ких как “бру та ли за ция мира”, на с ильствен ные ка пи та лис ти чес кие транс фор ма ции,
мас со вые де ри ва ции бес соз на тель но го, гло баль ный про тест угне тен ных. Опре де ля ют ся
пути ак тив нос ти со ци о ло гии в на прав ле ни ях ин тел лек ту аль ной, мо раль ной и со ци аль ной
от ве тствен нос ти по по во ду клю че вых про блем об щес твен ной жиз ни, реф лек сии ак ту аль -
ных воп ро сов и об осно ва ния со ци о ло ги чес ких от ве тов.

Клю че вые сло ва: XIX Все мир ный со ци о ло ги чес кий кон гресс, Пре зи де нтский ад рес, гло -
баль ные со ци аль ные про бле мы, экс три мы функ ци о ни ро ва ния со ци о ло гии, ро ле вая мо дель
со ци о ло гии

OLGA KUTSENKO
Sociology: the Role Model on Between-Extremes Pathway 
(Guide of the XIX ISA World Congress)
What trends of development are highlighted in the current and nearest future of sociology? The
key issues of the functioning of sociology per ce as well as the global social development through
sociological optics are outlined on the basis of proceeding materials (mainly the Presidential
Address, and presidential and plenary sessions) of the XIX ISA World Congress (Toronto, July
15–21, 2018). There are discussed the conceptual dimensions of the sociology role model,
proposed by the Congress for the coming future under the social development challenges like
‘brutalization of the world’, forced capitalist transformations, mass derivation of the unconscious,
global protests of the oppressed. The pathway of sociological activities towards intellectual, moral,
and social responsibility, including reflection of challenges and production of grounded socio -
logical visions, are defined.

Key words: XIX ISA World Congress, Presidential Address, world social problems, extremes of
sociology functioning, role model of sociology
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