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Лепський М. А. — д.ф.н., професор, декан факультету соціології та управління 

Запорізького національного університету 

ГЕОПОЛІТИЧНЕ СЦЕНАРУВАННЯ 3.0: ПРОЦЕС ЛЕГЕНДУВАННЯ 

ВІДНОСИН МІЖНАРОДНИХ СУБ`ЄКТІВ 

У цих тезах спробуємо розглянути та теоретично обґрунтувати сучасні тенденції 

формування нового рівня геополітичного сценарування у взаємозв’язку з процесом 

легендування, як відображенням сприйняття, солідаризації та конкурентної боротьби 

міжнародних суб’єктів.  

Передусім охарактеризуємо етапи та водночас рівні сценарування, оскільки вони мають 

тенденцію послідовного нашарування один на одне. У найбільш узагальненому вигляді їх 

можливо представити у таких етапах: 

0. – це становлення сценарного мистецтва у взаємодії цивілізацій у контексті поетики 

(«творчого наслідування» [1]), формування образу мистецтва стратегії за аналогією з 

театральним мистецтвом (введення образів: «театр бойових дій», «сценарний план» та інші 

смисли метафори театру). 

1.0 – це створення сценарного підходу аналізу військових, політичних, економічних та 

міжнародних ситуацій, які пов’язані з творчим здобутком Германа Кана та його колег, таких 

інститутів як РЕНД-корпорейшн, Гудзонівського інституту. Особливістю цього 

сценарування є розробка варіантів альтернативного розвитку ситуації, які надаються лише як 

аналітична інформація для осіб, що приймають рішення. Класична схема сценарування 

пропонує щонайменше 4 варіанти розвитку: оптимістичний, песимістичний, інерційний та 

найбільш вірогідний (реалістичний) варіанти. У цьому рівні сценарування визначається 

аналітика можливих ситуацій та процесів, пропонуються можливі рішення, але є розрив 

аналітики з підготовкою осіб, що приймають рішення. 

2.0. – це новий рівень сценарного підходу, який був запропонований Пьєром Ваком та 

творчо розвинутий Пітером Шварцем [2]. Цей рівень передбачає не тільки аналітичну роботу 

зі створення сценаріїв альтернативних ситуацій майбутнього, а й має у своїй технології 

підготовку осіб, що приймають рішення.  

3.0 – цей рівень сценарування (вперше введено у тезах на «Придніпровських 

соціологічних читаннях» 30.09.2016), відображає сучасні потреби сценарування як 

відображення майбутнього, що визначений та спирається на сценарування 2.0, але вводить 

нові процеси евристичних когнітивно-інформаційних моделей сценарування у 

цивілізаційному розвитку, у дослідженні балансу сил (його створення та порушення), 

формування світової цивілізації та ноосфери, у мережевих відносинах центрів сил, периферії 

та кордонів між ними, та власне супроводження зміни сценаріїв та напрямку готовності 

суб’єктів міжнародної діяльності. 

Зупинимось на легендуванні, що є суттєвим у сценаруванні, як конструюванні 

майбутнього або його альтернативних, можливих полей, у тому числі й геополітичному 

сценаруванні. 

По-перше, основою, підґрунтям легендування є психосоматичні та соціально-психічні 

процеси, що пов’язані з дистресом, шоком та соціальною травмою. Переживання цих 

процесів потребує компенсації та витіснення, створення легенди, як уявлення та 

представлення (як перед-ставлення). Легенда стає процесом об’єктивації як витіснення 

назовні «розповіді про те, що відбулося».  

По-друге, легендування на основі соціально-психічних потреб комунікативної дії, як 

репрезентації «перед-ставлення», відбувається у процесі «іконографії».  

По-третє, картографічне та іконографічне значення легендування визначають процес 

маніпулятивної технологізації, в якому легенда розглядається як створення позитивного 
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образу «бренду» території, організації міжнародних суб’єктів та їх об’єднань або 

дезінформування противника з метою приховування своїх намірів, напрямків діяльності, 

стратегій, тактик, операцій. Ці процеси пов’язані з розрізненням, співвідношенням з 

досвідом, історичною та соціальною пам’яттю та позиціюванням інформації за зовнішніми 

ознаками – все те, що пов’язане з технологією створення та насадження (впровадження) 

легенд. 

По-четверте, резонуючий характер легендування у соціальних комунікаціях пов'язаний 

з умовним позначенням та візуалізацією, та також з міфологізацією. Умовне позначення 

характерне для геополітичного значення картування. 

Геополітичне сценарування 3.0 використовує дослідження конвергенції легенд між 

соціальними спільнотами та формування конвенційних «загально прийнятих» легенд та 

процесу легендування, як первісних наративів про події, соціальні травми, шоки, дистреси; 

як вторинної технологізації легенди у брендуванні та камуфлюванні, так і тиражування у 

процесах репеленції та атракції взаємодії міжнародних суб’єктів. 

Література 

1. Лепський М.А. Фрактальність ідеї «поетики» та виклики сценарного прогнозування 

//Культурологічний вісник. Науково-теоретичній щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 

Запоріжжя, 2016. – Вип. 36.(у друці).  

2. The Art of the Long View: Paths to Strategic Insight for Yourself and Your Company, by 

Peter Shwarz. – USA, Currency Doubleday, 1996 – 272р. 
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Данилевич Н. М. — к.екон.н., доцент кафедри менеджменту ЛНУ ім. І. Франка 

ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА 

МОЖЛИВОСТІ 

Серед сучасних проблем людства, пов’язаних з процесами екологічного розвитку, 

одними з основних продовжують бути екологічні. Екстенсивний розвиток господарства при 

практичному ігноруванні його впливу на навколишнє природне середовище зумовив сучасну 

екологічну кризу, яка протягом XX століття переросла з локального рівня в глобальний. 

Катастрофічність сучасних методів економічного розвитку, вичерпність природних 

ресурсів і взаємозв’язок всіх еколого-економічних процесів, стають важливою причиною 

пошуку методів збалансованого розвитку суспільства. Тобто такого розвитку, при якому 

задоволення потреб теперішніх поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх 

поколінь задовольняти свої потреби. 

Одним із методів забезпечення збалансованого розвитку суспільства є екологічні 

інновації, які сприяють проведенню екологізації всіх сфер людського життя, а особливо 

важливо це для економічної сфери. Учені підкреслюють, що інновації,  в тому числі і 

екологічні, сприяють посиленню конкурентоспроможності компаній, оскільки 

спостерігається міцний взаємозв’язок між ринковою діяльністю і новими екологічними 

продуктами. Продуктові і технологічні інновації допомагають завойовувати й утримувати 

частину ринку, збільшувати прибутковість на цих ринках. 

Для економіки України інновації й інноваційна діяльність є рушійною силою, яка 

здатна забезпечити економічну незалежність країни і подолання розриву з розвинутими 

державами шляхом «інноваційного прориву», що передбачає активний пошук і реалізацію 

власних потенційних переваг, завоювання провідних позицій у тих галузях діяльності, де для 

цього є необхідні і достатні умови. 

З урахуванням цього визначено комплекс пріоритетних завдань, щодо формування 

механізму впровадження екологічних інновацій в економіку України: 

 - виконати системний аналіз і пошук шляхів розв’язання проблем, що ускладнюють 

впровадження екологічних інновацій на різних рівнях узагальнення: державному, галузевому 

(регіональному), окремого підприємства чи установи; 

 - дослідити вплив факторів екологічності на конкурентоспроможність продукції та її 

виробника;  

- визначити роль і місце маркетингу екологічних інновацій серед концепцій розвитку 

бізнесу, окреслити його головні задачі;  

 - розробити теоретико-методичний підхід до аналізу ринкових можливостей і 

потенціалу інноваційного розвитку на базі екологічних інновацій і визначення на цій основі 

перспективних напрямків (у руслі концепції інноваційного випередження) впровадження 

екологічних інновацій на державному, галузевому (регіональному) рівнях, рівні окремого 

підприємства чи установи; 

 - удосконалити методичні засади кількісної оцінки ринкових перспектив екологічних 

інновацій конкретної спрямованості; 

 - удосконалити теоретико-методологічні засади мотивування впровадження 

екологічних інновацій на державному, регіональному рівнях, а також рівні окремого 

господарюючого суб’єкта;  

- розробити методи маркетингового тестування екологічних інновацій на етапах 

інноваційного циклу та методичні засади прийняття рішень щодо готовності їх виходу на 

ринок за результатами тестування;  

- розробити підходи до мотивації екологізації споживання, формування і стимулювання 

попиту на екологічні інновації;  

- дослідити роль екологічно-орієнтованої інноваційної культури у забезпеченні 

переходу до сталого розвитку. 
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Отже, дослідження, розвиток та державна підтримка впровадження екологічних 

інновацій  є важливим викликом, що постає сьогодні перед нашою країною. 
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Лоза А. С. — к.с.н.,доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

 

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

 

Одним із найсерйозніших злочинів проти людини є - торгівля людьми. Серед причин 

цього явища можна виділити як соціально-економічні, так і психологічні та педагогічні, 

причини. Нажаль на сьогодні відсутня системна концепція профілактики торгівлі людьми, 

фрагментарною є й соціальна робота стосовно попередження та допомого постраждалим, не 

є чітко визначеними суб’єкти, об’єкти, зміст, методи та форми такої роботи, які б 

враховували статево-вікові, соціальні та інші особливості груп ризику. 

Торгівля людьми як соціальне, кримінальне явище має особливість пристосовуватися 

до нових умов життя, міняти свої форми і методи залежно економічної і соціальної ситуації в 

кожній конкретній країні  й у світі взагалі. Тому, із часом з’являються нові тенденції в 

торгівлі людьми, змінюються методи та підходи злочинних угрупувань, способи вербування, 

групи ризику. Загалом зміни мають такі вияви: потерпілим від торгівлі людьми стають і 

чоловіки; менше жінок у віці за 35 років, а більше молодих - 15-18 років вивозяться для 

роботи в секс-індустрії, що свідчить про тенденції до омолодження бізнесу і дитячого 

рабства; торгівці висовують більше вимог до «якості товару»; усе більше з’являється 

потерпілих від торгівлі людьми, які використовувалися не в секс-бізнесі, а в домашньому 

господарстві, на напівлегальних та нелегальних мануфактурах та фабриках (їх вік 30-50 

років).[1] 

Україна є державою, з якої, переважно, експортується “живий товар”  – в Іспанію, 

Польщу, Туреччину, Італію, Росію, Німеччину, Угорщину, Чехію, Грецію, Об’єднані 

Арабські Емірати, Ізраїль, Сполучені Штати Америки та інші країни. 

Станом на 22.07.2015 Міністерством соціальної політики України встановлено статус 

особи, яка постраждала від торгівлі людьми 94 громадянам, серед яких 88 – громадяни 

України і 6 іноземців. З них – 39 чоловіків, 39 жінок і 16 дітей. За напрямками експлуатації: 

найбільше, а саме 42 випадки – це трудова експлуатація, 24 випадки – сексуальна, 19 

випадків – залучення до жебракування, 4 випадки – змішана експлуатація, 3 випадки – 

вилучення органів, 2 випадки – продаж малолітньої дитини. [2] 

За своєю природою торгівля людьми майже у всіх випадках має транснаціональний 

організований характер, оскільки в процесі її  здійснення залучаються представники 

злочинного світу різних країн, а потерпілих від  цих злочинів можуть переміщувати через 

цілий ряд державних кордонів. 

Власне даній проблематиці ми приділили увагу у своєму дослідженні «Попередження 

торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації» за фінансової підтримки 

Швейцарської Конфедерації проведеному Західноукраїнським ресурним центром  в якому 

респондентами виступили школярі старших класів м.Івано-Франківськ та їхні батьки.[3] 

Найбільшими перевагами, на думку дітей, щодо роботи закордоном є високий рівень доходів 

(34,3%), кращі умови праці (40,5%) та можливість побачити світ та людей (25,2%). Серед 

ризиків та проблем пов’язаних з роботою закордоном діти виділили наступні: можливість 

попасти в рабство (31,23%), відсутність батьків (41,20%), шкідлива важка робота (15,34%), 

інформаційні проблеми пов’язані ,зокрема, з незнанням мови (8,03%).  

На запитання «Батьки твоїх знайомих (які працюють за кордоном) можуть фінансово 

допомагати своїм дітям?  Чи вони насправді  допомагають дітям?» відповіді розподілилися 

наступним чином: так, допомагають (56,20%), час від часу (23,30%), не допомагають 

(11,20%), важко відповісти (9,30%). 

Найбільш негативним явищем, яке виникає як наслідок роботи батьків закордоном є 

відчуженість та розрив зв’язків між батьками та дітьми (35,30%), лише 17,50% вдячні 
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батькам за допомогу, 14,50% - вдячні батькам за допомогу і як до гаманця ставляться - 

15,20%. 

Загалом торгівля людьми як соціальна проблема в Україні зумовлене низкою 

соціально-економічних, правових та організаційних чинників, а саме: 

 низькі заробітки більшої частини населення,  

 загальне зниження життєвого рівня та матеріальна незабезпеченість; 

 нестача робочих місць, безробіття, особливо серед молоді (в першу чергу жінок); 

 активізація діяльності міжнародних злочинних угрупувань; 

 корумпованість представників різних гілок влади. 
 

Список використаних джерел 

1. В Святошині посилюють превентивно-освітню діяльність в сфері протидії 
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людьми структур [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://svyat.kievcity.gov.ua/news/10809.html/ – Назва з екрану. 

2. Щодо системи надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dndz.gov.ua/gromadi/sotsialniy_zakhist_naselennya/protidiya_torgivli_lyudmi/shchodo_siste

mi_nadannya_dopomogi_postrazhdalim_vid_torgivli_lyudmi/– Назва з екрану. 

3. Результати соціологічного дослідження в рамках проекту «Програма з протидії 

торгівлі людьми та нелегальної міграції» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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Електронний архів (інституційний репозитарій) КНЕУ [Електронний ресурс]. – Режим 
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Петренко-Лисак А. О. — к.с.н, доцент кафедри галузевої соціології факультету 

соціології КНУ ім. Т. Шевченка 

 

МАРКЕРИ ГЛОКАЛЬНИХ ЗМІН МІСЬКИХ ПРОСТОРІВ 

 

Повсякчас світ являв собою співіснування різних культур з їхніми власними 

цінностями та життєвими ритмами. Співіснування почало посилюватись і здобуло в науці 

означення в понятті глобалізації, яке стало надто популярним в 1990-ті рр. Окремі 

локальності в комунікативному процесі спровокували глобальності, поширюючи власні 

цінності на інші території та спільноти, які не сильно й противились культурним, 

економічним чи політичним пропозиціям, а то й самі їх запозичували. Різноманіття міст 

сьогодення поділене між сучасними філософіями глобальних міст (global city) і повільних, 

тихих міст (slow city). Частина міст впевнено займає (чи то прагне) позицію глобального 

міста з потужною економікою, високою мобільністю та темпоритмами життя, орієнтацію на 

світові тенденції, в той час як ідеологія повільних міст пропагує спокій та невимушеність, 

локальність і сконцентрованість на місці і його автентиці.  

З подачі Р. Робертсона маємо поняття «глокалізації», що характеризує процес 

співіснування глобальних та локальних процесів, де локальне та глобальне не виключають 

одне одне, навпаки, локальне є аспектом глобального. Сучасний культурний простір, 

частиною якого є міста – це простір глокалізаційних процесів.  Глокальна міська культура – 

це світовий культурний простір, в якому відбувається взаємодія та взаємопроникнення 

локальних культур як культурно-історичних утворень, що володіють автентичністю та 

здатних до збереження своєї ідентичності в умовах сучасної глобалізації.  

Поширення в культурні простори міст світових трендів (від управління містами до 

організації та керування міськими локаціями об’єднаннями жителів), розгортання в містах 

активностей (від різноманітних урбан-фестивалів і стріт-арту до партизанінгу і тактичного 

урбанізму), але при збереженні та акцентуванні уваги на локальні, місцеві автентики, 

збереження та відродження історичного досвіду є ознакою глокалізаційних процесів, 

супротив чисто глобалізаційним чи суто локалізаційним. Що ми маємо зрештою? Невиразні 

мішанини міської культури, уніфіковані сценарії новітніх міських історій чи, навпаки, шанс 

розвитку в прийнятному світовим тенденціям майбутті? Адже глокалізаційність позитивна 

тим, що глобалізація не є суто процесом уніфікації чи сліпого запозичення, через те, що 

обмежена розгортанням локалізаційних вкраплень, зазіхань самопрезентацій на помітне 

місце на світовій мапі. 
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Хижняк Л. М. — д.с.н, професор кафедри прикладної соціології та соціальних 

комунікацій ХНУ  ім. В.Н.Каразіна 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: ВОСТРЕБОВАНА ЛИ ОНА НА ФОНЕ 

ГОРЯЩИХ СВАЛОК В УКРАИНЕ? 

 

Экологическая модернизация в современном украинском обществе происходит на фоне 

горящих свалок и противоречивого, неустойчивого и многовариантного экологического 

сознания:  

 отмечается противоречие между остротой экологических проблем и низкой 

проблематизованностью проблем Природы, состояния окружающей среды в общественном 

сознании (по данным Всеукраинского социологического мониторинга, Институт социологии 

НАН); 

 осознание экологической опасности и необходимости управления экологическими 
рисками носит локальный и фрагментарный характер; 

 много экологической информации и мало экологического знания; 

 экологическое знание социально распределено, сохраняют свою устойчивость три 
варианта отношения к Природе: 1) природа воспринимается как контролируемая человеком; 

2) Природа воспринимается как находящаяся в гармонии с ним; 3) Природа воспринимается 

как ограничивающая его. При этом отношение к Природе – многоаспектно, оно формирует 

мировоззрение, создает нормы и стереотипы поведения; 

 дефицит управленческих технологий решения экологических проблем.  

Предметом научных дискуссий остаются темы: генезис отношений в системе «Человек-

Общество-Природа», состояние экологической ситуации в различных странах, регионах, 

проблемы формирования экочеловека, пути дальнейшей эволюции Природы и Общества.  

Современную экологическую ситуацию исследователи характеризуют как глобальный 

антропогенный экологический кризис. Предвидеть и предотвратить его негативные 

социальные последствия могут экологически грамотные управленческие решения, которые 

базируются на экспертном научном знании. Взаимодействие в системе «Общество – 

Природа» должно включать не только информационную, но и знаниевую составляющую, 

которая способна спасти социум от манипулирования общественным сознанием в вопросах 

Природы.  

Взаимодействие межу Обществом и Природой концентрируется вокруг экологической 

модернизации, которая лежит в основе государственной политики и идеологии 

экологического движения ряда западных стран (имеется набор инструментов разрешения 

экологических проблем, разработаны принципы взаимодействия различных акторов, 

программы государственной экологической политики и деятельности экоНПО, методы 

промышленного экоменеджмента и др. ). Однако это не спасает от горящих свалок! 

Современные тренды: 

 Переход от изучения различных аспектов взаимодействия Природы, Человека и 
Общества к технологизации этого взаимодействия. Технологическое знание о развитии 

системы «Природа-Человек-Общество» востребовано в рамках гражданського общества и 

практически не востребовано политиками, чиновниками и бизнесменами. 

 Сохраняется актуальность разработки и внедрения в социальную практику 

экологической этики, преодоление противоречий между биоцентризмом и 

антропоцентризмом. 

 Ценность Природы становится феноменом массового сознания, но в разных 
социальных средах и культурах понимается по-разному, что актуализирует поиск 

механизмов, инструментов, способов информационного, в том числе социологического, 

сопровождения контактов между различными субъектами по вопросам Природы, Человека и 

Общества.  
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Постельжук Я. В. — викладач Дубенської Філії ВМУРоЛ «Україна» 

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ЯК ПРІОРИТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА 

ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Здоров’я людини представляє цінність, значення якого неухильно зростає. Сьогочасні 

соціологічні дослідження показують, що здоров’я виступає провідною термінальною 

цінністю людей та займає перше місце в системі життєвих пріоритетів. Однак, умови та 

практики життя сучасних людей часто суперечать цінностям здоров’я та необхідності його 

покращення. 

Збереження здоров’я виступає складним, багатофакторним процесом, який потребує 

використання інтегративної теоретичної платформи та комплексних емпіричних методів 

дослідження. У фокусі соціологічного осмислення феномену здоров’я знаходяться наступні 

аспекти: аналіз факторів формування та вдосконалення культури здоров’я людини та 

суспільства; проблеми розвитку соціальних інститутів збереження здоров’я; зростання ролі 

соціальних чинників здоров’я людини; національні та глобальні «розриви»/нерівності у 

доступі до медичної допомоги та засобів оздоровлення; «вибухове» посилення та 

абсолютизація ролі медицини в житті суспільства і людини; поширення цінностей та культу 

«хелсизму» тощо. 

Важливість та необхідність збереження здоров’я людини вийшла за рамки національної 

політики та набули характеру провідної стратегії глобального розвитку. Так, Всесвітня 

організація охорони здоров’я (ВООЗ) в 2004 р. розробила та прийняла документ під назвою 

„Глобальна стратегія з харчування, фізичної активності та здоров’я”, в якій означила чотири 

основні завдання: 

– зменшити фактори ризику розвитку неінфекційних хронічних хвороб; 

– підвищити обізнаність щодо впливу харчування та фізичної активності на 

здоров’я людини, позитивного впливу профілактичних заходів; 

– здійснювати ефективну політику на глобальному, регіональному та 

національному рівнях щодо поліпшення харчування, підвищення фізичної активності за 

участю всіх секторів суспільства; 

– сприяти науковим дослідженням у сфері медицини, здоров’я та здорового способу 

життя. 

Розвиток соціології здоров’я в Україні має сприяти реалізації глобальної стратегії 

збереження здоров’я населення на національному рівні. В такому аспекті соціологія, по-

перше, здатна посилити інформаційно-аналітичне забезпечення політики збереження 

здоров’я, по-друге, позитивно вплинути на процес вдосконалення її концептуальних основ, і 

по-третє, запропонувати інноваційні технології її ефективної реалізації. 
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Кириленко О. М. — д.с.н, доцент, професор кафедри політичних наук Рівненського 
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ОБРАЗИ МАЙБУТНЬОГО: В ПОШУКАХ СОЛІДАРНОЇ, СПРАВЕДЛИВОЇ, 

ФЕЛІЦИТАРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Рух суспільства у невизначене майбутнє хвилював мислителів всіх епох, а в сучасних 

умовах набув характеру наукової рефлексії в межах футурології (визначається також як 

«дослідження майбутнього» - future study / future research). Так, Всесвітня федерація 

дослідження майбутнього, Дослідницький Комітет 07 «Дослідження майбутнього» 

Міжнародної Соціологічної Асоціації, а також ООН, ЮНЕСКО, Римський клуб та ін. 

міжнародні організації активно підтримують міжнародне співробітництво в області 

теоретичних та емпіричних міждисциплінарних досліджень майбутнього  розвитку 

суспільства. 

Глобалізація стимулює пошук і відбір того досвіду, цінностей та практик життя, який 

найбільше відповідає соціокультурній, духовній природі людини як соціальної істоти. 

Складність та поліваріантність моделей розвитку національних суспільств обумовлює 

поширення порівняльних глобальних досліджень. Даний аналіз передбачає визначення 

критеріїв об’єктивної, критичної оцінки існуючих суспільств, визначення їх досягнень і 

переваг. Сукупність критеріїв соціологічного аудиту розвитку національних соціальних 

систем формується на базі комплексного вимірюванні змісту, результатів та перспектив 

розвитку суспільства та людини з позицій їх базових цінностей та пріоритетів.  

Загальний образ ідеального майбутнього суспільства (за результатами різноманітних 

досліджень) включає такі його риси як: гуманність, демократичність, 

солідарність/комунітарність, благополуччя всіх, справедливість, феліцитарність (від лат. 

«felicitac» - щастя), інвайронментальність, глобальність, різноманіття та толерантність. В 

такому аспекті заслуговує на увагу світоглядна позиція сучасного або нового гуманістичного 

міжнародного руху, одним із символів якого виступає щаслива людина. Неогуманізм як 

ціннісна платформа нового глобального прогресивного мислення інтегрує інтереси людини, 

суспільства та  природи, окремих країн та глобального суспільства. Неогуманізм (за 

Б.Саркаром) розширює світоглядні та ціннісні горизонти гуманізму від антропоцентризму до 

екоцентризму, від модернізму до постмодернізму (від економізму, матеріалізму до 

постекономізму, постматеріалізму), від індивідуалізму до комунітарного індивідуалізму, від 

національного партіотизму до глобального патриотизму, від монокультуралізму до 

мультікультуралізму. Отже, гуманізація суспільства може розглядатись як магістральний, 

прогресивний, однак, дуже складний шлях людства до майбутнього. 
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ТРАДИЦІЙНІ ТА СУЧАСНІ СПОСОБИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-

СПІЛЬНОТ 

 

Підставами для формування спільнот (Інтернет-спільноти не є винятком) можуть бути 

індивідуальний або колективний інтерес, необхідність задоволення потреб, підтримка 

спільних цінностей тощо. Участь індивіда у функціонуванні Інтернет-спільноти перебуває 

полі зору соціологічних досліджень. Для кращого розуміння того, чому індивід інтегрується 

у спільноту необхідно розрізняти різні типи спільнот та з’ясувати причини, з яких вони 

утворюються. 

Потреба у типологізації видів Інтернет-спільнот викликана для кращого розуміння 

того, як вони структуровані.  

Найбліьш традиційною підставою для виокремлення різних онлайнових спільнот є 

технологічна платформа, на базі якої вони утворюються. Поширеною класифікацією в 

Україні є розмежування Інтернет-спільнот за мірою інтерації простір всесвітньої мережі: 

соціальні мережі – фактично неінтегровані у веб; дискусійні листи – частково інтегровані у 

веб; публічні соціальні мережі – значною мірою інтегровані у веб; веб-спільноти – повністю 

інтегровані у веб [1, с.213]. 

А.Петренко-Лисак стверджує, що Інтернет-спільноти як утворення, що виникли при 

створенні умов соціального та технологічного характеру, підтримуються завдяки інтерфейсу 

програмного забезпечення ЕОМ. У чатах спілкування базується на бажанні комунікації, 

обміні репліками актуальної сумісної тематики. На форумах збираються полярні погляди із 

заздалегідь заданої тематики, але форум обмежений організаторами в часі. Учасники блогів 

(онлайнових щоденників) описують свої досягнення, враження, сумніви та творчість, маючи 

змогу робити це в віртуальній «компанії друзів»» [2, с.57]. 

Традиційною є також класифікація Інтернет-спільнот на основі обраної моделі 

поведінки учасника спільноти. Українські дослідники С.Кудрявцева та В.Колос пропонують 

класифікувати Інтернет-спільноти наступним чином: постійні (проблемно-орієнтовані) - 

віртуальні лабораторії, дискусійні групи, співтовариства для підтримки розвитку 

інформаційних просторів; динамічні, з періодично змінюваним складом - освітні 

співтовариства, співтовариства зі спеціальними інтересами; тимчасові - проектні групи, що 

з'являються і розчиняються в міру виникнення і виконання проектних завдань [3, с.284]. 

Останнім часом є намагання осучаснити класифікації Інтернет-спільнот, застосувавши 

нестандартні критерії. Так, наприклад, Е.-Д. Кім класифікувала ритуали і етапи інтерактивної 

взаємодії спільноти і, таким чином, виокремила спільноти на основі членства життєвого 

циклу їх учасників [4].  

Вважаємо за доцільне доповнити типологію Інтернет-спільнот класифікацією за 

способом формування та реалізації соціального потенціалу спільноти. Відповідно до цієї 

типології всі спільноти (незалежно від технологічної платформи, складу учасників або 

терміном існування) поділяють на:  

 спільноти, які формують індивідуальний соціальний потенціал учасників. До таких 

спільнот ми можемо віднести спільноти з організації індивідуальної безпеки (наприклад, 

запобігання або лікування хвороби, захисту особистої інформації тощо), спільноти, які 

розвивають комунікативні компетенції (наприклад, вивчення іноземних мов, опанування 

ораторського мистецтва тощо), спільноти з організації дозвілля (через задоволення потреб 

відпочинку, підтримку хобі тощо) та ін. Такі спільноти переважно егоцентричного типу, 

проте дана характеристика не свідчить про тимчасовість або нестійкість спільноти. В даному 

випадку доцільно говорити про очевидну, пряму вигоду перебування у спільноті для її 

учасника. 
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 спільноти, які формують колективний соціальний потенціал структури. Такі 

спільноти орієнтовані на вирішення колективних потреб всієї Інтернет-спільноти. До них ми 

можемо віднести: спільноти, що формуються для контролю за діяльністю органів влади; 

спільноти, що відстоюють професійні права окремих груп; спільноти, створені на підтримку 

функціонування соціальних інститутів (школи, армії, поліції, церкви тощо). Такі спільноти є 

більш альтруїстичного типу, вигода участі в яких не завжди прямо проглядається або містить 

відділену перспективу задоволення потреб (в першу чергу самоактуалізації). 

Дана типологія не є строгою. Ймовірним є перехід спільноти з одного формату в інший. 

Наприклад, коли учасники реалізувавши власні індивідуальні потреби сформулюють певну 

віддалену ціль, досягнення якої потребуватиме координації спільних зусиль, акумуляції 

наявних ресурсів. І, навпаки, в спільноті, де  досягнута спільна мета, учасники надалі 

задовольнятимуть власні утилітарні потреби. 

Розглянувши типологію Інтернет-спільнот ми дійшли висновку, що найбільш 

поширеними традиційними критеріями для поділу спільнот є соціальний інтерес та 

технологічна платформа. Сучасними критеріями можуть виступати участь в життєвому циклі 

спільноти або рівень сформованості соціального потенціалу Інтернет-спільноти. 
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ЛОКАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

ГРОМАДЯН  

Територіальні ідентичності  займають одне з найважливіших місць у структурі 

ідентифікаційних практик людини. Більшість науковців зосереджують увагу на вивченні 

громадської, національної, регіональної ідентичностей, ігноруючи питання місця та ролі 

локальної ідентичності у відтворенні громадянської єдності в суспільстві. Разом з тим, на 

сьогоднішній день питання консолідації громадян, самоорганізації населення та побудови 

громадянського суспільства набувають особливої актуальності в Україні.  

Згідно з даними моніторингових досліджень Інституту соціології НАНУ «Українське 

суспільство», в Україні традиційно зберігалася велика частка людей з домінуючою 

локальною ідентичністю (друге місце після національної) і скоротилася з 28,6 до 16,1% лише 

у 2014 році, відповідно до збільшення частки українців, які ідентифікують себе, в першу 

чергу як громадяни України (з 50,6 до 64,5%) [4;5].  

Існує припущення, що чим вище рівень локальної ідентичності, тим вище установка на 

автономізацію спільнот (територіальних, етнічних), а отже як можливу передумову 

сепаратизму. [3]. З іншого боку, високий рівень локальної ідентичності інтерпретується як 

усвідомлення особистої відповідальності за долю міста і стає способом солідаризації міської 

спільноти у вирішенні спільних проблем спільного життя, сприяє зростанню довіри в 

міському співтоваристві і є передумовою формування громадянського суспільства. [1]. 

Такий підхід є досить актуальним в контексті сучасних трансформацій в українському 

суспільстві, децентралізації влади, створенні спроможних територіальних громад, розвитку 

місцевого самоврядування. Так, Панченко Т. розглядає локальну ідентичність як явище, що 

зумовлює неоднорідність та багаторівневість політичної культури. Вона є необхідною 

умовою для субсидіарних політичних відносин, які будуються з низу до гори. Відчуття 

приналежності до локальних співтовариств зумовлює готовність до дій на користь 

відповідної територіальної спільноти, що формує навички політичної участі громадян та 

впливу на прийняття суспільнозначущих рішень [2]. 

Безумовно, високий рівень локальної ідентичності не є єдиною умовою для 

самоорганізації громадян та готовності до участі у розв’язанні  проблем громади. Необхідно 

вказати на той негативний вплив, який чинить атомізація суспільства на будь-які форми 

групової згуртованості. Руйнування звичних форм сусідських зв'язків, поширення 

аномічного типу сусідства, низький рівень довіри людей один до одного і до місцевої влади, 

зростання злочинності і зниження соціального капіталу у основної маси населення не можуть 

не відбиватися на відтворенні і підтримці локальної ідентичності. Отже, поліпшення вигляду 

міст і інших населених пунктів, так само як і рішення ряду соціальних проблем, повинно 

позитивно позначитися на розвитку локальних ідентичностей [6, с.212].  

Таким чином, локальна ідентичність у своїй сутності передбачає відчуття причетності 

до подій, що відбуваються на цій території та є основою для самоорганізації спільноти. 

Вкрай актуальним є вивчення різних підходів до підвищення рівня довіри в українському 

суспільстві і солідарності в місцевих (локальних) спільнотах. 
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ВІРТУАЛІЗАЦІЯ/ГЕЙМЕРИЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ: СОЦІАЛЬНІ 

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ  

 

Сьогодні ми спостерігаємо спотворення сприйняття реальності в суспільстві. Зв'язок з 

реальністю, здатність оцінювати і зіставляти факти, розставляти пріоритети за ступенем їх 

важливості для власної безпеки і фізичного виживання втрачено. Медійна і ігрова реальності 

стають важливішими за фізичну, відбувається заміна повсякденного - уявним. Пов'язано це з 

у тому числі з тим, що в останні роки функції уяви і фантазії передано в зовнішнє управління 

спеціально навченим людям. Суспільство гейміфікувалося, повністю втративши здатність 

створення самостійної уяви. А втрата такої здатності нерозривно пов'язана з втратою 

здатності прогнозувати наслідки дій і приміряти наслідки подій на себе.  

Досвід попередніх «підключень» людини до віртуального ретельно вивчається. При 

цьому сьогодні розкрилися як позитивні для школярів наслідки гри у відеоігри, так і 

негативні від сидіння в соціальних мережах. Точаться дискусії з точки зору освіти (це,звісно, 

негативно для підлітка), держуправління (сидіння громадян перед екранами краще їх виходу 

на протести) та ін. 

Досить популярна сьогодні Pokemon GО - гра доповненої реальності, в якій гравець 

перебуває на стику реального і віртуального світів: будучи в реальному місці, у нього 

з'являється додатковий всесвіт. Сьогодні додатки, подібні до Pokemon GО, дослідники 

аналізують разом із захопленням селфі та використанням для спілкування соціальних мереж, 

наголошуючи: «Люди створюють привабливий для інших віртуальний образ, який відповідає 

всім стандартам гламурних журналів і кінофільмів, де важливим є не тільки головний герой, 

але й кожна дрібниця, яка виявилася в кадрі. Людина, що створює своє віртуальне Я, 

намагається здивувати інших, помістивши в об'єктив камери не тільки своє обличчя, але і 

інші атрибути, необхідні для визнання в суспільстві, наприклад які він використовував 

бренди. В результаті відбувається фундаментальна переорієнтація життєвого простору на 

виключно естетично привабливі,  зовнішні явища та прояви себе» [2]. 

В. Іноземцев побачив в покемонах нові можливості для державного управління: «З 

одного боку, активним і самостійним членам суспільства потрібно створення якихось 

ситуацій, які внесуть зрозумілий неекономічний елемент в число детермінант їх поведінки - з 

тим, щоб воно стало більш передбачуваним і керованим. З іншого боку, мільйонам людей, 

які відносно задоволені своїм економічним становищем і не мають в житті ясно 

усвідомлюваних короткострокових цілей, треба запропонувати фантом, сприймається ними 

як найбільш цікава діяльність, ніж їх звичайні заняття. Тут і виникає місце для гри»[3]. 

Одним з проривів віртуальності в реальність стало і те, що гру в ловлю покемонів почали 

використовувати як тест при прийомі на роботу, оскільки це може продемонструвати, як 

людина взаємодіє з іншими. 

Отже, можна констатувати, що вплив віртуалізації свідомості на поведінку та соціальні 

взаємодії індивідів може привести до формування певної квазіреальності, навіть до втрати 

здатності розрізняти ілюзію і життя. 
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ФЕНОМЕН ДОВІРИ ТА НЕДОВІРИ У РАКУРСІ КОНСТРУКТИВІСТСЬКОЇ 

ПАРАДИГМИ  

Сучасні відносини у всіх сферах суспільного життя потерпають від різних видів 

ризиків: зростаючої аномії, порушення функціонування соціальних інститутів, втрати 

ідентичності, врешті, відсутності довіри як між самими громадянами, так і до всіх суспільних 

інституцій. Тотальна недовіра всіх до всіх підриває можливість до суспільної консолідації та 

створює підґрунтя для конфліктів, зростання зон напруження у різних сегментах суспільства. 

Відтак, брак довіри як у вертикальному  вимірі (між самими громадянами), так і у 

горизонтальному (генералізовані уявлення про справедливість на соцієтальному рівні) 

можна визначити як соціальну проблему, на вирішення якої має бути спрямована 

соціологічна теорія і практика.     

На думку відомого американського соціолога та соціального психолога Г. Блумера, не 

всі феномени сучасного життя отримують статус соціальної проблеми. Як правило, науковці 

встигають лише констатувати факт, що ті чи інші суспільні явища визначаються у якості 

соціальної проблеми. Проте, поза увагою залишаються особливості процесу, в наслідок якого 

та чи інша проблема об’єктивується і отримує суспільне визнання.  

Стосовно феномену довіри та недовіри, варто звертати увагу на механізми формування 

суспільних настроїв, дослідження умов, за яких конструюється політика довір-недовіри, 

наскільки вона відповідає дійсності чи є спеціальним чином сконструйованим інструментом 

маніпуляцій.  

Актуальність розвідок у царині суспільної довіри чи недовіри визначається  самою 

природою формування, існування та поширення цього феномену. Зважаючи на суттєвий 

емоційний чинник у питаннях довіри-недовіри, створюються широкі можливості для 

штучного викривлення уявлень громадян про сумлінність чи ненадійність тих чи інших 

верств, агентів соціального життя. Вочевидь, гра на настроях та переживаннях членів 

суспільства становлять собою значну небезпеку, тому завдання соціології полягає у 

занурення в явні та латентні механізми, за сприяння яких відбувається конструювання 

доброзичливих чи негативних установок.   

Зазначимо, що аналіз проблеми довіри-недовіри має враховувати щонайменше два 

питання: по-перше,  поточний та історичний контексти, в яких конструюються уявлення про 

можливість довіряти чи не довіряти тим чи іншим суб’єктам  соціального життя 

(найближчому соціальному оточенні, іншим національностям, державним органам влади 

тощо); по-друге, ступінь відкритості соціальної системи для вільного та неупередженого 

обміну думками. 
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«ГАЛАКТИКА ІНТЕРНЕТ»: ТЕОРІЯ МЕДІА М. МАКЛЮЕНА В КОНТЕКСТІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ 

В умовах сучасного інформаційного суспільства важко не помітити значне підвищення 

ролі такого явища як Інтернет в повсякденних практиках індивідів майже всіх соціальних 

груп. Інтернет-комунікації та взагалі Інтернет-практики, тобто будь-які типи діяльності в 

просторі Інтернет, вже давно перетворилися на невід’ємну частину повсякденних практик 

майже всіх верств населення, а особливо соціально активних, таких як студентство та молодь 

взагалі. Одним із визнаних світових дослідників в сфері масових комунікацій є видатний 

канадський дослідник, теоретик комунікації, та дослідження мас-медіа, культуролог, еколог 

засобів масової інформації, соціолог – Герберт Маршал Маклюен (Herbert Marshall McLuhan, 

1911–1980). 

Була зроблена спроба соціологічного аналізу теорії медіа М. Маклюена з урахуванням 

особливостей функціонування сучасного постіндустріального суспільства під впливом 

інформаційних технологій, зокрема мережі Інтернет, та при умовному переході від 

«друкованої» стадії інформаційного суспільства, до стадії «електронної» (тобто 

превалювання електронних засобів масової інформації, зокрема Інтернету). 

В своїй теорії медіа Маклюен вводить на перший погляд незрозумілий для пересічного 

читача термін «розширення людини». Автор одночасно виділяє два важливі аспекти: 

фізичне розширення та розширення свідомості. Під фізичним розширенням Маклюен 

розуміє можливість людини нібито бути «присутньою» одночасно в декількох місцях, 

завдяки поширенню електрики та таких, на той період розвитку людства, сучасних 

технологій, що прийшли слід за електрикою, як телебачення, радіо, телефон, а в сучасних 

умовах – Інтернет. Сучасна людина має можливість отримувати інформацію одночасно з 

різних джерел, що в свою чергу сприяє розширенню й трансформації її свідомості, а це 

поступово й непомітно змінює повсякденність, перебіг соціальних практик, звички, традиції 

тощо. [3; c. 10] 

Проте, за етапом розширення йде етап так званого «стиснення», на якому ми, жителі 

певної великої країни або ж навіть світової інформаційної спільноти, стаємо залученими до 

подій в інших країнах, до суспільного або навіть приватного життя інших людей, до яких би 

не мали ніякого відношення в «доінформаційну епоху» (як приклади: на телебаченні – різні 

реаліті-шоу, наприклад популярне в США «Життя Кардашіан», в Інтернеті – само 

презентація в будь-яких соціальних мережах, на Facebook, в Instagram тощо). Це «стиснення» 

робить нас прив’язаними до різних подій, та майже не дає можливості не приймати участі, не 

виявляти співчуття, не виражати своєї думки з того чи іншого приводу. І саме ця 

насильницька участь породжує Епоху Тривоги, яка за Маклюеном «визвана електричним 

стисненням, що примушує до прихильності та участі, незважаючи ні на які точки зору» [2]. 

Розширення  - це продовження у чомусь, якомусь предметі, винаході, діяльності 

частини людини, або ж всієї людини; розповсюдження себе навкруги, за межі свого 

звичайного існування різними способами за допомогою різноманітних засобів комунікації. 

Дослідники-медики вважають, що всі наші розширення проходять з наміром збереження 

рівноваги у стресових, хворобливих, будь то у прямому фізичному чи у переносному 

емоційному, станах. Дані дослідники також порівнюють розширення індивіда с 

«самоампутацією», тобто перенесенням певної нервової функції організму на інший 

зовнішній об’єкт, коли нервова система не в змозі ідентифікувати та знешкодити джерело та 

причину значного дискомфорту. В результаті ускладнень, пов’язаних з дуже інтенсивними та 

швидкими процесами розширення, як котрподразник при «самоампутації» запускається 

процес блокування сприйняття індивідом оточуючої реальності, адже навантаження на 

нервову систему при розширенні іноді буває непосильним для продовження нормального, 
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адекватного спілкування. Маклюен порівнює вищеописані процеси з основним змістом та 

суттю міфу про Нарциса, який був настільки захоплений своїм відображенням, що не міг 

сприймати нічого окрім нього, тобто був запущений процес блокування нервової діяльності 

через занадто активне розширення [3; c. 27]. 

Також цікавим для нас є проведення аналогії між міфом про Нарциса, феноменом 

«самоампутації» та таким сучасним , неймовірно поширеним явищем як «селфі» 

(англійською « self», від англійського слова «self» - себе, сам). Як ми бачимо, даний термін 

має англомовне походження, та Оксфордський словник пропонує наступне його визначення: 

селфі – це фотографія, особливий вид автопортеру, знятий на смартфон, веб-камеру та 

частіше за все, поширений через соціальні мережі [1]. 

Маклюен зауважує, що людина стає майже миттєво зачарованою будь-яким проявом 

розширення самої себе, свого образу. Підтвердження цього тезису є особливості 

самопрезентації людини в Інтернет-просторі, особливо на сторінках соціальних мереж, де 

користувачі збирають «лайки», тим самим повторюючи долю сумнозвісного героя 

стародавніх міфів. На теренах глобальної мережі Інтернет, а особливо в соціальних мережах, 

явище розширення набуває більш конкретного, прямого значення, адже індивіди займаються 

розповсюдженням, поширенням інформації про самих себе, свої інтереси, суспільне та навіть 

приватне життя, розширюючи себе, доносячи себе як образ до відома інших користувачів, й 

одночасно сприймаючи від них подібну інформацію. 

Таким чином, не зважаючи на різницю в майже півстоліття між популярністю 

концепцій Маклюена та широким розповсюдженням Інтернет-технологій, можна віднайти та 

обґрунтувати прямий зв'язок між основним положеннями теорії медіа Маклюена та 

популярними типами Інтернет-комунікацій. Навіть 50 років потому теорія медіа канадського 

дослідника є актуальної в умовах сучасного постіндустріального інформаційного 

суспільства, проте потребує подальшого, більш глибинного соціологічного аналізу, та в 

перспективі безумовно може виступати основою не тільки теоретичних, а й практичних 

соціологічних досліджень в сфері масових та, зокрема, Інтернет-комунікацій. 
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ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ  

Соціальні нерівності є історично обумовленими проявами соціальної диференціації та 

носять глобальний характер. Незважаючи на тип та рівень розвитку суспільства, нерівність 

все одно буде залишатися основним компонентом стратифікаційних процесів, надто в добу 

глобалізації. Цілковито подолати нерівність неможливо, але цілком реально згладити гострі 

кути та мінімізувати її негативні наслідки. Завдяки культурологічному (або культуральному) 

повороту в соціології поч. ХХІ ст., де культура постає домінуючою сферою соціуму і рушієм 

соціальних змін, дослідження саме соціокультурних вимірів нерівностей набуває небувалої 

актуальності. 

Культура зі своєю власною логікою та символічними кодами завжди складала 

потужний вплив на соціальне життя, особливо, в контексті ускладнення соціуму, його 

провідних сфер та соціальних взаємодій. У світі та в Україні формуються нові нерівності, які 

спровоковані нині вже не так власністю на матеріальні або політичні ресурси, як 

диференціацією за можливістю подолання різноманітних дистанцій, насамперед 

соціокультурних. Відбувається зростаючий поділ населення за можливістю доступу до 

роботи, навчання, медичної допомоги, засобів комунікації, соціальних мереж, інших ресурсів 

такого ґатунку. Подальше зростання нерівностей може досягнути критичної маси, а відтак 

створює загрозу цілісності існування суспільств як політичних одиниць.  

Поява нових типів нерівностей більшою мірою детермінована культурними чинниками, 

порівняно з економічними та політичними. Це спричинено тим, що в ситуації глобалізації 

відбувається зіткнення локальних культур, а відповідно зіткнення специфічних культурних 

кодів. Не менш важливим фактором, що стимулює появу нових нерівностей, є 

інформатизація суспільства. В неоднозначному для України процесі переходу від 

індустріального до інформаційного суспільства культурний вплив у формуванні нерівностей 

тільки зростає. Така ситуація формулює запит для соціології, а саме вимагає концептуалізації 

соціокультурних вимірів нерівностей (поруч із соціально-економічними та політичними 

вимірами) в рамках соціологічної науки, і  дослідження нерівностей, властивих сучасному 

українському суспільству, з визначенням ступеню впливу культурних чинників у 

формуванні та побутуванні цих нерівностей. Це дозволить виявити інструменти та механізми 

мінімізації їхніх негативних наслідків. 
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«СМАЙЛИКОВИЙ СВІТ» УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК НАСЛІДОК  

НЕОДНОЗНАЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА  

Глибину і масштабність змін людського буття (соціальні, економічні, культурні зміни 

та ін.), що виникли в останні десятиліття завдяки загальній інформатизації та 

комп'ютеризації, соціологічна наука   об’єднує  в поняття "інформаційне суспільство". 

   В  активному розвитку інформаційного суспільства  певну роль грає  сучасна 

учнівська  молодь. Вміння орієнтуватися у великих потоках інформації спонукає  учнів до 

пошуків  нового та цікавого, що сьогодні в собі поєднують соціальні мережі, які набули своєї 

найбільшої популярності в умовах інформаційного суспільства. 

    Соціологи відмічають  той фактор, що найбільшими мотиваційними чинниками, які  

визначають бажання проводити свій вільний час в соціальних мережах виступають розваги 

(перегляд фільмів, ігри, музика) та спілкування, яке, як вважають батьки цих учнів, має 

негативний відбиток на міжособистісних стосунках в реальному житті. Пуста трата часу, 

деградація особистості, втрата емоційної  забарвленості відносин, «тропізм» в 

повсякденному існуванні складають не весь перелік негативних наслідків віртуального 

спілкування, яке визначається духовною складовою кожної людини, що має наповнювати її 

внутрішній світ та приносити позитивні результати.  

Сьогодні ж соціальні мережі стають тим осередком, де її  користувачі живуть 

«смайликами», «лайками» і т.д. Про духовний розвиток молоді в даному випадку говорити 

важко, адже віртуалізація поглинає  індивідуальність більшості користувачів соціальних 

мереж , які згодом стають надто залежними від них. Книжки, спорт, прогулянки з друзями і 

живе спілкування, все те, що збагачує людину культурно і духовно, розвиває її, нажаль, 

відходять на другий план. Людина починає жити відображенням свого реального життя в 

соціальній мережі.  

Кожне нове фото, нова подія, трагедія обов’язково мають  бути винесені на всезагальне 

обговорення для того, аби отримати підтримку, схвалення чи осуд з подальшим підвищенням 

або пониженням власної самооцінки, що, в свою чергу, негативним чином відбивається на 

соціальній активності особистості ( втрата друзів, неможливість влаштувати своє життя 

бажаним чином через страх у налагодженні стосунків), її духовному збагаченню (поширення 

порнографії, яка зовсім не контролюється адміністрацією, низька культура спілкування, 

антисоціальна пропаганда, що націлює на небезпечні вчинки з непередбачуваними 

наслідками), особливо юної людини, яка має ще не сформовану психіку, і не має сталих 

уявлень про навколишній світ, добро і зло… 
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ЕТНОРЕЛІГІЙНИЙ СУВЕНІР: ЕКСПЛІКАЦІЯ У КОНТЕКСТІ 

ЕТНОСОЦІОЛОГІЇ РЕЛІГІЇ ТА СОЦІОЕВАЛЮАЦІЇ  

У контемпоральному поліетнорелігійному просторі інтерсоціосуб’єктних 

інфокомунікацій етнорелігійний сувенір займає, як відомо, помітне місце. Адже в епоху 

сучасності люди часто подорожують, купують собі чи дарують комусь на згадку конкретну 

річ, яка може бути пов’язана із певними спогадами, подіями, місцевостями, країнами, 

етнічностями (національностями), релігіями, соціальними суб’єктами та спільнотами тощо. 

Сьогодні етносувеніри можна купити на прилавках світських та церковних крамниць, 

різнотематичних етноярмарків та етномаркетів, через різноманітні інтернет-маркети тощо. 

Тому, на нашу думку, є доцільним конструювання новітніх мультиінтегративних 

холономних соціоевалюаційних підходів, моделей та технологій для її дослідження, що 

оціонально можна здійснювати і в рамках соціологічного інструментарію етносоціології 

релігії як опціональної галузі соціології. 

На нашу думку, у фреймах етнорелігійної тематики даної доповіді цікавими для 

майбутніх інфодискурсів можуть бути обговорення інтерлінкності наступних 

концептоконструктів: етносувенір, релігійний сувенір, національний сувенір, 

етнонаціональний сувенір, етнорелігійний маркер, етнорелігійна сигніфікація, етнорелігійна 

самоідентифікація, етнорелігійний ренесанс, етнорелігійний імідж, етнорелігійне 

позиціонування, етнорелігійний брендінг, етнорелігійна реклама, етнорелігійний маркетинг, 

етнорелігійний бізнес, етнорелігійний ярмарок, етнорелігійний туризм, етнорелігійна 

інтеракція, етнорелігійна структура, етнорелігійна система, етнорелігійний соціопростір, 

етнорелігійний форсайтинг, етнорелігійна соціоевалюація тощо. 

Етносувенір – конструкт-візуалянт сигніфікативної системи конкретної етнічності та 

етнічної соціогрупи в етнорелігійному соціопросторі. Релігійний сувенір – 

експлікорепрезентант-структуроелемент сигніфікативної системи конкретної релігії та 

релігійної соціогрупи в етнорелігійному соціопросторі. Етнорелігійний сувенір – 

сигніфікативний експлікосистемоконструкт етнорелігійного соціопростору, який складається 

із одного і більше експлікомаркерів-структуроелементів системополів конкретних етнічності 

(етнічностей), етнічної групи та релігії (релігій), релігійної групи у духовносоціальній 

реальності. Цікавими та соціокорисними, на нашу думку, можуть бути майбутні дослідження 

тих чи інших етнорелігійних сувенірів у контексті їх походження та взаємопов’язаності із 

різними етнічними та релігійними соціогрупами світосоціопростору, а також у ракурсі 

інтерімпактивності сигніфікативних маркерів останніх в різнотемпорально-територіальних 

етнорелігійних соціопросторах Землі. 

Етносоціологія релігії – опціональна галузь соціології, міждисциплінарні дослідження 

якої можуть бути направлені на ідентифікативну перманентну соціоевалюацію 

інфокомунікативно-сигніфікативних міжсоціосуб’єктних інтерлінкних інтеракцій в 

етнорелігійному просторі функціонування соціальних систем, а також вивчення 

взаємозв’язків та інтерімпактності між структуроелементами різних етнорелігійних 

сигніфікативних систем різних етнічностей, етнічних груп, релігій, релігійних груп при 

взаємодії останніх у фреймах соціологічного інструментарію, методів, технологій. 

Дана тематика стосується також евалюації навчальних та соціальних програм, адже у 

школах діти опціонально можуть вивчати навчальний матеріал дисциплін, які пов’язані із 

виготовленням етнорелігійних сувенірів. Евалюація – наука про системне дослідження 

соціальних змін, діяльність з супроводу наукових та соціальних програм, яка реалізується за 

допомогою прийнятих  критеріїв, соціологічних інструментів та моделей оцінювання, з 

метою їх удосконалення, розвитку або кращого розуміння, завчасного виявлення дефектів 

програми і їх коригування, а також з метою контролю за розподілом коштів та 
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нематеріальних ресурсів, виділених на реалізацію програми. Соціоевалюація – опціональна 

соціологічна наука, інструменти, методи та технології якої опціонально можуть бути 

направлені на метаінтегративну комплексну евалюацію та супровід різних соціонавчальних 

програм у контексті інфокомунікативно-сигніфікативних інтерлінкних інтеракцій між 

різними соціальними суб’єктами та структурополями різних етнорелігійних соціосистем у 

сучасному соціопросторі. 
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ВЗАЄМОДІЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ РЕКЛАМИ ТА СПОЖИВАЧА  

Соціальні зміни в українському суспільстві не тільки формують новий соціальний 

простір, але і є стимулами для нових соціальних відносин між людьми і нового ставлення до 

медіа. «Соціальний простір сконструйовано так, що агенти або інституції, які розміщуються 

в ньому, мають більше загальних властивостей, чим  ближчі вони в цьому просторі і тим 

менше, чим більше вони віддалені один від одного» [1, с. 166]. Нові соціальні інститути, до 

яких відноситься і соціальний інститут реклами, в різні періоди часу по-різному впливали на 

процеси становлення соціальних відносин. На етапі сприйняття соціального інституту 

реклами споживачами як групи, виявлялися «стратегії поблажливості» (термін П. Бурдьє), 

так як в соціальному просторі споживачі як група, ставили себе в ієрархії взаємин з 

соціальним інститутом реклами вище тих, хто цю рекламу пропонував. Ключовим стимулом 

до прояву раціональності споживачем виявлялися: 1) економія часу на пошук варіантів 

продукту, необхідного в даний момент; 2) вигідний розподіл грошових коштів. Взаємодія 

реклами та споживачів знаходилося під впливом хабітуалізаціі узагальненого споживача, 

коли звикнувши до реклами як такої, споживач чекав позначення цінності продукту, який 

рекламувався. Не менш важливим є співвідношення статусу продукту і статусу майбутнього 

споживача, як підтвердження його самоідентифікації. Успішна взаємодія забезпечується за 

рахунок експлуатації емоцій, які подаються разом з продуктом реклами. «Процес залучення 

у враження включав кілька стадій: 1) відкриття (перший імпульс, який запускає процес 

споживання), 2) оцінку (що виявляє особливі потреби, які здатний задовольнити 

рекламований продукт), 3) придбання (що дозволяє відчути задоволення від того, що «мрія» 

реальна або мета досягнута, або усвідомлення, що «Я» – один з тих, хто може собі це 

дозволити» [2, с. 65-72]. Взаємодія інституту реклами та споживача динамічно за природою, 

що зумовлює інтерес до нього вчених і практиків, оскільки як може бути основою як успіху, 

так і невдач в різних сферах діяльності. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ПІД ВПЛИВОМ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  

Останнє десятиріччя характеризується змінами світу на переформатуванням самої 

системи міжнародних відносин. Ці зміни є результатом розвитку інформаційно-

комунікативних технологій, що створюють нові можливості для комунікації, відбувається 

зростання громадської думки і її вплив на формування зовнішньої та внутрішньої політики 

держави. 

Публічна дипломатія – це тактика формування іміджу держави на міжнародній арені, 

важливий тренд сучасної зовнішньої політики держави. Публічна дипломатія відноситься до 

так званої «м’якої сили», поняття яке запроваджене у науковий обіг Дж. Найєм. Під «м’якою 

силою» («soft power») вчений розуміє «здатність держави (союзу, коаліцій) досягати бажаних 

результатів у міжнародних справах через переконання (привабливість), а не через 

придушення (нав’язування, насилля, примус)» [1, с. 34 с]. 

Сам термін «публічна дипломатія» був вжитий у 1965 році Едмундом Гулліоном 

(Джуіліон). Сам Е. Гулліон відзначав, що «...Під публічною дипломатією ми розуміємо 

засоби, за допомогою яких уряди, приватні групи і окремі особи змінюють установки і думки 

інших народів і урядів таким чином, щоб вплинути на їхні зовнішньополітичні рішення». Не 

варто ототожнювати публічну дипломатію, як форму відображення і інструмент передачі 

культури та ідеології держави, з практикою пропаганди та практикою державного брендінгу. 

Доречніше говорити про публічну дипломатію як комунікативний процес переконування, 

здійснення цілеспрямованого впливу на громадську думку в інших країн. Публічна 

дипломатія дозволяє вибудовувати стосунки довіри і взаєморозуміння між різними акторами 

міжнародних відносин (як державними так і недержавними), вона є довготривалою 

ініціативою і має великий потенціал. 

До механізмів реалізації публічної дипломатії вчені відносять наступні: через мас-

медіа, тобто медіа-менеджмент або медіадипломатія; через культурні заходи; через освітні і 

культурні проекти; спілкування з потенційною аудиторією в режимі реального часу на 

Інтернет сторінках посольств, міністерств, на особистих сторінках урядовців, розробка веб-

сторінок про Україну, організація заходів міжнародного масштабу для якісного 

представлення держави на міжнародній арені тощо. 

Говорячи про досвіт України можемо визнати, що є певні зрушення у просуванні 

іміджу нашої країни. Так у 2015 році у Міністерстві закордонних справ було створено 

самостійний структурний підрозділ – Управління публічної дипломатії. Серед обов’язків 

управління це зв’язки з медіа, в тому числі з онлайн-платформами, культурна дипломатія та 

реалізація іміджевих проектів.  

На сьогоднішній день публічна дипломатія як тактика формування позитивного іміджу 

держави на міжнародній арені вважається найефективнішою. 
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ  

Про цінності ми зазвичай не задумуємось –  вони просто є. Найбільше вони  

проявляються  у  критичних  ситуаціях,  коли  нам,  до  прикладу,  треба  вибрати між  

просто  цікавою  роботою  і  роботою,  що  приносить  високий  дохід. Також у критичних 

ситуаціях ми переосмислюємо свої цінності і визначаємо, які з них є пріоритетними. 

На  думку  П.  Сорокіна, «цінність є основою і фундаментом будь-якої культури ».  

Ціннісні орієнтації формуються  в  процесі  засвоєння  людиною  певного  соціального  

досвіду  і проявляються в її переконаннях, інтересах [1]. 

За  останні  десятиріччя   в  нашій  країні  проблема  ціннісних  орієнтацій  

набула  особливої  актуальності.  Питання  системи  цінностей  України  стали 

особливо  нагальними  після  революції  Гідності.  Адже  кожна революція  –  це свідчення  

зміни  системи  суспільного  договору. 

Деякі людські потреби й універсальні (щастя, здоров’я, кохання і т. д.), у  

різних культурах набувають різної вагомості. Тому актуальними є дослідження 

особливостей  інших  народів,  їхніх  цінностей  з  метою  пошуку  стійкого підґрунтя для 

спільного діалогу, в основі якого лежатиме взаємне розуміння та толерантність. 

Нові  можливості  для обґрунтованих порівнянь населення України з населенням інших 

європейських країн  з'явилися  завдяки  вступу  України  в  число  учасників  "Європейського 

соціального  дослідження"  (European  Social  Survey  -  ESS)  -  масштабного міжнародного  

проекту. 

Якщо взяти все європейське населення в  цілому, то найбільш значущими цінностями 

для нього є Доброзичливість і Універсалізм, а найменш  значущими  –  Влада  і  Стимуляція. 

Цінності  Безпеки,  Традиції    і  Влади   виражені  в  Україні сильніше, а цінності 

Самостійності, Гедонізму, Стимуляції і Доброзичливості  -навпаки  слабше [2] . 

Варто  порівняти  також  і  сімейні  цінності  народів  України  і  Туреччини,  

оскільки  ці країни    багато в чому різняться між собою, та вони мають і багато  

спільного: сьогодні вони перебувають на шляху європейської інтеграції. 

Проведені  у  2004  році  соціологічні  дослідження  серед  працівників  

фармацевтичних  фабрик  Львова  («Галичфарм»)  і  Стамбула  («Novartis»)  

показали, що вище за все  були  оцінені  здоров’я  та  щасливе  сімейне  життя[3]. 

І  підтвердженням  тому  є  те,  що  кожного  місяця  лише  в київському  

консульському  відділі  посольства  Турецької  Республіки реєструється  близько  ста  

змішаних  українсько-турецьких  шлюбів. 
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МУЛЬТИКАНАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

 

Сучасне українське суспільство стає все більш інтегрованим у всесвітній 

комунікаційний процес. Розгалуженість світової мережі, доступність її використання дають 

можливість залучати аудиторії на рівні всього суспільства. На сьогодні, впевнено фіксуємо 

прискорення інтеграції особистості в комунікаційний процес залучення молодого покоління, 

починаючи, фактично з молодшого шкільного віку. 

Розширення комунікаційного кола відбувається в тому числі і через мультиканальність 

джерел інформації. Світова тенденція подачі інформації тяжіє до нішових форматів. Інтернет 

платформи, сайти, соціальні мережі, змінюють форми і тактику подачі інформації в 

залежності від попиту на неї серед аудиторії.  Для збереження попиту на споживання 

інформації та залучення у комунікативний процес канали комунікації змінюють форму, яка 

набуває нових ознак. Основним критеріями каналів комунікації стає їх доступність, цікавість  

та новизна. Час новизни в критично зменшується, швидко втрачається актуальність. 

 

Мультиканальність забезпечується світовою мережею, локальними інтернет 

платформами, медіа каналами, які  мають покриття всієї території України. Здешевлення 

носіїв, та доступність ресурсів, дозволяють охоплювати аудиторію не лише дорослого 

населення, а й молодих поколінь. Відповідно формуючи, природність сприйняття через 

мультиканальність. Актуальність проблеми сприйняття людиною інформації з декількох 

джерел одночасно полягає в тому, що за таких умов втрачається змістовна складова 

комунікації, залишаючи в кращому випадку лише побіжний образ. 

 

Відповідно, сприймання інформації, використання та обмін нею також  набувають 

нових ознак і форм. Тобто, соціальна комунікація змінюється за формою подачі, каналами 

комунікації, сприйняттям учасників комунікації. Обмін інформацією пришвидшується,  темп 

зростає, актуальність – швидко втрачається,  потребуючи нової кількості інформації. 

 

За класичним визначенням, соціальна комунікація — це передача інформації на великі 

або малі групи аудиторії, яка передається за допомогою символів і знаків. П’ять складових 

комунікаційного процесу включають: 

 

 комунікатор — той, хто є ініціатором передачі і формує її в мовну, текстову, аудіо та 

відео форму; 

 повідомлення; 

 канал, за допомогою якого встановлюється зв’язок з аудиторією; 

 аудиторія, до якої направляється інформація; 

 мета передачі і рівень ефективності повідомлення (дії). 
 

Мультиканальність передачі інформації в сучасних умовах диктує свої правила 

передачі та формування контексту. Саме тому, основні п’ять складових комунікаційного 

процесу потребують перегляду та нових концептуальних підходів. 
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PATTERNS OF IDENTITIES OF UKRAINE STUDENTS AND INTER-ETHNIC 

INTERACTION: CORRELATION ANALYSIS 

   Identity phenomenon possesses a special place in research of social transformation 

processes both in the world and Ukrainian sociology. There is an explanation of this in famous 

quotation by Z. Bauman: “It is not just that ‘identity studies’ are fast becoming a thriving industry 

in their own right; more than that is happening – one may say that ‘identity’ has now become a 

prism through which other topical aspects of contemporary life are spotted, grasped and examined” 

.  

    In the content of modern life there is a space for inter-ethnic relations, the quality of its 

functioning is greatly depending on dominating identity profiles. Subjects of social community are 

identity “presenters”. 

     One of these subjects, among others is an intellectual, educated part of the society – 

students. Peculiarity of students as a social group of Ukrainian society is as follows: students are the 

most educated social group of the modern Ukrainian society, the most mobile social group in 

developing informational, educational, and creative content, the potential resource for the 

construction of Ukraine as a civilized European country, representatives of the intellectual resource 

of Ukrainian society, social capital of Ukrainian society.  All aforementioned factors motivated the 

research of students’ identities profiles in correlative relationship with inter-ethnic interaction. 

   The problem, identified for the research, lies in the fact that different types of dominating 

identity among students mean that students differently evaluate inter-ethnical relations in Ukraine, 

and are included into inter-ethnic interaction in society at different levels. If this is so, then 

scientists need to construct their concept of students’ identity formation, which will possess the 

most positive features for the society content.  

   We will analyze only four identities out of the whole spectrum of available identities: civic, 

local, regional, ethnic, European, world and post-Soviet. The following four identities – civic, local, 

ethnic and European – will help us to solve announced problem. These identity types, to our mind, 

will allow the most critical way of analyzing stated aspects of the problem – inter-ethnic interaction, 

inter-ethnic relations in Ukrainian society. 
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ТИМЧАСОВА ЗАНЯТІСТЬ МОЛОДІ НА ПОГРАНИЧЧЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-

СХІДНОЇ ЄВРОПИ  

В терміні «пограниччя» або «приграниччя» префікс «по-» або «при» фіксують 

направленість руху вздовж лінії кордону. Як відмічає, Д.В. Сергеєв, що мешканці 

прикордоння соціально мобільні і підприємливі.  Населення, що живе в прикордонних 

ритмах, значно відрізняються від ритмів інших (центральних регіонів) [1]. Виходячи з цього 

надзвичайно цікавим є вивчення умов, тенденцій функціонування прикордонних територій 

[2]. 

Так в міжнародному порівняльному соціологічному дослідженні один з блоків запитань 

анкети було присвячено дослідженню думок випускників шкіл пограниччя про тимчасову 

зайнятість, підприємливість та відношення до праці. Дослідження під назвою «Молодь на 

пограниччях Центрально–Східної Європи» було проведено в травні 2015 року в Україні 

(Закарпатська, Харківська, Львівська області), Угорщині (м. Ніредьгаза), Польщі (м. Жешув). 

Було опитано близько 2 тис. випускників загальноосвітніх шкіл методом анкетування.  

Результати нашого дослідження показують на зацікавленість випускників шкіл 

тематикою своєї майбутньої зайнятості. Початок трудової діяльності починається скоріше в 

учнів Угорщини та Польщі. Проте зрозуміло, що як представники іноземних країн (Польщі, 

Угорщини), так і українські випускники мотивовані в основному матеріальними факторами, 

можливість заробляти для себе та своєї сім’ї, тобто переважає розгляд праці як засіб 

досягнення матеріального благополуччя.  

Бачимо, що не відчувається суттєвої різниці між представниками різних регіонів у 

відповідях з приводу бачення, що таке праця, майбутнього робочого місця та досвіду 

зайнятості. Звичайно, що в сьогоднішніх умовах молодь змушена адаптуватися, реалізуючи 

високу трудову мобільність. Важливою є готовність зайнятись вигідною з  точки зору оплати 

праці працею, багато працювати для забезпечення матеріального благополуччя, не залежно 

від того чи буде співпадати характер майбутньої сфери зайнятості з отриманою 

спеціальністю.  
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навчального закладу “Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія” 

Запорізької обласної ради 

 

ТИПИ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА 

МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВ 

 

Соціальна мобільність зазвичай позначає переміщення індивіда чи групи в соціальному 

просторі зі зміною статусу. Але цей термін може позначати і більш широке коло явищ, 

пов’язаних із соціальною динамікою. При системному підході до розуміння соціальної 

мобільності це явище включає також зміни, пов’язані з процесом соціалізації, з поступовим 

включенням індивіда в суспільство (або фіксує зворотний процес втрати індивідом своїх 

зв’язків з суспільством з тих чи інших причин, наприклад, у результаті старіння або 

девіацій). 

За змістом соціальна мобільність може бути: 

− економічною (зміни в економічному, матеріальному стані суб’єкта мобільності); 

− професійною (зміни в професійному статусі); 

− територіальною (географічні переміщення); 

− інституційною (зміни інституційного статусу суб’єкта мобільності, наприклад, 

створення сім’ї, перехід на військову службу, вступ на навчання. Індивід у цьому випадку 

стає носієм інших соціальних ролей, пов’язаних із функціонуванням в рамках певного 

соціального інституту); 

− цивілізаційною (переміщення індивідів і груп в інший, порівняно з вихідним, тип 

суспільства. При цьому мова може йти про різне розуміння цивілізації і, відповідно, про 

різний зміст цивілізаційної соціальної мобільності). 

В умовах глобалізації здійснюються і глобалізовані соціальні переміщення. За 

наявності масштабної міграції, географічного переміщення великих мас людей між 

континентами і країнами з абсолютно різними культурними уявленнями цивілізаційна 

мобільність стає однією з рис сучасного світового співтовариства. Так, люди з 

мусульманських країн, які можна віднести до ісламської цивілізації, масово переміщаються в 

Європу, тобто країни європейської цивілізації. Політика мультикультуралізму покликана 

забезпечити цивілізаційну адаптацію мігрантів без утрати їх власних культурних кодів. 

Сучасне суспільство створює умови для модернізаційної соціальної мобільності, яка 

реалізується завдяки включенню людини в інформаційне суспільство. Одним із завдань 

соціалізації сучасної людини є підготовка до такого типу мобільності, що сприяє її переходу 

до нового типу особистості. 
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Заремба-Косович Г. Р. — магістр соціології, аспірант/молодший науковий 

співробітник Відділу соціальної психології Інституту соціології НАНУ/Відділу соціальної 

антропології Інституту народознавства НАНУ 

 

УЯВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ПРО СОЦІАЛЬНУ 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ 

 

Доповідь ґрунтується на результатах аналізу авторського емпіричного матеріалу, 

зібраного у 2014-2015 рр. серед українських трудових мігрантів. Доповідачкою визначено 

два основних дискурси уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових 

мігрантів: «для кожного по заслугам» та «від усіх відповідно до їхніх зобов’язань, для всіх – 

відповідно до їхніх прав». 

Уявлення українських трудових мігрантів про соціальну справедливість є гібридними. 

Ці уявлення формуються та трансформуються, значною мірою, під час комунікації. Окрім 

того, процеси формування та трансформації уявлень про соціальну справедливість слід 

розглядати через фактор довіри. 
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Кириленко Н. В. — викладач Одеського морехідного училища рибної промисловості ім. 

О. Соляника 

 

ПРОБЛЕМИ  СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МІГРАНТІВ 

 

Соціальна адаптація мігрантів – важкий та багатовимірний процес взаємодії 

представників різних культур, в результаті якого формується нова позитивна соціальна 

ідентичність, яка відповідає зміненим соціокультурним умовам, це процес розвитку 

особистого потенціалу мігранта під час його активного включення в різні види діяльності, 

систему міжособистісних відносин, соціокультурне та політичне життя країн, знаходження 

умов для реалізації власних потреб. 

В єдиному процесі соціальної адаптації відбуваються зміни зовнішніх поведінкових 

стратегій індивіда у відповідь на вимоги нового соціокультурного оточення, тобто соціальна 

адаптація, та досягнення внутрішньої рівноваги, тобто психологічна адаптація.   

Здійснюючи міграційну поведінку та вступаючи у взаємодію з населенням приймаючої 

території, мігранти почувають себе «іншими», та відчувають «стрес акультурації». Зміна 

соціокультурного оточення вимагає від мігрантів встановлення нових соціальних зв’язків, 

пошук свого місця в нових умовах, «вбудовування» себе в систему вже існуючих 

соціокультурних відносин. Ця вимога ставить перед мігрантами задачу вибору відповідної 

стратегії адаптації. 

Формування у мігрантів позитивної групової визначеності в новому соціокультурному 

оточенні буде йти шляхом ідентифікації себе зі своїм етносом, збереження позитивного 

відношення до представників власної групи та формування позитивного відношення до 

представників приймаючої групи. Отримання нової позитивної ідентичності, яка відповідає 

зміненим соціально-культурним нормам, економічним та політичним умовам життя, 

неможливе без встановлення контактів з місцевим населенням. 

Можливість налагоджування відносин з приймаючою стороною пов’язана з проблемою 

національної толерантності. Інтолерантність з боку місцевого населення сприяє вибору 

стратегії ізольованості, тобто дезадаптації. 

Проблема толерантності пов’язана з зростаючою кількістю мігрантів, які не просто 

приїжджають, а й привозять свою культуру, свою мову тощо. Потреба адаптуватися вже 

виникає у місцевого населення, а не у мігрантів. Крім того, кількість мігрантів зростає за 

рахунок нелегалів, які дуже часто займаються криміналом. Все це призводить до формування 

такого явища як мігрантофобія 

Адаптація до нових умов – процес болісний. Міграція призводить до втрати 

соціального статусу, почуття відчуженості. Звичайно, людину в таких умовах тягне до тих, 

хто знаходиться з ним в схожій ситуації та розуміє його. Вони можуть допомогти йому, але 

також можуть зіштовхнути зі шляху успішної адаптації, т.я. з’являється бажання не вчити 

мову, не додавати собі стресових ситуацій, намагаючись знайти спільну мову з людьми іншої 

ментальності. 

Значну роль в процесі успішної адаптації мігрантів, зазвичай, має відігравати держава, 

яка завдяки налагодженої міграційної політиці допомагає обрати шлях до отримання нової 

позитивної ідентичності, тобто до успішної адаптації. 
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Подшивалкіна В. І. — д.с.н, професор, завідувач кафедри соціальної та прикладної 

психології ОНУ ім. І. І. Мечникова 

Мосійчук Т. Є. — к.с.н., доцент кафедри соціології ОНУ ім. І. І. Мечникова 

 

ІСТОРИЧНІ КОНТЕКСТИ ТА СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ПРИКОРДОННИХ 

СОЦІАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ 

 

Автори доповіді зробили спробу виокремити  контексти поведінкових зразків та 

практик у сучасному суспільстві. Перш за все, вони наводять аргументи про існування 

 ретроспективного або  історичного контексту поведінкових практик, оскільки 

минуле живе у сучасності  через досвід  свідків історичних подій та колективну пам`ять 

поколінь.   Інтерес до переосмислення недавнього або далекого минулого - це необхідна 

умова для побудови майбутніх поведінкових практик. Тому автори обгрунтовують 

необхідність виокремлення  перспективного контексту поведінкових репертуарів. Саме 

уявлення про  майбутньє та перспективи розвитку суспільства  виступають умовою для 

конструювання новітніх поведінкових зразків та соціальної творчості. На думку авторів 

проспективний або онтологічний контекст поведінкових практик характерізується  

когерентністю багатовекторних дій  влади, соціальних рухів,   окремих суб'єктів, яка 

породжує уявлення про успішні  з точки зору сучасності зразки поведінки.  Крім того в 

доповіді зазначається роль суб'єктності в  поведінкових практиках. Якщо мова йде про 

особистість, як суб'єкта  поведінкових практик, то відомо, що  вона формується соціальними 

інститутами, такими як інститут сім`ї, інститут освіти тощо. Але якщо мова  йде про 

індивідуальність, то це вже процес екстереорізації або впливу  людини  на суспільство, 

процес пошуку нових поведінкових зразків. Автори обгрунтовують ідею, що репертуар 

поведінкових практик залежить від  рівня суб'єктності, зокрема від того як поводить себе   

людина як суб'єкт, актор або  агент поведінкових практик. Організаційні контексти 

поведінкових репертуарів автори пов'язують  з  появою у ХХІ столітті нових організаційних 

форм, що відрізняються  за роллю людини в цих організаціях,  цільовими настановами, 

видами влади та іншими показниками, зокрема зразками організаційної поведінки.  

 Крім того автори наголошують на методологічних контекстах  поведінкових 

репертуарів. Вони підкреслюють, що науково-методологічної проблемою виступає  

протиріччя між станом сучасного інформаційного суспільства, потенціалом якого 

виступають не стільки природні ресурси, скільки потенціал духовного та інтелектуального 

розвитку людини, територіальних спільнот, з одного боку, і, з іншого — недостатнім 

використанням постнекласичної наукової парадигми для ідентифікації унікальних, 

статистично незначущих факторів, які визначають поведінкові репертуари  

 Саме рефлексія та визначення  цих контекстів, на думку авторів, може стати 

запорукою подальшого вивчення поведінкових практик та їхнього конструювання. 
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Ровенчак О. А. — к.с.н., доцент кафедри соціології ЛНУ ім. І. Франка 

 

МІГРАЦІЙНІ ПРАКТИКИ УКРАЇНЦІВ У НІМЕЧЧИНІ 

Емпіричну базу статті становить авторське дослідження соціокультурних 

характеристик сучасної української еміґрації до Німеччини, яке проводилось протягом 2014-

2015 рр. у Німеччині.
1
 

Автором виділено декілька видів типових міґрантських практик, які більшою чи 

меншою мірою притаманні й українцям в Німеччині. 

 Взаємні візити та спілкування із родичами/друзями із України. — відбуваються 

досить часто, але частіше міґранти відвідують своїх родичів/друзів в Україні. Це 

пояснюється кращим фінансовим забезпеченням та тим, що вони як правило мають 

леґальний статус і можуть легко перетинати кордон. Також досить інтенсивними є 

спілкування через “Skype”, “Facebook” та електронну пошту із родичами та друзями 

 Передача грошей/передач до України. Така діяльність загалом не є характерною для 

українських міґрантів в Німеччині, на відміну від класичної міґрації низько кваліфікованих 

працівників, для яких основною причиною виїзду в іншу країну є заробити гроші та передати 

їх в Україну. Одним із пояснень може бути те, що класова/майнова ідентичність та 

відповідний статус респондентів не зазнає значних змін через міґрацію і, відповідно, не 

виникає особливої потреби підтримувати матеріально сім’ї в Україні 

 Спілкування з іншими міґрантами. Українські міґранти в Німеччині часто 

спілкуються із імміґрантами із інших країн, які проживають в Німеччині. Проте, тісний 

контакт із іншими українцями та іноземцями з інших країн в Німеччині пояснюється не 

певною міґрантською ідентичністю українців, яка є наслідком ідентифікації себе як міґранта, 

представника загальносвітової або української спільноти міґрантів. Поширеність такого виду 

практик пов’язане у більшості випадків із багатоетнічним складом робочого або навчального 

колективу міґранта. Крім того, контакти із іноземцями відбуваються за таких же умов, що із 

представниками приймаючого суспільства — німцями. Респонденти зазначають, що оскільки 

вони, як правило, знають кілька мов, то можуть легко контактувати із представниками 

спільнот іноземців, що користуються тими мовами, якими володіють українці. Контакти із 

іншими українцями також будуються на основі спільного робочого/навчального простору та 

володіння мовою, але крім того, українці в Німеччині контактують із іншими українцями, з 

якими були знайомі ще до виїзду в Німеччину, а також спілкуються в межах УГКЦ та 

інтернет-спільнот української спрямованості, зокрема і в тих, що утворились в 2014-2015 рр. 

в результаті соціально-політичних потрясінь в Україні та військового конфлікту із Росією. 

Зазначимо, що українці загалом розглядають УГКЦ не тільки як релігійну організацію, а як 

культурну, що не є поодиноким випадком, а є досить поширеним для українців в різних 

країнах. Українська церква сприймається міґрантами як осередок збереження української 

мови, традицій святкування релігійних свят, які респонденти називають етнічними 

українськими 

 Членство в міґрантських організаціях. — не притаманне більшості українських 

міґрантів в Німеччині. Натомість, міґрантськими організаціями респонденти часто називають 

інтернет-спільноти, що об’єднують незнайомих українців певного міста, країни чи українців 

у світі загалом. 

Загалом, для українців у Німеччині не характерним є об’єднання в організації за етно-

національним походженням. Причинами цього вважається і досить різні професійні та вікові 

                                                           

1
 Респонденти для дослідження підбирались за методом снігової кулі. Для збору основної частини інформації 

застосований метод напівструктурованого інтерв’ю. Для дослідження використано цільову вибірку основним 

критеріями якої був досвід проживання у Німеччині, що у часовому вимірі становить мінімум 1 рік. 

Інформація, отримана у ході інтерв’ю опрацьована переважно методом дискурс-аналізу. В ході дослідження 

зібрано 17 інтерв’ю (у 12 з них респонденти жінки, у 5 — чоловіки). 
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катеґорії українців в Німеччині, і успішність інтеґрації в німецьке суспільство, або в 

західноєвропейську цивілізацію загалом, що пояснюється високим процентом 

інтелектуальної/висококваліфікованої міґрації, представники якої зазвичай краще адаптовані 

в приймаюче суспільство ніж, до прикладу, низько кваліфіковані працівники. 

Хоча традиційно найзначнішим видом української міґрації до Німеччини вважається 

трудова міґрація, проведене дослідження виявило й інші її характеристики. Набір 

міґрантських практик опитаних українців у Німеччині є не зовсім типовим для класичної 

трудової міґрації (наприклад, регулярність та суми грошових переказів) хоча у більшості 

випадків пошуки роботи є однією із найважливіших причин міґрації до Німеччини. Така 

ситуація пояснюється тим, що респонденти шукають нову роботу у Німеччині, як правило, 

не задля утримання сім’ї в Україні, а для задоволення особистісних потреб у професійній 

діяльності. 
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Унгурян В. Г. — аспірант ОНУ ім. І. І. Мечникова 

 

ТУРИЗМ ЯК ФОРМА МОБІЛЬНОСТІ – СУЧАСНІ ПРАКТИКИ  

Поняття  мобільності  є визначальними для соціального життя, власне в них культурна 

ідентичність і соціальне життя обопільно створюють і перетворюють один одного.   

 Туризм як форма мобільності приймає вигляд горизонтальної мобільності  на 

противагу  вертикальній. Хоча  впродовж свого існування слід зазначити, що туризм сприяв 

«вертикальній мобільності» так як вже з часів Середньовіччя, Відродження та Нового часу 

діти дворян дуже багато подорожували, через  те, що  подорожі в той час були формою 

якоїсь ініціації в культуру і до дорослого життя. Звичайно,  мобільність має значимість 

подібно критерію  природного  відбору,  але  наш аналіз показує, що слід розглядати 

мобільність і як фактор реалізації свободи людини , а  не тільки як критерій стратифікації. 

Цей фактор, сприяє формуванню, самовдосконаленню особистості. Хоча людина все одно 

перебуває в активному русі не залежно від її особистої примхи, про що писали Ж. Дельоз та 

Ф. Гваттарі «ми не стоїмо на березі, спостерігаючи за течією річки, однонаправленій і 

розділеній на струмені, а самі мчимось в потоці, самі залучені в процес варіації»[1, c. 124]. 

Таким чином туризм як форма мобільності  сприяє  розширенню  суб’єктом власних 

життєвих горизонтів та пізнання світу.  Коли  турист  пересувається, він  водночас  може 

пересуватись ніби  то в часі. Він здатний поринати в глибини століть та тисячоліть. Турист 

перебуває в історичних місцинах, споглядає культурні пам’ятки, при цьому знайомлячись з 

легендарними подіями, які увійшли до скарбниці світової культури. Ці події можна вважати 

проривом буденності суб’єкта, тобто таким чином трапляється зміна картини 

повсякденності.  

Розширенню життєвого простору, інтенсифікації естетичних вражень та емоцій,  яких  

переживає сам турист, сприяє поширенню практик туризму.  

В сучасний час є значимими в умовах суспільства, подорожі престижними, модними 

маршрутами в модні місця, життя на модних курортах, в модних готелях стають невід’ємною 

частиною життя успішної людини. Також це являється свідченням про високий соціальний  

статус, матеріальне  благополуччя, культурний  розвиток. Турист під впливом власних 

мотивів полишає на певний час середовище постійного перебування, починає подорожувати, 

налагоджує контакти з раніше незвіданими культурами, звичаями, традиціями и стилями 

життя, а потім збагачений новим досвідом, естетичними враженнями, повертається в місце 

постійного середовища. 

 

Список літератури: 

1. Урри Дж. Мобильности / Дж. Урри ; пер. с англ. А. В. Лазарева, вступ. статья Н. А. 

Харламова. – М. : Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2012. – 576 с. 
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Чорнописька Х. В. — аспірант кафедри соціології ЛНУ ім. І. Франка 

 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА СІМ'Я В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ  

 

Однією із суттєвих рис розвитку сучасного українського суспільства є міграційний рух 

населення, інтенсивність якого посилюється саме на рубежі ХХ-ХХІ століть. Така 

інтенсивність пояснюється складними соціально-економічними умовами життя в Україні, які 

особливо погіршуються через воєнні дії в східному регіоні країни. Високий рівень 

безробіття, низький рівень заробітної плати, непотрібність фаху на батьківщині, зникнення 

деяких галузей виробництва або значне їх скорочення, економічна нерозвиненість окремих 

регіонів змушує українське населення шукати різні механізми подолання негараздів, які 

перед ними постають. Одним із таких механізмів для українців є саме зовнішня трудова 

міграція.  

З одного боку трудова міграція одного чи декількох членів родини, якщо вона звісно є 

успішною, покращує матеріально-фінансове становище сім’ї, проте з іншого боку виникає 

ризик збереження цілісності такої сім’ї, особливо коли йдеться про міграцію одного члена 

подружжя, в той час, коли інший член подружжя залишається на батьківщині. Отже, в силу 

того, що члени однієї родини перебувають на відстані один від одного, можемо говорити про 

такий специфічний наслідок трудової міграції як транснаціональна сім’я.  

Під транснаціональною сім’єю ми розуміємо сім’ю, члени якої проживають в різних 

країнах, але продовжують підтримувати родинні стосунки на відстані[1, с. 82]. Звісно, такий 

спосіб життя членів транснаціональної сім’ї дає підстави припускати, що з часом така сім’я 

розпадеться, оскільки безпосередня відсутність один біля одного уже створює передумови 

руйнування емоційних зв’язків, які є чи не найважливішими для збереження родини.  

Незважаючи на те, що ця тема є достатньо новою як в українському публічному, так і в 

академічному просторі уже є досліджені деякі сценарії розвитку транснаціональних сімей. 

Тому пропонуємо для розгляду наступні шляхи подальшого їх існування: «возз’єднання», 

«транснаціональне існування», «поліформатність», «розпад»[2].  

Модель «возз’єднання» передбачає об’єднання членів подружжя, а також їх дітей або в 

країні походження (у випадку рееміграції мігранта на батьківщину), або в країні призначення 

(коли з часом мігрант має можливість забрати інших членів родини в країну, куди сам 

раніше мігрував) . На нашу думку, саме така модель є найбільш надійною для збереження 

сім’ї у її початковому форматі існування (мається на увазі з збереженням емоційної 

комфортності, яка була характерною для сім’ї до моменту виїзду одного з членів родини за 

кордон).  

Модель «транснаціонального існування» означає, що члени родини підтримують 

різного роду зв’язки (сімейні, економічні, соціальні, організаційні, релігійні та політичні), що 

перетинають кордони. В даному контексті треба відмітити важливість розвитку різних 

комунікативних технологій, які забезпечують підтримку таких зв’язків.  

«Поліформатність» як модель існування транснаціональних сімей передбачає 

чергування міграційних практик зі спільним проживанням. Більше того, спільне проживання 

можливе як за рахунок приїзду мігранта додому (наприклад, на час відпустки), так і завдяки 

відвідування мігранта членами родини, які залишилися на батьківщині (наприклад, під час 

літніх канікул дітей).  

І нарешті модель «розпад» означає руйнування цілісності родини мігранта, тобто 

фактично стосунки між членами сім’ї поступово розриваються. 

Остання модель розвитку транснаціональної сім’ї є болючою практикою як для членів 

подружжя, так і для їх дітей. Проте, якщо з часом обоє членів подружжя можуть створити 

нові сім’ї і це допомагає їм загоїти всі рани, то для дітей мігрантів це має більше загроз, 

оскільки розлучення батьків може суттєво деформувати структуру особистості. 
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Оскільки теперішні діти є майбутнім України, перед нашим суспільством постає 

важливе завдання - допомогти транснаціональним родинам, та дітям трудових мігрантів 

зокрема, у вирішення їх нагальних соціальних проблем. Хто має бути головними агентами 

впливу в даному випадку на разі ще залишається під питанням та потребує подальшого 

дослідження. 

Список використаної літератури: 

1. Стельмащук Л. Виникнення дистанційних та транснаціональних сімей як 
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Щерба Г. І. — к.ф.н., доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки 

ЛНУ ім. І. Франка 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС  

 

Важливим інноваційним інструментом розвитку економіки є транскордонне 

співробітництво. Враховуючи пріоритетність курсу інтеграції України до ЄС, питання 

інтенсифікації транскордонного співробітництва набувають особливого значення. 

Сьогодні питанням розвитку транскордонного співробітництва приділяється увага як 

представниками вітчизняної, так і зарубіжної науки. Так, серед дослідників та науковців, що 

досліджували різні аспекти цієї проблематики, слід виділити В. Борщевського, 

М. Мальського, Н. Мікулу, С. Писаренко, І. Школу. Питання українсько-польського 

транскордонного співробітництва особливої актуальності набуло у працях Б. Андрушківа, 

І. Бураковського, З. Варналія, М. Долішнього, І. Михасюка. 

Метою дослідження є розуміння важливості транскордонної економічної співпраці та 

з’ясування сучасного стану українсько-польського транскордонного економічного 

співробітництва. 

На сьогодні відносини стратегічного партнерства України з Польщею є найбільш 

розвиненими, конкретизованими і визначеними серед країн-членів ЄС. Процес зближення 

національних інтересів обох країн, розпочатий із набуттям Україною незалежності, був 

підтриманий низкою двосторонніх зовнішньополітичних кроків, що започаткували шлях 

подолання історичних суперечностей, примирення та стратегічної співпраці заради спільного 

європейського майбутнього обох країн. В дусі стратегічного партнерства Польща 

добровільно взяла на себе низку моральних зобов’язань перед Україною щодо захисту її 

інтересів в рамках ЄС, підтримки суверенітету, територіальної цілісності та 

євроінтеграційних прагнень нашої держави. Усвідомлення надзвичайно вигідних для обох 

країн перспектив політико-економічного співробітництва є чинником, дія якого може 

потенційно сприяти інтенсифікації процесів приєднання України до європейських структур. 

Основними проблемами інвестиційного клімату транскордонних регіонів, сформованих 

на кордоні між Україною та ЄС, залишаються слабкий розвиток прикордонної 

інфраструктури, насамперед з огляду на недостатню кількість прикордонних пунктів 

пропуску, невідповідне інституційне забезпечення інвестиційної діяльності, низька якість 

людського капіталу та проблеми в розвитку підприємницького середовища прикордонних 

регіонів, що виливається в інертність транскордонного бізнесу. Удосконалення також 

потребує наявна науково-освітня база, насамперед у контексті підвищення рівня інноваційної 

спроможності вказаних регіонів. 
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Онищук В. М. — д.с.н, професор, завідувач кафедри соціології ОНУ імені І. І. 

Мечникова 

ІНДИКАТОРИ ДОМОДЕРНИХ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВОЮ І 

СУСПІЛЬСТВОМ 

Українське суспільство переживає глибоку кризу, особливо з погляду взаємодії 

особистості і суспільства, самої можливості особистості впливати на суспільство. Криза в 

Україні полягає у відсутності обов’язків, і відповідальності представників певних соціальних 

інститутів перед людиною, у відсутності норм, прийнятих для суспільства. Результати 

багаторічних моніторингів Інституту соціології НАН України, соціологічні дослідження 

Українського Інституту соціальних досліджень імені О. Яременка, Інституту економіки і 

прогнозування НАН України, показують, що українці вибудовують свої життєві стратегії до 

днів, тижнів, місяців з непорозуміннями, з податками та податковими ямами, з пенсіями та 

бізнесом, з банками та тарифами. 

 Три четверті українського населення практично живуть сьогоднішнім днем. 

Соціологічні викладки наводять на думку, що усі нинішні проблеми сучасних українців 

вирішуються виключно в економічній площині. Економічна сфера настільки переплетена із 

соціокультурною, що ціна будь-якого важливого для суспільства питання – людська 

бідність.У трансформаційному періоді у соціумі сформувалися потреби зміцнення базових 

неформальних інститутів модерну: поваги до прав власності і підприємництва без яких не 

запрацюють реформи. Як показують результати досліджень важливим індикатором до 

модерних відносин між державою і суспільством є відсутність відповідальності громадян за 

стан справ у країні.Згідно даних моніторингу Українське суспільство Інституту соціології на 

запитання про те яку особисту відповідальність вони несуть за стан справ у країні, обирали 

варіант «ніяку». В 2013 році таких відповідей було 67 %, а в 2015 – після революції Гідності 

їх стало на 11 % менше, - 56 %. Навіть коли ставиться питання про відчуття відповідальності 

не загалом в країні, а в конкретному населеному пункті, в якому проживає респондент, то й 

там близько половини не відчуває жодної відповідальності ( 47 % - ніякої і 36 % - частково 

відповідальні). 

 Показники безвідповідальності приблизно рівними частинами розприділяються між 

респондентами до 30 і старше 55 років. Те, як наші люди бачать своє майбутнє, є 

індикатором їхньої впевненості у завтрашньому дні, спроможності планувати своє життя 

самостійно, незалежно від того, що може навколо відбуватися. І результати свідчать про 

дуже високий рівень аномії. 

 На нашу думку слід врахувати слабкість будь-яких державних інститутів і тотальну 

недовіру українців до них. У нашому менталітеті укорінена відповідальність насамперед 

перед близьким колом людей, тоді як в суспільствах Центральної і Північної Європи - перед 

інститутами. І не дивно, що відповідальний працівник, опинившись на дохідній посаді, тягне 

за собою братів, сватів, кумів та інших своїх довірених осіб. 

 Важливим індикатором до модерних відносин між державою і суспільством є 

безконтрольність влади. Суспільство контролює владу тільки під час виборчого процесу і не 

більше. Після опускання бюлетеня в урну цей контроль закінчується і виборці покладаються 

на добру волю народного депутата і як результат 83 % респондентів впевнені в тому, що 

контроль за законодавчою та виконавчою владою є недостатнім. З мовчазної згоди виборців 

при владі завжди будуть люди, яких критикують і хочуть поміняти. Необхідно 

запропонувати звітність і прозорість дій органів влади. Демонстрація реально діючих 

механізмів взаємодії громадян з владою може спонукати людей бути активними. 

  Наступним індикатором, що свідчить про домодернові відносини держави і 

суспільства є залученість громадян у політичні партії, суспільно-політичні рухи та 

громадські об’єднання. Як ми констатували вище, що 83 % респондентів моніторингу 

Українське суспільство в 2015 році заявили про недостатній контроль влади. У вітчизняній 

науковій літературі вже багато років гуляють цифри, що близько 13 % дорослого населення 
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беруть участь у соціально-політичних руках і 4-5 % населення є членами політичних партій і 

організацій. Правда, після Революції Гідності і під час АТО ця кількість збільшується за 

рахунок волонтерства. 

 Таким чином, значна кількість громадян в суспільному житті країни участі не беруть, 

окрім виборів президента, до Верховної Ради чи місцевого самоврядування. Як і в 

попередніх індикаторах, відповіді молоді і що соціалізується в нових соціально-політичних 

умовах і старшого покоління, що мають досвід  попереднього режиму, майже не 

відрізняються. Це означає, що коріння нашої байдужості до суспільно-політичного життя у 

нас лежить у візантійщині, в довгому періоді комуністичного правління, червоному терорі, 

голодоморі,голокості, сталінських чистках і у відірваності від західної цивілізації. 

Католицький світ магдебурзьке право, вільні міста з ринками, ратушею і плацом гільдій на 

центральній площі – все це зробило можливим у країнах Центральної Європи до 80-х років 

минулого століття років завершити суспільну модернізацію і сформувати зріле громадянське 

суспільство, викристалізувати модерні цінності в період Оксамитових революцій закріпити 

трансформацію свого суспільства з активізацією самих різних прошарків населення своїх 

країн. Мабуть тому у цих країнах є поміркований плюралізм і багаточисельні, авторитетні і 

впливові політичні партії і організації. 

 Ще одним важливим індикатором є всепроникний патерналізм, як традиція 

українства. Більш 60 % молодих людей і ще більше представників старшого покоління 

надіється на сильну президентську руку, на сильного керівника, Патерналістськи 

налаштований український соціум бачать перед собою сильні державні інститути, 

авторитарну культуру і сильного лідера. 

 Підсумовуючи результати досліджень відмітимо, що індикатори домодерних відносин 

між державою і суспільством показують, що для подальшого розвитку України мало 

застосувати досвід інших країн, а варто врахувати історичний шлях, пройдений 

суспільством, особливості культури, політичної культури. Успішною може бути тільки 

країна, яку будують з врахуванням фундаментальних особливостей, які склалися традиційно,  

впливали, і впливають на хід реформ, іновації та трансформаційні процеси.  
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Василець О. І. — старший викладач кафедри соціології ТУУ “КПІ” ім. І.Сікорського 

 

ЧЕСНІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ЧЕСНОТА: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНОГО ТА 

ПІСЛЯМОДЕРНОГО СОЦІУМУ 

Розгортання історії людства уможливлюється діалектикою солідаристських та 

конкуруючих зв'язків, та сама вона – спричинюється і викликає певну усталену низку рис, 

чеснот, характеристик окремих особистостей, а визначальні якості останніх - формують 

неповторний і, водночас, інваріантний профіль спільнот і суспільств. 

Чесність є тією особливою штучністю, де штучність, неприродність (у розумінні 

Т.Гоббса, Д.Г*юма) людського об'єднання виопуклюється взаємозалежністю у низці 

«людина – соціум», адже сама взаємодія мусить обумовлюватись чимось безумовним. На 

чесність зорієнтовані і у втіленні, і у профанації будь-які взаємовпливи у активності 

соціальних акторів, якого б масштабу осередки ми б не розглядали. Ця риса в людині 

виступає не тільки необхідним припущенням у її громадському існуванні, але складає його 

підгрунтя. Водночас, вона може (і, власне,згідно з постулатами фікционалізма, що я їх 

поділяю, і узвичаєним прикладним форматом протестанської , а ширше – етики сучасного 

світу розвинених країн, до яких ми так прагнемо долучитися) остання не обов’язково 

повинна бути внутрішнім переконанням особистості – досить того, аби вона була 

імперативом повсякденних поведінкових опцій. Припустимість такого штибу лицемірства 

для модерну є частиною його економічної успішності, цілераціональної поведінки 

підприємця-громадянина, але що відбувається, наразі, при завоюванні післямодерними 

трендами суспільної практики у ній самій та у людях, що як завжди-змушені (хоч і вимушені 

собою, своїми угрупованнями та взаємодіями) жити у запропонованих новітніми викликами 

обставинах? Мишолов із Гамельну – це вже не історія про справедливість (неминучість) 

покарання за нечесність «батьків міста», що пожалкували розплатитися, а історія 

особистісного вибору обдарованої індивідуальності. В умовах постмодерну, із константною 

дифузією нормотворення, питання довіри, яка класично та невпинно корелює із чесністю, 

стає особливо гостро. А сама чесність, усе більше зміщуючись до інтраіндивідуальних 

просторів, усе ж лишається умовою існування соціуму, особливо в умовах «крихкої» влади. 
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Волян С. В. — старший лаборант ОНУ імені І.І.Мечникова  

 

ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ПОЛІТИЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  

 

Сучасне українське суспільство є суспільством змішаного типу, в якому статус і 

приписується, і досягається, де діють фактори, що спонукають до мобільності та 

перешкоджають їй. Дефіцит багатьох видів ресурсів, істотні відмінності у рівні та якості 

життя в сільській місцевості та місті, у великих і малих містах — все це визначає основну 

різницю потенціалів, яка змушує індивідів рухатися до місць скупчення благ і послуг. 

Однак система прописки, відсутність ринку житла, низькі доходи переважної більшості 

населення помітно звужують канали мобільності. Тим часом протягом кількох останніх 

десятиліть мобільність була і масовою, і інтенсивною, можливо, швидше вимушеною, ніж 

добровільною. 

 Динамічною характеристикою стану політичної системи виступає політична 

мобільність. Політична мобільність є багатовимірним процесом, але є одне, що відрізняє її 

від інших типів мобільності: це політична влада − головний політичний ресурс, навколо 

якого йде постійна боротьба (явна та латентна) між окремими індивідами, політичними 

групами, системами та ін. Таким чином, політична мобільність є важливим аспектом 

політичного процесу, вимагає наукового дослідження та аналізу у сфері соціології політики, 

тому актуальність проблеми вивчення політичної мобільності, її концептуалізація саме в 

соціологічному контексті, зумовлена потребою у виробленні критеріїв оцінювання 

(діагностування) ефективності роботи політичних інститутів та інших підсистем в нових 

умовах розповсюдження процесів демократизації, адже сам факт дослідження процесів 

демократизації дає розуміння політичної мобільності партій, індивідів та інших політично 

активних груп в сучасних умовах України. 

 Аналіз феномену політичної мобільності в якості однієї з динамічних характеристик 

політичної системи є слушним з огляду на теоретичні та прикладні завдання вітчизняної 

соціологічної науки, що пов’язані з розробкою цілісних концепцій та ефективних моделей 

функціонування політики за умов розбудови української державності та наукового 

відображення їх у соціології політики.  

Перспективи розвитку українського суспільства залежать від розуміння механізмів 

взаємодії всіх суб’єктів політики та політичних інститутів, провідне місце серед яких займає 

вітчизняна еліта, а питання стратегій її рекрутування та ступеню оновлення безпосередньо 

пов’язане з існуванням та рівнем функціонування базових каналів політичної мобільності. 

Окрім того, кількісно-якісний вимір політичної мобільності характеризує еластичність 

політичної системи суспільства, ступінь її відкритості для політичних акторів, що ведуть 

боротьбу за ресурс влади.  
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Дейнека А. В. — аспірант факультету соціології КНУ ім. Т. Шевченка, редактор 

Всеукраїнського соціологічного часопису «СВОЄ» 

 

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ У ДОБУ АНТРОПОЦЕНУ: ПРО АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЇ 

«ПАРЛАМЕНТУ РЕЧЕЙ» Б. ЛАТУРА 

 

1. Сьогодні неможливо вести мову про глобальні зміни і виклики, не 

проблематизуючи саме поняття «глобального». Як зазначає Брюно Латур, під глобальним 

світом зазвичай мається на увазі спільний горизонт модернізації, в напрямку якого різні 

країни крокують з різною мірою успішності. А остаточне досягнення глобального стану, 

таким чином, означає утопічне вирівнювання їх усіх на загальній шкалі прогресу. 

 

2. Проте, проблема полягає в тому, що формулюючи власні плани на майбутнє, 

впливові гравці глобального поля, як правило, не надто рахуються з планами інших, так само 

як із загальним діапазоном можливостей, що є спільним для них усіх. Якщо порівняти 

стратегії національного розвитку на найближчі десятиліття для країн із найбільшими 

економічними потужностями, то виявиться, що для їх реалізації знадобляться ресурси 

кількох планет, подібних до Землі. Очевидно, що світова спільнота сьогодні знаходиться в 

точці, коли ідея глобального світу (the Globe) вступає у пряме протиріччя з реальними 

можливостями планети Земля (the Earth).  

 

3. На цьому тлі знаковою виглядає подія, що сталася наприкінці серпня 2016 року 

в Кейптауні (ПАР), де на Міжнародному геологічному конгресі вперше пролунав офіційний 

заклик проголосити настання нової геологічної епохи під назвою «антропоцен», що, згідно з 

ідеєю експертної групи, прийшла на зміну голоцену, відколи людська активність на планеті 

стала спричиняти вирішальний вплив на становище планетарної екосистеми. Безвідносно до 

того, чи стануть впроваджувати цей термін у відповідні тезауруси, значна кількість 

соціальних вчених вже говорить про «антропоцен» як про найвдаліший спосіб описувати 

нашу глобальну сучасність.   

 

4. Пряма суперечність між ідеєю глобального світу, інерцією якої ми 

продовжуємо жити сьогодні, та об’єктивним станом справ на планеті, є ще одним свідченням 

вичерпаності  класичної ідеї модернізації, що базується на розподілі дійсності між двома 

онтологічно автономними регіонами – природою і суспільством, де перша тлумачиться як 

пасивне середовище, що підлягає освоєнню та активному перетворенню з боку другого. 

Перша складається з об’єктів (речей), що скеровуються універсальними законами, в той час 

як друге складається з суб’єктів (людей), чия діяльність впорядковується інститутами й 

політичними режимами.  

 

5. Особливої актуальності в цьому контексті набуває концепт «парламенту 

речей» Брюно Латура, котрий ще на початку 1990-х років закликав ретельно обміркувати 

можливість політичного представництва не-людських агентів (що зазвичай розглядаються як 

елементи «пасивної» природи), з тим, щоб враховувати наслідки діяльності одне одного. 

Тільки тоді коли Земля (the Earth) в множинних її проявах буде політично представлена, 

можна буде вести мову про подолання тих викликів, що ставить сьогодні перед нами 

глобальний світ.   
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НОВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИМВОЛИКИ «ТРЕХ УМНЫХ ОБЕЗЬЯН» («НЕ 

ВИЖУ» «НЕ СЛЫШУ» «НЕ ПРОИЗНОШУ») 

 

Существует несколько толкований смыслов древнеяпонского символа, изображающего 

трех умных обезьян, одна из которых тщательно закрывает уши, вторая – глаза и третья – 

рот. Одна из первых интерпретаций свидетельствует, что для противостояния неистинному 

необходимо блокировать внешние воздействия, сдерживая при этом внутренние побуждения 

к высказыванию. Ближе к современности данные фигурки приматов приспособили к власти 

и считается, что в вид обезьян присущ властным персонам, которые «глухи», «слепы» к 

нуждам народа и стремятся замалчивать данную реальность. 

Среди современных студентов социо-гуманитарных специальностей были высказаны 

мнения: данные позы обезьян могут символизировать безразличие к происходящему вокруг, 

самоотстранение как в поговорке «Моя хата с краю …»; как выражение несогласия с тем, что 

происходит вокруг.  

Также предлагаются интерпретации, обращенные к современным информационно-

коммуникативным технологиям и практикам. Когда в информационных потоках появляется 

множество разнохарактерных сведений об одном и том же, то хочется закрыться от отчаяния 

или раздражения. А молчание – это символ того, что в такой ситуации лучше не спешить с 

выводами. 

Как известно, из древних времен этих трех обезьян называют «умными». В 

подтверждение того, что в поисках истинны не следует увлекаться видением, слушанием и 

высказываниями, имеются указания и в книге Конфуция «Беседы и суждения». Однако наши 

современные респонденты из студенческой среды обращая внимание непосредственно на 

обезьян, считают, что такое обхождение с поступающими сведениями – удел человека 

природного, уровня бихевиористского регулирования.  

 И все же, на наш взгляд, данная древняя символика имеет прямое отношение к 

современной эпохе информационных технологий; к тому, что нам делать и как воспринимать 

огромные информационные потоки.    
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ДЕМОКРАТИЧНИЙ АУДИТ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ  

 

Вимірювання демократії як напрям соціально-політичних досліджень розпочались 

після другої світової війни у США та країнах Західної Європи. У 1990-ті рр. з’являється ідея 

демократичного аудиту, тобто використання вимірювальної техніки для проведення 

постійного незалежного обстеження рівня і характеру розвитку демократії в окремих країнах 

для здійснення впливу на практичну політику. Якщо сучасний демократичний аудит 

опирається переважно на комплексний, або інтегральний характер дослідження демократії, 

то його прото-версії враховували здебільшого один або декілька показників за допомогою 

яких досліджувались тільки окремі складові демократії. Сама назва демократичний аудит не 

застосовувалась, проте великого значення набуло поняття індекс демократизації, яке 

залишилося актуальним і на сьогодні. 

Індекс демократизації це – синтезований показник, який визначає рівень демократизації 

суспільства як середній між показниками політичного процесу, розвитку громадянського 

суспільства, незалежної преси, державного управління тощо. У статистичних дослідженнях 

різних процесів поширеним способом аналізу є індексний метод. Під ним розуміється 

дослідження динаміки процесів за допомогою деяких узагальнених показників. У 

порівняльних дослідженнях поняття «Індекс» має щонайменше два значення. Перше 

значення (традиційне) пов’язано з агрегацією ряду взаємопов’язаних індикаторів в новий 

комплексний (композитний) індикатор. Друге значення (розширювальне) вказує на комплекс 

індикаторів, хоча і внутрішньо взаємопов’язаних, але не має якого-небудь єдиного 

квантифікованого вираження.  

Інституціональні та процесуальні дослідження пов’язані з аудитом демократії з часом 

втратили своє значення, проте на змінну їм прийшли комплексні індекси демократизації, що 

враховують низку компонентів необхідних для вимірювання рівня демократії в окремих 

країнах та складання рейтингів на міжнаціональному рівні. Серед основних індексів 

демократизації на сьогодні можна виділити: 1. «World Audit»;  2. «Freedom in the World»; 3. 

«Nations in Transit»; 4. «The Democracy Index».  

Варто зазначити, що в Україні також проводяться щорічні оцінки рівня демократії за 

вказаними індексами. Наприклад за індексом «Nations in Transit» Україна перебуває в групі 

країн з перехідним, або гібридним режимом влади. Станом на 2016 рік цей показник 

становить 4,68 бала (за семибальною шкалою), що відзначено як незначне покращення 

процесів демократизації за декілька останніх років.  

 

 

 

 

Луців О. Ю. — магістр соціології, аспірант  відділу соціальної антропології 

Інституту народознавства НАН України 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ 

СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОСТІ МОЛОДІ  

 

Представлений порівняльний  аналіз наявних теоретико-методологічних підходів 

щодо вивчення впливу сімейних цінностей на формування релігійності молодої людини. 

Зосереджено увагу на складі й типі сім’ї, де особлива увага надається наслідкам розлучення. 

Крім цього враховується тип сімейних стосунків (між батьками та дітьми). 

 Отже, сім’я та сімейні цінності формують релігійність дитини, забезпечуючи пізнання 

релігійних традицій та практик. Окрім цього, сімейний добробут, тепле спілкування, 
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підтримка, допомога, помірна суворість та контроль покращують не лише психологічну та 

емоційну атмосферу між членами сім’ї, але й позитивно впливають на формування 

релігійності молодої людини. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФЕНОМЕНІВ В УМОВАХ 

БАГАТОФАКТОРНОГО ТА МІНЛИВОГО СОЦІАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ З 

ЗАСТОСУВАННЯМ ФАКТОРІАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ ДОСЛІДЖЕННЯ  

«Соціальні феномени – поведінкові процеси, які здійснюються людьми. Ці людські 

процеси складаються як з поведінкових, так і з емпіричних аспектів, які можуть бути пізнані 

через вивчення мовних і гуманістичних символів»[1]. Мінливість і різноманітність 

дослідницького поля сучасності – беззаперечна. При цьому, кожен с аспектів суспільного 

простору, різні типи взаємин соціальних акторів, напрямки і цілі соціальних інтеракцій 

потребують розвитку методології їх вивчення та пізнання. Ускладнення і багатофакторність 

соціальної реальності провокують все більшу складність у фіксації та вимірювання тих чи 

інших соціальних феноменів.  

При цьому, анкетування в соціологічному пізнанні, зокрема в Україні, залишається чи 

не найбільш масовим та вживаним методом збору інформації. Способами врахування 

багатофакторності соціального є конджойнт-аналіз (зокрема, використовується для 

дослідження преференцій споживачів) [2]. Іншим підходом, який дозволяє враховувати 

багатофакторність контексту, є факторіальний дизайн.   

Факторіальний дизайн – це модель експерименту, застосування і інтеграція якого 

можлива в умовах масового опитування. Такий підхід є тією модифікацією дослідницького 

плану, що дозволяє поєднати і внутрішню, і зовнішню валідності, а також статистично 

обгрутовано інтрепретувати вплив факторів на досліджувану змінну в багаткомпонентних 

моделях 

Він’єтки є свого роду стимульним матеріалом. Як і будь-який дослідницький  

інструмент, вони повинні бути належним чином розроблені, обгрунтовані; в іншому випадку, 

вони будуть генерувати не релевантні до вивчуваної сукупності результати і не будуть 

відповідати поставленій задачі. Для отримання достовірних даних, дослідник повинен 

ґрунтовно підійти до етапу вибору факторів та рівнів їх варіації. За факторіального дизайну 

адаптація існуючого сценарію може виявитися більш складною, ніж адаптації існуючого 

набору ваг, так як зміна в контексті сценарію може мати кілька ефектів на змінних при 

дослідженні.  

 

1) Mennell, S. (1990) Decivilising processes: theoretical significance and some lines of 

research, International Sociology, 5(2), pp. 205-223. 

2) Захарова Т.А., Кутлалиев А.Х. (2009) Метод совместного анализа как 

инструмент изучения предпочтений потребителей. Cоциология: 4М. 2009. № 28 с. 5-28 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ СОЦІОЛОГІЇ В 

ДОСЛІДЖЕННЯХ А. ФОНТАНИ ТА Р. ВАН ДЕ ВАТЕРА  

 

В теперішній час в соціології виявляється цілий ряд тенденцій, які дозволяють 

говорити про екзистенціальний поворот в осмисленні сучасного суспільства. Розвиток 

екзистенціальної парадигми в соціологічній науці може мати різні траєкторії, однак 

важливим і актуальним є зміцнення історико-соціологічних основ цього процесу через 

загальнотеоретичну інтеграцію вже існуючих концепцій екзистенціальної соціології. Одна з 

таких оригінальних концепцій була запропонована сучасним американським соціологом А. 

Фонтаной.  

Наукова творчість Андреа Фонтани (р. 1942) є невід'ємною частиною діяльності 

каліфорнійської школи екзистенціальної соціології (Дж. Дуглас, Дж. Джонсон, Дж. Котарба 

та ін.). В рамках колективної роботи цієї школи Фонтана висунув свою версію загальної 

концептуалізації екзистенціальної соціології, а також застосував базові принципи даного 

напрямку у вивченні проблем старіння і смерті, медицини, теоретико-методологічних питань 

постмодернізму, символічного інтеракціонізму та соціологічної етнографії.
2
  

У першій програмній роботі каліфорнійської школи "Екзистенціальна соціологія" 

(1977) Фонтана спільно зі своїм колегою Р. Ван де Ватером спробував розкрити 

соціологічний зміст екзистенціально-філософських ідей Ж.-П. Сартра і М. Мерло-Понті.
3
 

Американські соціологи посилаються на ту тенденцію розвитку сучасної Західної думки, 

згідно з якою визнається неможливість абсолютної об'єктивації соціальної реальності і 

розгляду соціальних фактів як речей, оскільки будь-який аналіз об'єктивного світу завжди 

пов'язаний із суб'єктом. На перший погляд може помилково здатися, що подібна теоретична 

позиція призводить до соліпсизму, часто приписуваному екзистенціальній філософії та її 

висловлюванням про абсолютну свободу людини. Але насправді, незважаючи на певну 

ступінь унікальності досвіду, не викликає сумнівів той факт, що всі індивіди поділяють деяке 

загальне розуміння світу, володіють тілом, свідомістю, здатні переживати смисли і 

передавати їх у символічній формі. Таким чином, вихідна теза екзистенціальної соціології 

Фонтани і Ван де Ватера полягає в тому, що будь-яка думка має інтроспективний 

раціональний початок, що дозволяє уникнути хаосу і повної фрагментарності у розумінні 

соціальної реальності. 

Звертаючись до пошуку підстав екзистенціальної соціології в філософії Ж.-П. Сартра, 

американські соціологи вказують на негативну проблематику абсурдності, нікчемності та 

самотності людини, представлену в таких його літературних творах як "Нудота" (1938), де 

розкриваються вихід за межі рутинної самосвідомості і зіткнення з безглуздістю буття. Ці 

ідеї Сартра отримали розвиток у його філософському трактаті "Буття і ніщо" (1943), в якому 

вивчається відношення речей до свідомості і висуваються поняття буття-в-собі і буття-для-

себе, останнє з яких характеризує тільки людини і властиву їй нездатність зупинити потік 

трансцендентальної свідомості та становлення власного Я. Невизначеність і створювана нею 

тривога приводять до парадоксального й марного прагнення людини стати буттям-у-собі. 

При цьому свідомість є "ніщо" або заперечення буття, що додає можливість сенсу через 

виключення альтернатив у зробленому виборі. Свідомість завжди інтенціональна і 

                                                           

2
 Див.: Мельников А.С. Экзистенциальная социология Андреа Фонтаны / Мельников А.С. // Социологический 

альманах. – 2016. – Вып. 7. – С. 35-41. 
3
 Fontana A. The existential thought of Jean Paul Sartre and Maurice Merleau-Ponty / A. Fontana and R. Van de Water 

// Existential Sociology / Douglas J., Johnson J., eds. – New York : Cambridge University Press, 1977. – P. 101–130. 
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забезпечує проективність людини, її протяжність з минулого в майбутнє. Людина вибирає 

свій проект і несе за нього повну відповідальність, будучи "приреченою на свободу". 

Прагнення уникнути свободи і відповідальності являє собою феномен "поганої віри", 

самообману і екстерналізації. З цим феноменом у Сартра пов'язано ключове соціологічне 

поняття "іншого", що відображає джерело об'єктивації індивіда ззовні
4
 і близьке по значенню 

поняттю "me" у Дж. Міда, однак відрізняється від нього тим, що для Міда дія згідно з волею 

узагальненого іншого є позитивною, а не негативною. Аналогічним чином, порівнюючи ідеї 

Сартра і І. Гофмана, можна сказати, що граючи соціальну роль, людина ухиляється від 

свободи бути собою і піддається захисному самообману. Якщо соціальна філософія Сартра 

моральна, оскільки покладає на людину відповідальність за вибір, то драматична соціологія 

Гофмана в цьому сенсі аморальна і являє собою створення образу моральності в управлінні 

враженнями інших про себе (феномен торгівлі мораллю). У зв'язку з цим, трагічність 

людини, за Сартром, особливо різко проявляється в крайнощах аморального конформізму.  

Інтелектуальна еволюція Сартра показує зміщення його предметного фокуса від 

ізольованого людини з естетичними настановами до соціально-залученої людині, яка не 

може уникнути вибору в певній ситуації, залежить від інших, і морально взаємопов'язана з 

ними перед обличчям конкретних повсякденних обставин. Однак у методологічному 

відношенні Сартр значно поступається своєму колезі М. Мерло-Понті, який вказав на велику 

взаємозалежність людини і навколишньої реальності, але не дійшов до детерміністських 

крайнощів пізнього марксистського періоду Сартра. При цьому необхідно віддати належне 

здібності Сартра передати глибокі страждання людини в абсурдному світі. 

Методологічна установка феноменології "назад до речей" наближає Мерло-Понті до Е. 

Гуссерля з його прагненням до строгої дескриптивності прямого досвіду суб'єкта. Мерло-

Понті критикує позитивізм та об'єктивізм за спробу осмислити дійсність з точки зору 

стороннього спостерігача і їх нездатність прийняти позицію суб'єкта в реальному 

дотеоретичному світі, первинному по відношенню до будь-якої науки. Для Мерло-Понті 

вихідної стає не гуссерлівська ідея абсолютної свідомості, а швидше поняття гештальту, 

згідно з яким індивід не тільки створює, але і отримує ззовні смисли реальності. Сенс є 

продуктом досвіду як тотальності, а сам досвід наявний до ідеалістичного розділення 

суб'єкта й об'єкта.  

На думку Фонтани і Ван де Ватера, Мерло-Понті розвинув феноменологію Гуссерля, 

перевів її з епістемологічного в онтологічний вимір і надав їй вертикальну конфігурацію, на 

відміну від горизонтальної конфігурації епістемології. Для Мерло-Понті реальність досвіду 

конституюється сприйняттям, яке не завжди є свідомою і найчастіше не підлягає 

інтелектуальній інтерпретації. Сприйняття об'єкта завжди відбувається на більш широкому 

тлі, що вносить вклад у зміст об'єкта, але само не усвідомлюється і приймається як даність, 

як те, що є і що само собою зрозуміле. Таким чином, поле перцептуального досвіду первинно 

щодо будь-яких форм раціональності і ціннісних орієнтацій. Намагаючись подолати суб'єкт-

об'єктну дихотомію, Мерло-Понті об'єднує світ і свідомість, поміщаючи свідомість у поле 

реального досвіду. Суб'єкт "є" його власний світ, його тіло і ситуація, які співвіднесені не 

стільки раціонально, скільки онтологічно і доконцептуально. Суть принципу первинності 

перцептуального досвіду позначається поняттями тілесності і втіленості у реальність. Індивід 

як тіло-суб'єкт со-присутній і співіснує з іншими індивідами, зливаючись з ними в 

дооб'єктивній втіленості природного буття (brute being), в екзистенції, яка є полем 

можливостей. Для методології соціологічної науки позиція Мерло-Понті виражається також 

в необхідності наукової саморефлексії, що відкриває дослідний процес як частину загальної 

реальності, включаючи його прагматичні цілі. Дана теза являє собою найважливіший 

принцип екзистенціальної соціології. 

                                                           

4
 В більш радикальній формі ця думка Сартра міститься в його відомому вислові про те, що "пекло — це інші". 
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Загалом, концептуалізація екзистенціальної соціології в дослідженнях А. Фонтани та Р. 

Ван де Ватера, окрім лише свого історико-соціологічного значення, є важливою в якості 

елемента більш масштабного процесу конструювання екзистенціальної парадигми як одного 

з найбільш адекватних соціологічних підходів до пізнання стрімких соціальних змін 

сучасного суспільства. 
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Сидоров М. В. — к.ф.-м.н, доцент, завідувач кафедри методології та методів 

соціологічних досліджень факультету соціології КНУ 

ім. Т. Шевченка 

 

ПАРАДАНІ ТА МЕТАДАНІ У ЕМПІРИЧНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ  

 

У практиці емпіричних досліджень ми звикли використовувати масиви даних, які 

складаються з двох компонентів: мета даних та самих даних. Мета дані, це паспорт масиву, 

тобто перелік запитань з альтернативами, а самі відповіді респондентів на цю анкету 

складають набір даних. У пакеті ОСА мета дані та дані розділені у різні файли, паспорт на 

дані відповідно. У SPSS ми маємо схожу структуру, тільки мета дані об'єднані з даними у 

один файл, який представлений у вигляді двох сторінок: даних та змінних. Але існує ще 

третій тип даних – це дані про сам процес проведення опитування. І цю інформацію 

називають параданими. Цей термін був введений Міком Коупером у 1998 році. 

Зростання рівня не відповідей, важкодоступності багатьох категорій населення, 

зростання вартості досліджень спонукає шукати нові доступні джерела пояснюючої та 

коригуючої інформації для підвищення якості дослідження без зростання його вартості. 

Саме такими змінними можуть виступати парадані. 

Для прикладу є сенс розглянути Європейське дослідження ESS. Остання доступна 

хвиля у загалі складається з двох масивів інформації: сам масив даних, у якому представлено 

відповіді 40185 осіб на 601 ознаку анкети (кілька ознак є системними, тобто такими, що 

заповнювались інтерв'юерами) та масив параданих, або як це називають у ESS – масив 

контактних листів, який складається з 78629 спроб контакту з респондентами і зафіксовано 

характеристик по 775 характеристикам, що відображають час встановлення контакту, 

причини відмови, інтерв'юера - у 7 хвилі у деяких країнах допускалась зміна до 21 

інтерв'юерів для досягнення контакту з респондентом та до 80 спроб, час кожної спроби.  

Цю всю інформацію використовують для формування характеристики тих, хто 

відмовився брати участь у дослідженні, для зважування результатів опитування та ін, адже 

не стільки небезпечним є високий рівень невідповідей, як зміщення через невідповіді. Одним 

із підходів як нівелювати його і є врахування та застосування параданих у проведенні 

досліджень та аналізі даних.  
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Гребенюк Г. П. — бакалавр факультету соціології КНУ ім. Т. Шевченка 

ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАДАНИХ У СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Парадані – це особливий тип даних про процес збору соціологічних даних, як 

наприклад, поведінка респондентів, характеристики умов проживання, час відповіді, реакції 

на питання та ін., зібраних під час проведення опитування. Ці дані використовуються для 

удосконалення процесу збору інформації та для зменшення впливу невідповідей. Саме 

інформація, яка містить чинники, що призводять до не відповідей, є необхідною для 

коригування моделі вибірки в майбутньому. Цінність параданих також виявляється в тому, 

що вони здатні вказати на корективи, що необхідно внести до програми поточного або 

майбутнього дослідження. Ці модифікації неодмінно знаходять своє відображення на якості 

як самого дослідження, так і його результатів.  

Парадані, зібрані в опитуваннях face-to-face з використанням технічного оснащення 

(комп’ютерів, ноутбуків тощо), відображають дії інтерв’юера й респондента, а також їхній 

вплив на ті дані, що фіксуються комп’ютером.  Таким чином, парадані оцінюють як міру 

взаємодії респондента та інтерв’юера, так і їхню взаємодію із комп’ютером.[15] Інтерв’юери 

впливають на те, що записується комп’ютеризованим інструментом. У більшості опитувань 

face-to-face інтерв’юер самостійно фіксує відповіді. Це, у свою чергу, означає, що 

неоднорідність поміж інтерв’юерів неминуче призведе до варіації у тому, що вводиться в 

базу даних. Інтерв’юери впливають на хід розмови з респондентом, а респонденти 

спричиняють вплив на поведінку інтерв’юера.  

База даних The Census Link Study 2001 Національної статистичної служби 

Великобританії (UK Office for National Statistics (ONS)) містить результати аналізу відсотку 

відповідей у шести великих обстежень домашніх господарств за цілою низкою 

домогосподарчих та індивідуальних характеристик, таких як спостереження інтерв’юера за 

домогосподарством, розширена інформація про інтерв’юера та інформація з приводу локації. 

Це дослідження включає в себе лише face-to-face інтерв’ю, проведені інтерв’юерами, а також 

уможливлює розгляд факторів, що вплинули на невідповіді більш детально. Повний набір 

даних містить наступну інформацію: 

По-перше, безпосередню інформацію про сам перепис населення 2001. Вона охоплює, в 

першу чергу, соціально-демографічні характеристики на ряду з інформацією про поведінку 

представників домогосподарств і характеристики домогосподарства. 

По-друге, спостереження інтерв’юера. Інтерв’юер записував інформацію стосовно 

домогосподарств під час кожного візиту, навіть якщо не було встановлено контакту, 

включаючи характеристики житла (наприклад, дім або квартира, наявність таких мір 

безпеки, як сигналізація, зачинені ворота тощо), склад домогосподарств, якість житлових 

умов і спостереження за найближчими околицями. 

По-третє, фіксація процесів польового етапу. Тут мається на увазі частота дзвінків, 

здійснених до певного домогосподарства, дата, точний час і результат кожного дзвінка, а 

також взаємодія між інтерв’юером та респондентом «на порозі»  під час особистого візиту у 

випадках, коли контакт відбувся. Уся ця інформація збиралася інтерв’юером під час етапу 

збору первинної інформації.  

По-четверте, інформація щодо самих інтерв’юерів. Їх запитували на предмет соціально-

демографічного минулого, досвіду роботи, стратегії поведінки під час інтерв’ювання, 

ставлення до роботи та досягнення контакту й співпраці.  

Результати аналізу параданих стали доступними в 2005 році. Зв'язок обстеження та 

статистичної інформації базувався на адресах домогосподарств, зв'язок даних спостереження 

інтерв’юера з даними поведінки інтерв’юера був встановлений на основі номерів 

інтерв’юерів. Якість встановлених зв’язків забезпечувалася наданням ключових змінних до 

та після встановлення зв’язків.  

Дані стосовно характеристик інтерв’юерів, респондентів і домогосподарств дозволяють 

робити висновки з приводу взаємопов’язаності цих ознак. 
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Скрипник О. С. — Українська академія друкарства 

 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСУ КОНСТИТУЮВАННЯ 

ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

 Сучасний історичний етап відкриває нові можливості та ставить нові виклики для 
розвитку людства. Практично всі сфери соціального та індивідуального життя зазнають 

суттєвих змін.  

 Ідентичність індивідів і груп перестала бути стабільною категорією, її дедалі частіше 
розглядають як форму семіотичного потенціалу. Ідентифікаційні процеси відбуваються на 

основі специфічних конфігурацій семіотичних ресурсів, обумовлених динамікою поступу, а 

відтак – нерівними формами доступу до окремих ресурсів конструювання ідентичності. 

 Будь-яка ідентичність у сучасному суспільстві є більшою чи меншою мірою 

опосередкованою дискурсом медіа, що надає зразки та моделі для її побудови. 

Американський вчений Д. Келлнер у дослідженні різних механізмів та засобів упливу ЗМІ на 

конструювання ідентичностей дійшов висновку, що медіа є ресурсом «правильних» 

рольових моделей, ґендерної поведінки і відповідного стилю життя. 

 Відтак постає потреба соціологічного аналізу дискурсу, що конституює соціальну 
реальність, зокрема критичний дискурс-аналіз фундаментально пов’язаний з дослідженням 

як незрозумілих, так і прозорих структурних соціальних відносин домінування, 

дискримінації, влади і контролю, що проявляються у мові.  

 Цей метод зосереджується не лише на усному і письмовому тексті як об’єкті 
дослідження, а вимагає теоретизації та опису соціальних процесів і структур, як тих, що 

уможливлюють продукування тексту, так і тих, всередині яких індивіди і групи як соціальні 

історичні суб’єкти створюють значення у своїй взаємодії з текстами. 

 Іспанський соціолог Х. Руїз виокремлює три рівні соціологічного аналізу дискурсу: 
текстуальний, контекстуальний та інтерпретативний. Аналіз тексту дозволяє 

охарактеризувати дискурс, оскільки зосереджується головним чином на вираженні та 

розглядає дискурс як об’єкт дослідження. Контекстуальний аналіз дозволяє зрозуміти 

дискурс, адже зосереджується на формулюванні, розглядаючи дискурс як одиничний акт чи 

подію. Інтерпретація надає пояснення дискурсу, так як адресує соціологічні аспекти, 

розглядаючи дискурс як інформацію, ідеологію чи соціальний продукт. Втім, на практиці ці 

рівні не складають різні стадії чи моменти аналізу, а становлять циклічний та 

двонаправлений процес. 

 Таким чином, у дослідженні процесів конструювання ідентичності слід звернути 
увагу на евристичні можливості дискурс-аналізу. 
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Степико В. П. — к.ф.н, доцент, професор кафедри соціології факультету соціально-

психологічних наук та управління НПУ ім. М. П. Драгоманова 

 

СОЦІОЛОГІЧНА УЯВА ЯК ЧИННИК ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАКТИК  

Для України, яка прагне відбутися як незалежна держава та зайняти достойне місце 

серед демократичної світової спільноти, надзвичайно актуальними є соціальні перетворення, 

які найчастіше визначають як модернізація. Важливою складовою цього процесу є 

звільнення від ідеологічних оцінок соціальних практик та формування навичок об’єктивних 

оцінок реальних соціальних процесів, прогнозування можливих наслідків  прийняття 

політичних рішень та визначення альтернатив майбутнього. Провідне місце в вирішенні цієї 

проблеми належить формуванню та розвитку соціологічної уяви. 

Соціологічна уява  - це здатність розпізнавати і відчувати взаємозв’язок усього, що 

відбувається у соціальному житті, з усіма його структурними, культурними і історичними 

умовами та передумовами, а також  діями, які здійснюють в цих умовах окремі або 

колективні соціальні суб’єкти, що утворює в кінцевому рахунку соціум ( суспільство) в усій 

його складності та різноманітті [1, 35-36]. 

Завдяки формуванню та розвитку соціологічної уяви закладаються підвалини розуміння 

того, що суспільство -  це цілісна соціальна система і простих рішень відносно її змін не 

може бути, а прості рішення волюнтаристського штибу на довгі роки відкидають суспільство 

з шляху цивілізованого розвитку. 

Аналізуючи різні соціальні практики Б. Гаврилишин дослідив їх сутність, позитивні та 

негативні риси, визначив можливі їх перспективи в майбутньому, що повинні бути враховані 

в модернізаційному поступі України [2]. 

Це є важливим, оскільки на превеликий жаль, наша власна історія періоду незалежності 

є яскравим свідченням поширення негативних волюнтаристських практик, яких безумовно 

потрібно позбутися. А це стане можливим тільки тоді, коли і політики, і громадяни змінять 

своє ставлення до суспільства та позбудуться надій на прості, популістські рішення, 

налаштують себе на серйозну, відповідальну діяльність, яка буде спрямована на створення 

ефективної соціальної системи, що не принижує гідність людини, не дозволяє їй порушувати 

соціальні норми та перейматися тільки власною корисливою уявою про суспільне благо та 

турботою про власну «хату». 
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Фітісова А. В. — аспірант факультету соціології КНУ ім. Т. Шевченка. 

 

ПРОБЛЕМА «ІНШОГО» В ТЕОРІЯХ Г. ЗІМЕЛЯ ТА А. ШЮЦА 

Легітимувати «дискурс чужинця» в соціології прийнято, звертаючись до відомого есе 

Г. Зімеля «Екскурс про чужинця». Теоретична рамка, задана цією роботою, може бути 

узагальнена так: чужинець – це особа, яка наділена значно ширшою свободою, ніж інші 

члени даної групи як у географічно-просторовому, так і соціально-груповому вимірах. 

Вслід за Зімелем класичний дискурс про чужинця в соціології продовжили Р. Парк 

(«marginal man», «outsider») та А. Шюц («stranger»). В усіх трьох дослідників «чужинець» – 

продукт мандрів (Зімель) чи міграції (Парк, Шюц). Використовуючи теоретичну перспективу 

соціології простору, Зімель визначає чужинця через його специфічний статус в групі, тоді як 

Шюц звертає увагу на процесуальний аспект. Предмет його інтересу: «наближення чужинця 

до членів групи» (до того моменту, коли почнеться процес асиміляції). 

«Чужинець задає специфічну форму взаємодії в групі», – пише Зімель. Ця взаємодія – 

абстрактна і безособова. Цю рису Зімель називає об’єктивністю. Об’єктивність є 

двосторонньою: чужинець має більше свободи діяти, оцінювати, оскільки на нього не 

поширюються ті соціальні норми, що регулюють відносини в групах. Так само і по 

відношенню до чужинця – діють об’єктивні правила оцінки. Будь-яке навішування ярликів 

відбувається за універсальним критерієм. Особливість чужинця – високий рівень 

мобільності, як в фізичному, так і утвореному соціальним зв'язками просторах. «Чужинець 

не пов’язаний з жодним членом групи органічно ані через зв’язки спорідненості, ані через 

локальну закріпленість». Багато рухаючись, чужинець постійно стикається с кожним членом 

групи, оскільки пов’язує їх з іншими групами, що до цієї групи не належать. 

Особливість підходу Шюца зумовлена тими теоретичними словниками та прийомами, 

які він уводить у своїх більш ранніх роботах. «Повсякденна свідомість», «культурний зразок 

групового життя», «звичне мислення», «знання, прийняте на віру» – саме ці категорії 

соціології знання Шюца дозволяють зрозуміти специфічність досвіду чужинця. Біографічна 

ситуація чужинця змушує його піддавати все, що відбувається в групі сумнівам. Чужинцю 

бракує знання, щоб інтерпретувати поточну ситуацію, проте його «супер-сила» – в 

об’єктивній оцінці культурного зразка даної групи. Поки чужинець не почав діяти 

«машинально», поки він не освоїв цей сегмент світу, його позиція – позиція незацікавленого 

спостерігача. Якщо чужинець не готовий або не здатний повністю замінити культурний 

зразок рідної групи, він перетворюється на маргінала, тобто культурного гібріда, котрий 

опиняється на стику двох культур. 
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Ходус О. В. — к.с.н, доцент кафедри соціології Дніпропетровського національного 

університету ім. О. Гончара 

 

ДОСЛІДНИЦЬКА ПЕРСПЕКТИВА СОЦІАЛЬНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ В 

АНАЛІЗІ ПРИВАТНОСТІ  

 

Помещая слово «феноменология» в название настоящих тезисов, мы вполне 

сознательно прибегаем к исследовательскому приему проблематизации, предложенному в 

свое время М. Фуко. В методологическом плане этот прием предполагает поиск и 

вычленение в уже сложившихся теоретических формулировках – в данном конкретном 

случае речь идет о феноменологической традиции в ее социологической версии  (А. Щюц, П. 

Бергер, Т. Лукман) – такого содержания, которое еще не было выделено как сознательно 

обсуждаемая идея. Соответственно, проблематизируя приватность как  социальный феномен, 

мы с одной стороны предлагаем новое «прочтение»  феноменологических текстов и 

обнаружение в них еще не использованного эвристического потенциала для более глубокое 

понимания природы приватного, а с другой – полагаем, что такое «прочтение» должно 

оперировать современным категориально-методологическим профилем (понятиями, 

терминами, исследовательскими стратегиями), который, собственно, и является 

инструментом проблематизации.  

Итак, в качестве рамочного основания для построения адекватной концепции 

приватности мы рассматриваем феноменологический подход, благодаря которому 

современное социологическое теоретизирование обрело язык, позволивший снять  

классическую эпистемологическую оппозицию «объективизм vs.cубъективизм». При этом 

феноменология с точки зрения ее эпистемологических и онтологических ракурсов 

понимается нами как: 1) объяснительная схема, позволяющая распознать смысл понятий, 

категорий, концептов, описывающих человеческое бытие; 2) онтологическая перспектива, 

ориентирующая на прояснение смысловой структуры личностной экзистенции в её 

непосредственной привязке к вещам и явлениям; 3) аналитический инструмент 

символического (де)конструирования социальной реальности посредством раскрытия 

процессов смыслопроизводства (практик репрезентации и легитимации) конкретных 

феноменов.  

Таким образом, в рамках гносеологической программы феноменологии   констатация 

феноменальной сущности приватности предполагает принятие во внимание, по меньшей 

мере, двух методологически ориентирующие идеи. Первая идея актуализирует 

исследовательский план рассмотрения приватности как предмета феноменальной работы, а 

не онтологической «данности». Это нужно понимать в том смысле, что приватность не 

существует, а «значит» и то «значение», «смысл», которое она имеет, следует искать в 

сознании самого субъекта. Тем самым приватность выступает феноменом, релевантным 

сущности самого человека. Вместе с тем акцент на интенциональности субъекта не отменяет 

вопроса - что «означает» приватность?  Откуда данный феномен получает свой смысл?  

Соответственно, вторая  идея с очевидностью указывает на тот факт, что феномен 

приватности не следует отделять и от структур онтологизации, конституирующих наши 

интимно-личностные переживания. Определенно, индивидуальный, автономный опыт 

приватной экзистенции подразумевает наличие своеобразного «культурного фонда», 

составляющего смысловой ресурс, которым «питается» наше феноменальное понимание и 

переживание  приватного. Иначе говоря значения и смыслы приватности «встроены» в 

конкретную культурную парадигму, зависят от конкретных социокультурных регулятивов. 

То, что является  сущностной характеристикой и детерминирующим признаком приватности 

в европейской культуре Нового времени, вовсе не является таковым в советской культурной 

традиции, а тем более в современных украинских реалиях и специфика эта, ни в коей мере, 
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не вторична к тому обстоятельству, что приватности присущи единые феноменальные 

основания. 
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Шевченко С. Л. — к.с.н, старший викладач КНУКіМ 

 

СВІТ ДОРОСЛИХ ТА СВІТ ДИТИНСТВА — ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВПЛИВУ 

 

Для Маленького Принца і його автора світ дітей і дорослих — два різних світи, їхні 

представники не розуміють один одного. Але ситуація змінилася. Множинна, плинна 

ідентичність сучасної епохи — чи не відповідає дитячій грі, коли дитина вчора принцеса, 

сьогодні лікар, а завтра Бетмен? Сучасна людина не прив'язана назавжди до обраного шляху, 

зміни перестали бути синонімом невдачі. Чи не граються дорослі люди у маркетингові ігри 

“збери 50 фішок”, не кажучи вже про Pocemon? Чи не гарантують дорослим тренери з успіху 

“творчого підходу”, притаманного саме дітям? Чи не беруть знову дорослі в руки олівець чи 

пензлик (вперше за останні 20 років)? Ці приклади привертають увагу до зближення 

дорослого та дитячого світів, до їхнього взаємовпливу, коли моделі дитячої поведінки 

використовують дорослі. Очевидно, тут є соціокультурна диференціація — не всі прошарки 

населення можуть собі таке дозволити. Слід також розглянути й історичний аспект — 

можливо, є особливості, притаманні певним поколінням, — людям, в дитинстві яких мало 

було власне дитячого. На перший погляд творчість, гра та споживання — це три напрями, що 

об'єднують світи дітей та дорослих, але це треба перевіряти. 

 З іншого боку — чи є вплив дорослого світу на перебіг дитинства? Уявляється, що цей 

вплив може бути обумовленим такими факторами: 1) розвиток ІКТ, 2) збільшення простору 

безпечного, 3) збільшення кількості занять у маленької дитини, 4) збільшення долі дітей з 

особливостями когнітивного розвитку, 5) зміни у світі дорослих, які є батьками цих дітей. 

Всі ці фактори також, звісно, мають соціокультурну складову та по-різному впливають на 

різні групи населення. Разом з тим, дитинство не може докорінно змінити своє призначення 

(скажімо, у вирішенні задачі соціалізації) через суто біологічні обмеження, пов'язані з 

розвитком мозку.  

 На нашу думку, важливо: 

1. Проаналізувати особливості впливу “дитячого” на дорослий світ, описати 

моделі такого впливу та соціокультурні відмінності різних груп дорослих. 

2. Проаналізувати особливості впливу “дорослого” на світ дитинства, фактори та 

механізми такого впливу.  

3. Проаналізувати зміни, що відбулися в стилі виховання дітей та їхні 

соціокультурні детермінанти.  

4. Застосовувати міждисциплінарний підхід та нові досягнення в галузі 

психології, нейронаук і т.д. 

 



68 

 

Яценко М. А. — к.с.н, доцент кафедри соціології та психології Національного 

університету “Одеська юридична академія” 

 

ДОВІРА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  

Останнім часом проблема довіри набула особливого значення у звʼязку з активним 

розвитком теорії соціального капіталу, яка перш за все звʼязується з працями Р. Патнема, П. 

Бурдʼє, Дж. Коулмена, Ф. Фукуями. 

Існує декілька точок зору на соціальний капітал. Згідно з першою, соціальний капітал 

розглядається як індивідуальний ресурс актора, джерело благ, які отримуються за допомогою 

мереж в які включений індивід. Тут соціальний капітал розглядається саме як ресурс 

конкретного індивіду, тобто робиться акцент на отримання більшого доступу до ресурсів та 

влади у суспільстві. Такий капітал може бути конвертований в інші види капіталу. 

Другий підхід акцентує увагу на сприянні, полегшенні індивідуальних чи колективних 

дій. Соціальний капітал розуміється як довіра, усвідомлення власної безпеки, соціальна і 

політична участь, громадянська позиція індивіду і має на увазі солідарність у масштабах, 

більших ніж сімʼя та дружні мережі [1; С. 164]. 

Спираючись на вищезазначені підходи можна визначити соціальний капітал як 

«свідоме використання індивіду, організації, соціальної групи чи всього суспільства 

соціальними мережами, які завдяки довіри, суспільним нормам і правилам стають засобами 

досягнення мети» [2; С. 33]. 

Для формування соціального капіталу необхідні три основних елементи: соціальні 

мережі, спільні норми і переконання, взаємна довіра. 

Соціальні мережі є структурим елементом відтворення соціального капіталу. Завдяки 

нормам, цінностям, які підтримуються соціальними мережами, у суспільстві затверджуються 

певні зразки взаємодії [3; С. 103]. Однак ядром соціального капіталу є довіра, котра у всіх 

трактуваннях теорії соціального капіталу тісно повʼязується з ним. 
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российском обществе / Красилова А.Н. // Мир России. – 2007. – № 4. – С. 160-180. 

2. Мачеринскене И. Социальный капитал организации: методология исследования / 

Мачеринскене И., Минкуте-Генриксон Р., Симанавичене Ж. // Социологические 

исследования. – 2006. – № 3. – С. 29-39. 

3. Демків О. Соціальний капітал: теоретичні засади дослідження та операціональні 

параметри / О. Демків // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 99–111. 
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ЖИТТЄВИЙ УСПІХ ЯК ПОКАЗНИК СОЦІАЛЬНОГО САМОПОЧУТТЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

За останні роки в Україні відбулось чимало подій, які безумовно не залишили осторонь 

жодної сфери людського життя.  Не виключенням є, що і соціальне самопочуття українців 

теж зазнало змін. За даними Держкомстату України
5
, молодь складає третину населення 

(33%), серед якої студентською молоддю є 17% людей, вона є тією групою, на якій 

найбільше відбиваються зміни, а саме студентська молодь найактивніше займається 

пошуком себе, свого місця та власним самоствердженням (для визначення якого необхідне і 

визначення або вибір для себе стратегії життєвого успіху). Для розуміння молоді та самої 

трансформації суспільства важливо вивчати, яким є її соціальне самопочуття. 

За Н. Паніною соціальне самопочуття є узагальненою характеристикою суб’єктивного 

ставлення людей до свого становища в суспільстві [3, с.188]. У західній практиці панують 

синонімічні поняття life satisfaction і  subjective well-being, які більшою мірою стосуються 

самопочуття особи у певних сферах життя [1, с. 264-280].  

Натомість, поняття життєвого успіху є інтегрованим показником і являє собою суму 

досягнень особистістю значимих та важливих результатів в житті у будь-якій сфері 

(економічній, політичній, культурній…), які включать власне та суспільне схвалення.
6
 На те, 

що рівень соціального самопочуття залежить від успішності/неуспішності людини, звернула 

увагу дослідниця Я. Крупець, яка також відзначила, що чим успішнішими є особи, тим 

більше вони відзначають своє самопочуття як «дуже добре» і «скоріше добре» [2, 

с.144].Саме тому ми пропонуємо аплікувати цей показник до вивчення соціального 

самопочуття студентської молоді. Дослідження такого поняття дає змогу побачити не тільки 

реальний стан соціального самопочуття молоді, яке буде проявлятись у вже 

досягненні/недосягненні свого життєвого успіху, але й її потенційний стан, який можна 

проінтерпретувати із аналізу  суб’єктивної  можливості досягнення власного життєвого 

успіху. Такий механізм дозволить побачити тенденції зміни чи статики у поглядах 

українських студентів та спрогнозувати їх на майбутнє. 

Список використаної літератури: 

1. Liker J. К. Wage and Status Effects of Employments and Affective Weil-Being among Ex-

Felons // American Sociological Review. — 1982. — Vol. 47. — P. 264-283. 

2.Крупец Я. Н. Социальное самочувствие как интегральный показатель 

адаптированности / Я. Н. Крупец // Социс. — 2004. — № 3.  

3. Панина Н. В. Избранные труды по социологии : В трех томах. – Том II. Теория, 

методы и результаты социологического исследования образа жизни, ... Н. В. Панина / [Сост. 

и ред. Е. И. Головахи]. – К. : Факт, 2008. – 312 с. 

                                                           

5
 Дані Державної служби статистики України за 2015р., молоддю в Україні є 33% населення у віці від 14 до 35 

років. 
6
 авторське визначення 
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БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ ОЧИМА СТУДЕНТІВ ПОЛТАВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА  

 

Ситуація, що склалася в останні роки в Україні, є досить напруженою і 

характеризується тенденціями до погіршення. Зростають масштаби як зареєстрованого, так і 

прихованого безробіття, у тому числі й серед молоді, збільшується її тривалість. Можливості 

ж молодих людей на ринку праці й без того обмежені, в силу їх більш низької 

конкурентоспроможності у порівнянні з іншими категоріями населення. Але ж молодь – це 

основа майбутнього трудового потенціалу країни. Молодь впливає на суспільні процеси, 

визначаючи майбутнє держави, використовуючи свою мобільність, гнучкість та 

інтелектуальний потенціал. Залучення молоді в суспільні процеси країни є одним з 

перспективних напрямів забезпечення повноцінного розвитку держави. Молодіжне 

безробіття становить загрозу не тільки економіці держави, а й у перспективі погіршує 

соціальну та криміногенну ситуацію в суспільстві.  

У процесі вивчення курсу «Соціологія» нашими студентами, ми практикуємо 

проведення навчальних соціологічних досліджень.  Аналіз явища молодіжного безробіття у 

місті Полтава та ставлення студентської молоді Полтавського національного технічного 

університеті імені Юрія Кондратюка до цієї проблеми стало предметом останнього такого 

дослідження. Мета дослідження полягала у вивченні проблеми безробіття серед молоді 

Полтави та розуміння цієї проблеми студентами Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка. Об’єктом дослідження стали студенти Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

Результати аналізу з проблеми соціологічного дослідження дозволяють нам дійти 

висновку про те, що до основних характерних причин, що породжують безробіття у наш час 

серед молоді, на думку студентів Полтавського національно технічного університету імені 

Юрія Кондратюка, відносяться: 

1: відсутність чіткої державної політики стосовно молоді та її майбутнього; 

2: відсутність досвіду роботи у молоді; 

3: економічна криза в державі; 

4: погіршення рівня життя населення держави; 

5: небажання деякої частини молоді працювати. 

Особливо студентській молоді «болить» проблема, коли їх не беруть на роботу, бо вони 

не мають стажу роботи, а, відповідно, стажу роботи не має, бо їх не беруть на роботу. При 

всій своїй наївності, студенти досить реалістично оцінюють ситуацію у державі, чітко 

розрізняючи поняття країна як Батьківщина і держава. Більшість наших студентів вірить у 

можливість змін на краще, але у дуже далекій перспективі.  

Студенти висловлюють свої побажання і сподівання на те, щоб Уряд у прийнятті 

законів та постанов керувався не власними амбіціями, а піклувався про благополуччя 

суспільства. Це й забезпечить Україні економічне процвітання та виведе її із кризового 

стану, а населення, включаючи молодь, отримає можливість працевлаштування. 
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НОВІ СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ «ВИКЛЮЧЕНИХ» У ФОКУСІ СОЦІОЛОГІЇ 

 

Стратегія оновлення українського суспільства в умовах переходу до постіндустіального 

типу соціуму актуалізує необхідність виявлення факторів виключення індивідів або 

соціальних груп із соціальних процесів, вивчення особливостей та видів соціальних 

обмежень для осіб різних категорій населення, зокрема дітей, їх функцій та ролі в контексті 

самореалізації соціальних суб’єктів.   

Е. Гідденс визначив дві форми соціального виключення. Перша з них пов’язана з 

елітним “добровільним” виключенням та розташована на вершині соціальної ієрархії. Друга 

форма - “жертв структурації” навпаки, зосереджена знизу ієрархії. Ця екстримальна форма є 

результатом структурних та культурних змін суспільства. Вона загрожує соціальному 

простору та солідарності (1). 

Серед основних рис соціальної ексклюзії називають низький рівень споживання та 

доходу індивідів чи груп, їх обмежений доступ до соціальних механізмів, підвищення 

доброботу, а також переважно пасивний тип взаємодії з суспільством.  

Сформовано два підходи до соціальної ексклюзії – на макрорівні: відсутність доступу 

до механізмів інтеграцї (дискримінації), на мікрорівні: аналіз стану самих носіїв соціальної 

ексклюзії та виявлення специфіки життєвої ситуації членів цієї групи щодо відношення до 

них інших членів суспільства; усвідомлення депривації, тобто відчуття недостатнього 

задоволення певних потреб інклюзованих осіб. 

Отже, соціальна ексклюзія включає в себе два вектори: депривацію самих виключених, 

а також дискримінацію суспльством осіб даної категорії. 

Досліджуючи стан реалізації інклюзивної освіти в Україні, яка розглядається як 

потужна соціальна технологія подолання виключеності у соціумі, нами було проведено серію 

фокусованих групових інтерв’ю з керівниками загальноосвітніх навчальних заклкдів 

Одеського регіону в рамках міжнародного проекту “Східне партнерство у сфері педагогічних 

інновації в сфері інклюзивної освіти (INOVEST)”.  

Результати інтерв’ю надали можливість відстежувати динаміку змін думок керівників 

шкіл відносно впровадження інклюзії на основі інноваційних підходів. Зокрема респонденти 

розширили коло соціальних груп учнів, які потребують інклюзивних підходів: крім дітей з 

функціональними обмеженнями здоров’я учасники фокусованих групових інтерв’ю 

визначили групу обдарованих дітей, дітей з академічною запущеністю, представників родин 

ромів, дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб та, як виклик часу – дітей із зони АТО, які 

потребують особливого супроводу та підтримки. 

Експерти – учасники фокусованих групових інтерв’ю дійшли висновків: по-перше, 

існує важливість усвідомлення значення інклюзії як соціальної технології подолання 

виключеності у суспільстві, по-друге, вони визнають необхідність застосування педагогічних 

інновацій для формування психологічної чутливості у суспільстві та громадської думки 

щодо інклюзивної форми навчання. 

1. Гідденс Е. Третій шлях. Оновлення соціал-демократії / Е. Гідденс // Державний 

устрій, 1998. – С. 104-105 

2. Дікова-Фаворська О. М. Специфічні групи осіб з обмеженими можливостями 

здоров’я у фокусі соціології. Монографія. Житомир: “Полісся”, 2009. – 488 с. 
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ  

 

На тлі глобалізації в сучасному світі  постає ряд проблем. Одна зі сфер, проблеми якої 

турбують соціум – трудова. Актуальність її вивчення зумовлена насамперед тим, що серед 

процесів соціалізації (навчання, проведення дозвілля, спілкування тощо) вибір професії 

представниками молоді є одним з найважливіших.  

Центральне місце серед проблем вибору професії, на нашу думку,  займає мотивація. У 

полі зору багатьох дисциплін (соціології, педагогіки, психології, філософії) знаходяться 

чинники вибору професії. Їх розуміння дозволить впливати з позитивного боку на 

продуктивність праці.  

  У суспільстві існує потреба в розумінні найважливіших чинників вибору професії, 

проте дані чинники ще не систематизовані і, як наслідок, не надають комплексного і єдиного 

бачення мотивації вибору професії.  

Тому, метою роботи є систематизація основних чинників, що зумовлюють  

професійний вибір.  

Різні аспекти вибору професії досліджували відомі філософи та соціологи:  Арістотель, 

Г. Гегель, К. Маркс, Е. Фромм, М. Вебер тощо. Про вплив ціннісних орієнтацій на вибір 

професії  згадували В.Є. Головаха, Г. В. Осипов, Ф.Р. Філіпов. Вплив соціально-освітнього 

середовища на вибір професії вивчали М. К. Горшков, В.А. Попов, В. Т. Лисовський, Ф.Р. 

Філіпов тощо. 

Гадаємо, що варто зосередити увагу на таких сучасних дослідженнях: 

- КНУ ім. Т. Г. Шевченка UNiDOS, у якому вивчаються різні сфери 

студентського життя [1]; 

- П.А. Бакланова про чинники впливу на вибір професії [2].   

 Загалом дослідження, що вивчають чинники вибору професії можна згрупувати в два 

блоки.  Тематика першого  -  дослідження мотивації вибору професії в рамках інших сфер 

вивчення (перший приклад), другого - цілеспрямоване вивчення чинників, що впливають на 

вибір професії (другий приклад). 

 Серед чинників можна також виділити декілька груп: перша – зовнішні (досвід 

взаємодії з представниками інших професій, престижність професії, вплив оточення, 

соціальна ідентифікація з батьками, що працюють у вибраній галузі, перспективність тощо), 

а також внутрішні чинники (схильність та цікавість до обраної професії, прагнення 

досягнути певного соціального статусу). 

Отже, проаналізувавши дослідження можна зробити висновок, що тема мотивації 

вивчається як в контексті інших досліджень, так і окремо. Проте, чинники, через які 

розкривається питання професійної мотивації в дослідженнях відрізняються, що і зумовлює 

вищезазначену проблему. Тому вивчення даної тематики нині потребує більш комплексного 

підходу.  
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ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ВИКЛИК СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ 

ОСВІТИ 

 

Сучасне українське суспільство знаходиться у стані цілеспрямованого й 

концентрованого зосередження на споживчому фетишизмі, соціальному консьюмеризмі [4]. 

Водночас, під впливом культурної глобалізації в Україні відбувається тотальне впровадження 

інформаційних і комунікаційних технологій, швидко формуються засади інформаційного 

суспільства. Українці для збереження активності споживання в умовах дефіцитарної 

економіки частіше стали використовувати симуляційне символічне споживання та 

інформаційне споживання як субститут речового [3, 4]. Тому практики споживання в умовах 

поширення ідеології споживчого та інформаційного суспільства привертають увагу 

науковців. 

Україна має величезний потенціал для формування інформаційного суспільства. Вже 

очевидною стала тенденція до збільшення ролі інформації в житті українського суспільства. 

У структурі загального обсягу реалізованих послуг населенню країни у 2014-2015 роках 

п’яту частину обсягів складають послуги інформації та телекомунікації [7]. 

Наростаюча інформатизація суспільства призвела до активного споживання 

інформаційних технологій, віртуалізації професійної діяльності і повсякденних соціальних 

практик. Так, у 2015 р. переважна більшість підприємств (95,2%) використовували 

комп’ютери у своїй роботі та (93,3%) мали доступ до мережі Інтернет [2].  

Посиленню інформатизації в країні сприяло активне використання телефонії, радіо, 

телебачення, традиційних і електронних ЗМІ, мережі Інтернет. За останні десятиліття 

кількість користувачів Інтернет зросла в 100 разів і наприкінці 2015 року мала становити 

понад 20 млн. осіб [5]. Інтернет посилив свої позиції як середовище реалізації споживання і 

став сприяти гіперспоживанню українців для задоволення найширшого спектру потреб. 

Різноцільове використання Інтернет-послуг (пізнання, відпочинок, самовираження, 

самореалізація, спілкування, комерція, символічне споживання тощо) засвідчує прояви 

інформаційно-споживчого суспільства. Активна інформатизація та входження в глобальний 

інформаційний простір дали можливість українцям реалізувати не лише активність у 

споживанні послуг, але й у споживанні товарів інформаційно-комунікаційної сфери. 

Наприкінці 2013 року 57% українців у віці старше 16 років володіли смартфоном, комп'ютером, 

ноутбуком або планшетом [1]. У 2015 році кількість активних користувачів в мережах 

стільникових операторів України досягла показника у 59,45 млн. споживачів [6].  

Сьогодні, значна частина населення оснащена необхідними сучасними технічними 

засобами, втім науково-технічний прогрес та ера електронно-мережевих комунікацій в Україні 

призвели до відставання знаннєвого чинника від розвитку інформаційних технологій. Для 

українського суспільства обов’язковою умовою є подолання цього розриву, оскільки знання 

перетворилися у найважливіший фактор суспільного розвитку в світі і процес їх накопичення 

визначає суспільний прогрес. Отже, в країні сформовано суспільну потребу постійного 

розвитку людських ресурсів й оновлення їх знань, посилення ролі освіти, її інформатизації та 

зроблено вже певні кроки – пріоритетним напрямом державної політики щодо розвитку 

освіти визначено парадигму „навчання протягом життя” [8]. Але, для інтелектуального 

супроводу розвитку інформаційного суспільства в системі вітчизняної освіти актуальним 

постає завдання щодо безперервної освіти самих працівників освіти, постійного оновлення їх 

знань та зміцнення комп’ютерної освіченості.Так, за результатами слухачів курсів 

підвищення кваліфікації Закарпатського Інституту післядипломної педагогічної освіти 
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(ІППО) (n=643; вибірка квотна; репрезентує генеральну сукупність за ознаками „стаж 

педагогічної роботи” та „кваліфікаційна категорія”), вже половина вчителів гостро 

усвідомлює необхідність постійного оновлення знань на вимогу реформування освітньої 

галузі в умовах посилення залежності від інформаційно-технологічних засобів. Найбільш 

вагомими факторами, що мотивують вчителів до підвищення кваліфікації є: бажання 

самовдосконалення (61,4%); потреба у нових знаннях (55,7%), бажання «йти у ногу з часом» 

(43,4%). Можна виділити 3 групи споживачів за мотивами підвищення ними кваліфікації: 

споживачі-інноватори (81%); споживачі-кар’єристи (13%); вимушені споживачі (6%). 

Ефективності процесу оновлення знань фахівців освітньої сфери буде сприяти орієнтація в 

навчанні на отримання знань згідно потреб споживачів  – носіїв цінностей інформаційного 

суспільства та суспільства знань. Майже 80% опитаних вважають, що їх навчання у закладі 

післядипломної педагогічної освіти відповідає власним освітнім потребам. Опитані 

зазначили потреби у здобутті знань щодо: менеджменту сучасного навчального закладу 

(37%); володіння інформаційними технологіями (31%); освітніх технологій (26%); соціально-

психологічних аспектів взаємодії з учнями та батьками (23%). За їх відповідями можна 

констатувати, що педагоги усвідомлюють, що інновації у сфері інформаційних і 

телекомунікаційних технологій ставлять перед сучасними викладачами нові непрості 

завдання, які торкаються педагогіки, методики, адміністративного управління та 

фінансування, потреб забезпечення якості навчання і які вони мають терміново навчитись 

вирішувати.  

Суттєвість глобальної кризи освіти достатньо боляче відображається у критиці 

традиційної парадигми освіти, що орієнтована на технократичні й конформістські цінності, 

тому вже половина опитаних педагогічних працівників розуміє, що однією з важливих 

функцій сучасної освіти є стимулювання самоосвіти, самопідготовки, постійної спраги знань. 

Ця когорта (50%) переконана, що провідна роль у власній освіті належить самій особі, що 

навчається. Серед вчителів достатньо значна частка прибічників самоосвіти, оскільки ще 

28% опитаних певною мірою підтримують цю думку. Інформаційний прогрес створює 

виклик традиційним системам освіти і актуалізує питання перегляду  методології, методики 

та організаційних засад сучасної освіти. Безперечно, це потребує впровадження нових 

педагогічних підходів, що ґрунтуються на альтернативних механізмах передачі знань. Саме 

це пояснює позицію слухачів в очікуванні трансформації функціонально-рольового 

навантаження педагогічного складу закладів підвищення кваліфікації. Слухачі очікують 

нових підходів у викладанні, які передбачають більшу самостійність від слухачів на тлі 

постійного діалогу з викладачами-тьюторами (40,7%) або викладачами-коучами (23,9%). 

Втім, слухачі (19,9%) не готові відмовитись від традиційної системи викладання із 

отриманням систематизованих та узагальнених знань. 

Суспільство знань та інформації вносить суттєві якісні зміни і в організацію процесу 

освіти. Третина слухачів очікує навчання за конкретними курсами (навчання за обраним 

спецкурсом стаціонарно – 30% або за індивідуальною програмою підвищення кваліфікації – 

18%) і не заперечує їх доповнення самоосвітою та емпіричним навчанням (науково-

методичні/практичні семінари, спецкурси за місцем роботи) з домінуванням очної форми 

навчання. Третина опитаних (34%) відноситься до прибічників традиційної парадигми освіти 

і не готова змінювати будь-що в організації процесу навчання (не притаманна варіативність 

використання нових форм у доповненні існуючої системи навчання). Нажаль, серед слухачів 

незначною є частка людей, готових перейти до новітніх форм навчання:  самоорганізація 

(самоосвіта – 17%; дистанційна освіта – 12%); емпіричне навчання (науково-

методичні/практичні семінари, спецкурси за місцем роботи – 9%); навчання в умовах, 

наближених до реальних (стажування у навчальних закладах – 24%); навчання з 

використанням ресурсів (очно-заочне – 30%). Втім, переважна більшість опитаних слухачів 

готова до поєднання цих методів у будь-яких варіантах. Хоча в суспільстві явище «освіта без 

кордонів» вже набуло поширення, втім слухачі підвищення кваліфікації ще не достатньо 
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готові до сприйняття такої форми організації навчання та не охоче доповнюють нею інші 

форми навчання, яким надають більший пріоритет.  

Переважна більшість опитаних вбачає найвищий практико-перетворюючий освітній 

потенціал в композиції форм та методів роботи зі слухачами, основними з яких є практичні 

заняття (75%), майстер-класи (57%), лекції (47%) та тренінги фахівців (40%). 

Отже, укорінення в Україні ідеології інформаційного суспільства сформувало нагальну 

потребу в постійному підвищенні рівня знань і необхідності безперервної освіти викладачів 

та педагогів. Інформаційний прогрес створює виклик традиційним системам освіти і 

актуалізує питання перегляду методології, методики та організаційних засад сучасної освіти. 

Слухачі очікують: спеціалізації й наближення до проблемно-орієнтованого навчання 

(орієнтир на потреби слухачів щодо менеджменту сучасного навчального закладу, володіння 

інформаційними та освітніми технологіями); трансформації функціонально-рольового 

навантаження педагогічного складу закладів підвищення кваліфікації; варіативності та 

поєднання методів й форм навчання.  
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ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ НА ПОВЕДІНКУ 

СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УНІВЕРСИТЕТІВ ТРЕТЬОГО ВІКУ  

 

Споживання є одним з фундаментальних підґрунть існування як окремої людини, так і 

суспільства у цілому, важливою сферою соціального та індивідуального життя [3, 148–154]. 

Задоволення широкого спектру людських потреб праці, пізнання, спілкування, відпочинку 

тощо і відбувається завдяки споживанню. 

Загальносвітовий процес демографічного старіння, що характеризується збільшенням 

частки людей похилого віку, сьогодні набув безпрецедентних масштабів, які не мають 

аналогів за всю історію людства [6].  

На думку експертів Оксфордського центру когнітивної терапії, навчання є ефективним 

засобом профілактики депресій у літніх людей [2]. Саме тому у сучасній соціології 

актуальними є наукові дослідження діяльності Університетів третього віку [7, 66–76] як інституту 

освіти літніх людей на ринку освітніх послуг [10, 126–128], спрямованих на ретельне вивчення 

поведінки споживачів літнього віку як зовнішнього прояву соціальної діяльності [8, 27–38].  

Недостатній рівень соціологічних знань про процес формування поведінки споживачів 

освітніх послуг у похилому віці як окремої сфери споживання,  вимагає розв’язання наукового 

завдання, яке полягає у необхідності теоретичного визначення та емпіричного обґрунтування 

детермінант зовнішнього впливу на соціальні фактори поведінки цілісної соціальної групи літніх 

людей як споживачів освітніх послуг Університетів третього віку.  

Усе вищевказане визначає наукову, теоретичну та практичну актуальність теми 

дослідження. 

Соціальні практики споживання та поведінки споживачів входять до кола інтересів 

світових учених (Ж. Бодрійяр, П. Бурдьє, Дж. Гелбрейт, С. Майлз, Е.Тоффлер, 

М.Фезерстоун, Ж. Форестьє, Е. Фромм та інші). 

Освіта як соціальний інститут та її соціальні аспекти постійно привертали увагу професійної 

соціологічної спільноти (В. Астахова, В. Городяненко, Я.Зоська, С. Катаєв, П. Куделя, 

М. Лукашевич, Т. Огаренко, О. Скідін, Л. Сокурянська, М.Туленков, Л. Хижняк, В. Чепак, Д. 

Шведь, С. Щудло). 

Соціальній сутності суспільства споживання, споживчої поведінки, присвячено наукові 

розвідки вітчизняних учених-соціологів, серед яких: В. Бакіров, С. Вакуленко, О. Герус, В. 

Городяненко, Я. Зоська, В. Ільїн, Н. Коваліско, С.Катаєв, Н. Лисиця, М. Лукашевич, В. 

Максименко, М. Мастинець, І. Набруско, Т. Огаренко, Ю. Пачковський, Т. Петровська, Т. 

Петрушина, В. Пилипенко, В. Полторак, В. Радаєв, О. Сенюра, О. Скідін, Л. Сокурянська, Г. 

Сорокіна, Є. Суїменко, В. Тарасенко, М. Туленков, Н.Удріс,  Л. Хижняк, Ф. Хрустальов, Н. 

Черниш, Д. Шведь, С. Щудло, О. Якуба та ін.  

Незважаючи на численні праці з проблематики споживання, очевидним є дефіцит 

досліджень з виявлення специфіки поведінки споживачів освітніх послуг Університетів 

третього віку у перехідному українському суспільстві. 

Сучасне суспільство пережило суттєві трансформації і продовжує змінюватися. У 

контексті такий рефлексій варто звернутись до концепції «суспільства споживання», 

розвинутої у працях Ж. Бодріяра [1]. Одним із нових явищ в українському транзиторному 

соціумі і є формування особливого типу соціальних відносин, що визначається поняттям 

«суспільство споживання» [9, 63–66]. Суспільство споживання в Україні має деякі спільні 

ознаки з іншими країнами, але наявні характерні відмінності [4, 63–68]. За твердженням 

В.Тарасенка «моделі споживчої діяльності зумовлені характером суспільних відносин, в 

рамках яких вони реалізуються» [11, 13].  
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Освіта людей похилого віку на сучасному етапі розвитку українського суспільства набула 

особливого значення, її важлива роль полягає у ресоціалізації літніх людей: зміні ціннісно-

нормативної системи діяльності та радикально новому сприйнятті реальності. Лісабонський 

саміт Ради Європи у березні 2000 року прийняв «Меморандум освіти протягом життя» (A 

Memorandum of Lifelong Learning) [12]. Університет третього віку (U3A) є досить успішним 

рухом освіти дорослих, що забезпечує можливості для літніх людей брати участь в освітніх 

заходах заради задоволення своїх потреб, що пов'язані з благополуччям у подальшому житті. 

Споживання як форма соціальної діяльності інтегрує у собі відображально-

спонукальні, виконавчі і поведінкові моменти активності особистості. У зв’язку з цим 

особливого значення набуває поведінка споживача освітніх послуг Університетів третього 

віку і, зокрема, вплив на останню зовнішніх соціальних факторів. 

За результатами проведеного нами емпіричного дослідження у жовтні 2015 – квітні 

2016 року серед студентів Університету третього віку територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Подільської районної у м. Полтаві ради віком 

від 55 до 80 років (n=200) з’ясовано, що у даний час більше 80% тих, хто вступає до 

Університету третього віку ухвалюють своє рішення про навчання під впливом і за 

рекомендацією своїх однолітків або близьких родичів, тобто на процес споживання помітно 

діє зовнішній фактор соціально зумовленого рішення, пов’язаного з впливом соціального 

середовища. Беззаперечним є факт впливу на споживачів різноманітних детермінант, які 

супроводжують сам процес споживання. З огляду на це слід враховувати множину факторів, 

які мають вплив на поведінку споживачів, не відкидаючи, зокрема, й ситуаційні фактори [5, 

48–51]. Соціальний ситуативний фактор впливу у вигляді мети та завдання є вмотивованим 

наступним чином: 33% респондентів обрали освітні послуги за критерієм практичності, 56% 

– потреби споживачів, 9% – унікальність послуги і 2% – тривалість використання. Ще одним 

з важливих соціальних факторів зовнішнього впливу на формування поведінки споживача 

освітніх послуг у похилому віці є фізичне оточення: зокрема, оформлення приміщень, 

зовнішній вигляд та ставлення викладачів, внутрішня атмосфера у колективі, відчуття 

комфорту тощо. Так, превалююча  кількість респондентів (98%) відчувають себе комфортно 

та отримують задоволення від проведених занять, ще 58% опитаних зазначають, що 

соціальні працівники (викладачі) легко спілкуються із ними, 30% зазначають, що викладачі 

уміють вислухати, а 12% відзначають, що викладачі є уважними. Вплив часу як зовнішнього 

соціального фактору впливу на поведінку споживача є досить вагомим, оскільки  час, який 

має у своєму розпорядженні споживач, впливає на активність його відвідування 

Університету третього віку та на якість виконання домашніх завдань. Можна зазначити, що 

переконлива більшість споживачів освітніх послуг не зазнають значних часових обмежень 

при виконанні домашніх завдань, що свідчить про їх помірність для виконання. Так, 71%  

опитаних  витрачають  на  виконання  домашніх  завдань до  1  години на день . Проте, для 

певної категорії споживачів (26%), витрати на виконання  домашніх  завдань  є значними (до  

4  годин), а для 3% опитаних – до  6  годин. Саме цю обставину викладацький складу 

Університету третього віку має врахувати при формуванні завдань та розробки методичного 

забезпечення для полегшення їх виконання. 

Розвиток ринку освітніх послуг Університетів третього віку  актуалізує проблему 

вивчення поведінки споживачів похилого віку, як з погляду освітнього маркетингу, так і з 

погляду вивчення докладного аналізу тих зовнішніх соціальних факторів, які суттєво 

впливають на формування поведінки споживачів у похилому віці, та детермінують її 

трансформацію. 
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РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

 

У сучасному світі з його тісними глобальними зв'язками не викликає сумнівів значення 

освіти: ефективність навчальних закладів вносить істотний внесок у процвітання держав 

поряд з іншими факторами соціально-економічного розвитку. 

Для оцінки та порівняння якості систем освіти фахівцями розроблений ряд метрик, 

серед яких найбільш відомі: PISA, TIMSS та PIRLS. Група Пірсон з 2012 року публікує свій 

індекс, розрахований за даними метрик, а також по ряду інших параметрів, таких як рівень 

грамотності і кількість випускників по різних країнах. Крім загального індексу, 

розраховуються дві його складові: навички мислення і успіхи в навчанні. 

Загалом  розвиток національних систем освіти в світі демонструє такі тенденції: 

• країни Східної Азії, як і раніше випереджають інших. Південна Корея знаходиться на 

вершині рейтингу, далі йдуть Японія (2), Сінгапур (3) і Гонконг (4). Ідеологією освіти в цих 

країнах є примат старанності над вродженими здібностями, чітко сформульовані цілі і 

завдання навчання, висока культура звітності та взаємодії серед широкого кола зацікавлених 

осіб. 

• країни Скандинавії, традиційно утримують сильні позиції, кілька розгубили свою 

перевагу. Фінляндія, лідер Рейтингу-2012, перемістилася на 5 місце; а Швеція опустилася з 

21-го на 24-е. 

• помітно покращилася позиція Ізраїлю (з 17 на 12 місце), Росії (вгору на 7 місць до 13-

го) і Польщі (вгору на чотири місця до 10-го). 

• країни, що розвиваються займають нижню половину рейтингу, Індонезія замикає 

список з 40 представлених країн, їй передує Мексика (39) і Бразилія (38) [1]. 

Розглядаючи зарубіжний досвід, слід відзначити, що успішність освітньої моделі 

залежить передусім від того, наскільки вона вписана у соціально-економічний контекст 

країни.  

Основними пріоритетами сучасної освітньої політики у багатьох країнах світу є 

розробка та реалізація ефективної стратегії розвитку вищої освіти на основі механізмів, які 

дозволяють університетам забезпечувати високу якість освітніх послуг, реалізувати 

перспективні дослідницькі проекти та всебічно інтегруватися у глобальний науково-

технічний простір.  

Загалом економічну логіку сучасної глобальної стратегічної архітектури розбудови 

висококонкурентних університетів дослідники пропонують  представити у вигляді такого 

важливого похідного принципу: за обмеженості економічних ресурсів у країні їх загальну 

масу не доцільно максимально розпорошувати з-поміж усіх наявних університетів, а варто 

деяку їх частку консолідувати і спрямовувати на цільове фінансування обмеженого числа 

університетських закладів, які мають найбільший потенціал конкурентного розвитку [2]. По 

суті це означає, що українська держава, услід передовому міжнародному досвіду, має також 

розробити та імплементувати стратегію розбудови університетів, яка полягає у розбудові за 

активної інституціональної та фінансової підтримки держави глобально конкурентних 

університетів на базі невеликої кількості уже існуючих університетських закладів, 

потенційно спроможних здійснювати важливі та перспективні наукові дослідження світового 

рівня.  

Ця стратегія активно використовувалась для розбудови університетів у Східній Азії 

протягом другої половини XX в. (Пекінський університет та Університет Ціньхуа, 

Токійський університет і Університет Кіото, Національний Тайванський університет, 

Сеульський університет та ін.). Нині цю модель застосовують у країнах, які динамічно 

розвивають свою економіку, у тому числі освітній сектор (Бразилія, Китай, Саудівська 

Аравія та ін.). Наявні у них економічні ресурси ще в цілому недостатні для фінансування 
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університетів на рівні світових стандартів, тому вагомі зусилля урядів додатково 

концентруються на фінансовій підтримці деякої обмеженої когорти ВНЗ, які мають 

найбільший конкурентний потенціал і здатні в перспективі представляти державу на 

глобальному ринку освітніх послуг та результатів інтелектуальної діяльності [2]. 

Щодо становлення конкурентоспроможних університетів в Україні, то ресурсне 

забезпечення та фінансові можливості ВНЗ ще недостатні для їх ефективної конкурентної 

боротьби на міжнародному рівні. Слід відзначити, що назагал відсутнє й цілісне 

загальнодержавне бачення стратегічного розвитку українського університетського сектору 

на майбутнє, потенційне місце вищої освіти в системі суспільно-економічного відтворення 

загалом, не дивлячись на останні законодавчі трансформації у цій сфері. При цьому 

форсоване інвестиційне фінансування державних коштів у розвиток дослідницького 

потенціалу провідних українських ВНЗ – один із найбільш ефективних варіантів реалізації 

такої стратегії. Розробка та імплементація стратегічних цілей держави в освітньо-науковій 

сфері, що передбачають становлення в Україні висококонкурентних університетів, за 

активної інституціональної та фінансової підтримки держави, може стати фундаментом для 

підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних університетів. Найбільш 

ефективним напрямом імплементації державної стратегії розбудови якісної і 

конкурентоспроможної вищої освіти в Україні, яка передбачала б  додаткове цільове 

фінансування університетських видатків з державного бюджету, обсяги яких мають бути 

зафіксовані в офіційних документах, а використання чітко регламентоване і контрольоване, у 

тому числі за участі авторитетних міжнародних інституцій. 

 

Список використаних джерел 
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Нечітайло І. С. — к.с.н., доцент, завідувач кафедри соціології Харківського 

гуманітарного університету «Народна українська академія». 

 

ЯКІСНІ ЗМІНИ В ОСВІТІ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  

 

Як відомо, освіта є підсистемою суспільства, функціонування якої впливає на його 

розвиток. Криза освіти має вкрай негативні загально соціальні наслідки. На думку експертів, 

всі намагання покращити стан вітчизняної освіти, яка перебуває у кризі, не дають помітних 

результатів, оскільки порушують тільки форму освіти і лише злегка − зміст. Спровокувати 

помітні зсуви в суспільстві можуть тільки якісні зміни в освіті. З позиції системного підходу, 

якісна сторона освіти як (під)системи представлена єдністю найбільш важливих 

властивостей освіти, в тому числі її власних системних властивостей, що відрізняють її від 

інших (під)систем. Отже, якісні зміни в освіті – це зміни, що відбуваються на рівні її 

системних властивостей. 

Згідно з теорією соціальних змін, поняттям «якісні зміни» характеризуються різного 

роду революції. Революційні сценарії зміни суспільства через зміни в освіті можна знайти в 

працях Т. Парсонса, П. Бурдьє, П. Фрейре та ін. Ці сценарії є ідеалізованими моделями змін в 

освіті, які в чистому вигляді реалізувати неможливо. Утім, їх наукове переосмислення сприяє 

формулюванню корисних ідей і висновків щодо необхідних якісних змін в сучасній освіті. 

Проведений нами аналіз цих сценаріїв, дозволив зробити важливий висновок про те, що під 

якісними змінами в освіті слід розуміти не стільки зміни змісту («що»  транслюється,  яке 

саме знання), скільки зміни умов і способів трансляції  («як» транслюється, за допомогою 

яких дій − прийомів, методик, методів), а також технологій трансляції інформації й 

перетворення її на знання. По суті, якісні зміни в освіті пов'язані з кардинальною зміною 

способу (взаємо)дії учасників освітнього процесу. 

На закінчення підкреслимо, що аналіз теорій революційних змін в освіті дозволяє 

зробити ще один важливий висновок: найважливішим інструментом здійснення якісних 

зміни в освіті є освітній (особливо аудиторний і педагогічний) дискурс. Його також можна 

розглядати як засіб, що приводить в дію неявну педагогіку і приховану навчальну програму, 

які можуть працювати на розвиток творчого (перетворювального) і діяльнісного потенціалу 

тих, хто навчається, але можуть і перешкоджати цьому процесу.  

Перелік використаних джерел 

1. Бурдье П. Воспроизводство: элементы теории системы образования /  

П. Бурдье, Ж.-К. Пассрон ;  [Пер. с фр., предисл. Н. А. Шматко]. − М. : Просвещение, 2007. − 

267 с.  

2. Парсонс Т. Контрапункт и дальнейшее развитие: эпоха революций, 

дифференциация Европы в эпоху революций / Т. Парснос ; [Пер, с англ.  
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доступа: http://nb.kharkov.ua/load/pedagogika_ugnetennykh/1-1-0-1 

 

 

 

http://nb.kharkov.ua/load/pedagogika_ugnetennykh/1-1-0-1


83 

 

Олійник О. В. — к.с.н., доцент кафедри методології та методів соціологічних 

досліджень КНУ ім. Т. Шевченка 

 

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ: ЧИННИКИ, ДИНАМІКА, ЦІННІСНІ 

ПРІОРИТЕТИ (НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ КНУТШ)  

Кількість абітурієнтів щороку збільшується, попри недосконалість вітчизняної 

освітньої системи, зокрема, вищої освіти. Тому аналіз мотивації до навчання є надзвичайно 

актуальним в контексті реформування вищої освіти.  

Дослідження UNIDOS, яке щороку проводиться соціологічним факультетом КНУ ім. 

Т.Г. Шевченка, має високий потенціал, адже дає змогу охопити тенденції у думках, 

переконаннях та поглядах студентів та проаналізувати їхні плани на майбутнє.  

За даними UNIDOS11 (вересень 2015р.) найбільш важливі мотиви отримання вищої 

освіти для студентів – бажання бути освіченою людиною, отримати цікаву роботу, мати 

надійний прибуток та розвивати власні ідеї та думки. У порівнянні з минулими роками 

тенденція незмінна – вищевказані мотиви займають стійкі позиції у якості найбільш 

значущих для студентів. Стійкість мотивів, а також чинників, якими вони зумовлені, 

демонструють результати експлораторного факторного аналізу, що свідчать про існування 

4-х основних факторів. До першого фактору відносяться більш прагматичні та економічні 

потреби студентів, які зумовлюють їхню мотивацію, а саме мати надійний прибуток, 

отримати цікаву роботу, високу соціальну позицію та розвивати власні ідеї та думки.  

 Другий фактор поєднує мотиви, що притаманні студентам, орієнтованим на здобуття 

вищої освіти задля задоволення або вирішення індивідуальних проблем: не відставати від 

друзів, виїхати з власного міста/села, не йти до армії та відтягнути початок самостійної 

роботи.  

 Мотиви, що згрупувалися у третій фактор, представляють орієнтованість студентів 

на здобуття вищої освіти задля розвитку власних академічних знань: дізнатися більше про 

обрану спеціальність, отримати гарну академічну освіту, вчений ступінь та загалом бути 

освіченою особистістю. До четвертого фактору відносяться мотиви студентів, пов’язані з 

альтруїзмом та прагненням сприяти суспільному розвитку: допомагати іншим людям, 

випробувати різні стилі життя та сприяти розвитку суспільства.  

Попри стійкість мотивів у часі, спостерігається статистична тенденція зниження рівня 

вмотивованості студентів в процесі навчання, залежно від курсу. З одного боку, це 

зумовлено поступовим розчаруванням студентів у певних аспектах організації навчального 

процесу (від ейфорії на 1-му курсі – до незадоволеності на 4,5,6 курсах); з іншого – 

намаганнями студентів забезпечити себе робочим місцем, працевлаштуванням (не завжди за 

фахом, іноді – це можливість заробити кошти для сплати за навчання за контрактом). Це 

ставить перед освітянами завдання не тільки покращення якості навчального процесу, але і 

врахування орієнтованості студентів на подальше працевлаштування, залучення до взаємодії 

потенційних роботодавців. 
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Пак І. В. — магістр, аспірант, старший викладач кафедри соціології соціологічного 

факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна 

 

АКАДЕМІЧНЕ ШАХРАЙСТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ) 

 

Одним з основних трендів дослідження сучасної системи вищої освіти в Україні є 

аналіз академічного шахрайства в загальному контексті феномену академічної культури. 

Спираючись на результати соціологічних досліджень «Академічна культура українського 

студентства: основні чинники формування та розвитку» (опитано 1928 студентів та 374 

викладача у 25 вишах України; проведено 8 фокусованих групових інтерв'ю зі студентами у 

різних регіонах України) та «Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього 

процесу» (проведено 32 фокусованих групових інтерв’ю зі студентами та викладачами у 

різних містах України)
7
, можна зробити деякі висновки щодо зазначеної проблеми. 

Так, в рамках вітчизняної академічної культури різні форми кооперації в малих групах 

та академічних спільнотах, зокрема серед студентства, призводять до схвалення або 

байдужості стосовно різних форм порушення принципів академічної доброчесності, які є 

стрижневою складовою академічної культури. Не зважаючи на наявність певних 

розбіжностей між окремими формами академічного шахрайства, основним фактором їх 

розвитку є зазначений контекстний фактор, що підсилюється відсутністю чіткості в 

формулюванні вимог та інструкцій щодо студентських робіт, розуміння різниці між 

«правильним» і «неправильним», а також впевненістю студентів у тому, що викладачі 

вцілому байдуже ставляться до фактів академічного шахрайства. Певною «традицією» 

вітчизняного студентства є підготовка та використання шпаргалок, яка має більш ніж 

піввікову історію, оскільки склалась ще в рамках радянської вищої школи й, ставши 

елементом студентської повсякденності, відтворюється наступними поколіннями. Внаслідок 

цього переважною більшістю студентів списування сприймається не як відхилення від норм 

академічної доброчесності, а як певний елемент освітнього процесу та взаємодії студент-

викладач. 

 

                                                           

7
 Перше дослідження було проведено Східноукраїнським фондом соціальних досліджень спільно з Харківським 

національним університетом імені В.Н.Каразіна, друге - реалізоване Соціологічною асоціацією України (обидва 
дослідження здійснено за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження»). 
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Сивохіна К. І. — аспірант PhD програми (І рік навчання) кафедри соціології ЛНУ 

ім. І. Франка  

 

СОЦІАЛЬНІ ЛІФТИ В ЖИТТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ  

 

В будь-якому суспільстві є певні умови що дозволяють здійснювати швидке 

переміщення населення із однієї соціальної групи до іншої. Саме такі кроки і мають назву 

«соціальні ліфти», які розділяють членів суспільства на різні категорії.  Соціальні ліфти є 

своєрідним механізмом переміщення членів суспільства з однієї статусної позиції чи 

соціальної групи в іншу, який може бути як висхідним, так і низхідним, залежить від ряду 

внутрішніх та зовнішніх чинників.   

Проблема значущості соціальних ліфтів у сучасних реаліях українського суспільства 

актуалізувалася останнім часом завдяки низці причин. Для соціальної стабільності 

суспільства є важливим соціальне відтворення та створення нових кваліфікованих робочих 

місць і функціонування соціальних ліфтів, особливо для молоді, яка немає належних умов, за 

яких вона могла б реалізовувати свій творчий потенціал. Більше того, молодь перестала бути 

об’єктом пильної уваги з боку суспільства і держави, з боку виховних інститутів. В більшості 

вона віддана сама собі, як правило, замикається на собі, у своєму субкультурному світі.  

Поряд із проблемою соціальних ліфтів існує й поняття життєвих шансів людини. 

Поняття життєвого шансу включає у себе певні соціальні очікування людини щодо її статусу 

у суспільстві. Життєві шанси часто залежать від первинних умов, а саме: фінансового 

становища, доступу до інформації, наявності зв’язків, регіону тощо, що може породжувати 

соціальну нерівність. В свою чергу, така нерівність проявляється при соціально-

професійному просування молодих людей, їх поступовий розвиток або ж стрімке піднесення 

соціальним ліфтом.  

Ще одна проблема сучасного ринку праці пов’язана з дисфункцією соціального ліфта. 

Більшість досліджень засвідчують, що привабливість, престиж професії практично тотожний 

прибутковості. Тому молодь вибирає ті сфери, які, за її уявленнями, дадуть найбільші 

можливості для заробітку в майбутньому. Держава, що декларує прагнення до рівних 

стартових можливостей для усіх громадян країни, на практиці проводить політику, 

спрямовану на стимулювання економіки «низьких переділів». Ще однією проблемною 

стороною є те, що люди, що належать до малозабезпечених верств населення не мають 

шансів на швидке просування соціальними ліфтами. Навіть при наявності освіти, певних 

професійних навичок і соціальної активності, люди, що не мають достатнього фінансового 

забезпечення, стикаються з проблемами у просуванні соціальними ліфтами.  

Актуальною залишається проблема «відтоку мізків» за кордон. Тому вкрай необхідна 

модернізація та пошук нових каналів соціального ліфта, наприклад через активну громадську 

діяльність, середній бізнес тощо. Але для цього потрібний механізм, що забезпечує 

можливість функціонування кожного конкретного ліфту. Соціальні ліфти в суспільстві не 

можуть виникнути самі по собі. Пусковим механізмом для їх появи мають бути як об’єктивні 

передумови, так і соціальна політика щодо державної підтримки мобільності молоді у різних 

сферах життєдіяльності людей: політиці, релігії, сім’ї, освіті, військовій справі тощо. 

Питання соціальної мобільності сучасної української молоді і надалі залишається 

невирішеним. Поміж ряду факторів, що впливають на неможливість просування соціальними 

ліфтами, наприклад: кумівство, знайомства, фінансове становище тощо, провідну роль 

повинен відігравати державний управлінський апарат. Влада повинна забезпечити допомогу 

молоді у просуванні соціальними ліфтами різних видів відповідно до потреб сучасного 

суспільства. Звичайно ж, не варто забувати, що вирішальним фактором у просуванні 

соціальними ліфтами залишається мотивація молоді та шляхи, обрані нею для кар’єрного 

просування. 
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THE CONCEPT OF «CONSUMER TASTE» AND STUDENT'S STUDIES 

 

In the modern conditions of the developed consumeristic culture the substantial 

transformation of the consumption occurred, which led to the change of the structure, motives and 

the role of the phenomenon together with the deepening of its communicative-symbolic function. 

New pluralistic socio-cultural space, at first glance, seems to be not enough structured, chaotic, 

however, the new models of consumption and forms of consumer taste, which are largely based on 

the individual motivational factors, still remain dependent on the external social conditions (socio-

economic, cultural, educational, political), that dominate in a particular society. 

The actuality of the analysis of the approaches to the concept «consumer taste» is determined 

by a number of factors. Firstly, the modern social relations require to consider the consumption as 

the peculiar process, that goes beyond the framework of the economic sphere and finds its 

significant role in all socio-cultural practices. Secondly, such socio-demographic factors as age and 

level of education are important preconditions for the everyday consumer practices. Thirdly, the 

consumer tastes of the modern youth are predetermined by the active involvement of the latter into 

the symbolic communication with the help of social networks. 

In Ukraine the studies concerning the consumer tastes are not attended, unfortunately, by the 

large-scale applied research due to the lack of awareness of the need to finance such processes by 

the native enterprises. Therefore, the actual question of justification of the modern models of 

consumption of Ukrainian students on the basis of the formation of their consumer tastes arises. 

In Ukrainian society, which started to focus on Western values, and which at the same time is 

the poor society, the processes of consumerization acquire relatively European samples of the 

canons.  

People with the same income may consume in a completely different way. In this sense, 

education and taste are the components, that significantly (if not decisively) impact on the 

consumption character of the individual. Therefore, in social aspect the consumer taste is 

organically linked with the problem of completeness of education. 
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RELIGION AND EDUCATION: INTERACTION PECULIARITIES IN UKRAINIAN 

SOCIETY 

 

Вeginning of 21st century was marked by the acceleration of global processes, which 

drastically changed both individual and the society. In this context there is a need to solve the 

problem of interaction between education and religion, when religious values gain special meaning 

as a spiritual core of human self. It becomes more and more obvious these days that the search for 

the truth,the sense of human life and ways of comprehension of spiritual ideal is possible not only 

through science, sociology and education, but also through religion. 

     Today, religion and church is active to different spheres of community life and become 

important factors in the course of human life, asserting themselves in cultural, ideological and 

socio-political environment. Thus the problem of religion influence on to education as a social 

institution, first of all responsible for establishing socially adapted creative human personality, is 

being actualized. 

Modern believer of the new generation is, as a rule, a quite well-educated person, familiar 

with many spheres of both knowledge and civil life. That is why, doubtless, there search of varied 

interaction of secular (everyday life world) and confessional religious (religious conscience) culture 

is quite important. This interaction is the most intense during the years of university studies, when 

spiritual-value orientations of a person are formed as well as his readinesss to socially significant 

work. 

Our life shows that modern sociological theoretical though tneeds   sociological  apprehension 

of educational system and its influence on the formation of panhuman personal features: ethnic and 

religious self-identification, national self-consciousness, patriotism, which is impossible without 

learning and comprehension of ethno-national religious values of their people. 

Timed character of researched problem is explained by the fact that its solution will help to 

understand the essence and trends of new actualization of interaction between religion and 

education, the process of appearance of new forms of interaction between church and school (in a 

wide meaning). This problem was not a subject of special research in the system of modern 

sociology of education until now.  
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ДЕМОБІЛІЗОВАНІ УЧАСНИКИ АТО ЯК НОВА СОЦІАЛЬНА ГРУПА: ДО ПИТАНЬ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ОЦІНКИ ЗДОРОВ'Я ТА ЗАДОВОЛЕНОСТІ КОРИСТУВАННЯМ 

ДЕРЖАВНИМИ ПРОГРАМАМИ 

 

Існують відмінності серед учасників АТО в їхніх соціально-демографічних 

характеристиках: люди, які не мають вищої освіти, йшли в АТО переважно за призовом, а 

респонденти, які мають вищу освіту йшли переважно в рамах військової служби; серед  

сільських мешканців, основний шлях потрапляння в АТО – за призовом. В усіх інших типах 

населених пунктів – за  контрактом. Середній вік ветерана АТО – 35 років. Більшість 

респондентів – одружені (70,1%), п’ята частина – ще не перебували у шлюбі. Дві третини 

респондентів мають дітей. Більшість ветеранів АТО (51,6%) мають одну дитину, 39,1% – 

двох дітей; близько 9,3% мають трьох та більше дітей. Менше половини (45,6%) 

респондентів мешкають у житлі, яке є їх власністю, 54,4% живуть у найманому, службовому 

або з родичами. П’ята частина (20,4%) ветеранів АТО говорять про те, що вони знаходяться 

на межі бідності. 

Респонденти оцінюють стан свого здоров’я, як такий самий, як в однолітків (58,3%), 

23,5% оцінюють його, як гірший, ніж у більшості людей віку респондентів. 30% призовників 

стверджують, що стан їх здоров’я гірший, ніж в однолітків, на противагу 18% в серед 

контрактників. Це може бути пов’язано з участю в бойових діях, адже 82% призваних брало 

в них участь, тоді як серед контрактників лише 60; добровольці знову займають проміжну 

позицію – 78%.  

50,4% респондентів продовжують служити в армії/АТО, працює 33,1%, а 35 % 

колишніх безробітних - служать. Безробітні респонденти вагаються у відповіді на питання 

про те, чи пов’язаних їх теперішній стан із роботою з тим, що вони перебували в АТО. 

Найважливіші причини, через які респонденти не працюють є відсутність робочих місць, 

проблеми зі здоров’ям та небажання. Серед безробітних найбільше непрацюючих віком від 

31 до 40 р. (35%) з середньою спеціальною освітою (40%). Серед працюючих респондентів 

задоволених та скоріше задоволених роботою – 60%.  

Найбільше респонденти знають про програму з отримання земельної ділянки, пільги у 

користуванні транспортом та житлово-комунальні пільги. Користуються найбільше пільгами 

на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку. Найбільше незадоволені користуванням 

програмою з отримання земельних ділянок. Найбільше респондентів, які не користувались 

пільгами, але оформлюють документи – на програму в отриманні земельних ділянок (39%), а 

більше половини респондентів планують скористатись (але ще не оформлюють документи) 

пільги на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку). Найменш затребуваною 

виявилась програма з отримання нової спеціальності в силу того, в першу чергу, що про неї 

респонденти були необізнаними. Державними програмами здебільшого користуються 

призовники (39%) користуються трьома програмами, тоді як серед кадрових військових та 

добровольців 42 і 37% користуються двома програмами.   
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ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ НА ПРИКЛАДІ 

М. ЛЬВОВА 

 

Останні події в Україні пов’язані з збройним конфліктом на Донбасі та анексією 

Кримського півострова призвели до масового переміщення мешканців цих регіонів. На 

момент серпня 2015 року у Львівській області зареєстровано 10.426 осіб [3], які офіційно 

звернулись по допомогу. Нажаль, результати досліджень та реєстру відрізняються, адже за 

даними UNHCR станом на 14 серпня 2015 року у Львівській області зареєстровано 9.900 [1] 

осіб, а по всій Україні 1.438. 000 [1]. Натомість визначити реальну кількість тих, хто переїхав 

з Криму та Сходу України неможливо. 

Проблемою є те, що не усі звертаються по допомогу та реєструються. Вирішенням 

проблеми ВПО
8
, в першу чергу, займаються громадські організації, волонтерські об’єднання, 

а також частково органи місцевого самоврядування. І тому, варто розглянути основні мотиви 

та адаптаційний потенціал ВПО у м. Львові. 

Відтак, було проведено соціологічне дослідження, яке тривало із 17 лютого 2016 року 

по 5 квітня 2016 року. В ході дослідження було проведено 9 напівструктурованих інтерв’ю, 

які проводились із ВПО з Донецька (3 інтерв’ю), Луганська (1 інтерв’ю), кримськими 

татарами (3 інтерв’ю) та кримчанами (2 інтерв’ю).  

Доступ до всієї групи ВПО обмежений, тому доцільно було використовувати метод 

«снігової кулі». Згідно цього методу, кожен опитаний респондент рекомендує свого 

знайомого (в нашому випадку – ВПО). Відповідно до цього, вибірка респондентів 

формується поступово та розгалужується, збільшується як снігова куля. Проте, тут має місце 

таке поняття, як «точка сатурації». Це поняття означає те, що коли інформація починає 

повторюватись досить інтенсивно у всіх наступних респондентів, то відповідно опитування 

можна зупиняти, адже жодної нової інформації ми не виявляємо. В нашому випадку, цей 

спосіб пошуку респондентів буде ефективним, адже він дозволяє віднайти та опитати 

якомога більшу кількість людей із цієї категорії. Його використовують коли неможливо 

відібрати респондентів іншими методами. Так, як сама сукупність є важкодоступною, 

кожному респонденту було запропоновано назвати одного або декілька осіб, які входять до 

цієї групи. І таким чином були опитані представники цієї групи.  

Щодо результатів дослідження, то в ході аналізу інтерв’ю було виділено наступні 

складові, що вплинули на адаптаційний потенціал ВПО у м. Львові: 

 Місце проживання та робота до переселення. Усі, хто переїхали до Львова 

проживали в обласних центрах та працювали. Варто виділити три категорії: самостійна 

зайнятість, працівники державної служби та приватного сектору. Більшість (5 з 9 ВПО) були 

самозайняті: квітковий магазин, бюро юридичних послуг, фотосалон, арт центр. Лише один 

респондент працював на державній роботі в комп’ютерному відділі. У приватному секторі: 

ортодонт, перукар, ресторанний менеджер.  

 Мотиви переїзду до м. Львова.У м. Львів переїхало в порівнянні з іншими західними 

областями найбільше число ВПО. Популярність м. Львова пов’язана з низкою різних причин, 

які були виявлені в ході аналізу: знайомі, що допомагали облаштуватись; особливість м. 

Львова як туристичного та культурного міста; в IT сфері легко знайти роботу; навчання дітей 

у львівській школі-інтернат. Отже, виділивши мотиви переїзду до м. Львова, серед 

респондентів найбільше вплинули особисті контакти (на 3 респондентів), які допомогли 

облаштуватись та культурна й туристична особливість міста (на 4 респондентів).  

                                                           

8
 ВПО – внутрішньо переміщені особи 
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 Труднощі, з якими стикнулись ВПО під час переїзду. Основними труднощами 

виступають: забезпечення їжею та житлом; виплата пенсій та заробітних плат; доступ до 

соціальних послуг; пошук роботи і працевлаштування; відновлення документів тощо. Проте, 

найбільш гострою залишається проблема працевлаштування, адже до переїзду всі 

працювали. У м. Львові спостерігаємо іншу тенденцію: 5 безробітних, 3 знайшли роботу та 1 

людина займається тією ж робота, що й до переселення. Серед тих, хто не знайшов роботу 

варто виокремити такі тенденції: небажання шукати роботу, великий досвід роботи, регіон 

переселення та вік респондента. Переїхавши до м. Львова, ВПО мали можливість побачити 

відмінності між ними та львів’янами. Основною відмінністю, яка проявляється і в роботі, і в 

побуті, те що львів’яни повільніші, вони нікуди не поспішають та ведуть спокійний спосіб 

роботи та життя. Ще однією особливістю, яка притаманна м. Львову, було те, щоб 

працевлаштуватись, більшу роль відіграють знайомства, родичі, а ніж професіоналізм та 

досвід.   

 Допомога з боку громадських та державних організацій. Звичайно, кожний, хто 

приїздить на нове місце потребує допомоги, адже облаштуватись самостійно досить складно, 

з реєстрацією документів, пошуком житла та роботи, навіть здавалось похід до лікаря, і то у 

ВПО виникають труднощі. Отже, серед державних служб щодо допомоги з облаштуванням 

не було жодних проблем, а от з пошуком роботи, то тут не проявляли активності, та й 

допомога від держави була такою мізерною, що приходиться самостійно вирішувати 

проблеми. 

Як висновок, ВПО, що перебувають у м. Львові адаптуються в місцевій громаді, адже 

вони набули нових соціальних зв’язків, здобули нові знання та вміння, керуються місцевими 

суспільними нормами тощо. 
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СПОЖИВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ: РИЗИКИ 

“ЗНОШЕННЯ” МОРАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУСПІЛЬСТВА 

 

З кінця лютого 2014 року відбувається “неоголошена війна” Росії проти України, яка 

розпочалась анексією Криму і продовжується до цього часу на Сході української держави [1, 

с. 5]. Така ситуація між Росією та Україною не є суто локальним явищем. Вона містить у собі 

загрози регіонального, національного та, навіть, світового масштабу, що стосується, 

насамперед, системи безпеки усіх світових держав. [1, с. 2]. 

Як в українському так і в світовому соціологічному дискурсі, також використовується 

термін “гібридна війна” для окреслення ситуації на Сході України [1, с. 5]. Як зазначає І. 

Рущенко “основна увага науковців приділяється суто військовим аспектам і 

пропагандистській складовій гібридної війни. Однак існує, доволі виражений соціологічний 

аспект проблеми, який пов’язаний із масовими соціальними акціями та застосуванням так 

званої м’якої сили на театрі воєнних дій” [2, с. 12]. Отже, на наш погляд, однією із 

особливостей гібридної війни є включення в неї не менш потужної невійськової складової – 

застосування інформаційних, пропагандистських технологій.  

Варто зазначити, що саме після революційних подій на Майдані (січень – лютий 2014 

р.) (припускаємо, що “сприятливе” поле для “вторгнення” готувалось  ще раніше) 

розгорнулася широкомасштабна антиукраїнська інформаційна експансія Росії, а також 

підконтрольних недержавних ЗМІ з метою дискредитації нової української влади і 

європейської інтеграції України [3, с. 6]. Саме такий керований та цільовий інформаційний 

“тиск” мав змогу посіяти проросійські настрої у жителів Сходу України, і Донбасу (Донецька 

та Луганська область) зокрема.  

Також варто додати, що суттєву роль у “вирощуванні” проросійсько-налаштованих 

жителів Сходу України зіграв сепаратистський рух – рух за прагнення відокремлення 

територій Донецької та Луганської областей від складу України (створення своєрідної 

автономії). Наслідком цього стало утворення так званих “Луганської народної республіки” та 

“Донецької народної республіки”. Таким чином, із підтримкою російської сторони, 

сепаратисти масштабно припиняли мовлення українських каналів, друкованих та інших ЗМІ 

на підконтрольних їм територіях [1, с. 13]. В результаті, така ситуація унеможливлювала 

донесення до жителів “обмежених” територій точки зору української сторони, їх позиції та 

об’єктивної інформації (зокрема про проведення антитерористичної операції на цих 

територіях) [1, с. 13]. “Альтернативою” цьому було заміщення українських ЗМІ російськими 

або ж проросійськими, котрі мали за мету “сформувати” відповідну громадську думку у 

населення Сходу та Донбасу, зокрема. 

Проте, слід підмітити, що широке використання “фейків” (сфальсифікованих та 

відверто брехливих повідомлень) як сепаратистами, так і російською стороною знизили 

рівень довіри українських громадян до російських ЗМІ, і на Сході, зокрема [1, с. 13]. 

Показовим є той факт, що саме на Сході України за рік (з грудня 2013 до грудня 2014 року) 

цей рівень довіри знизився з 32% до 9%, а повної недовіри зріс майже вчетверо – з 13% до 

50% жителів [1, с. 13]. Припускаємо, що такі цифри можуть характеризувати певну здатність 

жителів Сходу до протистояння поданій інформації, котру вони споживають з різноманітних 

ЗМІ, її переосмислення та аналіз. Проте явище підпорядкування та пасивного споживання 

поданої у ЗМІ інформації як єдино правильної та об’єктивної і досі має місце. 

Гострим, і навіть критичним наслідком ведення цієї війни є взаємне відчуження 

суспільств обох країн [1, с. 2]. Проте, слід також зауважити, що певного роду “відчуження”, 

конфлікт та напруга спостерігається і між регіонами самого українського суспільства – 

особливо його Сходом та Заходом. Однією з причин цієї напруги, на нашу думку, може 
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слугувати різниця у споживанні інформації населенням поданих регіонів. Річ в тому, що 

жителям Заходу та Сходу України є доступною неоднакова кількість каналів ЗМІ на цих 

територіях, їх різноманіття (можливість вибору), доступ до них. Підсилює ситуацію 

ворожнечі і те, що інформаційна пропаганда діє саме через підконтрольні Росії канали ЗМІ. 

Таким чином, хочемо провести аналогію із досліджень Лева Гудкова (Директора 

Левада-Центру у Росії) на українську площину [4]. Л. Гудков вважає, що при ситуації 

інформаційної пропаганди важливим є і сам факт неперервного тиску, котрий формується 

офіційністю “громадської думки” на аморфну та пасивну свідомість обивателів, позбавлених 

альтернативних комунікаційних засобів і незалежної від влади інтерпретації того, що 

відбувається [4, с. 84]. Припускаємо, що телебачення, як канал споживання інформації, в 

силу свого монопольного положення на неконтрольованих Україною територіях, виявляється 

не просто потужним, але і найавторитетнішим ЗМІ, котрий призводить до ворожнечі між уже 

згаданими регіонами України. 

Результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом «Демократичні 

ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology 

Service», котре проводилось із грудня 2014 по січень 2015 року, виявили, що 23.7% опитаних 

вважають “маніпуляцію інформацією через ЗМІ” одним із 14 чинників (на 4 місці), котрі 

роз’єднують українців [5]. Проте, на нашу думку, як уже згадувалось раніше, важливим є 

аспект саме споживання цієї інформації “реципієнтом” (суб’єктний підхід) – її обробка, 

аналіз, критичне осмислення та ряд реакцій на неї. У тому ж дослідженні [5] респонденти 

віддали 24.8% (2 позиція із 11 варіантів) на користь “засобів масової інформації” саме як 

агента примирення українців. 

Також слід розглянути думки експертів із цього приводу. Експертна оцінка ситуації 

щодо можливого протистояння Росії та гарантій безпеки України (експертне опитування 

проведено у жовтні 2014 року Центром Разумкова) закріпила такий захід як “ефективне 

забезпечення інформаційної безпеки країни” на 3-тю позицію із 9 сформованих, із оцінкою 

4.2 із 5 можливих балів (“1”- заходи зовсім не впливають, “5”- максимально впливають) [6, с. 

65]. 

Позиції експертів щодо питання важливості практичних кроків у протистоянні агресії 

РФ (експертне опитування проведено у листопаді 2015 року Центром Разумкова) розмістили 

чинник “протистояння інформаційному впливу РФ” на 5-ту позицію із 15-ти (як результат), 

із оцінкою 4.6 бала (“1”- не важливо, “5”- дуже важливо) [7, с. 57]. 

Такі емпіричні дані та позиції експертів можуть свідчити про пріоритетність 

інформаційної безпеки як одного із чинників врегулювання воєнної ситуації на Сході 

України. В свою чергу, вважаємо, що для цього потрібні не лише рішення керівного апарату 

суспільства, але й усвідомлення та аналіз зі сторони споживачів цієї інформації в усіх 

регіонах країни, і Заходу та Сходу, зокрема. 

Оскільки, при пасивному споживанні поданої у ЗМІ інформації, некритичній її оцінці, 

небажанні аналізу створюються повсякденні ризики до “зношення” морального капіталу 

суспільства, його розмиванні, знеціненні. Польський соціолог Пйотр Штомпка визначає 

моральний капітал як передумову змін у суспільстві, основні елементи якого: свобода, 

довіра, лояльність, взаємність, солідарність, повага, справедливість [8]. На нашу думку, при 

потужній інформаційній пропаганді російської сторони (і воєнному протистоянню як 

другому не менш потужному фронту), під такі ризики підпадають такі елементи як: свобода, 

довіра та повага. Свобода у національному та міжнаціональному контекстах, довіра та повага 

усіх до усіх жителів українського суспільства, до влади та ЗМІ. На нашу думку, слід також 

додати в перелік такий елемент як єдність, який є зараз чи не одним із вирішальних у 

збереженні морального капіталу і самого українського суспільства. 

Зношення морального капіталу суспільства (в розрізі особливостей споживання 

інформації), припускаємо, може створити тенденцію до відкритих конфліктів. Такі 

конфлікти часто є випадками у віртуальному середовищі (Інтернет) не без участі маніпуляцій 
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зі сторони зовнішнього ворога. Ми ж вважаємо, що надалі конфлікти можуть мати масовий 

характер агресивних поведінкових дій у відношенні представників одного регіону до іншого 

(індивідуальні випадки нам уже відомі). Крайньою точкою у такому протистоянні може 

стати “знищення” морального капіталу єдиного українського суспільства як такого. 
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СОЦІАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ НЕКОНФЛІКТНОГО СОЦІУМУ В 

УКРАЇНСЬКОМУ «ПРИКОРДОННІ»: ФРАГМЕНТАРНИЙ ЗРІЗ АНАЛІЗУ МНОЖИННО-

СКЛАДОВОГО КЕЙС-СТАДІ  

 

Суспільний розвиток, передовсім в умовах суспільної нестабільності, передбачає 

наявність соціальних конфліктів. Сказане актуально для т.зв. українського «прикордоння» -- 

територій, які межують із зоною АТО. Необхідність зниження конфліктності даного соціуму 

актуалізує проведення соціологічних досліджень організаціями, які здійснюють соціальне 

служіння, для вибудовування обґрунтованих прогнозів у визначеному контексті.  

У червні-липні 2016 р. аналітичною групою Міжнародного благодійного фонду 

«Карітас України», за участю авторів, було реалізовано польовий етап множинно-складового 

кейс-стаді, одне із завдань якого полягало у визначенні проектних перспектив організації із 

створення умов інтеграції ВПО в рамках територіальних громад. Було реалізовано 6 кейсів 

(12 фокус-груп у різних регіонах України), один із яких (3 фокус-групи ) – у «прикордонній» 

територіальній громаді (м. Краматорськ Донецької обл.). Було висунуто ініціальне 

припущення щодо існування  протиріч між соціальними групами, ціннісні орієнтації яких 

різняться між собою, а саме, «проукраїнськи налаштованими» корінними мешканцями; 

«проукраїнськи налаштованими» переселенцями; «проросійськи налаштованими» корінними 

мешканцями та «проросійськи налаштованими» переселенцями. За основу аналізу кейсу 

було взято теоретичне положення К. Томаса про існування 5-ти поведінкових стратегій в 

конфлікті. Фрагментарний зріз дослідження під означеним кутом зору, дає підстави 

зазначити наступне. 

1. Стратегії суперництва і співробітництва як такі, що є умовно полярними стосовно 

проблеми конструювання неконфліктного соціуму, неактуальні для мешканців українського 

«прикордоння». Останні  надають перевагу менш виразним в сенсі конфліктності vs 

миротворення поведінковим стратегіям.  

2. Стратегія компромісу є популярною в усіх виділених соціальних групах. Водночас, 

«проукраїнці» демонструють схильність до відходу від вирішення проблем, «проросіяни» –  

до пристосування та поступок.  

3. Характерною ознакою кейсу «прикордоння» є відсутність соціального розлому за 

лінією «приймаючі – переселенці».  Конфлікти між ними бачаться більш ймовірними по мірі 

віддалення від зони АТО на захід і потребують розвитку проектних ініціатив з їх погашення.  

4. Соціологічний аналіз конфліктного vs миротворчого потенціалу  українського 

«прикордоння» формує методологічні засади реалізації соціального служіння ВПО та іншим 

людям у потребі, без акцентуації  на  особливостях їх світогляду.  

5. Презентація в публічному просторі соціологами результатів досліджень перспектив 

конструювання неконфліктного соціуму бачиться додатковим сприятливим чинником 

процесу миротворення в Україні.   
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Князєва О. В. — к.с.н, доцент кафедри соціології ОНУ ім. І. І. Мечникова 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ «ГРОМАДЯНСЬКОГО» ТА «ТЕРИТОРІАЛЬНОГО» У 

СТРУКТУРІ КРИМСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ (НА 

МАТЕРІАЛАХ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В КРИМУ 2011 ТА 2016 РР.) 

 

1. Есть основание утверждать, что исследования современной социально-

политической ситуации в регионах следует начинать  с выяснения особенностей 

самоидентификации жителей. Вопрос идентификации является особенно чувствительным 

для жителей Крымского полуострова.  В первую очередь это связано с тем, что после 

распада СССР этнические русские оказались в государстве, которое было для них не 

«своим», а «чужим».  Во-вторых, крымские татары, вернувшиеся в Украину  в первые годы 

независимости  (после депортации 40-х гг.),  -   воспринимали Украину как «свою» Родину. 

В-третьих, это касается и украинцев. Не только старшего и среднего поколения, родившегося 

в СССР, но в большей степени молодежь до 25 лет, которая выросла и сформировалась в 

независимой Украине, а теперь вынуждена жить в  России,   и сейчас особенно остро 

переживает кризис идентичности и нивеляцию украинскости.   

2. В докладе использованы результаты опросного исследования «Открытое 

мнение – Крым», проведенного в течение апреля-июня 2016 года. Исследовательский 

проект «Открытое мнение – Крым», в основе которого лежал массовый опрос населения 

Крыма, осуществлен содружеством профессиональных социологов «Открытое мнение», 

объединяющим специалистов из разных исследовательских организаций России и ближнего 

зарубежья. Подробнее об исследовании, его целях, методической основе, инструментарии и 

результатах можно узнать, ознакомившись с комплектом методических материалов, 

представленных в открытом доступе на сайте содружества http://openopinion.ru/ (в разделе 

«Методические материалы проект «ОМ - Крым» - 

http://openopinion.ru/materials/otkrytoe_mnenie-_krym/otkrytoe_mnenie-krym.html ).   

3. Идентичность оценивалась на основании ответов на вопрос: «Кем Вы 

считаете себя в первую очередь?» с выбором из заданных альтернатив, который ставился в 

различных социологических опросах, проведенных за последние десять лет в Крыму как 

крымскими (2006г.)
9
, украинскими (2011 г.)

10
, так и российскими социологами (2016 г.).  

4. Принадлежность к этносу как фактор гражданско-государственной и 

региональной идентичности.  Самоидентификация с определенной этнической общностью 

представляет собой акт(ы) свободного выбора индивида(ов). При этом, такой выбор далеко 

неоднозначен в условиях, когда в обществе одна из этнических общностей значительно 

больше другой(их), принадлежность к наибольшей (и при том так называемой титульной) 

нации de-facto дает определенные социальные преимущества. Наличие этих условий 

порождает явление, которое можно назвать «соблазн титульной нации».  

5.  «Укорененность» как фактор территориальной идентичности Согласно 

результатам опроса ОМ-Крым, «коренные» (урожденные крымчане) составляют чуть более 

половины (50,9%) всего населения Крыма. Скорее укорененные, т.е. приезжие, но прожившие 

в Крыму более 20 лет,  составляют 41%, скорее некорененные, т.е. приезжие, но прожившие в 

Крыму менее 20 лет – 8%.  Причем в Крыму выше доля прибывших из-за пределов 

                                                           

9
 Программа и инструментарий разработаны С.Е.Ефимовым. Объем выборки 1700 чел. Выборочная 

совокупность отражала основные параметры населения АР Крым 18+ по полу, возрасту, национальности, типу 
поселения.  
10

  Программа и инструментарий разработаны Е.В.Князевой. Объем выборки 831 чел. Выборочная совокупность 
по контролируемым социальным характеристикам (полу, возрасту, образованию, месту жительства) 
представляет собой достаточно точную модель Ар Крым. 

http://openopinion.ru/
http://openopinion.ru/materials/otkrytoe_mnenie-_krym/otkrytoe_mnenie-krym.html
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полуострова, чем в других областях и регионах России
11

 (по этому показателю Крым был в 

первых рядах и среди областей Украины
12

).  

6.  Этнолингвистическая самоидентификация крымчан более однозначна, чем 

этническая. Мало того, первая существенно расходится со второй. Доля жителей Крыма, 

заявивших в ходе опроса, что они обычно разговаривают дома по-русски, превышает долю 

тех, кто причислил себя к русской национальности, и составляет 92% выборочной 

совокупности. Слабо идентифицированы по уровню использования языка своего этноса 

украинцы и крымские татары. Примерно 6% респондентов, по их словам, общаются в семье 

на крымско-татарском языке, около 1% - на украинском.  

7. Соотношение «гражданско-государственного»  и «регионального» в 

структуре крымской  идентичности   
Как показал опрос 2016 года, различные типы пространственно-территориальной 

идентичности оказались значимыми  в системе объективных (пол, возраст, национальность, 

тип поселения и т.п.) и субъективных (удовлетворенность собственной жизнью, ситуацией в 

Крыму, России и Украине, ожидания изменения собственного материального 

(экономического) положения и ситуации в Крыму, России(оптимизм/пессимиз)), факторов, 

которые фиксировались в данном опросе. 

События марта 2014 г. нарушили групповую идентичность крымчан. Принадлежность к 

«гражданам Укрианы» для многих утратила свой смысл: произошло идентификационное 

«перетекание» из группы «граждане Украины» в группу «граждан России». В этой связи, 

можно   предположить, что объяснение этого феномена следует связывать как с фактором 

доверия к политическим институтам, политическим конформизмом и прагматикой жизни, 

так и с изменением ценностных приоритетов. Среди обеспечивающих эту стратегию 

механизмов на передний план выходит построение одной идентичности путем  

противопоставления другой. Это так называемая «отрицающая идентичность» (В.Хесле). 

Сущность этой жизненной стратегии заключается в том, что личность пытается восстановить 

свою внутреннюю идентичность, противопоставляя ее той системе ценностей, которую она 

принципиально не воспринимает.
13

  

Чтобы содержательно оценить результаты ответов крымчан на вопрос о 

территориальной идентичности с точки зрения их «типичности» или «уникальности» 

уместно также сравнить данные крымского опроса с данными аналогичных опросов в России 

и Украине.  

При сопоставлении  данных серии социологических опросов, проведенных в Крыму с 

интервалом в 5 лет  крымскими (2006 г.),  украинскими (2011г.) и российскими (2016г.) 

социологами,  следует обратить внимание на то, что за десять лет (2006 - 2016гг.) доля тех,  

кто считаете себя в первую очередь «крымчанами» сократилась на 10 п.п.  Напротив, число 

тех крымчан, которые в первую очередь считают себя гражданами  России в 2016г. 

увеличилось на 16 п.п. по сравнению с теми, кто считал себя «в первую очередь гражданами 

Украины» в 2006г. и на  5 п.п. по сравнению с 2011 годом (Табл.1).   

 Сопоставляя данные крымских опросов с данными общеукраинских и 

общероссийских исследований,  важно  отметить, что жители полуострова,  в отличие от 

населения Украины и России в целом, ощущают себя в первую очередь  не столько 

жителями тех населенных пунктов, в  которых проживают,   сколько  представителями  

региональной общности, т.е. «жителями Крыма, крымчанами».  Обращает на себя внимание 

и тот факт,  что  самоидентификация «в первую очередь себя  как граждан Украины» в 

                                                           

11
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Materials/doklad3.docx  

12
http://puls.od.ua/index.php/1991-1995/1991/15-od-o  

13
 Злобина Е., Резник А. Гражданское пространство Украины: степень идентификации и факторы консолидации. 

// Социология: теория, методы, маркетинг – 2006. - № 2. – С.178.  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Materials/doklad3.docx
http://puls.od.ua/index.php/1991-1995/1991/15-od-o
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Крыму всегда была практически в два раза ниже по сравнению с Украиной в целом
14

 . Так в 

Украине в целом  в 2006г.  число тех, кто считал себя «в первую очередь гражданами 

Украины» было  51,6%, а среди жителей АР Крым лишь 26,8%; в 2007 по данным центра 

Разумкова
15

,  соответственно: 52,3% и 24,2%.  

 Т.о. можно сделать два важных вывода:  

 (1) за годы независимости Украины в Крыму сложилась особая ситуация с 

идентификацией жителей, которая, как показывают все украинские исследования, 

проявлялась в том, что «региональная» идентичность не только являлась важной, но и в 

некоторое периоды времени  доминировала в структуре идентичности крымчан; (2) 

государственно-гражданская идентичность является важной и значимой для  крымчан, но ее 

доля всегда была в разы меньше по сравнению с общенациональными опросами.  

 Таблица 1. Распределение территориальной самоидентификации населения  

Крыма в сопоставлении с данными общеукраинских и общероссийских исследований 

(в%) 

                                                           

14
 http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/do-dnja-nezalezhno.htm  

15
 Громадська думка про ситуацію в країні, владу та політиків і політичні процеси, стан дотримання прав людини 

// Національна безпека та оборона. – 2007. - № 10 (94). – С.3-42. 
 Ефимов С.А. Некоторые социологические штрихи к вопросу об идентичности крымчан // Вопросы развития 
Крыма. Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник. Выпуск 16. Крымское региональное 
сообщество: генезис, современное состояние, перспективы. – Симферополь: СОНАТ, 2012. -  с.221 
 До дня Незалежності: що українці думають про Україну? – прес-реліз [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/do-dnja-nezalezhno.htm 
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*Данная опция отсутствовала в крымском опросе 2006г. 

** В общеукраинском опросе вариант формулировался как  «жителем региона (области 

или областей), где Вы живете) 

*** В общероссийском опросе вариант формулировался как «Гражданином СНГ, 

Союза стран бывшего СССР» 

Общие выводы: 

- для процесса формирования пространственно-территориальной идентичности 

крымчан характерны неоднозначные тенденции. Полиетничность крымского социума носит 

четкий региональный характер. 

- государственно-гражданская и региональная идентичность крымчан тесно связаны с 

этнической принадлежностью. Самые высокие показатели государственно-гражданской 

идентичности у этнических русских, региональной идентичности - у крымских татар; 

- если сравнивать показатели общеукраинской и общероссийской идентичности с 

крымской, заметны существенные отличия. Уровень «региональной» идентичности в Крыму 

заметно превышает его уровень в общероссийских и общеукраинских опросах; 

- выявленные особенности пространственно-территориальных идентификаций в Крыму 

в целом свидетельствуют о преобладании идентификации крымчан с общенациональным 

сообществом. Высокий уровень государственно-гражданской идентичности присущ всему 

населению Крыма. Вместе с тем свою нишу в структуре крымской идентичности прочно 

занимает и региональная идентичность. Она является и продуктом и инструментом 

социальной мобилизации, ее потенциал зависит от притягательности региона, но и от силы 

или слабости государственно-гражданской идентичности. Эти две идентичности могу быть 

взаимодополняющими, но при определенных условиях и противостоять одна другой. 

Перед исследователями по-прежнему стоит задача теоретически осмыслить и изучить 

на практике взаимосвязь и взаимовлияние разных идентичностей, направляющих поведение 

человека в различных сферах социальной жизни. Вопрос о том, какой именно смысл 

вкладывали респонденты Крыма в понятие «гражданин России» (как и раньше в понятие 

«гражданин Украины») остается открытым и требует  дополнительных исследований и 

обсуждений. 
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Мазурок А. І. — аспірант факультету соціології КНУ ім. Т. Шевченка; фахівець з 

досліджень Благодійного фонду «Розвиток України» 

 

ДОСВІД ДВОРІЧНОГО МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «ГУМАНІТАРНА 

КАРТА ДОНБАСУ»: – РЕЗУЛЬТАТИ, МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИВЧЕННЯ 

ПОТРЕБ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАСТРОЇВ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ 

 

Актуальність: За даними ООН, у результаті конфлікту на сході України близько 1,5 

мільйона людей страждають від голоду, в тому числі майже 300 тисяч людей не мають 

гарантованого продовольчого забезпечення та потребують негайної продовольчої допомоги 

[1]. Близько 3,5 мільйонів осіб опинилися в зоні конфлікту. Їх життя – в умовах 

невизначеності. Перед ними майже щодня постають нові виклики та проблеми, а соціальні 

маркери для інтеграції суспільства, розділеного лінією конфлікту змінюються надзвичайно 

динамічно. Щоб врятувати вітально і ментально українське суспільство, потрібно регулярно 

моніторити та адекватно розуміти ситуацію. З початком конфлікту перед українськими 

соціологами постало ряд викликів, рішення на які не мають релевантної експертизи та 

референтних точок у минулому. 

Проблема: невідповідність високого запиту на якісну соціологічну інформацію з 

підконтрольних та непідконтрольних територій Донбасу і відсутність релевантної експертизи 

і ідеальних методологічних умов на проведення опитувань в часи конфлікту. 

Мета: надання рекомендацій щодо вивчення громадської думки в умовах конфлікту на 

основі систематизації набутого досвіду проведення моніторингового дослідження населення 

Донбасу Київським міжнародним інститутом соціології за замовленням Гуманітарного 

штабу Ріната Ахметова «Гуманітарна мапа Донбасу» [2]. 

Гуманітарна мапа Донбасу – це соціологічне дослідження, мета якого – отримати 

систематизовану інформацію про гуманітарні потреби мирних жителів Донбасу, а також 

спрогнозувати подальший розвиток ситуації на основі отриманих даних і направляти 

допомогу туди, де вона найбільше потрібна. Також на основі цих даних формується 

розуміння того, яка допомога найбільш актуальна, потрібна, в яких обсягах. 

Соціальне дослідження проводять щоквартально методом телефонного інтерв’ю (CATI) 

серед осіб віком понад 18 років. Результати дослідження публічно презентуються і 

обговорюються під час Круглих столів за участю дослідників, представників міжнародних 

благодійних організацій, державних органів влади, волонтерів, експертів. 

Для забезпечення валідності та надійності результатів дослідниками використовується 

триангуляція методів (опитування, контент-аналіз соціальних мереж, глибинні інтерв’ю з 

населенням та експертами), проводиться порівняння отримуваних результатів з зовнішніми 

джерелами інформації (дані статистики, інші опитування тощо), матеріали дослідження 

надаються в публічний простір для широкого обговорення журналістами, експертами, 

волонтерами, представниками місцевих громад тощо. 

 

1. http://un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3816-v-rezultati-konfliktu-na-skhodi-

ukrainy-1-5-miliony-liudei-strazhdaiut-vid-holodu  

2. http://www.fdu.org.ua/ua/humanitarian_map 

 

http://un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3816-v-rezultati-konfliktu-na-skhodi-ukrainy-1-5-miliony-liudei-strazhdaiut-vid-holodu
http://un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3816-v-rezultati-konfliktu-na-skhodi-ukrainy-1-5-miliony-liudei-strazhdaiut-vid-holodu
http://www.fdu.org.ua/ua/humanitarian_map
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЯК 

АДАПТАЦІЙНИЙ РЕСУРС  

 

Ситуація, що склалася на Сході країни, призвела до глибоких соціально-політичних 

змін, котрі мають негативну спрямованість та провокують адаптаційні складності індивідів. 

Інтерес до питань соціально-економічної адаптації вимушених переселенців, механізмів 

формування стратегій адаптації особистості до сучасної соціально-економічної ситуації у 

країні є актуальним. Соціальний капітал є важливим ресурсом, який впливає на економічне 

зростання, суспільний добробут, ефективність соціальних програм і послуг. Нашою метою є 

спроба аналізу соціального капіталу як відповідного ресурсу соціально-економічної адаптації 

населення за умов суспільної нестабільності.  

Відповідно до концепції соціально-економічної адаптації, адаптація – вид взаємодії 

особи і соціальної групи з соціальним середовищем, в ході якої узгоджуються взаємні 

вимоги і очікування його учасників (Авраамова О.). З метою соціально-економічної адаптації 

суб’єкт може використати ресурси двох типів: «людський капітал» як сукупність соціально-

демографічних чинників та «соціальний капітал» як систему соціальних зв’язків індивіда, 

його можливості, орієнтації в інституціональному середовищі, розуміння соціокультурних 

сигналів та норм, які підтримують господарські взаємодії (Пасовец Ю.). Соціальний капітал 

розглядається у двох вимірах – мережному (сукупність взаємодій між акторами у мережах) 

та інституційному (інститути й норми, що утілюються у накопиченій довірі). 

У періоди суспільної нестабільності соціальні й політичні інститути,  опиняючись у 

стані неврівноваженості та невизначеності, значною мірою втрачають свій регулюючий 

вплив та не можуть підтримати стабільність соціально-економічних відносин й забезпечити 

гідний рівень життя у країні. Саме тоді, коли доля людини переважно залежить від її 

особистісних зусиль та здатності адаптуватися до ситуації суспільної нестабільності, значно 

зростає роль соціального капіталу.   

Дослідження змісту та структури основних елементів соціального капіталу показало 

його пріоритетне місце у процесі соціально-економічної адаптації внутрішньо переміщених 

осіб. Накопичення соціального капіталу забезпечує зростання мережного капіталу й 

підвищує ефективності процесу адаптації. Залученість вимушених переселенців у мережні 

взаємодії, засновані, насамперед, на родинних та дружніх зв’язках. Одним із ключових 

чинників стійких взаємодій є довіра і висока оцінка надійності контрагента. Пріоритетними у 

встановленні та підтримці контактів є особисті якості контрагентів і лише потім  їх ресурсна 

забезпеченість.  
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ІМПРОВІЗАЦІЯ ТА БРІКОЛАЖ ЯК СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ  

 

Організації як частина соціального середовища випробують на собі його загрози та 

ризики. У нових умовах передислокації багатьох організацій із зони бойових дій (з 

неминучою втратою матеріально-технічної бази, людських ресурсів, соціального й 

морального капіталів, мінімізацією соціальних гарантій), актуальним стало дослідження 

функціонування організацій у незапланованих ситуаціях. П. Друкер попереджає, що 

організації можуть постраждати від наївної віри в те, що «завтра буде краще, ніж учора» і 

акцентує увагу на деяких слабких місцях, по яким може вдарити нестабільність та негадані 

зміни: помилкова або ненадійна інформація, партнерство між постачальником і виробником, 

особисте організаційне спілкування. «Стабільним і незмінним повинні бути фундаментальні 

аспекти діяльності: місія підприємства, його система цінностей, визначення продуктивності і 

результатів. Нарешті, рівновага між змінами і стабільністю повинна доповнюватися 

системою компенсацій, подяк і винагород» [1]. 

В умовах сучасної турбулентності важливою якістю будь-якого «колективного тіла» є 

респонсивність – здатність інституційної системи відкликатися на вплив соціального 

середовища, на вимоги суспільства; сприймати зміни і дії, що йдуть як ззовні, так і 

зсередини. Для евакуйованих підприємств респонсивність є засобом, за допомогою якого 

організації намагаються управляти невизначеністю в своєму оточенні. Однак, як вважає 

Р.Холл, парадоксальність респонсивності полягає в тому, що бувають випадки, коли 

«приймається рішення не вживати ніяких дій щодо деяких надзвичайних ситуацій». Тому як 

вважають деякі організаційні теоретики дискурс про респонсивну організацію повинна 

замінити концепція «імпровізаційної» організації. «Імпровізаційна» організація здатна 

прийти в рух у відповідь на кризу і продовжувати функціонувати під час і після кризи. 

Тобто, «імпровізаційна» організація може продовжувати існування за межами нормальних 

умов експлуатації (імпровізація як функціонування). У цьому контексті імпровізація часто 

пов’язана з розвідувальною (діагностичною) роботою і навчанням на власному досвіді, і це 

розглядається як механізм організаційної передачі знань [2]. 

Сучасна організаційна теорія пропонує підприємствам використовувати «стратегію 

бріколажа» - виживання і функціонування при абсолютному мінімумі витрат, створення 

цінності «з нічого», здатність організації застосувати комбінацію наявних ресурсів до 

вирішення теперішніх проблем. Поняття «бріколажа» було введено в соціальні науки Леві-

Стросом, і зараз більш адаптоване для організаційно-управлінських досліджень як практика, 

що базується на таких основних постулатах: а) наявність ресурсів «під рукою»; б) 

рекомбінація ресурсів для нових процесів; в) власне виготовлення «нового змісту»[2].   

На жаль, сучасним організаціям бракує імпровізаційних механізмів як коріння 

інноваційності. У нові умови переміщені організації перенесли усі бюрократичні структури 

та процедури, в надії, що саме вони стануть запорукою легкої адаптації на нових місцях 

розташування; повертається «посадове» агресивне лідерство, що було засноване на 

абсолютизації влади. Зазначимо, що навантаження зростає саме на управлінську ланку 

переміщених організацій: якщо раніше мистецтво менеджменту полягало в управлінні 

постійністю, одноманітністю, повторюваністю і продуктивністю, то тепер воно звелося до 

ще більшої бюрократизації, жорсткого контролю і малоефективності.  

Література: 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ НАВКОЛОФУТБОЛЬНИХ СУБКУЛЬТУР В 

КОНТЕКСТІ ЇХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД. 

 

Суспільно-політичні процеси та пов’язані з ними суттєві соціальні зміни останніх років 

в Україні призвели до зростання значущості різних форм неформальних молодіжних 

об'єднань та субкультур. В цьому контексті можна говорити про навколофутбольні 

субкультури як про певний феномен громадянського суспільства. Визначаючи 

навколофутбольні субкультури, йдеться про певні елементи чи складові національної 

футбольної культури, в той чи інший спосіб пов’язані з футболом, які відрізняється 

моделями та стандартами своєї поведінки. В першу чергу, до навколофутбольних субкультур 

відносяться футбольний фанатизм та футбольний хуліганізм. Активне включення 

представників означених субкультур у різні сфери суспільного життя та суттєве підвищення 

рівня їхньої соціальної суб’єктності призвели до формування унікального образу 

навколофутбольних субкультур в українському суспільсві.  

На відміну від європейського наукового дискурсу, у вітчизняному фактично не 

приділяється уваги навколофутбольним субкультурам, що актуалізує необхідність 

соціологічної рефлексії щодо цих соціальних феноменів. Значно більшої уваги футбольному 

фанатизму та футбольному хуліганізму приділяється в офіційному та медійному дискурсах. 

Підвищена увага масмедіа до різноманітних проявів навколофутбольних субкультур 

традиційно має сенсаційний характер. Результатом цього процесу нерідко стає ескалація 

проявів футбольного хуліганізму та формування моральних панік в суспільстві, що 

призводить до маркування будь-яких навколофутбольних субкультур як маргінального 

явища, що позиціонуються як відхилення від нормальної дозвілевої чи соціальної активності. 

Найбільш поширеною в сучасному європейському медійному просторі є стратегія, яка 

полягає в зниженні уваги до подібних типів активності, що призводить до зниження 

інтенсивності їхніх проявів. 

Зазначимо, що прояви вітчизняних навколофутбольних субкультур не обмежені 

футбольними рамками. Підвищений рівень політичної, зокрема протестної активності є 

характерним для багатьох постсоціалістичних та пострадянських навколофутбольних 

субкультур. Українські футбольні фанати та футбольні хулігани активно долучились не лише 

до протестних дій 2013-2014 рр., але й до інших форм громадянської активності, зокрема, до 

участі у добровольчих та регулярних військових формуваннях і волонтерської діяльності. З 

іншого боку, переважна більшість їхніх дій в медійному просторі України отримує 

позитивну оцінку, а негативні прояви практично не висвітлюються. Це призвело до 

формування в суспільній свідомості узагальненого позитивного образу вітчизняних 

«ультрас». 
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІОЛОГІЇ  

 

Культурно-мистецький фестиваль – явище культури, що активно розвивається. За 

різними даними щороку в Україні відбувається близько двох тисяч заходів такого характеру. 

Він поєднує в собі музику, мистецтво, театр, кіно, літературу, давні звичаї й сучасні віяння, є 

яскравим проявом соціокультурного життя сучасного суспільства.  

Сьогодні українське суспільство перебуває на складному етапі соціокультурних змін. 

Тому увагу соціологів привернуло питання соціальної солідарності, до якої все частіше 

звертаються як до шляху налагодження суспільного життя у періоди кризи, дезорганізації, 

потрясінь і суспільного розпаду. Налагодження спільного діалогу між різними сферами 

культури, між регіонами, представниками громадських рухів та організацій, активістами й 

громадянами стає важливим завданням сьогодення. Тому у фокус уваги соціологів дедалі 

частіше потрапляє повсякденне життя, ключовим елементом якого виступає взаємодія.  

Українські соціологи у своїх дослідженнях рідко звертають увагу на явище фестивалю, 

вважаючи його проблемою культурологів. Однак саме вони є тим проявом повсякденності, 

де виникають особисті контакти, знайомства, відбувається обмін досвідами і знаннями в 

режимі реального часу, а відтак уявляється можливим формування почуття солідарності. На 

таких заходах люди мають змогу ближче познайомитися не лише із особливостями 

національного побуту, історичними подіями, особами, місцями, традиційними і новітніми 

видами мистецтва, а й беруть участь в обміні основними надбаннями й тенденціями в сфері 

сучасних культури, економіки, політики тощо. 

Фестивалі часто використовують елемент національного, щоб привабити до себе 

більшу кількість відвідувачів, а результатом цього стає латентний вплив на ідентичність 

останніх. Фактично будь-який мистецький фестиваль намагається використати в своїй 

концепції національну значимість. Проявляється це через атрибути, знаки та символи, якими 

наповнено це дійство. І навіть якщо сам факт фестивалю часто не пов’язується з 

національністю, з відтворенням традицій чи культури свого народу, він спонукає спільноту 

до руху: група людей збирається разом для того, щоб подія відбулася. Відтак, один із 

соціальних наслідків культурно-мистецьких фестивалів полягає в зближенні, у примножені 

контактів між людьми, формуванні почуття єдності. 

Таким чином, культурно-мистецький фестиваль – «жива лабораторія» у якій 

формуються цінності українського суспільства, проявляється соціальна активність, 

виокремлюється нова культурна еліта, відбувається артикуляція нових думок та поглядів 

щодо ситуації в країні, проходить соціальна взаємодія, формуються довіра та толерантність, 

творяться соціальні зв’язки між представниками різних регіонів і, зрештою, виникає почуття 

солідарності. Разом з тим, фестивалі можуть провокувати конфліктні ситуації, що 

стосуються тематики таких заходів, часу і місця їх проведення, доцільності тощо. А тому цей 

соціокультурний феномен заслуговує бути об’єктом окремих соціологічних досліджень. 
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У 80-ті рр. ХХ ст. світ вступив у добу постмодерної культури. Хоч, за визнанням 

окремих вчених, вітчизняна культура вступила у добу постмодернізму разом з 

«шестидесятниками». Але все ж 80-ті були радше часом ракурсного проникнення 

постмодерних тенденцій до українського середовища. Український постмодернізм  проникає 

у свідомість співтовариства з появою 1985 р. поетичної групи Бу-Ба-Бу (бурлеск-балаган-

буфонада) у суспільство з дуже поміркованими карнавальною традицією. Проект знаменував 

появу нової «химерної» української словесності. Літературним маркером означення нової 

української літератури  стала творчість Ю. Андруховича, Т. Прохазька та Ю. Іздрика, 

творчість яких поступово еволюціонувала у напрямі прозової поетики. У літературознавстві 

ще ведуться дискусії щодо доцільності виділення феномену «Станіславівська трійця». Але 

громадськість уже визнала право на життя цього культурного явища. Sacrum locus означення 

«трійці» – Станіслав – поліетнічний український регіональний центр, неприхованим 

тяжінням до уникнення гігантоманії. Відправна точка постмодерністського мислення 

«соціалістичне» минуле заломлене у дзеркалі постколоніальної критики.  

Власне національне маркування самобутності групи було означене через літературно-

мистецький журнал «Четвер» (1989). За визнанням С. Овсянникова, саме журнал «Четвер» 

був каталізатором утворення «Станіславського феномена». Активний промотор проекту Ю. 

Іздрик заявив видання як «часопис текстів і візії».  У 1990 і 1991 рр. це - лише зошити видані 

методом самвидаву. Зростання потенціалу журналу критики пов’язують з дорученням до 

його редакційної групи спочатку Т. Прохазька, а згодом і Ю. Андруховича. 1991р. журнал 

вийшов з підпілля і був зареєстрований як самостійне видання з накладом 2 тис. 

примірників. Редакція взяла курс на концептуальне укладення тематичних збірників. Для 

прикладу, журнал № 6 1991р. отримав назву «Крайслер Імперіал» й невдовзі з’явилася 

аналогічна постановка у Львівському оперному театрі, на противагу ідеологічно зашореному 

«Перевалу» журнал № 7 за 1996 рік отримав назву «Псевдо-Перевал».  

Неповторний шлях до усвідомлення необарокової ідентичності пройшов лідер 

«станіславівської трійці» Ю. Андрухович. Одним з центральниих образів літературної 

творчості Ю.Андруховича – блазень, котрий постає перед читачем через вглядання у 

обличчя циркачів, авантюрників, пройдисвітів та королів. Онтологія буття літературних 

героїв репрезентована якнайширшим спектром реальних та уявних ситуацій, вертепного 

маневрування на межі наявного, вигаданого й символічного. Критичної межі життя людини 

– смерті – для Ю. Андруховича не існує. Задля підтвердження цієї тези автор створив цикл 

«Пісні мертвого півня» та взяв участь у реалізації однойменної art-презентації. Блазень 

Андруховича – мешканець міста. Міські лабіринти можуть дуже багато чого приховувати. 

Тактика приховування провокує нові паттерни людської поведінки. 

У сучасному світі туризм і паломництво традиційно вважаються  одними з 

оптимальних форм виходу поза рамки повсякденності. З економічним кутом зору, 

номадичний спосіб життя виправданий, оскільки він є рентабельним, на протилежній стороні 

медалі з’являються обриси безвідповідальності. На противагу психологічному теплу 

традиційної оселі відмежування від дому  часто вибудовує криву тяги до легковажності, 

авантюризму та пройдисвітства.  

Наймолодший член «трійці» - Тарас Прохазько, уродженець Делятина, який сам про 

себе ствердив: «Я справді є людиною мови». Автор класифікаційно осмисленої і  бездоганно 

лінгвістично та лексико-стилістично, конотаційно-просторово осмисленої прози («Інші для 

Анни» (1998), «FM «Галичина» (2001), «НепрОсті» (2002), «Лексикон таємних знань» 

(2003)).  За переконанням В. Лєндлової, цілковито не застосовує стилістично занижену 
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лексику, прекрасно володіє  фабульними, смисловими, фонічними, смисловими, 

інтонаційними, ритміко-стильовими конотаціями. У прохазькових творах образна реальність 

постає на основі простих реалій в стилістичних рамах почувань, емоцій, поривань, станів в 

межах певних часових діб. Поклоніння genia loci, котре трактується, насамперед, як 

відношення до чогось.  

Повноправним членом Станіславівської трійці є натхненник проекту «станіславівська 

трійця» Ю.Іздрик.  У прозову літературу доволі пізно («Станіслав і одинадцять його 

визволителів» (1996), «Воццек» (1997), «Подвійний Леон» (2000), «Воццек і Воцекургія» 

(2002), «АМ» (2004)). Широкому читацькому колу автор пропонує роман-puzzle, його герої 

ситуативно опиняються за незвичайних обставин і обожнюють ігрові моменти, читачеві 

пропонується фрагмент незвичайної ситуації ситуації, у котрій задіяно декілька персонажів, 

а далі епізод дефрагментується на дрібніші фрагменти реальності і віртуальності. Ю. Іздрик 

соковито ловить момент і заломлює його у різних біографічничних та просторово-часових 

площинах. Дослідники творчості Іздрика сходяться на тому, що час і момент у нього 

домінують над простором. Нескінченність варіантів виходу зі складних ситуативних епізодів  

ні в кого не залишає сумніву … 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ВЕКТОР ПОБУДОВИ 

СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Соціальна відповідальність бізнесу як сучасна філософія ведення підприємницької 

діяльності передбачає суспільно зумовлену, добровільну ініціативу власника (засновників чи 

керівництва) компанії (організації) керуватися суспільно відповідальним підходом при 

прийнятті рішень та здійсненні кожного кроку в діяльності компанії (організації) в поєднанні 

з реалізацією соціальних ініціатив, які відповідають місії та цінностями компанії 

(організації), матимуть позитивний вплив на сталий розвиток країни і навколишнє 

середовище та сприятимуть солідарності суспільства. 

Проте постає питання про ефективність соціальної відповідальності бізнесу в умовах, 

коли усі стейкхолдери (зацікавлені сторони) суспільного процесу (державна та місцева 

влада, неприбуткові організації, бізнес-партнери, ЗМІ, місцева громада, пересічні громадяни, 

освітні установи, різного роду асоціації, донорські організації та ін.) стоять осторонь СВБ. 

Або кожен з них функціонує, переслідуючи лише власні цілі, незважаючи на інтереси і 

прагнення партнера чи, що найгірш, діє на противагу.  

В усьому світі соціальне партнерство є механізмом соціально-економічного розвитку 

територій і використовується в багатьох країнах для виходу з криз і прискоренню 

суспільного розвитку [1, с. 47]. Воно базується на об’єднані зусиль та розподілі повноважень 

щодо конкретного соціального виклику. Враховуються інтереси усіх сторін та 

використовуються сильні сторони потенційних партнерів. 

Та навіть за повноцінним ресурсним забезпеченням соціального партнерства стоїть 

такий соціальний капітал як довіра. Дослідники соціального капіталу (Ф. Фукуяма, 

Дж. Коулмен, Р. Патнем) наголошують, що недовіра, поширена в суспільстві, накладає на 

всю його економічну діяльність щось подібне до додаткового мита, яке суспільствам із 

високим рівнем довіри платити не доводиться [2, с. 56]. Тому необхідно враховувати 

специфіку української культури довіри, основні ознаки якої український соціолог Н. Черниш 

сформулювала так: це насамперед горизонтальна площина її побутування, переважання 

почуттів та емоцій над розумом і раціональністю; споглядацька (на відміну від дієвої) 

світонастанова; поширеність прагнення взаємодій, пов’язаних організаційними формами 

невеликих територіальних одиниць, сіл чи осель; налаштованість на взаємодії та спів-дії у 

формі малих за масштабами й ґрунтованих на почуттєвості «спільнот проживання» і нехіть 

до планування та спів-дії у широких громадських масштабах, із виявленням почуттів 

широкої солідарності [3, с. 28] 

Таким чином, соціальну відповідальність бізнесу як вектор побудови соціального 

партнерства можна розглядати як механізм підвищення довіри в суспільстві. 
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СУСПІЛЬСТВІ( НА ПРИКЛАДІ ХРИСТИЯНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) 

    

    В сучасному українському суспільстві все більшої актуальності набуває зростання 

громадської активності серед молоді. Проте в процесі соціалізації часто молоді люди 

нездатні до самореалізації, тяжіють до девіантної поведінки і  як наслідок виникає проблема 

формування громадянського суспільства. Одним з шляхів запобігання даних проблем є 

залучення молоді до суспільно-корисної діяльності в межах функціонування молодіжних 

громадських організацій.  

Цікаво звернути увагу на діяльність молодіжних громадських організацій релігійного 

спрямування, які виникають в межах інституту церкви. Оскільки з настанням незалежності в 

Україні існує суперечність: з  однієї сторони відбувається зменшення ролі релігії в 

суспільстві, проте з іншої спостерігаються процеси зростання/спаду популярності 

громадських організацій релігійного спрямування.  

     Специфіка соціології полягає в розгляді молодіжних громадських організацій, як 

соціального інституту. Застосовуючи неоінституційний підхід молодіжні громадські 

організації релігійного спрямування, поєднують в собі соціальні функції інституту релігії та 

громадських організацій, які діючи на мезо- рівні впливають на макро- та на мікро- рівень 

суспільного розвитку. 

    Загалом можна виділити  лише кілька праць, які охоплюють питання молодіжних 

громадських організацій релігійного спрямування. Серед них праці О.Т. Бень, В. Климова, О. 

Марчук. Всі вони вузько розглядають ті чи інші особливості даних організацій. Тому тема 

молодіжних громадських організацій релігійно спрямування є недостатньо теоретично 

досліджена та є актуальною для подальшого вивчення. 

  Було проведено авторське дослідження діяльності трьох молодіжних громадських 

організацій релігійного спрямування: “Фонд - Разом для молоді”, “Руки допомоги” та 

“Українська молодь Христові”, які відрізняються за рівнем при парафіяльності.  

   На основі аналізу результатів дослідження проаналізовано соціальні функції кожної з 

даних молодіжних громадських організацій релігійного спрямування та по класифіковано їх 

щодо життя людини та суспільства в цілому.  

Так в житті людини вони виконують такі функції:  

 освітня,  

 виховна,  

 контролю,  

 релігійна,  

 консолідуюча, 

 самореалізації,  

 організаційна,  

 лідерства,  

 пропагування здорового способу,  

 формування навиків “майбутнього 
батьківства”. 

 Щодо суспільства, то це :  

 соціокультурна, 

 виховна,  

 трансляційна,  

 релігійна,  

 громадянська, 

 екологічної свідомості  

 формації спільнот. 
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Дані функції співвідносяться з змодельованими на початку дослідження аспектами: 

релігійний аспект, виховний аспект, регулятивний аспект, інтеграційний аспект, 

комунікативний аспект. 
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КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕАТРАМИ  

 

Проблема управління сучасним театром як соціальним інститутом є вкрай актуальною з 

огляду на наявність протиріччя між потребою у адмініструванні процесу виробництва 

духовного продукту та творчим характером цього процесу. Суть проблеми адміністрування 

полягає в тому, що жорстке адміністрування досить часто суперечить творчій свободі, не 

враховує при прийнятті управлінських рішень інтересів творчих працівників. Але його 

відсутність призводить до втрати управління та нарощування хаосу.  

Обговорюючи цю проблему, деякі театральні діячі відзначають, що відбувається 

вичерпання моделі “директорського театру”. Сучасний театр для того, щоб отримати імпульс 

розвитку, потребує абсолютно нової моделі управління, за якою директор є технічним 

керівником, він забезпечує умови, в першу чергу, фінансово-організаційно-технічні для 

діяльності театру, не прагне визначати репертуарну політику, втручатися в художнє життя 

театру, являє собою управлінця з потужним менеджерським початком.  

Повсякденна прокатно-репертуарна політика вимагає грамотної взаємодії творчої 

складової з адміністративною. Ці два важливих взаємодоповнюваних механізми невід’ємні 

один від одного, і найменші їх зміщення призводять до порушення послідовності дій, що 

згодом негативно позначається на всій роботі театру.  

Вони повинні бути взаємодоповнюваними, а не взаємозамінними, одним з яких 

повинен керувати хранитель інтелектуальної спадщини в особі художнього керівника, а 

іншим – директор, який є своєрідною сполучною ланкою між «художником» і глядачем, 

тобто завдання творчого керівництва – створювати «художній продукт», робота ж 

адміністративного – грамотне його позиціонування на цільовій аудиторії. Сьогодні очевидно, 

що театру необхідна робота в галузі театрального менеджменту, робота над репертуарною 

політикою і її грамотним позиціонуванням, тобто рекламною та PR-компаніями. Тут 

передбачено “ювелірний” підхід до вибору п’єс для постановок [232]. 

Цікава точка зору В. Фокіна про співвідношення адміністрування та врахування 

інтересів у житті театру: “У репертуарному театрі обов’язково повинна бути диктатура 

керівника. Інша справа, що це повинна бути, як сказав Товстоногов, добровільно прийнята 

диктатура головного режисера. Гнучка, з любов’ю, в білих рукавичках, з розумінням. Треба 

чути, що відбувається в колективі, відчувати його обов’язково. Інакше кінець. Тим більше в 

театрі, де люди особливо вразливі. Не привітався випадково чи не так привітався, а актор 

вже починає накручувати, що він не отримає роль, ти його не бачиш, ти його виженеш... 

[247]. 

У Законі України «Про театри і театральну справу» зазначено, що керівництво 

діяльністю державних та комунальних театрів у порядку, передбаченому їх установчими 

документами, здійснюється директором або художнім керівником театру, з яким засновник 

(засновники) укладає трудовий договір (контракт) терміном до п’яти років, або на основі 

розмежування повноважень між директором і художнім керівником театру, з кожним з яких 

засновник (засновники) укладає трудовий договір (контракт) терміном до п’яти років” [71].  

На наш погляд, вирішити проблему розмежування повноважень має забезпечити 

кластеризація системи управління за напрямами його управління. Аналіз практики 

театральної діяльності дозволяє виокремити такі основні кластери, що можуть бути 

розподілені між директором театру та художнім керівником. 

Кластер 1. Управління творчим процесом. 

Кластер 2. Управління організацією театральної діяльності. 
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Кластер 3. Фінансове та соціально-економічне управління театром. 

Перший кластер – є прерогативою художнього керівника, а решта – директора театру.  

Аналіз змісту кожного кластера дозволяє запропонувати  наповнення їх таким змістом 

управлінської діяльності  

Кластер 1. Управління творчим процесом: 

- розроблення творчої політики; 

- добір висококваліфікованих кадрів творчих працівників; 

- формування творчої моделі театру; 

- вирішення творчих конфліктів між працівниками; 

- взаємодія з художньою радою; 

- забезпечення координації зовнішніх творчих впливів (критики, творчих спилок, 

громадськості, творчих контактів тощо); 

- формування репертуарної політики, узгодженість репертуару з громадською думкою. 

Кластер 2. Управління організацією театральної діяльності: 

- використання театрального маркетингу; 

- нормування роботи творчих й допоміжних працівників,  

- контроль за участю артистів у репетиціях і виставах. 

- вирішення проблем трудової дисципліни, деструктивних конфліктів тощо. 

- координація діяльності творчого, адміністративного колективу та  контактних 

менеджерів (педагогів, інспекторів тощо); 

Кластер 3. Фінансове та соціально-економічне управління:  

- дотримання фінансової дисципліни, цільового використання ресурсів; 

- фінансування театральних проектів; 

- розвиток та управління театральною економікою;  

- визначення переліку комерційних послуг; 

- ефективне використання ресурсів; 

- розпорядження ресурсами для оновлення репертуару, декорацій, пошиву костюмів, 

поліпшення побутових умов тощо. 

- проблеми реконструкції, капітального ремонту театральних будинків, зал, споруд. 

- кадровий менеджмент.   

Такий кластерний підхід сприяє кращому врахуванню поліфонічної природи театру, 

перспектив його розвитку в умовах мінливого економічного та соціально-культурного 

середовища. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОСТІР ВОЛОНТЕРСТВА В 

УКРАЇНІ: КОНТЕКСТИ ТА ДИНАМІКА 

В сучасній Україні волонтерський рух є однією із найпотужніших сил у секторі 

громадянського суспільства. Даний феномен потребує детального та більш глибокого 

дослідження. 

До недавнього часу найбільш актуальними напрямами діяльності волонтерів в Україні 

були допомога соціально незахищеним групам населення та благоустрій громадського 

простору.  Один із перших потужних спалахів волонтерства в країні стався під час 

проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За даними організаційного комітету 

«Євро-2012 Україна», надійшло майже 24 тис. заявок стати волонтерами УЄФА.   

Події, що відбувалися у 2013 - 2014 роках суттєво вплинули на розвиток волонтерства в 

Україні. Починаючи з  2014 року не тільки зросла кількість українців, які були залучені в 

волонтерську діяльність, але й суттєво змінилось ставлення населення до волонтерів та 

їхньої діяльності. Згідно з даними дослідження «Волонтерський рух в Україні», проведеного 

GfK Ukraine на замовлення ООН в Україні, громадяни України надають великого значення 

волонтерському руху в розвитку суспільних процесів: 62% визнають роль волонтерів у 

змінах останнього року; 85% вважають, що волонтерський рух допомагає зміцненню миру; 

81% схильні вважати волонтерський рух обов'язковою складовою громадянського 

суспільства [1] 

У «Світовому рейтингу благодійності» у 2014 році, Україна посіла 69 місце. Це значно 

більше ніж у попередні роки. Особливо розвинутим у були грошові пожертви, тоді як 

кількість допомогаючих в якості волонтера зменшилася. Рейтинг розраховується за трьома 

показниками: пожертвування грошима благодійним організаціям; робота громадян в якості 

волонтерів; надання громадянами допомоги незнайомим людям, яким вона потрібна [2].  

За даними соціологічного дослідження проведеного Фондом «Демократичні ініціативи 

ім. Ілька Кучеріва» спільно з Соціологічною службою Центру Разумкова протягом 2015 року 

 волонтерською діяльністю займалися 13% українців. Щоденно цією діяльністю займалися 

близько 5% українців і 23% присвячували волонтерству кілька годин на тиждень [3]. 

Відповідно до світових стандартів щодо соціальних рухів волонтерство в Україні стало 

приймати вид саме такого руху зовсім недавно, й механізми регулювання його ще не до 

кінця розроблені. Рівень розвитку волонтерства в країні залежить від політико-економічної 

ситуації, стану некомерційного сектору та ринку праці, від соціокультурних факторів та ін. 

Важливу роль також відіграє законодавча база у сфері волонтерства.  

Європейські держави надають нам певний досвід, показуючи, що законодавча база 

набуває особливого значення, коли вона створює перешкоди волонтерської діяльності. У тих 

країнах, де існують міцні традиції волонтерства – в Німеччині та Великобританії – 

волонтерська діяльність і самі волонтери імпліцитно захищені законом. Країни Центральної 

та Східної Європи теж зробили крок від офіційного визнання волонтерства до створення 

правового поля, який сприяє його розвитку. Закони, що регулюють волонтерську діяльність, 

прийняті в Хорватії, Чехії, Угорщини, Італії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Македонії, Польщі, 

Португалії, Румунії, Іспанії та ін [4]. 

З часу незалежності в Україні видано ряд нормативно-правових актів на підтримку та 

розвиток волонтерського руху, зокрема, в Законах України «Про соціальну роботу з дітьми 

та молоддю», «Про соціальні послуги», в яких добровільна праця волонтерів визнається як 

необхідна і суспільно-корисна. 10 грудня 2003 року затверджено постанову Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері 

надання соціальних послуг», яке в 2011 році втратило свою чинність у зв'язку з прийняттям 

Закону України «Про волонтерську діяльність». Але "офіційно легалізованим" волонтерство 
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стало тільки з березня 2015 року, оскільки набрав чинності новий закон (№1408) "Про 

волонтерську діяльність", а також утворено Раду з координації роботи щодо надання 

волонтерської та благодійної допомоги при Міністерстві соціальної політики України. 

Прийняття цього закону свідчить про те, що законодавча база розвивалася із запізненням по 

відношенню до волонтерського руху. Тобто інституціоналізація волонтерства відбувалася 

раніше її узаконювання.  

Аналіз динаміки розвитку та законодавчого контексту волонтерської діяльності в 

Україні дозволяє виділити такі характеристики  соціокультурного та інституційного 

простору волонтерства в сучасному українському суспільстві:  

1) Високій рівень  довіри до волонтерів і волонтерства у цілому. Згідно з 

опитуванням  Київського міжнародного інституту соціології у 2015 році волонтери мають 

один із найвищих рівнів довіри в українському суспільстві (на рівні з церквою) [5]; 

2) Актуалізація певних видів волонтерської діяльності, а саме - в умовах 

військової загрози актуалізуються ті види волонтерсвта, що спрямовані на сек’юрітизацію 

(питання національної та соціальної безпеки); 

3) Виникнення волонтерського руху серед людей, що самі потребували допомоги. 

Вимушено переміщені особи стають волонтерами задля допомоги іншим переселенцям і 

приймають участь в інших видах волонтерської діяльності; 

4) Активна присутність тематики волонтерства в дискурсі ЗМІ та суперечливість 

цього дискурса; 

5) Використання соціальних мереж, ЗМІ для здійснення волонтерських стратегій. 

Волонтери використовують соціальні мережі та заручаються підтримкою ЗМІ щоб 

проінформувати про свою діяльність, просити про допомогу та ін.; 

6) Гетерогенність учасників волонтерської діяльності. До волонтерства 

залучаються люди різного віку, соціального статусу, статі, професій, релігійних громад; 

7)  Особливості інституціоналізації волонтерства, що пов’язано з відсутності 

належної законодавчої бази.  Українські волонтери мають певний авторитет та високій 

рівень довіри у суспільстві, а волонтерство сприймається спільнотою як необхідна форма 

діяльності [6]. Разом із тим, процес інституціоналізації волонтерства в нашій країні 

відбувається за відсутності остаточно сформованої всеосяжної законодавчої бази (тобто 

існуючи закони торкаються лише окремих аспектів волотерскої діяльності).  

8) Використання волонтерства та приналежності до волонтерського руху для 

накопичення політичного капіталу. На виборах у Верховну раду 2014 році деякі незалежні 

кандидати в депутати та члени виборчих списків партій, що приймали участь у виборах, 

позиціонували себе як активні волонтери.  У місцевих виборах у 2015 році приймала участь 

«Волонтерська партія». 

Отже, погоджуючись із думкою вітчизняного дослідника І. Юрченко, що волонтерство 

є способом акумуляції соціального капіталу, потужним інструментом соціального, 

культурного й економічного розвитку суспільства та органів державної влади щодо 

вирішення низки соціальних проблем; базисною передумова й основою  діяльності більшості 

громадських організацій [1, c. 288], підкреслимо, що волонтерство в сучасній Україні має 

особливі характеристики, що зумовлено певним контекстом. 
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Шестаковський О. П. — к.с.н., керівник групи соціологічних досліджень Конгресу 

національних громад України 

ЧИ МАЮТЬ ЦІННОСТІ ЗНАЧЕННЯ? ДИНАМІКА ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ У 2005-2013 РР. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Після Євромайдану стала популярною ідея ціннісного зсуву як пояснення того, що 

відбулося, і як запоруки майбутніх позитивних змін. Зазвичай імплікується, що в Україні 

відбулися досить радикальні ціннісні зміни, їхній загальний вектор спрямовано в бік 

цінностей (західної) Європи, і що вони відбулися зовсім недавно (бо кілька років тому мало 

хто став би на захист подібної тези).  

Цю тезу було перевірено за допомогою даних Європейського соціального дослідження 

2005–2013 років, де використовується теорія базових цінностей Ш. Шварца. Дані було 

проаналізовано за допомогою моделювання структурними рівняннями (SEM), яке дозволяє 

краще виявляти структуру подібних латентних конструктів і враховувати похибку 

вимірювання.  

Ми спробували встановити специфіку структури і динаміки цінностей в Україні у 

міжмайданний період, поміркувати щодо їхньої близькості до європейських показників, і, 

зрештою, їхньої ролі у поточних соцієтальних змінах.  

Вдалося виокремити шість цінностей замість стандартних десяти (що більше 

обумовлено коротким опитувальником, ніж специфікою країни): Самопідсилення (AC-PO), 

Безпека (SE), Конформність-Традиція (CO-TR), Самоподолання (UN-BE), Відкритість до 

змін (SD-ST) і Гедонізм (HE). Вимірювання цінностей має повну або часткову скалярну 

інваріантність між хвилями опитування, що говорить про стабільність принципу організації 

цінностей і дозволяє порівнювати їх середні значення у різні моменти часу. 

Цінності явно поділилися на дві групи: Соціальний фокус (SE, CO-TR, UN-BE) і 

Персональний фокус (SD-ST, HE, AC-PO). Всередині груп вони помітно корелювали між 

собою, а між групами зазвичай мали статистично незначущі, або негативні кореляції 

(конфліктували між собою). Іншими словами, основне ціннісне протиставлення українського 

суспільства полягає в інтересах, з якими пов’язані цінності: чи це інтереси індивіда, чи 

інтереси інших. Найсильніші мотиваційні конфлікти спостерігалися між Безпекою і 

(особливо) Конформністю-Традицією з одного боку, і Відкритістю та (особливо) Гедонізмом 

з іншого боку.  

Основна тенденція ціннісної динаміки у 2005–2013 роках полягала у збільшенні 

відносної важливості цінностей Персонального фокусу порівняно з Соціальним. Водночас 

збільшення цього розриву є хоч і статистично значущим, особливо з 2009 року, проте не 

радикальним. 

Доречно припустити, що цінності відрізняються за соціально-демографічними 

категоріями, такими як стать, освіта й вік. Результати попереднього аналізу полягають в 

тому, що ціннісний розрив існує, зокрема, молодший вік і повна вища освіта в середньому 

пов’язані з більшою вираженістю цінностей Персонального фокусу. Водночас цей розрив 

залишається приблизно однаковим протягом усього досліджуваного періоду. Більше того, 

серед усіх категорій є тенденція до зростання важливості персональних цінностей. Отже, 

міжгенераційний ціннісний зсув залишається під питанням. 

В термінах теорії Шварца, західній Європі притаманна більша важливість цінностей 

відкритості до змін і універсалізму. Крім того, вони утворюють умовний вимір цінностей 

Розвитку на противагу Захисту, і цей вимір є ортогональним «посткомуністичному» 

контрасту між Соціальним і Персональним фокусом. Тому з точки зору просування до 

європейських цінностей українське суспільство рухається повільно і кружним шляхом, і ще 

має шанс зайти на манівці. 

Дані результати не слід сприймати як остаточну істину. Але вони свідчать на користь 

обмеженого і специфічного значення цінностей для розвитку України. Цінності дійсно 
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змінюються повільно у масштабах суспільства, кількох років для цього не досить. У нас вони 

швидше підтримують path dependency, ніж сприяють реформам, про що свідчать останні три 

роки. Це не вирок, а показник того, що українське суспільство чекає суттєво триваліший і 

зовсім не гарантований шлях до процвітання, ніж здавалося одразу після Революції Гідності. 

І одного очікування ціннісного зсуву на цьому шляху не вистачить.  
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Бойко В. А. — к.с.н., доцент кафедри соціології Дніпропетровського національного 

університету ім. О. Гончара  

 

«НОВІ ПОКОЛІННЯ» ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН У КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ 

 

Актуальність дослідження міжпоколінних культурних відмінностей обумовлена 

декількома обставинами, по-перше, покоління, як категорія соціологічного аналізу, 

традиційно розглядається в контексті дослідження механізмів культурної трансмісії. Тобто 

покоління виступає носієм певних типових ціннісних систем, а природний процес 

проходження етапів життєвого шляху кожним з них (зміна одного покоління іншим) є одним 

з механізмів соціальних змін. По-друге, актуальність вивчення культурних відмінностей між 

поколіннями пов’язана з тим, що нові покоління, які інтеріорізували у ході формативного 

періоду елементи репрезентативної культури дегітального суспільства, поступово вступають 

в період соціальної зрілості, інтегрування в життя суспільства будуть векторно спрямовувати 

подальший суспільний розвиток. Тобто відбувається переструктурування соціального 

простору у зв’язку з появою в ньому нових суб’єктів.  

Визначення покоління як символічної спільності відбувається на підставі 

конструювання матриці значущих символів покоління, що стають цінними для певного 

соціального утворення, конструюють його ідентичності, під впливом певної історичної 

локалізації (лексичних конструктів, звукових, візуальних символів або значущих 

особистостей) та особливостей формативного періоду. Таким чином, за термінологією 

К.Маннгейма формується поколінна інтелехія – «дух покоління», який слугує підґрунтям 

соціальних змін через інтелектуальні і організаційні альтернативи, протиставлення ціннісно-

нормативного континууму існуючим світоглядним моделям та укладеним життєвим стилям.  

На першому етапі покоління енергійно заявляє про себе, консолідується, формує 

стилеві характеристики, складає набір маркерів, починає розгортати власний світоглядний 

простір. Воно інтегрується в культурне і суспільно-політичне життя встановлюючи власні 

позиції в тих сферах, які усвідомлюються як «свої». Залучення до покоління відбувається 

через інтерналізацію дискурсу, стиля і естетики. Формування ентелехії спочатку 

відбувається повільно, а потім ґабітуалізується. 

Зазначений нами процес складає соціокультурний синтез специфічної, маркірованої 

поколінням версії нової соціальності. Такий синтез визначає напрямки розвитку, формує 

соціокультурні і екзистенціальні інтенції, задає логіку розгортання дискурсів, життєвих 

сценаріїв, світоглядних моделей.  
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Катаєв С. Л. — д.с.н., професор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи 

Класичного приватного університету м. Запоріжжя 

 

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТИВНА ПРИЧИНА КОРУПЦІЇ  

 

Корупція є одним з негативних проявів неформальних і латентних відносин згоди. 

Тіньова економіка за різними джерелами складає від 40% до 60% економіки України. 

Економічні відносини визначають собою політичні, соціальні та інші неекономічні 

відносини. Характер економічних відносин визначають і характер відносин, які 

обслуговують економіку. Ці доводи пояснюють тезу про те, що тіньові економічні відносини 

детермінують тіньові відносини, що обслуговують економіку, до яких відносяться відносини 

корупції. Тіньове виробництво вимагає для свого забезпечення тіньових практик в області 

споживання, розподілу, обміну та інших економічних в позаекономічних відносин, 

необхідних для функціонування економіки. Тіньова економіка для свого забезпечення 

потребує тіньової політики, тіньових юридичних рішень. Нелегітимне існування тіньової 

економіки породжує нелегітимні, неінстіуціональні форми відносин між сторонами 

відносин, від який залежить функціонування тіньового виробництва. Корупція як раз і є 

формою нелегітимних відносин, що неінстіуціональні. Звичайно частково корупційні 

практики виникають і з причин суб'єктивного характеру: нечесності людей, низької правової 

культури, безконтрольністі. Політичні та юридичні форми боротьби з корупцією спрямовані 

скоріше на суб'єктивні, а не на об'єктивні чинники існування корупційних відносин. 

Поки буде існувати тіньова економіка, корупція неминуча, тому що вона є необхідною 

складовою частиною тіньової економіки. 

Дані опитування громадської думки підтверджують цю точку зору. Так, в дослідженні 

кінця 2014 р в м Запоріжжя 47,4% респондентів вважають, що боротьба з корупцією 

погіршилась, 40,2% що ця боротьба ніяк не змінилася, і тільки 6,5% вважають, що боротьба з 

корупцією покращилася. 

Детінізація економіки є найважливішою формою боротьби з корупцією. Відкрита 

економіка не потребує корупції. Це не означає, що юридичні, правові заходи не приносять 

користі. Вони дозволяють не допустити спокуси людям, з низькою правовою культурою і 

низькою правосвідомістю використовувати нелегітимні угоди для вирішення різних 

проблем. Сфера державних послуг найбільш потребує правові заходи боротьби з корупцією. 

Тільки при поєднанні правових і економічних форм боротьби з корупцією, серед яких 

детінізація економіки є найважливішою, можливо реально досягнути зниження корупції в 

країні. 
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Настояща К. В. — к.с.н., доцент кафедри соціології НАУ, м. Київ 

 

УКРАЇНСЬКА ТРАНСКРИПЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕОЛОГІЙ В ПРИЗМІ ДИНАМІКИ 

ЦІННІСНИХ ВЕКТОРІВ 

 

Сприйняття тих чи інших політичних ідеологій у свідомості пересічного українця 

детерміноване, як рисами національного характеру (менталітету), так  і кліше сформованими 

ЗМІ  і  соціально-політичним минулим суспільства. По-друге: сприйняття і розуміння – це 

різні речі. Власне як і відповідність певних рис іманентно присутніх в етнопсихиці тим чи 

іншим константам ідеологій. Так здавалось би сприймаючи позитивно лібералізм, як 

ідеологію і навіть  позиціонуючи себе лібералами, переважна більшість громадян погано 

розуміють основні принципи цього напряму і ніяк не пов’язують його  з підприємницькими 

свободами, індивідуалізмом, ринковою економікою і толерантністю до гомосексуалізму, 

більше того – вагома частка суспільства не підтримують впровадження цих цінностей. І це 

при тому, що за менталітетом українці значно ліберальніше сусідів, є набагато 

толерантнішими, терпимішими,  є індивідуалістами і гарними  підприємцями, вміють 

господарювати і вести справи. Більше того, лібералізм, якій асоціюється з Європою, чітко 

корелює з ціннісним вектором означеним революцією Гідності, є маркером онаочуючим 

збільшення ролі європейської макрокультури у структурі культурної традиції, а відтак в 

ідеях лібералізму доведеться розумітися. Інше питання – до яких нових ціннісних конфліктів 

приведе це розуміння, якій викличе дисонанс, як змусить адаптуватися  вітчизняну 

культурну традицію, які  сформуює нові форми власне українського варіанту лібералізму.. 

   Сприйняття ж соціалізму обумовлено драматичним історичним минулим, яке 

специфічно вплинуло на  етнопсихіку українців, сформувавши низку  колективних  

психотравм. Однак попри це, саме принципи соціалізму  досі сутнісно домінують в 

уявленнях  українців, які декларативно дистанціюючись від цінностей гомосоветікус, в 

багатьох аспектах свого світосприйняття залишаються їх безпосередніми носіями. Так, 

можна визначити,  що хоча  присутність меморіальної радянської макрокультури суттєво 

зменшилась і навіть символьно зникла, в просторі коллективного світосприйняття і 

конкретних життєвих практик вона досі залишається для певної частини суспільства 

актуальною. Цей момент в чомусь є проявом нормального перебігу трансформації 

макрокультурних компонент культурної традиції,  яка є досить інерційним процесом і хоча 

події на Сході України її значно прискорили, говорити про зникнення культури 

гомосоветикус зарано. Мабуть швидше  варто говорити про переформатування, 

перетворення цього сприйняття, його дистанціювання від комуністичної, проросійської 

версії, мімікрію під інші ідеологічні напрями, що є також видається закономірним і цілком 

логічним з огляду на існування потужної традиції концептуалізації соціалізму в 

політологічній думці Україні. Так культурна традиція пристосовується, мімікрує, 

змінюється, шукає адекватні форми  перетворення минулого у актуальне сучасне. Так і 

триває трансформація. 

    Підводячи ж загальний  підсумок нашому аналізу і відповідаючи на питання яка ж 

політична ідеологія є, якщо не іманентною, то хоча б близькою нашому національному 

характеру можна сказати досить однозначно – українська. І мова йде навіть не про 

націоналізм, якій на нашу думку видається ідеологією самозахисту, і активізується 

природньо в часи загроз, а про  глибоко специфічну національну «траскрипцію»  світових 

політичних ідеологій, яка ще потребує поглибленого вивчення. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

У різні періоди часу соціальна напруженість досліджувалася і трактувалася в 

соціологічній науці в контексті явищ соціальній дезінтеграції або відсутності солідарності 

взаємодіючих індивідуумів і груп, девіації, втрати соціальної ідентичності, фрустрації, класової 

боротьби, міжнаціональних конфліктів, бідності та ін. В основі класичного сприйняття 

соціальної напруженості завжди мало (і мабуть матиме) місце феномен незабезпеченості 

існування значної маси населення. 

Однак «сучасна» соціальна напруженість у фокусі сучасної соціологічної науки - це 

системне явище. Сучасне суспільство, за виразом У.Бека, в результаті процесу 

індивідуалізації і диверсифікації ситуацій і стилів життя, зберігаючи при цьому значну 

соціальну нерівність - «цілком піднялося на поверх вище». І сьогодні дослідження 

соціальної напруженості є актуальним і водночас складним, оскільки включає все / 

різноманіття суперечностей, що виникають в суспільстві, і перш за все - незабезпеченість 

існування, яка ще не втратила свій загальний характер і гостроту форм. 

У нових історичних умовах контури соціальної напруженості визначаються 

різноманітністю об'єктивних і суб'єктивних чинників, загостренням внутрішніх суперечностей 

об`єктивного і суб'єктивного характеру (розповсюдження настроїв незадоволеності, втратою 

довіри до влади, зростання стихійних масових дій, стан дисфункції суспільної свідомості 

тощо). Тому, в сучасних умовах, основний акцент дослідники роблять на вивченні комплексу 

соціальних, економічних, політичних,  національних, демографічних, духовних і екологічних 

чинників розвитку регіонів, що дозволяє виявити коріння найбільш гострих проблем. При 

цьому повинні враховуватися  суперечності в соціальних процесах, які є такими, що формують 

підгрунтя для утворення як явного, так і латентного рівня соціальної напруженості.  

На сьогоднішній день в науковій літературі можна знайти немало різних методик, 

представлених авторами як інструменти для вимірювання соціальної напруженості. І їх якісна 

різноманітність визначається відмінністю підходів дослідників до розуміння природи 

соціальної напруженості, до виділення її основних детермінант. І хоча будь-який методико-

методологічний інструмент пізнання є далеким від досконалості, інколи постійно підлягаючи 

критиці, однак, обґрунтовуючись теоретично та наявністю статистичних даних, вона не 

лише постійно вдосконалюється, але й інтегрує розробку самостійного, наукового напряму - 

соціології соціальної напруженості. 
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ЖИТТЄУСТРІЙ НАРОДУ І ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

Анексія Росією Криму та війна на Донбасі засвідчили низький рівень інтегрованості і 

соціокультурну розколотість соціального організму України. Правлячі кола України не 

змогли створити модель управління соціальними процесами, адекватну умовам глобалізації 

сучасного світу.  

Мета статті – виявлення основних технологій соціального управління, які зумовлюють 

протікання соціальних процесів в українському суспільстві.  

Методологічний підхід до аналізу проблеми ґрунтується на концепції життєустрою 

народу. Життєустрій народу – це історично утворений порядок взаємозв’язку людини, 

природи і суспільства, що забезпечує інтеграцію суб’єктів життєдіяльності в певний 

соціоісторичний організм і відтворення останнього як цілісності, яка ґрунтується на 

відтворювальних процесах, що включають відтворення людини, економічної системи, 

соціальної структури, політичної системи, техносфери, соціокультурної сфери та способу 

життя. 

В регулюванні названих відтворювальних процесів, тобто соціальних процесів, які 

утримують цілісність країни завжди провідну роль відігравала держава. В Україні державна 

влада зазнала деградації і виявилася нездатною виконувати функції соціального управління. 

Саме вище керівництво України було інструментом у здійсненні руйнування соціального 

організму країни. 

Першою деструктивною технологією для України постає нав’язування українському 

суспільству інволюційного шляху розвитку. Периферізація України є наслідком включення її 

до світової капіталістичної системи на засадах Вашингтонського консенсусу [1, с. 656]. 

Другою такою технологією є курс на деіндустріалізацію, що призвів до втрати 

високотехнологічних галузей. Третьою технологією є руйнування її агропромислового 

комплексу, що було зроблено в інтересах продовольчих ТНК. Четвертою руйнівною 

технологією є різке скорочення соціальної сфери. З 1990р. по 2001р. кількість працівників, 

що зайняті в освіті, науці, культурі та мистецтві скоротилося з 3,0 млн. до 2,1 млн. осіб. 

Скорочення на третину кількості працівників тих галузей, які забезпечують відтворення 

громадян, обернулося деградацією соціальної сфери. П’ятою руйнівною технологією є 

депопуляція населення – створення умов для різкого скорочення населення. За оцінкою О. 

Шнипка, сутність впливу глобальних центрів на життя народів пострадянського простору 

полягає в знищенні народів та перерозподілі їх ресурсів на користь «золотого мільярда». 

Спосіб обрано простий – самознищення [2, с. 220].   

Використання правлячими колами технологій, які руйнують соціальний організм 

країни, постає історичним викликом, відгук на який має дати українське суспільство. Таким 

відгуком повинні стати технології інтеграції суб’єктів життєдіяльності в соціальний організм 

України, основою яких є технологія вдосконалення життєустрою народу. Необхідно 

впроваджувати народозберігаючі технології, які засновані на доступності для громадян 

освіти, охорони здоров’я, робочих місць, культурних цінностей. Ці технології потребують 

зміцнення ролі держави в управлінні всіма сферами життя суспільства. В умовах боротьби 

між державами світу за природні ресурси однією з умов виживання суспільства є технології 

неоіндустріалізації країни, які необхідні для створення постіндустріального майбутнього 

України. Технології модернізації агропромислового комплексу за умов державної підтримки 

сприятимуть розвитку кооперації на селі, оновленню його виробничої та соціальної 

інфраструктури. Зміцнення нашої країни потребує гуманітарних технологій, які формують 

особистість громадянина України на національних природних і культурних ресурсах і 

сприяють адаптації досягнення НТР до умов нашого суспільства.  
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СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ В ЕПІЦЕНТРІ ДЕКОМУНІЗАЦІЇ  

 

Соціальні виклики, що постали перед Україною з 2014 року, актуалізували необхідність 

аналізу якісних змін у суспільній свідомості. Останні події показують, що перетворення, які 

відбуваються, хоча й знаходять належний відгук у свідомості більшості людей, але не завжди 

викликають у них відповідну трансформацію системи цінностей і моделей поведінки. Така 

дихотомія не сприяє стабілізації соціальної ситуації і, перш за все, встановленню соціальної 

довіри між соціальними групами українського суспільства. Сутність декомунізації 

проявляється переважно у трьох аспектах: історично об'єктивний процес закріплення нової 

системи цінностей («утилізація» комуністичної ідеології), що знаходить відображення в 

інституціональних змінах; певна політична модель розвитку суспільства; реалізація цієї ідеї 

та політики на практиці. Тому, на нашу думку, доречно говорити не про необхідність зміни 

суспільної свідомості, що декларується як результат декомунізації, а її еволюцію. Проте на 

сьогоднішній день привертають увагу певні ускладнення такої еволюції: перехідний 

характер суспільної свідомості, в якому є паралельне існування так званої «старої» і «нової» 

свідомості; не урегульованість і не визначеність технологій заміщення «старих» соціальних 

цінностей і соціальних норм «новими»; поєднання протилежних тенденцій, різних форм і 

методів впливу на суспільну свідомість. Еволюційно кожний рівень і спосіб регуляції 

соціальної дійсності нарощується над попередніми, доповнює і ускладнює всю систему 

відображення соціальної реальності. На ірраціональному рівні суспільна свідомість 

знаходить своє втілення в міфологемах. На буденному рівні суспільна свідомість 

формується на основі життєвого досвіду членів соціуму. На теоретичному рівні суспільна 

свідомість проявляється не стільки в плані фактів і результатів, що вже відбулися на рівні 

повсякденних життєвих практик, скільки в плані очікуваних, потенційно можливих проявів 

відповідних моделей суспільних реакцій на соціальні виклики.  

Таким чином, говорячи про ефективність реалізації політики декомунізації, слід 

усвідомлювати на якому рівні сформована суспільна свідомість більшості членів соціуму, 

якими засобами впроваджується цей процес. Саме тому головне в декомунізації (особливо в 

період соціальних невизначеностей) – це внутрішні ціннісні зміни у свідомості членів 

суспільства, які потребують роз'яснення, підтримки, поваги та виваженого ставлення.  
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СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІСТОРИЧНОЮ ПАМ’ЯТТЮ 

Темпи соціального життя призводять до зростання дистанцій між поколіннями у 

ставленні та оцінці історичного минулого і бачення сучасних  тенденцій розвитку соціуму. 

Це призводить до того, що модель поведінки різних соціальних груп (вікових, професійних, 

за політичними вподобаннями, ідеологічними переконаннями тощо) стосовно історичного 

минулого не завжди може бути критичною і об’єктивною (наскільки це можливо), тим 

більше коли історична пам’ять стає ареною боротьби політиків, а не дискусійним полем 

науковців.  

Розглядаючи історичну пам’ять як об’єкт соціального управління укажемо на деякий 

набір ознак, що відмежовують технологічну діяльність від будь-якої іншої. Ці ознаки 

властиві технологіям як матеріальним, так і соціальним. Український соціолог М.Саппа 

наголошує у своїй статті [5] на такі: 

1. Наявність перетворюючої діяльності, що передбачає саме перетворення, а не тільки 

пізнання об’єкта, відмежовує технологію від наукової діяльності. Таке відмежування 

перетворюючої діяльності від діяльності пізнавальної обов’язково орієнтоване на той чи 

інший об’єкт. У випадку науково-пізнавальної діяльності її об’єктом завжди є система знань, 

уявлень про механізми функціонування тих чи інших явищ (історичної пам’яті як 

соціального явища).  

2. Наявність мети – технологія виступає як доцільна система дій. Ціль – це один з 

елементів поводження і свідомої діяльності людини, що характеризується передбаченням у 

мисленні результату діяльності і шляхів його досягнення за допомогою визначених засобів 

(історична пам’ять як мета; досягнення позитивних результатів у процесі функціонування у 

реальному житті історичної пам’яті як ціль).  

3. Системність: діяльність орієнтується не тільки на мету, але й на зовнішні умови, при 

цьому володіє властивостями самоідентифікації та організованості (стихійні прояви 

поведінки і діяльності історичної пам’яті, що важко регулюються; організовані процеси 

становлення і «роботи» історичної  пам’яті як об’єкта соціального управляння). 

4. Наявність деякої сукупності методів: діяльність для перетворення в технологію 

базується на використанні набору методів, доступних для відтворення і таких, що 

дозволяють досягати передбаченого результату.  Виходячи з цього, в узагальненому вигляді 

соціальна технологія являє собою «системну сукупність методів зміни стану і властивостей 

соціальних об’єктів чи зміни соціальної ситуації для досягнення певної заздалегідь 

визначеної цілі» [5, с. 51]. 

Найбільш ефективним соціально-технологічним методом управління  історичною 

пам’яттю є, на наше переконання, знання й осмислення історії. На побутовому рівні, 

переважно, історія й історична пам’ять розуміються як синоніми, і проблеми про можливість 

чи наявність конфронтації між ними не виникає. Проте, сучасний дослідник історичної 

пам’яті П.Нора ці два поняття радикально розмежовує. Пам’ять – це свого роду завжди 

актуальний феномен, породжуваний і захищений тією соціальною групою, яку вона 

згуртовує. І як висновок П.Нора переконаний, що існує стільки ж пам’ятей, скільки 

соціальних груп. Важко з ним не погодитись. Даним науково-практичним проблемам пам’яті 

присвячена колективна праця французьких вчених під керівництвом П.Нора «Франція-

пам’ять» [2].  

Що ж стосується історії, то це споконвічна і завжди проблематична й неповна 

реконструкція того, що було в минулому і уже немає, але воно як-би присутнє і впливає на 

сучасність через різну інтерпретацію історичного минулого окремими людьми і соціальними 

групами за допомогою історичної свідомості. Здебільшого історія здійснює «внутрішнє 

перетворення історії-пам’яті в історію-критику» [1, с. 160].  
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Далеко не останній важіль в управлінні історичною пам’яттю має займати  соціологія. 

Порівнянно недавно М.Буравой висунув стратегію розвитку публічної соціології, вбачаючи у 

цьому необхідність пошуку «нової» соціології. Більш того, його однодумці приходять до 

висновку, що «однією з причин чому соціологія стала такою загадковою і такою поділеною 

між різними школами та об’єктами, є те, що сучасна соціологія має мало що спільного з 

соціологією, якою вона була ще донедавна» [7, c. 181−182].  Мабуть сьогодні українським 

соціологам необхідно починати досліджувати соціально-історичні проблеми минулого, 

історичну пам’ять, історичну свідомість, вивчати цінності історичного минулого і 

показувати взаємозв’язок минулого і сучасного; зрештою брати участь у суспільно-

політичному житті. Всім цим має займатися порівняно молода галузь соціологічного знання, 

як історична соціологія. А останні події в Україні наштовхують на думку про розвиток таких 

спеціальних і галузевих соціологій, як соціологія національної безпеки і соціологія війни. 

Тим більше, що деякі напрацювання уже є, до прикладу монографія І.Рущенка «Російсько-

українська гібридна війна: погляд соціолога» [4].   

Вагомий технологічний простір для управління історичною пам’яттю мають соціальні 

моделі розробки практичних кроків діяльності національно-орієнтованих політичних партій 

та громадських організацій. Повага і знання рідної мови, захист національних інтересів, 

ефективні соціально-економічні та освітньо-культурні реформи, вирішення зовнішньо-

політичних завдань – ось перелік не всіх проблем, які має вирішувати політична еліта 

опираючись на досвід історичного минулого.  

Певного значення для досягнення мети в управлінні історичною пам’яттю  займають 

також етнографічні пошуки і знання. Вони дають можливість  зрозуміти розмаїття етнічного 

складу населення держави, регіональні відмінності, і в той же час, осмислити тезу про 

єдність і цілісність держави. Основою цього служить вказівка на історичні особливості 

регіонів, що складалися протягом віків під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Але 

такий стан не означає, що у нас існує розкол України на різні частини. Відмінні культурно-

побутові характеристики населення регіону трактуються як позитивні якості, що 

пояснюються пристосованістю його жителів до природних і соціальних умов регіону, а 

також обумовленим ними характером господарських занять і побуту. Це  приводить як до 

своєрідності традиційної культури населення конкретного регіону, так і прояву культурної 

розмаїтості народу. В цілому все це дозволяє підкреслити єдність регіонів у рамках єдиної 

держави зі спільним історичним минулим, не дивлячись на розбіжності у деяких болючих 

питаннях цього минулого.  

Отже, ефективність управління історичною пам’яттю у першу чергу пов’язана як з 

вибором необхідних для досягнення мети і цілі соціальних регуляторів, так і з якістю 

конструювання необхідних для цього технологій впливу. Для досягнення заданих мети і 

цілей може бути використаний соціально-технологічний підхід до проблеми, який є новим 

міждисциплінарним способом використання наявних знань і уявлень у практичній соціальній 

діяльності. Це є, свого роду, новий спосіб соціологічного мислення направлений 

упорядкувати, змінити чи сформувати систему соціальних відносин, тобто розв’язати 

практичну соціально значиму проблему, виявити діючі соціальні регулятори стосовно певної 

соціальної проблеми і соціальної ситуації та відповідних прийомів оперування ними, якими 

можуть бути організація, послідовність, інтенсивність тощо. У своїй реалізації соціально-

технологічний підхід «спирається на алгоритмізоване бачення вирішення проблеми при 

якому кожен технологічний крок, будучи розвитком результату попереднього кроку і, 

вирішуючи визначене завдання, системно спрямований на досягнення поставленої мети» [6, 

с. 260].  

Успішне соціальне управління історичною пам’яттю можливе при активній підтримці 

соціальних інститутів та вироблення регуляторів цього процесу. Такими, на наш погляд, є:  

- сім’я, школа, вищі навчальні заклади, громадсько-політичні організації, 

національно спрямовані товариства тощо як інституції управління; 
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- вироблення і впровадження ціннісно-нормативного механізму соціальної 

регуляції і становлення нової системи соціального управління з проблем функціонування 

історичної  пам’яті; 

- упорядкування організаційних і можливе регулювання стихійних процесів 

прояву історичної пам’яті; 

- врегулювання і попередження зовнішнього (в першу чергу російського) 

впливу через засоби масової комунікації негативної інформації щодо історичного минулого, 

історичних постатей України, які впливають на історичну пам’ять, історичну свідомість, 

національну ідентифікацію, національну самосвідомість людей.   

Таким чином, впровадження і застосування соціальних технологій, регулювання 

проявів історичної пам’яті як об’єкта соціального управління, соціально-історичний досвід 

поколінь, його передача і правильне використання сприяють головній меті і завданням 

сучасності – соціальній солідарності та консолідації українського суспільства.  
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КУЛЬТУРА СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 

 

Культура соціально-історичної пам'яті, або мнемологічна культура  визначає загальний 

стан історичної пам'яті в суспільстві, групі або особистості.  

Культура соціально-історичної пам’яті визначається певним нормативним обсягом, 

відповідністю пам’яті історичній дійсності, адекватності оцінок минулого з позицій 

загальнолюдської моралі, поваги до історичних діячів та подій, що сприяли незалежності та 

достоїнству країни тощо. Культура соціально-історичної пам’яті – це скоріше якісна, а не 

суто змістова характеристика цього типу колективної пам’яті. Очевидно, що критерії культури 

соціально-історичної пам’яті можуть викликати суперечливі судження, як і сама колективна 

пам'ять. Але, якщо не торкатися змісту пам’яті, категорія культури може бути розглянута з 

боку форми, як сукупність загальних вимог та критеріїв такої культури, то можна уникнути 

зайвого загострення  між носіями різного за оцінками та змістом  комплексу мнемосфери.  

Одним з критеріїв культури соціально-історичної пам’яті є рефлексія щодо детермінант 

формування колективної пам'яті. Самосвідомість соціально-історичної пам’яті є ознакою 

критичного відношення до неї, здібності нейтралізувати небажаний вплив ззовні, свідомо 

корегувати та формувати системний комплекс мнемосфери. На культуру соціально-історичної 

пам’яті впливає освіта, ЗМІ, родина, історичні тексти, література та інші суб’єкти та фактори, 

що зазвичай є соціалізуючими.  

Культура соціально-історичної визначає відношення до соціальної пам'яті, її 

усвідомлення, розуміння детермінант формування соціальної пам’яті та значущості її, 

відношення до носіїв іншої за змістом та оцінками соціальної пам'яті тощо. Отже предметом 

соціалізації  може бути не тільки соціально-історична пам'ять, а також і її культура.  Культура 

соціально-історичної пам’яті обумовлює зміст, тон та акцентування відповідних текстів і в 

цілому дискурсу соціально-історичної пам'яті. Тож не тільки освіта впливає на формування 

соціально-історичної пам’яті, а і навпроти пам'ять впливає на освіту. Існує взаємовплив освіти 

та соціальної пам'яті.   

Для дослідження мнемологічної культури слід враховувати поведінкові вияви, а не 

тільки знання, розуміння й сприйняття об’єктів пам’яті. Для мнемологічної культури також 

важливі наявність та рівень цінностей самої соціально-історичної пам'яті, як частини 

соціальних та моральних цінностей. 

Слід також звернути увагу на чинники формування та розвитку культури соціально-

історичної пам'яті. Мнемологічну культуру можна розглядати як  стан мнемологічної сфери 

суспільства. Цей стан залежить від соціальних, духовних, політичних та економічних 

факторів і  виражається в рівні розвитку мнемологічної діяльності та в мнемологічному рівні 

населення, а також рівні мнемологічної  активності держави і громадянських структур.  

Варто також підкреслити, що мнемологічна культура впливає на суспільні зміни. 

Зрілість мнемологічної культури є чинником здійснення реформ в країні, утвердження 

значення соціальної пам’яті в суспільному житті. Розвинений рівень мнемологічної культури 

людини і суспільства, в якому функціонують ефективні інститути відтворення її цінностей, є 

фактором вдосконалення способів освоєння історичного досвіду. Мнемологічна культура є 

умовою розвитку інтелектуального, духовного потенціалу народу з урахуванням принципу 

історичної спадкоємності. 
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Постельжук О. П. — к.і.н., доцент кафедри політичних наук Рівненського 

державного гуманітарного університету  

 

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ РЕАНІМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА 

ПАТРІОТИЗМУ  

Подолання історичної амнезії в Україні – складний і довготривалий процес. Радянський 

тоталітарний режим побудував тисячі комуністичних пантеонів в радянській Україні, які 

десятиліттями слугували символами величі та звитяги більшовизму та ленінізму. Вони так чи 

інакше ставали „мурами” для тих національних спільнот, які прагнули повернутися у власне 

державницьке лоно. Насадження українській національній історії радянських фактів, подій і 

„героїв”, спричинило значну фактологічну деформацію, яка сьогодні потребує наукового 

переосмислення. 

Декомунізація як засіб подолання перекосів в історії, реабілітації її національних 

героїв, встановлення історичної справедливості тощо, це лише незначна частина завдань, які 

на неї покладенні. Однак, мабуть її головною метою є реанімація державницьких функцій та 

завдань, які покладає Конституція України на український політичний істеблішмент й 

суспільство, – захист територіальної цілісності та суверенітету. А це в свою чергу вимагає 

від її громадян прояву високого рівня національної свідомості та патріотизму. 

„Ленінопад”, який нещодавно відбувся в Україні, це насамперед доказ того, що сучасне 

громадянське суспільство здатне пам’ятати справжню, (не)викривлену/видуману історію, яка 

писалася заангажованими радянськими істориками. Адже, спільна з СРСР історія України, 

творилася не лише військовими перемогами, але й українськими політичними в’язнями, 

дисидентами, патріотами та простими українськими селянами, які мільйонами вмирали від 

сталінських депортацій, Голодомору, розкуркулення та більшовицького терору. 

Декомунізація важлива ще й тим, що мусить вивільнити з ідеологічної омани тих, хто 

небажаючи зла іншим, десятиліттями, щиро вірив у комуністичні ідеали чи сповідував ліві 

ідеї. Мова йде про мільйони українських громадян, які самі не усвідомлюючи цього, 

готували тло (маємо на увазі масові мітинги на підтримку лівих/проросійських партій та 

організацій, заклики до Росії прийти на допомогу) для російської агресії, наслідки якої усім 

відомі. 

Отже, декомунізація повинна посприяти появі нового типу мислення в сучасних 

українців, у яких не буде такої жаги і ностальгії за радянським минулим, оскільки вони 

будуть мати змогу дивитися на радянську історію крізь призму розсекречених документів і 

матеріалів з архівів ОГПУ, НКВД, КГБ. 
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Стадник А. Г. — інспектор відділу ліцензування та організаційно-аналітичного 

забезпечення, аспірант кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного 

університету, м. Запоріжжя 

 

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ У МАСОВІЙ СВІДОМОСТІ ПІД ЧАС ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ  

Коли йдеться про сучасні інформаційні війни, що розгортаються у дуже широкому 

світовому просторі в останні роки і не обминули Україну, в першу чергу ведуть мову про їх 

вплив на масову свідомість та громадську думку, що функціонують в суспільстві. Так, за 

останній рік ми бачимо ще один елемент впливу на масову свідомість з боку держави, а саме 

декомунізацію в країні. Очікування населення від декомунізації не дуже прості і іноді мають 

потенціал до громадського конфлікту. Погляди громадян щодо питання декомунізації 

розділились навпіл:  

- одна частина населення переконана що період СРСР – це частина історії України, якої 

ми не в праві позбутися. Старша вікова категорія (а, саме літні люди) дуже болісно 

відносяться до даної реформи, для них цей період з історії України, який пов'язаний з їхньою 

молодістю;  

- друга частина населення впевнена: якщо ми не позбудемося радянської символіки 
(пам’ятники, назва міст, вулиць та інше), ми не зможемо рухатися далі як самостійна та 

незалежна держава. 

Але, існує і пересічна смуга цих двох поглядів. Є ті, хто переконані, що зараз просто не 

час для подібної реформи, у зв’язку з важким становищем в країні (криза, війна тощо). 

На ставлення українців в цьому плані, з нашої точки зору, більш впливає стереотипне 

мислення, ніж вплив збоку ЗМІ. Населення не бажає прощатися з радянськими цінностями, 

можливо це через образ гарного життя під час Радянського Союзу (про яке говорить багато 

людей похилого віку), а можливо через страх нового життя, нових цінностей. Тому, значна 

частина населення країни не підтримує реформу декомунізації [1].  

Але, також не варто забувати про регіональну відмінність думок населення України. 

Так, наприклад Захід України, більш готовий до цієї реформи ніж Південь, тому що 

декомунізація на Заході стала проходити поступово після проголошення України 

незалежною державою, і на сьогодні цим людям легше адаптуватися до декомунізації. В той 

час як на Півдні країни процес декомунізації почався в історичному плані практично 

раптово, тому населенню важко прощатися з пережитками минулого за такий короткий час 

(так, наприклад 65% населення Запоріжжя не підтримують перейменування вулиць та 

знищення пам’ятників [2]). 

Більшу частину населення хвилюють зовсім інші питання: соціальні і економічні 

проблеми, війна на Сході та інше. Населення не вважає що пам’ятники СРСР потрібно 

зносити (56,8% не підтримують повалення пам’ятників [1]). Це історія, яка завжди 

залишиться у пам’яті населення. Ці пам’ятники, на думку людей, не заважають Україні 

розвиватися та йти далі своїм незалежним шляхом. 

Тому, слід зазначити що, основна проблема декомунізації в Україні, на наш погляд, 

полягає у тому, що немає реального публічного обговорення (дискусії, виступи та інше) з 

даної теми. Якщо воно й відбувається, то в ньому приймає участь незначна частка населення. 

Приклад: недавнє перейменування Московського проспекту у Киві у проспект Степана 

Бандери (у обговоренні взяли участь декілька тисяч киян). Населення не завжди розуміє, 

навіщо перейменовувати вулиці та зносити пам’ятники. І що є цікавим, так окрім цих двох 

факторів, населення нічого  не знає про загальну реформу декомунізації. Усе це призводить 

до наступного висновку: прискіпливий аналіз сутності реформи декомунізації та відношення 

населення до неї, дасть змогу більш чітко розуміти чому значна частина населення деяких 

регіонів проти реформи декомунізації.  
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ПОВЕДІНКОВИЙ РЕПЕРТУАР ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ЯК СКЛАДОВА 

ЛЕГІТИМНОСТІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах побудова теоретичного порядку щодо ролі поведінкового 

репертуару як складової легітимності влади передбачає дослідження сучасних концепцій 

соціального та політичного знання з метою визначення дієвих рецептів підвищення 

ефективності урядування.  

З часів М. Вебера, легітимність розуміється як певна процедура самовиправдання 

влади, яка може спиратись на традицію (традиційне панування), харизму (харизматичне 

панування) та бюрократію (раціонально-легальне панування). Важливою складовою 

феномену легітимності влади, який дозволяє запобігти її узурпації, виступає принцип поділу 

влади на законодавчу, виконавчу й судову гілки.  

Джерелами легітимності влади виступають результати виборчих кампаній, правове 

поле, рівень довіри до еліт у вертикальній взаємодії та управлінській структурі, ідеологічні 

принципи діяльності політичних еліт.  

Актори влади вважаються легітимними, якщо вони здатні підтримувати не лише 

законність влади, а й віру громадян у законність політичного режиму, його відповідальність 

та здатність виконувати демократичні правила політичної гри.  

Дослідження легітимності влади у сучасних умовах складається із таких 

взамопов’язаних елементів: - визначення політичних та конституційно-правових передумов 

забезпечення легітимності демократичних політичних режимів; - дослідження сучасних 

викликів для легітимності влади; - взаємодія влади із іншими акторами – політичними 

елітами, партіями, інституціями громадянського суспільства, мас-медіа та експертами.  

У процесі забезпечення легітимності влади слід відзначити діяльність політичних еліт, 

які виконують управлінські функції, характеризуються значним впливом на владу та 

управління, конкуренцією за доступ до владних ресурсів, динамізмом та ієрархією. 

В Україні відбувається формування політичної та правової системи на основі 

радянських інститутів влади, шляхом встановлення «зверху» в інтересах порівняно невеликої 

групи еліти. Активно використовуються технології авторитарного правління (міфологізації, 

ідеологізації, використання референдумів з «народної ініціативи», перекладання 

відповідальності, формування «партії влади», ін.) та ігнорування демократичних принципів 

легітимації. На зміну єдиній радянській символічній «картині світу» (виходячи з якої 

вибудовувались пояснювальні схеми легітимності комуністичного режиму), прийшли 

часткові «образи реальності», які репрезентують окремі політичні актори, виходячи із 

власних егоїстичних (приватних) інтересів.  
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СОЦІОЛОГІЧНЕ ЗНАННЯ ЗА МЕЖАМИ АКАДЕМІЧНОГО ПОЛЯ: 

(ПЕРЕ)ТВОРЕННЯ МІСТА 

 

Тема Х Львівського соціологічного форуму звучить як “Змінність соціальних просторів 

крізь соціологічну оптику.” Однак самі соціологічні дослідження можуть не лише бути 

оптикою для фіксування суспільних тенденцій чи трансформації, а й стати каталізаторами 

змін символічного та матеріального ландшафту міст і спонукати творення нових просторів 

для взаємодії.  

У своїх рефлексіях я орієнтуватимуся на теорію полів П’єра Бурдьйо
16

 та на структуру 

соціологічного знання, яку свого часу запропонував Майкл Буравой
17
, і на досвід якісної 

соціології, а саме проведення
18

 та опрацювання
19

 глибинних інтерв’ю. Я також більше 

говоритиму не про отримання інформації, а про можливості її використання (однак 

уникаючи інструменталізації) і про особливості функціонування соціологічного знання у 

прикладних проектах, які спрямовані на (пере)осмислення міського простору в широкому 

сенсі цього поняття. Свої міркування з цього приводу я хотіла б висловити через три тези. 

1) Соціологія має повертати знання тій спільності, від якої його отримала. В 

умовах, коли суспільство переживає період турбулентності, особливо важливою стає 

публічна роль соціології, адже вона допомагає налагодити комунікацію між різними 

соціальними групами чи інститутами. Витворене у рамках академічного поля з дотриманням 

стандартів науки знання має повертатися до тих, хто його надав. Для мене добрим прикладом 

може бути дослідницький проект “Пошуки дому у повоєнному Львові. Досвід Підзамче 

1944-1960,” для якого влітку 2012 року було зібрано 25 глибинних інтерв’ю. Одним із його 

результатів стала мандрівна виставка, яка спершу розміщувалась поряд із залізничною 

станцією Підзамче в самому серці цього району, а потім рухалась у напрямку до центру 

Львова. Тож цільовою аудиторією були у першу чергу самі мешканці цією дільниці, а також 

львів’яни, які таким чином могли відкрити для себе цю частину міста. Інтерв’ю з 

мешканцями також використовувалися для виготовлення інтерактивної мапи цього району, 

яка показує його минуле та сучасне через голосові, звукові, візуальні та тактильні засоби, а 

також (опосередковано) для підготовки тематичних екскурсій та настільної гри. Трансляція 

знання у доступній формі вимагає його неодноразових “перекладів” з категорій різних рівнів 

– спершу з повсякденного знання на “мову науки”, а згодом знову на мову, яка буде 

зрозуміла людям без спеціальної освіти. І великим викликом тут є необхідність збереження 

балансу між доступністю викладу, його науковим характером та уникненням тривіальності. 

Окрім цього, через різні формати публічної презентації відбувається пошук соціологами 

своєї візуальної мови, особливо враховуючи загальні тенденції до візуалізації даних та 

поширення інфографіків у роботі з числовими даними. Проте більше про це у другій тезі. 

                                                           

16 Bourdieu, Pierre, (1975), “The Specificity of the Scientific Field and the Social Conditions of the Progress of 
Reason,” Social Science Information 14(6), 19-47. 
17 Burawoy, Michael, (2005), “2004 Presidential Address: For Public Sociology,” American Sociological Review 70, 4-
28. 
18 Denzin, Norman K., Lyncoln, Yvonne S., (2005), The SAGE Handbook of Qualitative Research. 3rd Edition. 
(London: SAGE Publications); Квале, Стейнар, (2009), Исследовательское интервью (Москва: Смысл), Leavy, 
Patricia (2013), Oral History: Understanding Qualitative Research (Oxford: Oxford University Press). 
19 Richardson, Jane C., Godfrey, Barry S. (2003), “Towards Ethical Practice in the Use of Archived Transcribed 
Interview,” International Journal of Social Research Methodology 6(4), 347-355. 
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2) Соціологія може більш активно привертати увагу до важливих суспільних 

проблем тоді, коли використовує нові формати. Звісно, для академічного обміну 

інформацією найбільш актуальними є конференції та наукові публікації, а для комунікації із 

медіа ефективним залишаються прес-конференції. Однак якщо соціологи прагнуть напряму 

працювати з різними аудиторіями, то їм доцільно розпрацьовувати нові формати презентації 

та використання даних. Це можуть бути просторові інтервенції, які виникають у результаті 

досліджень, наприклад, ті ж таки вуличні виставки. Для мене показовими також є приклади 

із низки театральних проектів, наприклад, “Осінь на Плутоні” Сашка Брами на основі розмов 

та зустрічей з мешканцями Львівського геріатричного пансіонату, його ж “Диплом,” що 

апелює до досвідів випускників вищих навчальних закладів, “Дух театру: Операція 

екзорцизм” Павла Ар’є, що базується на спогадах та досвідах різних поколінь театру Лесі 

Українки. Усі ці постановки допомагали розпочати суспільну дискусію та виконали роль 

індикаторів для подальшого проговорення певної теми. Розроблені на основі глибинних 

інтерв’ю, театральні проекти будують містки між наукою та мистецтвом, однак змушують 

задуматися над тим, як стандарти науки можуть зберігатися (чи модифікуватися) у 

мистецькому полі. Наприклад, ролі інтерв’юера та оповідача або ж специфіка інтерпретації 

даних у таких проектах можуть різнитися від тих, які існують у нормативній науці. 

Напрацювання механізмів діалогу між новими форматами використання соціологічних даних 

та академічною наукою є цілком взаємовигідним: наука збагачується, якісь проектів зростає, 

а соціологія долучається до творення нових наративів про сучасне українське суспільство. 

Нарешті, для успішного функціонування соціологічного знання у прикладних проектах 

надзвичайно важливим є чітке уявлення про потенційну аудиторію (хто), формат (як) та 

місце (де) представлення даних.  

3) Публічна (або громадянська) соціологія має виробити власні механізми 

відмежування від політичної активності, пропагандистської діяльності, прагнення догодити 

публіці чи здивувати її, адже завжди існує ризик переходу з “нормативної” форми до 

“патологічної.”
20

 Саме тому будь-які проекти, які мають на меті перетворення міського 

середовища, повинні опиратися у на міцний теоретичний каркас, а саме дослідження має 

проводитися з дотриманням наукових стандартів. “Добрим тоном” будь-кого проекту є чітке 

окреслення та оприлюднення його методології, адже тоді публіка розуміє, звідки беруться 

дані і якими є їхні обмеження. Звісно, відкритими для подальшого осмислення залишаються 

питання фінансування та інституційних обмежень, а також окреслення ролі різних акторів у 

процесі планування, проведення та презентації результатів досліджень. 

Завершити свої міркування я б хотіла наголосом на необхідності співпраці між різними 

акторами у полі соціології та суміжних полях (медійному, сфері громадських організацій, 

місцевої адміністрації тощо) та переходу від суб’єктно-об’єктних стосунків між соціологами 

та їхньою аудиторією до партнерських стосунків довіри між двома суб’єктами. 

 

 

                                                           

20 Burawoy, Michael, (2005), “2004 Presidential Address: For Public Sociology,” American Sociological Review 
70, 15-17. 
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Яковлев Д. В. – д.пол.н., професор, декан факультету політології та соціології НУ 

ОЮА 

ЧИ ПОТРІБЕН СОЦІОЛОГІЇ MAINSTREAM? 

 

Необхідність переосмислення пострадянських перетворень вимагає особливої уваги до 

соціологічної теорії. «Соціологія соціології» покликана дати відповіді на ті питання, які 

знаходяться в епіцентрі політичного і соціального дискурсу. Це неможливо без вирішення 

«внутрішніх» питань соціології щодо ролі соціології у суспільстві, яке знаходиться в процесі 

перетворень. 

Напевно, соціологія на пострадянському просторі не виникла спонтанно, як відповідь 

на чіткий запит суспільства. У посттоталітарному суспільстві соціологія і не могла бути 

артикульована в якості одного з пріоритетів. На сучасному етапі політичні перетворення 

пострадянської системи в Україні породили сумніви щодо методології реформ. Подолати їх – 

одна з головних задач соціології. 

Коефіцієнт корисної дії соціології в процесі перетворень буде прямо залежати від 

відповіді на наступні питання. 

По-перше, чи здатна соціологія виробити механізми ефективного захисту від 

«політизації» теорій і практики, їх використання в якості політичної зброї в руках політиків з 

метою виправдання власних чи партійних амбіцій? 

По-друге, чи готові представники соціологічної науки до міждисциплінарних 

досліджень та збереження раціональності науки про суспільства? 

По-третє, наскільки важлива наявність / відсутність для соціології «мейнстрімної» 

теорії? У соціології викладання навчальних дисциплін для студентів відрізняється 

плюралізмом підходів, «мозаїчністю» теоретичних основ, конвергенцією систем і методів 

навіть в рамках одного дослідження. Сьогодні деякі соціологи відчувають труднощі й з 

відповіддю на, здавалося б, очевидне запитання: «До якої теорії Ви особисто себе 

відносите?». Однією з головних причин такого стану виступає не тільки відсутність в 

соціології «мейнстріму» (загальноприйнятої і визнаної теоретичної школи, що домінує у 

науковому дискурсі), але навіть і натяку на будь-яку боротьбу за це місце серед 

представників різних соціологічних шкіл. 

По-четверте, чи здатна соціологія запропонувати хорошу методологію прийняття 

рішень для посткомуністичних еліт в умовах перетворень, і які теорії готові поборотися за 

статус «мейнстріму» в соціології? 

А головне завдання – теоретичне осмислення і практичні рекомендації перетворення 

дій індивідуальних акторів, в різних соціальних просторах, спрямованих на реалізацію їх 

приватних та вузькогрупових інтересів в раціональне колективна дія, спрямоване на 

служіння суспільному благу. 

 

 

 

 


