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Про соціологію як соціаль ну фізику 
та іде о логію служіння на ро дові

&
Во ро на, В.М. Соціологічні на ри си політе ко но ма. Київ:
Інсти тут соціології НАН Украї ни, 2020. 400 с.

У книзі вик ла де но унікаль ний досвід соціологічно го осмис лен ня укр а -
їнських по стра дя нських реалій. В його осно ву по кла де но ба га торічний про -
єкт Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, в ініціюванні й реалізації яко го ав то -
рові на ле жить ак тив на роль. Проєкт дав змо гу об’єдна ти дослідників з
різни ми освітніми і на уко ви ми бекґра ун да ми, з різно манітним прак тич ним
досвідом, що дало змо гу “роз ро би ти сис те му емпірич них по каз ників ста ну і
ди наміки суспільства і взя ти ся до про ве ден ня моніто ринґу укр аїнсько го
суспільства прак тич но з пер шо го року про го ло шен ня не за леж ності Украї -
ни. Як досвід прак тич ної реалізації до сяг нень наук про суспільство сьо годні
дані май же 30-річних моніто рин го вих досліджень слу гу ють до волі надій -
ною емпірич ною ба зою аналізу і для на уко во обґрун то ва них вис новків про
тен денції у роз вит ку укр аїнсько го суспільства, і для ро зуміння того, куди
пря мує Украї на”.

Та кий соціологічний моніто ринґ ма со вої свідо мості дає змо гу вимірю -
ва ти на строї лю дей, їхнє са мовідчут тя в період склад них мак ро- і мікро -
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соціаль них транс фор мацій. І що кон че важ ли во — ре зуль та ти моніто ринґу
сти му лю ють відповідні те о ре тичні роз ду ми, зму шу ють за глиб лю ва ти ся у
склад ний про стір соціологічних па ра дигм і кон цептів, ка те горіаль них  по -
будов, відповідних на ра тив них ко нструкцій. Крах і роз пад “ра дя нсько го
(ка зар ме но го, то талітар но го тощо) соціалізму” суп ро вод жу ва ли ся сум бур -
ни ми во люн та р истськи ми спро ба ми не гай но го пе ре тво рен ня його на су -
спільство “за галь но го доб ро бу ту”. Нат хненні спро ще ни ми, незрідка вуль -
ґар ни ми уяв лен ня ми про капіталізм, ці спро би при зве ли до ви ник нен ня
воісти ну гібрид ної соціаль ної ре аль ності, в якій ди во виж ним чи ном пе -
реміша ли ся соціалістичні, лібе ральні, кон сер ва тивні, націоналістичні та
інші прак ти ки та іде о ло ге ми. Осмис лен ня цієї ре аль ності, ро зуміння її при -
ро ди, ри зиків і пер спек тив ви я ви ло ся ве ли чез ним вик ли ком для всьо го кор -
пу су соціаль них наук, у тому числі для соціології. Пе ре ва га остан ньої по ля -
гає в тому, що вона мала і має мож ливість спи ра ти ся на ма си ви фак то -
логічних ма теріалів, на ре зуль та ти емпірич них досліджень, на кіль кісні
оцінки різно манітних якісних станів гро ма дських ду мок і суспільних на -
строїв.

Спи ра ю чись на дані моніто ринґу, ав тор упро довж ба гать ох років по -
слідов но про по нує свою інтер пре тацію по стра дя нської гібрид ної соціаль ної 
ре аль ності, вба ча ю чи одну з при чин її еко номічних і політич них про валів в
іґно ру ванні фун да мен таль них по ло жень кла сич но го суспі льство знавства,
пе ре дусім у не ба жанні ба чи ти ба зові при чи ни соціаль них про блем, су пе -
речнос тей, конфліктів в еко номічній сфері, в гли би нах ма те ріаль но го ви -
роб ниц тва, суттєво де фор мо ва но го по стра дя нськи ми флук ту аціями. Па фос 
текстів, об’єдна них під об кла дин кою ре цен зо ва ної кни ги, по ля гає в на по -
лег ли во му об сто ю ванні не обхідності на уко во го підхо ду до організації су -
спільно го жит тя на про ти ва гу суб’єктивістським іде о ло гіч ним інтер пре -
таціям. Не довільні іде о логічні док три ни і гас ла, хоч би в які ви шу кані й ек -
зо тичні сло весні шати вони є вбра ни ми, а на уко вий аналіз, що спи рається на 
пе ревірені на укові ме то до логії, на ма си ви емпірич них да них, має бути по -
кла де ний в осно ву дер жав них про грам, до по ма га ти по шу ку відповідей на
на й складніші про бле ми су час но го суспільно го роз вит ку. Не мож на не по го -
ди тись із твер джен ням, що “тільки послідов на і на по лег ли ва реалізація
інтеґраль но го на уко во го знан ня про жит тя суспільства, по мно же но го на
досвід гос по да рсько го і політич но го управління, дасть зго дом змо гу до сяг ти 
ба жа но го ре зуль та ту пе ре тво рень: еко номіка ста не ефек тив ною; пра ця —
ви со коп ро дук тив ною; жит тя — без печнішим, спра вед ливішим і ком форт -
нішим; відно си ни в суспільстві — то ле рантнішими і довірливішими; люди — 
гро ма дя на ми рідної краї ни і на своїй землі; а пред став ни ки вла ди жи ти муть
в Україні однією до лею зі своїм на ро дом, із відчут тям осо бис тої відпо -
відаль ності за все, що відбу вається в су спіль стві”.

Кни га, бе зу мов но, по слу гує глиб шо му усвідом лен ню ролі на уко во го
соціаль но го знан ня в су час но му суспільстві. Автор праг не по вер ну ти чи -
тачів до ро зуміння не ми ну щої ролі ба зо вих ка те горій при род ни чо-істо рич -
ної па ра диг ми соціаль них змін, кри ти кує як вульґар ний мар ксизм, так і
вульґар ний ан ти мар ксизм. Чи тач, кот рий тяжіє до те о ре тич но го знан ня,
знай де на сторінках кни ги чи ма ло твер джень і суд жень, що спо ну ка ти муть
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до дис кусії, до роз вит ку су час них те о ре тич них уяв лень про соціальні струк -
ту ри, інсти ту ти та про це си. Чи тач, зорієнто ва ний на прак тич ну ро бо ту, от -
ри має на леж ним чи ном зор ганізо ва ний ба га тий ма сив емпірич них да них,
що висвітлю ють по стра дя нську соціокуль тур ну динаміку.

Пра ця ака деміка В.М. Во ро ни, поза жод ним сумнівом, ро бить дуже
знач ний вне сок у су час ну соціаль ну на уку, дає змо гу уваж но му і вдум ли во -
му чи та чеві по ба чи ти су час не укр аїнське суспільство очи ма про ник ли во го
й чес но го ек спер та і мис ли те ля.

Отри ма но 16.11.2020
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