
Володько В., Ровенчак О. Структурно-діяльнісний підхід як теоретична основа вивчення 

соціальних ролей // Вісник Харківського Національного університету “Соціологічні 

дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. –  2008. – №795 – С. 42–47. 

 

ББК С50                                                                                                                             УДК 316.35.37 

 

Володько В. В., Ровенчак О. А.  

СТРУКТУРНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ВИВЧЕННЯ  

СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ  

Володько В., Ровенчак О. Структурно-діяльнісний підхід як теоретична основа вивчення 

соціальних ролей. Застосовано структурно-діяльнісний підхід як теоретичну основу вивчення 

соціальних ролей. Розглянуто головні положення та специфіку зазначеного підходу. Визначено 

поняття соціальної ролі та запропоновано авторську модель відтворення і продукування ролей на 

основі стратифікаційної моделі соціальної дії Е. Гіденса та моделі відтворення і вироблення 

соціальних практик С. Бабенко. 

 

Володько В., Ровенчак О. Структурно-деятельностной подход как теоретическая основа для 

изучения социальных ролей. Применен структурно-деятельностной подход как теоретическая основа 

изучения социальных ролей. Рассмотрены главные положения и специфика указанного подхода. 

Определено понятие социальной роли и предложена авторская модель производства и 

воспроизводства ролей на основе стратификационной модели социального действия Э. Гиденса и 

модели  производства и воспроизводства социальных практик С. Бабенко. 

 

Volod’ko V., Rovenchak O. The Agency-Structure Approach as Theoretical Basis for Research of 

Social Roles. In the article authors apply the agency-structure approach as theoretical basis for the study of 

social roles. Key positions and specific of offered approach are considered. The authors designate the 

concept of social role and the author model of recreation and production of roles is offered on the basis of 

stratification model social action of Е. Giddens and models of recreation and production of social practices 

of  S. Babenko. 

 

Ключові слова: структурно-діяльнісний підхід, соціальна роль, структура, дія, практики.  

 

 На сучасному етапі розвитку соціологічної думки перед рольовою теорією постала 

певна проблема. З одного боку, поняття “роль” є одним з найпоширеніших концептів, певним “мета-

конструктом”, який використовується не лише в соціології, а й в багатьох інших соціогуманітарних 

дисциплінах [1, с. 2421]. Це свідчить про важливість зазначеного поняття в соціальній теорії. З 

іншого боку, виникає проблема під час аналізу поняття “роль”, яка полягає в пошуку адекватної 



теоретичної і методологічної основи для дослідження цього поняття, яка б дозволяла охопити і 

статичний, і динамічний виміри цього концепту. В соціології роль та пов’язані з нею концепції 

розглядалися в контексті різних теоретичних напрямків: структурного функціоналізму, символічного 

інтеракціонізму, конфліктологічного напрямку тощо. Загалом ключові підходи до розуміння природи 

ролі можна поділити на дві основні групи: інтеракціоністський і структурний. Проте кожна з цих 

двох перспектив концентрується лише на одному вимірі рольової проблематики: з одного боку, ролі 

трактуються як статичні, зовнішні щодо індивідів очікування, з іншого – абсолютизують значення 

соціальної взаємодії як основи творення та відтворення ролей. Таким чином, відчувається певна 

“однобічність” кожної із перспектив, оскільки соціальні ролі не зводяться лише до нормативного, 

примусового стосовно індивіда елемента соціальної структури, але й не є постійно конструйованими 

феноменами соціальної взаємодії.  

Мета нашої роботи – з’ясування особливостей структурно–діяльнісного підходу як 

теоретичної основи аналізу соціальних ролей. Для досягнення цієї мети ми поставили такі завдання: 

1) розглянути головні положення структурно–діяльнісного підходу; 2) запропонувати дефініцію та 

визначити основні характеристики поняття “роль”; 3) проаналізувати відтворення та продукування 

соціальних ролей з позиції структурно-діяльнісного підходу. 

 У цій статті спираємось на публікації таких учених, як С. Бабенко, П. Бурдьє, Е. Гіденс, О. 

Куценко, тощо, котрі розробляли цей підхід та/або застосовували його в дослідженні тих чи інших 

соціальних процесів.  

 

Проблема співвідношення структури та дії є однією із центральних у соціології. Акценти в її 

баченні коливаються від опозиції “структура versus дія” (позитивістське теоретизування) до 

взаємодоповнюваності та взаємозалежності структури і дії (структурно-діяльнісний підхід). В межах 

структурно-діяльнісної перспективи (теорія структурації Е. Гіденса, теорія “подвійного морфогенезу” 

М. Арчер, теорія “соціальної практики” П. Бурдьє тощо) соціальні процеси розглядаються як 

відкриті, динамічні та незавершені. Вони визначаються людськими рішеннями й виборами, що 

втілюються в контексті історично зумовлених структур та інститутів. Своїми діями індивіди (не лише 

еліти, а й звичайні люди) відтворюють і змінюють наявний соціальний порядок [2, с.255]. 

Одним із основних джерел, на яке опирається наша робота, є праця Е. Гіденса “Будова 

суспільства: нарис теорії структурації” (1984 р.) [3]. Е. Гіденс наголошує на тому, що суспільство – це 

продукт діяльності активних, рефлексуючих акторів, які, реалізуючи соціальні практики, 

змінюють/відтворюють самих себе та суспільство. У повсякденних практиках відбувається 

продукування і відтворення структур. “Структура – це правила та ресурси, що беруть участь у 

репродукуванні соціальних систем. Структура існує виключно як сліди пам’яті, органічна основа 

людської рефлексивності і проявляє себе в дії” [3, с. 501]. 

Структура та дія – взаємодоповнювальні (дуальні) феномени. “Дуальність структури” 

передбачає те, що структури зумовлюють практики й уявлення суб’єктів, але і реалізовані агентами 



практики відтворюють чи змінюють структури. За природою структура є не лише обмежувальною, а 

й ресурсною. Вона як обмежує соціальну дію (через забезпечення індивідів певними зразками 

поведінки, обов’язковими в конкретному соціокультурному контексті), так і створює можливості для 

дії, що більше – можливості для трансформації і структури, і дії [4, c. 38]. 

Ми розглядаємо соціальну роль як єдність інтерналізованого індивідом внутрішньо-

особистісного компоненту (знання, ставлення і готовність до дії) та діяльнісного компоненту 

(практики). Інтерналізований внутрішньо-особистісний компонент зумовлює, впорядковує і 

підтримує взаємодію акторів у часі та просторі. Впорядкування і підтримання взаємодії акторів у 

широкому значенні означає структурування соціального простору, оскільки соціальна роль вказує на 

соціальні позиції та функції індивідів у різних соціальних системах стосовно один одного. Структура 

як “слід пам’яті” є основою внутрішньо-особистісного рольового компоненту і проявляється у 

рольовій практиці індивіда. Як наслідок, цей компонент володіє властивостями структури. Це 

означає, що внутрішньо-особистісний та діяльнісний компоненти є “двома боками однієї медалі”, 

хоча перший компонент виступає первинним об’єктивно. Він задає певні параметри практик і 

водночас щоразу відтворюється у взаємодіях (дуальність структури).  

Варто зауважити, що запропонована схема є своєрідною “ідеальною моделлю” прочитання 

співвіднесення внутрішньо-особистісного та діяльнісного компонентів ролі. Ми свідомі того, що в 

реальному житті нема обов’язкових чи автоматичних зв’язків і повної відповідності, між, наприклад, 

соціальною позицією і роллю, між інтерналізованим індивідом внутрішньо-особистісним рольовим 

компонентом і рольовою практикою. Саме тому далі пропонується авторська модель відтворення та 

продукування ролі із врахування як класичних так і новітніх, багато в чому амбівалентних випадків її 

функціонування. 

Внутрішньо-особистісний рольовий компонент ми розглядаємо як спосіб чи узагальнену 

процедуру, що уможливлює індивідуальну орієнтацію в соціальному просторі та взаємодію з іншими 

індивідами, їх групами, соціальними інститутами тощо. 

Діяльнісний компонент ми розглядаємо як рольову діяльність на основі внутрішньо-

особистісного компоненту. Цей компонент містить в собі лише один елемент – рольову практику
1
, 

оскільки в нашому означенні практика структурно включає в себе і дію, і взаємодію. Рольова 

практика – це сукупність регулярно повторюваних та/чи ситуативних соціальних дій чи взаємодій 

індивідів, локалізованих у часі та просторі й організованих навколо певної соціальної ролі. Будь-яка 

соціальна практика є рольовою, адже, здійснюючи ту чи іншу активність, індивід виходить з певної 

                                                           
1
 Як у теорії Е. Гіденса так і в П. Бурдьє практика є практично несвідомою, рутинною поведінкою 

індивіда, що підлягає певним правилам, інтерналізованим із зовнішнього середовища в процесі активної 

взаємодії з ним. [5, с. 196-200; 6, с. 61]. Таке пояснення практики перегукуються з найбільш консервативним її 

розумінням, що походить від Д. Юма, а саме практики як мислення або дії “за звичкою” [7, с. 10]. Ми 

дозволимо собі частково не погодитись з П. Бурдьє та Е. Гіденсом у тій частині, де йдеться про “рутинний” і 

“неусвідомлений” характер практики, оскільки вважаємо, що соціальною практикою можна назвати і свідому, 

не обов’язково рутинну  ситуативну чи періодично повторювану соціальну дію.  

 



рольової позиції, нехай навіть не завжди усвідомленої. Додаючи прикметник “рольова”, ми тим 

самим акцентуємо на тому, що йдеться про практику, організовану навколо конкретної ролі.  

Внутрішньо-особистісний рольовий компонент, з одного боку, є обмежувальним чинником, 

оскільки визначає сукупність зразків і правил поведінки, очікувань для функціонування в певному 

соціальному контексті; з іншого боку, має трансформаційний потенціал. Імовірність та якість 

переосмислень соціальних ролей великою мірою залежать від ступеню рефлексивності суб’єкта. 

Рефлексивність – це схильність суб’єкта до свідомого, критичного переосмислення своїх ролей. 

Рольова практика – той процес і те місце, де можна виявити внутрішньо-особистісний рольовий 

компонент, його обмеження та переваги. Внутрішньо-особистісний рольовий компонент існує, а 

точніше виявляється лише на практиці, а остання може бути зрозумілою тільки стосовно цього 

компоненту. В основі рольової практики лежить соціальна дія. Таким чином соціальну дію у такому 

розумінні можна вважати основою дослідження ролей.  

Наша авторська модель вироблення та відтворення ролей ґрунтується на стратифікаційній 

моделі соціальної дії Е. Гіденса [3] та моделі продукування і відтворення соціальних практик С. 

Бабенко [6]. Розглянемо основні компоненти авторської моделі із врахуванням доробків двох 

зазначених вище дослідників. 

 У своїй стратифікаційній моделі соціальної дії Е. Гіденс розглядає соціальну дію як 

переважно умисний, цілеспрямований акт, а діяльність – як безперервний потік поведінки [3, с.41]. 

Поведінка – це радше не сукупність, а послідовність дій, що має певну логіку та сенс. У 

стратифікаційній моделі соціальної дії поведінка суб’єкта обов’язково включає стандартні 

характеристики людської поведінки – мотивацію, рефлексивний моніторинг дії та раціоналізацію.  

Мотивація не пов’язана навпрост із соціальною дією; її можна розцінювати швидше як 

потенціал діяльності, а не звичний спосіб дій [3, с.45]. Різницю між причиною та мотивацією Е. 

Гіденс пояснює так: “Якщо причини належать до основ тих чи інших дій, то мотиви потрібно 

розглядати як бажання чи потреби, що спонукають до цих дій” [3, с. 45].  

Окрім мотивацій і причин дії, які виділяє Е. Гіденс, на нашу думку, важливими компонентами 

є також ціннісні орієнтації. Ціннісні орієнтації – це здатність індивіда відмежовувати значуще 

(важливе для індивіда) від незначущого (неважливого) в процесі соціальної діяльності [8, с. 1215].  У 

нашій моделі ми об’єднуємо мотиви, причини та ціннісні орієнтації у ціннісно-інтуїтивну складову.  

Соціальна роль – це єдність інтерналізованого індивідом внутрішньо-особистісного (знання, 

ставлення і готовність до дії) та діяльнісного компонентів (практики). Внутрішньо-особистісний та 

діяльнісний компоненти поєднуються за допомогою механізмів раціоналізації, рефлексивного 

моніторингу дії та рефлексивності.    

Рефлексивний моніторинг дії (або контроль) – це здатність індивіда свідомо відстежувати не 

тільки власні дії та дії оточуючих індивідів, а й соціальний і фізичний контекст цих взаємодій [3, c. 

43–44]. Раціоналізація – “це здатність актора впорядковано та без особливих труднощів підтримувати 



цілісне “теоретичне бачення” причин власних дій” [3, с. 44]. Таке розуміння раціоналізації свідчить 

про те, що це швидше процес, а не стан [6, с. 58].  

Рефлексивність передбачає критичне оцінювання, переосмислення та трансформацію 

соціальних практик на підставі найрізноманітніших форм нового знання. Щоденні, повторювані 

людські практики вже повною мірою не забезпечуються механізмами традицій, а опосередковуються 

дедалі більшою рефлексивністю. Проте, на нашу думку, моніторинг дії, що є стандартною 

невід’ємною характеристикою людської поведінки, не завжди передбачає наявність власне 

рефлексивності, незважаючи на те, що повсякденні практики вже не забезпечуються повною мірою 

механізмами традицій.  

Діяльнісний компонент соціальної ролі представлений рольовою практикою. Ми розглядаємо 

рольову практику як сукупність регулярно повторюваних та/чи ситуативних соціальних дій чи 

взаємодій індивідів, локалізованих у часі та просторі й організованих навколо певної соціальної ролі. 

 Е. Гіденс стверджує, що повсякденне життя – це переважно потік навмисних, 

цілеспрямованих дій, що мають як навмисні так і ненавмисні наслідки. Завдяки механізмам 

зворотнього зв’язку ці наслідки можуть систематично перетворюватися в неусвідомлені умови 

подальших дій [3, с. 47]. На нашу думку, ця теза дещо перебільшена, адже ненавмисні наслідки 

можуть бути також свідомими умовами подальших дій.  

Аналізуючи соціальну роль як єдність внутрішньо-особистісного та діяльнісного компонентів, 

ми розглядаємо поняття рефлексивного моніторингу дії, раціоналізації та рефлексивності як 

сполучну ланку двох вище зазначених компонентів. Ціннісно-інтуїтивна складова (мотиви, причини, 

ціннісні орієнтації) свідчить про те, що ролі не є автономними, самодостатніми утвореннями, а 

перебувають у зв’язку з іншими елементами особистісної структури. 
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Рис1. Модель відтворення та продукування ролі  

Як бачимо з рисунку 1, внутрішньо-особистісний компонент слугує стимулом і водночас 

“путівником” для кожної дії. За допомогою раціоналізації, рефлексивного моніторингу дії та 

рефлексивності індивід здатний осмислити й обґрунтувати насамперед для себе (при потребі, також 

для інших), а то й переосмислити необхідність, значення і якість тої чи іншої ролі в цілому. Саме у 

безпосередній реалізації рольових практик ми можемо виявити внутрішньо-особистісний компонент. 

Результатом реалізації рольової практики є низка наслідків, як навмисних, так і ненавмисних, що 

піддаються “зворотньому” аналізу (рефлексивному моніторингу, раціоналізації та рефлексивності). 

При будь-якій практиці (традиційній чи інноваційній) завжди ймовірне те, що “зворотній” аналіз 

може спричинити і зміну внутрішньо-особистісного компоненту, і вплинути на подальші практики 

людини. 

Важливим для нашої концептуальної схеми є поділ рольових практик на традиційні 

(відтворення) та інноваційні (продукування). Традиційні рольові практики (їм відповідає традиційний 



внутрішньо-особистісний компонент)  – це систематично повторювані рольові практики, які 

відтворюють наявну структурну композицію суспільства. Це або засвоєні в процесі ранньої 

соціалізації, систематично повторювані практики, або перетворення інноваційних рольових практик 

внаслідок їх регулярної реалізації на традиційні. Традиційний внутрішньо-особистісний компонент – 

це інтерналізовані індивідом знання, ставлення та готовність до дії, спрямовані на відтворення 

наявної структурної композиції суспільства. Вони можуть бути або глибоко засвоєні на етапі ранньої 

соціалізації,  або це т. зв. “нові структури” (“псевдо-традиційний” внутрішньо-особистісний 

компонент) – результат регулярного виконання інноваційних рольових практик, що таким чином 

набувають характеру традиційних. 

 Інноваційні рольові практики (їм відповідає інноваційний внутрішньо-особистісний 

компонент) – це рольові практики, що не володіють систематичністю та повторюваністю, хоча здатні 

набувати ці якості за певних умов. До інноваційних рольових практик відносяться або зовсім нові, не 

характерні для всього попереднього досвіду індивіда, практики, або переосмислення попередніх, 

традиційних практик і вироблення на їх основі нових моделей. У випадку засвоєння цієї інноваційної 

практики вона з необхідністю перетворюється на традиційну. Це пояснюється тим, що саме в 

рольових практиках індивід виявляє обмеження внутрішньо-особистісного компоненту, інтерпретує 

його, намагається подолати чи змінити і формує нові обмеження, які завдяки його же діям набувають 

стійких форм. Інноваційний внутрішньо-особистісний компонент – це засвоєні індивідом нові 

знання, формування нового (переважно позитивного) ставлення та готовності до дії в контексті нових 

знань і ситуації.  Інноваційний внутрішньо-особистісний компонент може бути зовсім новим для 

індивіда в контексті його попереднього досвіду, або ж трансформованим традиційним компонентом.  

 Для кращого розуміння функціонування запропонованої моделі можна умовно виокремити 

класичне й амбівалентне відтворення та продукування ролей. Класичним називаємо логічне та 

послідовне відтворення і продукування ролей, а амбівалентним – нелогічне та непослідовне 

відтворення і продукування ролей. Логічне/нелогічне та послідовне/непослідовне розглядається тут з 

точки зору дискурсивної свідомості.  

Спочатку розглянемо класичне і амбівалентне відтворення ролі. При відтворювальній 

(традиційній) практиці рефлексивність (критичне переосмислення) практично відсутнє, а 

традиційний внутрішньо-особистісний компонент, що є основою та водночас результатом практики, 

залишається, як звичайно, незмінним (рис 2). За відсутності рефлексивності рольові практики та 

відповідний компонент відтворюються без будь-яких сумнів стосовно їх “правильності” чи 

“неправильності”.  Прикладом може слугувати виконання домогосподарської ролі. Уся домашня 

робота чи більша її частина покладається на жінку, яка дуже часто сприймає це як належне, оскільки 

так “було завжди” чи “так всі жінки роблять”. 

Амбівалентне відтворення ролі можливе при інноваційній практиці тоді, коли актор в 

результаті “зворотнього” аналізу може не змінювати традиційного внутрішньо-особистісного 

компоненту (рис.2). Наприклад, жінка-мігрант вводить інноваційні моменти в домогосподарську 

роль, зокрема, змінюючи традиційне уявлення про закріпленого за нею актора, проте стверджує, що 



єдино правильною моделлю сімейного співжиття є модель чоловіка-годувальника, та жінки-

домогосподині, як максимум з частковою зайнятістю останньої. Це виявляється в поєднанні 

інноваційних практик і традиційного внутрішньо-особистісного компоненту. 

 

 

Рис. 2.  Класичне і амбівалентне відтворення ролі 

Що стосується амбівалентного та особливо класичного продукування ролі, то тут ситуація 

дещо складніша: при інноваційній практиці, крім раціоналізації і рефлексивного моніторингу, 

з’являється рефлексивність, завдяки якій індивід переосмислює внутрішньо-особистісний компонент, 

відповідні практики, а також ціннісно-інтуїтивну складову (рис.3). Ступінь рефлексивності стосовно 

соціальної ролі може бути високим (повним) і низьким (неповним). Високий ступінь рефлексивності 

передбачає критичне переосмислення ролей і їх послідовне втілення в повсякденному житті. 

Наприклад, новий досвід, здобутий в результаті трудової міграції, може суттєво вплинути на 

переосмислення жінкою свого внутрішньо-особистісного рольового компоненту ролі домогосподині 

та призвести до відповідних змін у повсякденній сімейній практиці після її повернення додому 

(наприклад, перерозподілу домашніх робіт з іншими членами сім’ї, якщо до часу трудової міграції 

більшість домашньої роботи виконувала жінка). Низький ступінь рефлексивності характеризується 

відсутністю цілісного переосмислення тієї чи іншої ролі; актор може критично ставитись лише до 

деяких компонентів соціальної ролі, поєднуючи інноваційні (переосмислені) і традиційні 

(відтворювальні) практики та ролі (чи їх окремі компоненти). Наприклад, жінка-мігрант може 

загалом або частково погоджуватися з ідеєю більш рівномірного розподілу домашнього 

навантаження, але з тих чи інших причин лише частково змінювати власні сімейні практики.   

Амбівалентне продукування ролі спостерігається й при поєднання інноваційного внутрішньо-

особистісного компоненту та відтворювальної практики (рис.3). Наприклад, жінка-мігрант може мати 

достатньо цілісне уявлення про “оновлену” домогосподарську роль (точніше, її внутрішньо-

особистісний компонент), проте повсякденні сімейні практики можуть цього не відображати. 
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Рис 3. Класичне і амбівалентне вироблення ролі 

 

 Індивід може відтворювати чи змінювати свої ролі добровільно чи вимушено – через певні 

обставини. На нашу думку, при вимушеній зміні чи відтворенні ролей частіше спостерігається 

непослідовність у позиціях індивіда, у його ролях та їхньому обґрунтуванні.  

Отже, структурно-діяльнісний підхід як теоретична основа дослідження феномену соціальних 

ролей дає змогу усунути крайнощі, що властиві інтеракціоністській та структурній перспективам. 

Соціальна роль набуває як обмежувальних характеристик, які забезпечують стабільність наявної 

соціальної системи, так і трансформаційного потенціалу. Специфікою структурно-діяльнісного 

підходу є увага до діючого актора, соціальних практик та гнучких структур. Аналізування поняття 

роль через внутрішньо-особистісний компонент, що не є жорстко детермінованими відносно 

індивіда, та діяльнісний, в якому пізнається та осмислюється внутрішньо-особистісний компонент, 

дає змогу по-новому переінтерпретувати поняття роль. 
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