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ВСТУП
Інтерес до дослідження колективних дій обумовлений тим,
що в умовах системної кризи суспільства зростає вплив масових
(колективних) дій (особливо протестних) на хід соціальних процесів. У наші дні в соціальних практиках реалізуються різноманітні форми і масштаби колективних дій; рухливі кордони норм
і нормативної дії; йдуть пошуки суб’єкта дії, в т. ч. колективної;
пропонуються різні моделі переведення колективної дії в креативну і контрольовану, зокрема моделі управління натовпом.
Актуалізується вивчення впливу комунікативної складової (зокрема комунікативної раціональності) на колективну дію і соціальний розвиток в цілому. У результаті розвитку Інтернет-технологій активізувалися різноманітні колективні дії в мережевій
публічній сфері. Те, що Інтернет став носієм альтернативних
дискурсивних практик і нових форм колективних дій, показує,
наприклад, розвиток такої форми колективних дій, як флешмоби. В умовах інформаційної демократії поширюються колективні дії, які в різних соціокультурних середовищах викликають
неоднозначну реакцію. Так, гей-паради, соціальні рухи на захист прав осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації, за вільне
розповсюдження зброї та наркотиків – це приклади нав’язаних
колективних соціальних дій як наслідок зростаючого впливу западнизації на українське суспільство. При цьому штучно створені і підтримувані колективними соціальними діями структури
громадянського суспільства можуть стати загрозою самостійного розвитку країн, регіонів, окремих територій.
В умовах кризи соціології та кризи суспільства актуалізується пошук витоків проблем соціології та їх вирішення в площині
проблематики соціальної дії, у тому числі її колективної форми.
Існує невідповідність між значенням соціологічного теоретизу-

