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Цін нос ті як по нят тя, що виз на чає зна чу щість для лю ди ни й сус пільс тва  різ но -
ма ніт них явищ, об’єк тів, ві діг ра ють цен траль ну роль у ви бу до ву ван ні сис те ми орі єн -
та цій у жит ті, ви роб лен ні жит тє вих стра те гій, виз на чен ні век то ра мож ли вих змін,
за га лом – в ус ві дом лен ні сен су жит тя і со ці о куль тур ної ак тив нос ті лю ди ни.

Су час не сус піль не жит тя у всьо му сві ті ха рак те ри зу єть ся ви нят ко вою мас штаб -
ніс тю і ди на міч ніс тю змін, со ці о куль тур них тран сфор ма цій, які не од мін но суп ро -
вод жу ють ся цін ніс ни ми зру шен ня ми. А во ни, у свою чер гу, ста ють по туж ним чин ни -
ком но вих пе рет во рень. Особ ли вою дра ма тич ніс тю від зна ча ють ся ці про це си на пос -
тра дян сько му прос то рі, зок ре ма й в Ук ра ї ні. Ос кіль ки во ни за чі па ють гли бин ні ос -
но ви люд сько го бут тя, то зро зу мі ле і те ве ли ке зна чен ня, яке має на у ко вий, зок ре ма
со ці о ло гіч ний ана ліз ди на мі ки цін ніс них орі єн та цій. 

Мо ног ра фія ві до мої хар ків ської вче но ї+ со ці о ло га Л.Г. Со ку рян ської 
“Сту ден чес тво на пу ти к дру го му об щес тву: цен нос тный дис курс пе ре хо да” ста но -
вить, без сум нів но, ва го мий вне сок у дос лід жен ня ба га то ма ніт нос ті вза є мозв’яз ків і
вза є мо за леж нос ті між цін ніс ни ми та со ці о куль тур ни ми зру шен ня ми, що від бу ва -
ють ся в ук ра їн сько му сус пільс тві.

Як вид но із наз ви мо ног ра фії, ав тор ка виз на чає об’єк том сво го дос лід жен ня
ди на мі ку цін ніс них орі єн та цій ук ра їн сько го сту дент ства, а пред ме том – умо ви і
чин ни ки фор му ван ня со ці аль ної суб’єкт нос ті як фе но ме ну, що ві доб ра жає цін ніс -
ні зру шен ня в су час но му сус пільс тві і вис ту пає їх дже ре лом і чин ни ком. При цьо -
му са ме сту дент ство виз на ча єть ся од ним із го лов них суб’єк тів тран сфор ма цій них
про це сів як в Ук ра ї ні, так і на пос тра дян сько му прос то рі в ці ло му. Ав тор ка 
пе ре кон ли во ар гу мен тує вип рав да ність та ко го під хо ду: ад же го лов ним суб’єк том
май бут ньо го – ін фор ма цій но го – сус пільс тва  має ста ти “клас ін те лек ту а лів”, які
во ло ді ють най го лов ні шим ка пі та лом ін фор ма цій ної ери – на у ко ви ми знан ня ми та
най важ ли ві шим влас не люд ським ка пі та лом – мо раль ни ми нас та но ва ми. 
Фор му ван ня та кої суб’єкт нос ті від бу ва єть ся знач ною мі рою у ви щій шко лі, яка
пок ли ка на на ді ли ти ін ди ві да “ре єс тром ці лей і спис ком за со бів” (З. Ба у ман) для
йо го са мо ре а лі за ції у жит ті. Сту дент ство в цьо му пла ні вис ту пає як най більш 
“ре сур со міс тка” со ці аль на гру па су час но го ук ра їн сько го сус пільс тва, ви хо дя чи з
рів ня ос ві ти, ві ку та май бут ньо го міс ця в сис те мі сус піль них від но син. Ма єть ся на
ува зі на бут тя сту дент ською мо лод дю ха рак те рис тик ін те лек ту аль ної елі ти 
сус пільс тва, її ре сур сні мож ли вос ті що до фор му ван ня се ред ніх про шар ків 
ук ра їн сько го со ці у му, елек то раль ні упо до бан ня сту дент ства як важ ли вий чин ник
по лі тич но го ви бо ру кра ї ни в ці ло му та ін. Усе це, бе зу мов но, під ви щує ак ту аль -
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ність мо ног ра фіч но го дос лід жен ня Л.Г. Со ку рян ської, йо го те о ре тич ну та прак тич -
ну зна чу щість. 

Ем пі рич ну ба зу ба га то рів не во го і по рів няль но го ана лі зу в цій мас штаб ній пра ці
скла ли дос лід жен ня проб лем сту дент ства, ви щої шко ли, за га лом осо бис тос ті 
мо ло дої лю ди ни, а фак тич но їх мо ні то ринг, пе ре ду сім на у ков ця ми Хар ків сько го уні -
вер си те ту, уп ро довж три ва ло го пе рі о ду – 1971–2004 рр. 

Мо ног ра фія скла да єть ся з чо ти рьох глав, кож на з яких під по ряд ко ву єть ся пос -
лі дов но му до сяг нен ню пос тав ле ної ав тор кою ме ти: кон цеп ту а лі за ції про це су 
ста нов лен ня і ба га то фак тор ної обу мов ле нос ті со ці аль ної суб’єкт нос ті май бут ньо го
фа хів ця з ви щою ос ві тою, йо го спро мож нос ті впли ва ти на хід змін, на ха рак тер і
спря мо ва ність сус піль них тран сфор ма цій і мо дер ні за цій, влас ної са мо ре а лі за ції.

У пер шій гла ві роз кри ва єть ся ав тор ське ба чен ня цін ніс них змін в ук ра їн сько му
сус пільс тві. Слід на го ло си ти, що силь ною сто ро ною є за лу чен ня ве ли ко го об ся гу
дже рел, які от ри ма ли ав тор ське пе ре ос мис лен ня та доз во ли ли зро би ти вис но вок, що
ва го мим тран сфор ма цій ним по тен ці а лом су час но го ук ра їн сько го сус пільс тва є 
роз ви ток со ці аль ної суб’єкт нос ті різ но ма ніт них еле мен тів со ці аль но го і перш за все
мо ло ді. При ро щен ня на у ко во го знан ня в ме жах ці єї гла ви від бу ва єть ся зав дя ки ав -
тор ським ін тер пре та ці ям та ких по нять, як “со ці о куль тур на тран сфор ма ція”, 
“цін ніс ні орі єн та ції”, “цін ніс на сис те ма”, “цін ніс не по ле осо бис тос ті” то що.

Без пе реч но ці ка вим як у те о ре тич но му, так і в прак тич но му сен сі є здій сне не ав -
тор кою виз на чен ня фе но ме нів со ці о куль тур ної тран сфор ма ції в Ук ра ї ні, її ета пів та
го лов них суб’єк тів. 

У дру гій гла ві ува гу зо се ред же но на те о ре тич ній ін тер пре та ції фе но ме ну со ці -
аль ної суб’єкт нос ті як якос ті осо бис тос ті чи со ці аль ної гру пи. Ав тор ка вво дить 
у на у ко вий обіг та кі по нят тя, як “дис по зи цій на суб’єкт ність” та “ак ту а лі зо ва на
суб’єкт ність”, пе ре ра хо вує кри те рії та по каз ни ки со ці аль них фе но ме нів, які поз -
на ча ють ся ци ми по нят тя ми. Ґрун тов не під кріп лен ня те о ре тич них вис нов ків ем пі -
рич ни ми фак та ми, ви ко рис тан ня кіль кіс них та якіс них ем пі рич них да них, їх ко -
рек тна ін тер пре та ція по си лю ють ро бо ту та під крес лю ють ви со кий фа хо вий 
рі вень ав то ра. Тре тя гла ва – най більш об сяж на і те ма тич но під по ряд ко ва на го лов -
ній ме ті дос лід жен ня – прис вя че на різ но біч но му ана лі зу ста но ви ща ви щої шко ли
в Ук ра ї ні, суб’єкт+ суб’єкт них від но син в ній, цін ніс но го сві ту різ них по ко лінь 
сту дент ської мо ло ді, якос ті ос ві ти, впли ву нав чаль но+ ви хов но го про це су на фор -
му ван ня суб’єкт них ха рак те рис тик май бут ніх спе ці а ліс тів. Ок ре мо го від зна чен ня
зас лу го вує чет вер та гла ва: в ній, роз кри ва ю чи “із се ре ди ни” та “ззов ні” мо ло діж ні
проб ле ми, внут ріш ній, со ці аль ний мік рос віт мо ло дої лю ди ни, ав тор ка ви су ває 
мі ні+ те о рію “цін ніс но го по ля осо бис тос ті” як ін ди ві ду аль но+ со ці аль но го конс -
трук ту. При цьо му під цін ніс ним по лем осо бис тос ті ма єть ся на ува зі “м’яка”, 
не у по ряд ко ва на струк ту ра ін ди ві ду аль ної сві до мос ті, що ха рак те ри зу єть ся 
аль тер на тив ніс тю, ент ро пі єю, не по год же ніс тю, од но час ною при сут ніс тю різ них
ти пів цін нос тей і є в су час них умо вах ре зуль та том ду хов но го ос во єн ня сус пільс -
тва, що пос тій но змі ню єть ся, тран сфор му єть ся в йо го гло баль них і ре гі о наль них
кон тек стах.
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Обґ рун то ва ний та зап ро по но ва ний ди сер тан ткою но вий нап ря мок со ці о ло гіч но -
го ана лі зу тран сфор ма цій них про це сів та роз роб ле на в йо го ме жах цін ніс но+ суб’єкт -
на кон цеп ція від по ві дає су час ним со ці о ло гіч ним уяв лен ням про со ці аль ний світ і за -
со би йо го ро зу мін ня. Ос нов ні по ло жен ня і вис нов ки дос лід жен ня по ши рю ють на у -
ко ве знан ня про чин ни ки со ці аль них змін і мо жуть бу ти те о ре тич ною ба зою для по -
даль ших со ці о ло гіч них дос лід жень про це сів на бут тя сус пільс твом но вої якіс ної виз -
на че нос ті, спе ци фі ки сту дент ських прак тик, тен ден цій “мо дер ні за ції” та “пос тмо дер -
ні за ції” цін ніс них орі єн та цій сту дент ства, про я вів ам бі ва лен тнос ті йо го цін ніс ної
сві до мос ті. 

До сить по ши ре на в ук ра їн сько му сус пільс тві ци та та що до ду аль нос ті су час ної
сис те ми цін нос тей та “ам бі ва лен тнос ті” цін ніс ної сві до мос ті лю ди ни у кон тек сті
здій сне но го дос лід жен ня та зав дя ки обґ рун то ва ним вис нов кам ав то ра пе рес тає 
но си ти від ті нок “не га тив ної оцін ки”. Спи ра ю чись на ем пі рич ні дос лід жен ня, ав тор
на го ло шує, що у то му ви пад ку, ко ли цін ніс на ду аль ність не вик ли кає внут ріш ньо го
кон флік ту осо бис тос ті, ам бі ва лен тність пог ля дів лю ди ни під ви щує її адап тив ні
мож ли вос ті, ак ти ві зує осо бис тіс ний по тен ці ал.

Ав тор ка уп ро довж усьо го вик ла ду де монс трує ви со кий рі вень еру до ва нос ті,
знан ня су час но го ста ну роз роб ле нос ті по ру шу ва них проб лем, ефек тив но ви ко рис то -
вує ши ро кий ар се нал як тра ди цій них, вип ро бу ва них, так і най но ві ших дос лід ниць -
ких при йо мів, ме то дів, інс тру мен тів. При цьо му, мож ли во, де що за ба га то міс ця 
від во дить їх опи су та оці ноч ним ха рак те рис ти кам у сти лі, близь ко му до під руч ни ко -
во го. 

Не об хід но та кож від да ти на леж не прак тич ній зна чу щос ті на у ко вої мо ног ра фії.
Зап ро по но ва ний на у ко вий ана ліз по ка зує змі ни у про фе сій них орі єн та ці ях сту дент -
ства, виз на чає проб лем ні ас пек ти про ек тив них пог ля дів на май бут нє, вис віт лює
роль сис те ми ви щої ос ві ти та нав чаль но+ ви хов но го про це су, по ка зує вплив сту дент -
сько го се ре до ви ща та про фе сор сько+ вик ла даць ко го ко лек ти ву на фор му ван ня 
мо ло ді.

За га лом же слід ска за ти, що ук ра їн ська со ці о ло гіч на на у ка зба га ти ла ся ва го мою
мо ног ра фіч ною пра цею, яка де монс трує ви со кий на у ко вий по тен ці ал хар ків ської і
за га лом ук ра їн ської со ці о ло гіч ної шко ли, роз кри ває но ві пер спек ти ви для плід них
на у ко вих по шу ків у склад но му і ди на міч но му сві ті сус піль них від но син.

Шульга М.О., дQр соціол. наук
Балакірєва О.М., канд. соціол. наук
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