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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СУСПІЛЬСТВА: 
СТАЛІСТЬ ТА ЗМІНА

УДК 316.2:159.923.2

МНОЖИННІСТЬ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ТА МНОЖИННІСТЬ 
ЇХНІХ ІНТЕПРЕТАЦІЙ

Н. Й. Черниш

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська 1, Львів, 79000, Україна,

nchernysh@gmail.com

Наведено та проаналізовано результати всеукраїнського опитування з проблем 
ідентичності, проведеного міжнародною дослідницькою групою за участю автора у 
березні 2010 р. Здійснено компаративний аналіз фрагментів чотирьох хвиль досліджен-
ня ідентичностей (1994–2010 рр.) з виявленням головних тенденцій змін у процесах 
ідентифікації та у реальних ідентифікаційних практиках населення міст Львова та 
Донецька у зазначений період. Наведено аргументи на спростування міфу про дві 
України, який ще донедавна побутував у публіцистичній та науковій літературі нашої 
країни і зарубіжжя.

Ключові слова: ідентичність, ідентифікація, ідентитет, ідентифікаційні практики, 
компаративний аналіз.

Сучасна криза загострила плинність і нестабільність, інколи й нестачу ідентичнос-
тей, засвідчила ситуацію множинності спроб визначення самототожності як окремого 
індивіда, так і соціальних груп та спільнот, цілого українського суспільства загалом. 
Сучасні провідні соціологи світу погоджуються із тезою Алена Турена стосовно того, 
що двома головними сюжетами соціологічної думки ХХІ століття будуть глобалізація та 
ідентичність. Можливо, це й справді так – але щодо тих країн, які повною мірою втягнуті 
у вир глобалізації. Україна ж взагалі мало заторкнута глобалізаційними процесами; за 
даними моніторингу Інституту соціології НАН України нині половина громадян країни 
навіть не знає, що це таке – глобалізація і не надто  рефлексує з цього приводу. Тому в 
Україні сьогодні знову піднімають проблему ідентичності, але її ревіталізацію викликає 
радше не глобалізація як така, а глибока системна криза, якій не видно кінця. На мою 
думку, специфіка українського суспільства полягає в тому, що криза є його перманен-
тною характеристикою; вона часом вщухає; часом, як-от сьогодні, загострюється, але 
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вона є рисою і ознакою хворого соціального організму. Втім, емпіричні дослідження 
останнього часу дають певні приводи до обережного чи поміркованого оптимізму щодо 
його одужання, якщо йдеться, зокрема, про метаморфози ідентичностей.

Перш ніж розпочати, хочу нагадати, що починаючи з 1994 р. за участю наших 
колег з університетів Мічигану (США), МакГіл (Канада), Троллхаттену і Халмштедту 
(Швеція) та Варшави (Польща) раз на п’ять років ми проводили дослідження ідентич-
ностей та відповідних практик у містах Львові та Донецьку, які ми вважали центрами 
Західного та Східного регіонів. Було проведено чотири хвилі досліджень – у 1994, 
1999, 2004 і 2010 рр. У 2010 р. за сприянням Програми дослідження сучасної історії 
України імені Петра Яцика вдалося розповсюдити деякі фрагменти опитування щодо 
ідентичностей на всі області України1. В організації та проведенні цих багаторічних 
досліджень взяла участь група науковців Львівського університету – Я. Грицак, Н. Чер-
ниш, В. Сусак та ін. Представимо головні результати, одержані протягом усього часу 
роботи дослідницької групи, з наведенням (там, де це доцільно й науково коректно) 
даних, придатних для порівняння.

Респонденти представляли населення чотирьох регіонів країни (Центру, Сходу, 
Півдня й Заходу) приблизно в тих же кількісних пропорціях, які використовувалися в 
інших вітчизняних (щорічний моніторинг українського суспільства від Інституту со-
ціології НАН України) та зарубіжних (загальноєвропейський моніторинговий проект 
“Європейське соціальне дослідження”) опитуваннях останнього часу.

Декілька слів щодо вихідних засад дослідження. Ми ставили за мету дослідження 
сукупності індивідуальних ідентичностей респондента двох типів. У першому випадку 
респондентові пропонувалося обрати той ідентитет з 28 наведених, який його найкра-
ще описував (наприклад, “молодий”, “багатий”, “українець” тощо). Їхня констеляція 
дала змогу одержати сім різновидів  соціальних ідентичностей – вікову, гендерну, 
національну, регіональну, релігійну, соціально-класову, політичну. У другому випадку 
респондентові належало обрати ту групу сучасного українського суспільства, з якою 
він має найбільше чи найменше спільного (наприклад, “пенсіонери”, “робітники”, 
“бізнесмени” і т. ін.). При цьому ми виходили з того, що ототожнення себе з певною 
групою не являє собою механічну суму відповідних індивідуальних ідентичностей: 
так, респондент міг обрати як домінуючі такі індивідуальні характеристики, як чоловік, 
молодий, бідний, але виявити найбільше спільних ознак із, приміром, спільнотою ук-
раїнців. Висловимо таке припущення: можна вважати цей тип ідентичності груповою 
ідентичністю, тобто ототожненням себе з певною групою (“ми”) і/або  опосередкованим 
визнанням приналежності до цієї групи.

Розпочнемо з аналізу індивідуальних ідентичностей респондентів у порівняльній 
перспективі. Попередні дослідження у містах Львові і Донецьку у 1994, 1999 та 2004 рр. 
засвідчили, що індивідуальна ідентифікаційна модель львівського респондента та ієрархія 
найбільш опуклих і значущих для нього соціальних ідентичностей була набагато більше 
формованою, сталою і гомогенною порівняно з нестійкою, мінливою та гетерогенною 
моделлю донеччанина. У період з 1994 по 2004 рр. ієрархія ідентичностей у Львові зали-

1 n = 2000; гранична помилка вибірки +/-2.19%; провайдер – соціологічна група “Рейтинг”.
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шилася практично незмінною, з домінуванням етнічної та локально-регіональної (іденти-
тети – українець та львів’янин). Провідною тенденцією стосовно ідентифікаційної моделі 
пересічного донеччанина у цей час була ситуація перманентного пошуку і мінливість у 
складі найбільш опуклих ідентичностей з поступовим усталенням на провідній позиції 
лише однієї з них, а саме локально-регіональної (ідентитет – донеччанин). 

Ще одним важливим підсумком попередніх проведених опитувань стало 
запровадження у 2010 р. до списку ідентитетів відсутнього протягом 1994–2004 рр. 
ідентитету “громадянин України”. Хоч це і порушило можливість безпосередніх порів-
нянь, але надало принципово нового звучання ідентифікаційним процесам у сучасному 
українському соціумі із врахуванням зміни орієнтирів з етнічних на громадянсько-
політичні та процесів формування сучасної української нації в сенсі кордонів і грома-
дянства. Правомірність такого нововведення, а також розширення зони дослідження на 
всю країну були підтверджені внаслідок проведення чергового етапу у 2010 р. у вигляді 
трьох складових: першої – вже традиційного анкетування за практично незміненим 
запитальником у містах Львові і Донецьку, другої – опитувань у центрах чотирьох ре-
гіонів України, третьої – чотирьох питань всеукраїнського омнібусу. Оскільки одержану 
соціологічну інформацію в повному обсязі лише обробляють, наведемо найцікавіші в 
науковому і практично-політичному плані результати загальноукраїнського опитування 
з питань ідентифікації (див. табл. 1).

Таблиця 1
Десять найважливіших ідентичностей  респондентів у загальноукраїнському 

та регіональному розподілах (ідентитет; у %)

Україна загалом Центр Захід Схід Південь
Громадянин/ка 
України (67.9)

Українець/ка 
(74.4)

Громадянин/ка 
України (84.5)

Мешканець 
свого міста (49.8)

Громадянин/ка 
України (69.7)

Українець/ка (64.1) Громадянин/ка 
України (70.8)

Українець/ка 
(82.7)

Громадянин/ка 
України (46.3)

Українець/ка 
(58.1)

Жінка (46.3) Жінка (47.4) Жінка (45.0) Жінка (43.7) Мешканець свого 
міста (52.1)

Мешканець свого 
міста (45.6)

Мешканець 
свого міста 

(45.1)

Чоловік (36.2) Українець/ка 
(39.5)

Православний/на 
(50.9)

Чоловік (38.8) Чоловік (38.7) Православний/
на (34.9)

Чоловік (38.1) Жінка (48.1)

Православний/на 
(37.8)

Православний/
на (33.8)

Молодий (а) 
(33.6)

Житель мого 
регіону (32.1)

Чоловік (41.2)

Молодий /а (33.5) Молодий/а 
(33.6)

Мешканець 
свого міста (33.1)

Православний/
на (30.0)

Молодий/а (37.8)

Житель мого 
регіону (29.9)

Житель мого 
регіону (31.3)

Греко-католик/
чка (31.0)

Молодий/а 
(27.9)

Житель мого 
регіону (29.4)

Пенсіонер/ка (25.8) Старшого віку 
(27.6)

Житель мого 
регіону (25.8)

Пенсіонер/ка 
(25.8)

Пенсіонер/ка 
(25.1)

Старшого віку 
(23.1)

Пенсіонер/ка 
(26.2)

Пенсіонер/ка 
(25.8)

Робітник/ця 
(21.6)

Робітник/ця (22.8)
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Звідси стане зрозумілою моя постава поміркованого оптиміста (в нашому випадку 
– добре поінформованого соціолога), оскільки у загальноукраїнському рейтингу перші 
два місця за їхньою важливістю для респондентів зайняли дві ідентичності (назвемо їх 
“громадянсько-політичною” і “етнічною”) – ототожнення себе з громадянином України 
та з українцем. На цьому тлі відрізняються лише ідентичності представників Сходу 
країни, в рейтингу яких перше місце здавна і дотепер утримує навіть не регіональна  
ідентичність (ідентитет – “східняк”), а ідентичність мешканця свого міста (наприклад, 
міста Донецька). Як і варто було сподіватися, у цьому регіоні із запровадженням нового 
ідентитету етнічна українська ідентичність опустилася з третього (у 2004 р.) на четверте 
місце, натомість громадянсько-політична одразу ж вийшла на другу позицію. Які ще 
узагальнення можна зробити з аналізу цієї зведеної таблиці?

1. Загалом по Україні з великим відривом лідирують два різновиди соціальної 
ідентичності – громадянсько-політична та етнічна, а це є свідченням того, що 
близько двох третин мешканців нашої країни з часом дедалі більше почува-
ються одночасно і громадянами України, і українцями, а також дедалі менше 
розрізняють для себе ці ідентичності і поняття, як це подибуємо у багатьох 
сучасних країнах світу. Якщо для населення західних і центральних областей 
це не дивно (зокрема, у Східній Галичині такий збіг завжди був нормою), то 
зафіксовану зміну постави жителів Південного регіону у цьому аспекті можна 
вважати унікальною. Втім, питання про те, який саме сенс вкладали респон-
денти Півдня у поняття “українець”, потребує додаткових досліджень. У наших 
попередніх опитуваннях фокус-групові дискусії показали, що респонденти 
з Донецька і Львова вкладали дещо різний зміст у це поняття: для львів’ян 
поняття “українець” рівною мірою мало етнічну і громадянсько-політичну 
конотацію, а для донеччан, в умовах відсутності ідентитету “громадянин Ук-
раїни”, воно позначалося більшим громадянсько-політичним забарвленням.

2. Для усіх регіонів країни продовжує залишатися високою питома вага гендер-
них ідентичностей. Пояснення цьому феномену ми подали в окремому розділі 
колективної монографії за підсумками трьох хвиль дослідження у Львові і 
Донецьку 1. Додамо лише, що перебування цього різновиду соціальної ідентич-
ності на провідних позиціях загального рейтингу і у 2010 р. означає, по-перше, 
велику вітальну силу примордіальних ідентичностей як таких, особливо в си-
туації соціальної кризи та загальної невизначеності, коли руйнуються усталені 
ідентичності, а нові ще не обрані. По-друге, ця обставина  виступає відчутним 
резервом сучасних ідентифікаційних процесів у сенсі формування новітніх 
ідентичностей.

3.  Зафіксовано падіння у питомій вазі етнічної російської ідентичності та спе-
цифічного типу політичної ідентичності – так званої “радянської людини”. 
Обидві не увійшли ні до загальноукраїнської ієрархії ідентичностей, ані до 

1 Україна модерна: Спеціяльний випуск. Львів-Донецьк: Соціяльні ідентичності в сучасній 
Україні. – Київ-Львів: Критика, 2007. – С. 125–128.
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регіональних, хоча у 1994 р., наприклад, 40% донеччан вважали цю ідентичність 
однією із своїх головних. Можна з обережністю припустити, що колишні носії 
російської і “радянської” ідентичностей з часом дедалі охочіше обирають такі 
ідентичності, як громадянсько-політична та етнічна українська. Подальший 
аналіз покаже, наскільки справджується ця робоча гіпотеза.

4. Привертає увагу відсутність в ієрархії найважливіших ідентичностей тих, що 
мають суто політичний характер, хоча відповідні ідентитети (демократ, со-
ціаліст, комуніст, націоналіст) були включені до питальника. Це є свідченням 
дуже незначної ваги політики для  населення України з його повсякденними 
клопотами і проблемами життя, які в абсолютній своїй більшості не мають 
політичного характеру або не вирішуються засобами політики та зусиллями 
можновладців.

5. Окремої уваги вартує такий різновид соціальної ідентичності, як регіональна. 
В нашому дослідженні з метою визначення розповсюдженості цієї ідентич-
ності ми використовували два ідентитети: загально- (житель свого регіону) 
та локально-регіональний (мешканець свого міста). Можна стверджувати, що 
для сучасної України більш вагомою є ідентифікація себе з мешканцями свого 
населеного пункту, ніж з уявною спільнотою свого регіону, а це дає підставу 
вважати, що в нашій країні поняття “регіоналізм” поволі втрачає свою зна-
чущість для пересічних громадян. Це, своєю чергою, підважує традиційне 
уявлення політичної науки про регіональні розколи України та спростовує 
припущення про вірогідність, а інколи навіть і неминучість розпаду країни 
на дрібніші політичні утворення. З огляду на низьку політичну активність 
більшості населення України та його розчарування у політиці такі штампи 
сьогодні виглядають як політичний анахронізм і вимагають адекватної реакції 
вітчизняного політичного бомонду. Подальша експлуатація гасла, приміром, 
про “дві України” чи одвічну ненависть між “східняками” і “західняками” 
матиме своїм результатом втрату політичних дивідендів тими лідерами, які 
будуть їх висувати та обстоювати і не захочуть прислухатися до своїх вибор-
ців, побачити нові соціальні реалії, модифікувати свої політичні програми.

Тепер звернемося до другого різновиду індивідуальних/групових ідентичностей 
через аналіз відповідей на запитання щодо символічного віднесення респондента до 
тієї групи, з якою він/вона відчуває найбільше (чи найменше) спільного (див. табл. 2). 
Отже, респондентам надавалася чергова картка, в якій були позначені 14 соціальних 
груп – від пенсіонерів до багатіїв. Ці групи, як і у попередньому випадку, були консте-
льовані у чотири сукупності згідно зі сферою функціонування – політичною, етнонаціо-
нальною, соціально-класовою/статусною та релігійною. У цій таблиці поміщені також 
результати відповідей на так само сформульоване запитання із загальноукраїнського 
опитування, проведеного у 1994 р. нашими американськими колегами Цимерманом 
та Джексоном. 
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Таблиця 2 
Групи, з якими артикульоване відчуття найбільшої спільності (у %)

Групи Загалом 
1994 р.

Загалом 
2010 р.

Регіони, 2010 р.

Захід Центр Схід Південь
Політична сфера

Комуністи 0.5 0.6 0.0 0.3 1.4 0.8
Українські 
націоналісти

0.9 0.6 1.3 0.6 0.0 0.6

Реформатори 0.3 0.6 0.3 0.6 0.5 0.9
Радянські люди 3.3 3.5 0.3 4.2 4.4 4.3

Національність
Українці 30.2 30.7 43.2 35.4 23.7 21.6
Росіяни 6.5 2.8 0.0 0.8 3.0 6.8
Євреї 0.4 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0

Соціально-класовий / професійний статус
Бізнесмени 2.2 1.9 1.8 2.4 1.4 1.9

Багаті 0.5 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0
Домогосподині 7.3 7.4 4.2 8.8 5.3 9.8
Пенсіонери 16.6 23.7 20.8 22.6 26.0 25.3
Робітники 26.8 20.7 17.4 16.5 26.6 23.3

Релігійна ознака
Греко-католики 1.2 0.5 2.3 0.0 0.0 0.0
Православні 3.3 6.7 8.1 7.0 7.7 4.7

Як бачимо з табл. 2, лідерами у цьому рейтингу були і залишаються дві соціальні 
групи: етнічна (“українці”) та соціально-класова або статусна (“пенсіонери” і “робіт-
ники”). За 16 років ці позиції залишилися практично незмінними за виїмком хіба 
що віддзеркалення у них тенденцій до постаріння населення України та руйнації її 
промисловості. Як раніше, так і сьогодні, жодна з політичних сил не стала близькою 
пересічному громадянину України; їхні ідентичності із різноманітними соціальними 
групами мають підкреслено аполітичний характер.

З великим відривом від перших двох груп розташувалися групи людей, що про-
вадять домашнє господарство і сповідують певну релігію. Можна припустити, що 
навіть сучасність демонструє одвічну силу примордіалізму в такій країні, як наша. 
Власне через таким чином артикульоване поняття близькості можна робити висновки 
про розповсюдженість натурального господарства чи вагомість для людей релігійних 
вірувань.

Для нашої дослідницької групи уявлялося методично доцільним поставити питання 
й про різноманітні соціальні групи, з якими наші респонденти відчували найменше 
спільного (див. табл. 3). 
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Таблиця 3
Групи, з якими артикульоване почуття найменшої спільності (у %)

Групи Загалом 
1994 р.

Загалом 
2010 р.

Регіони, 2010 р.
Захід Центр Схід Південь

Політична сфера
Комуністи 15.1 12.1 26.6 13.2 4.7 6.2
Українські 
націоналісти

24.9 16.3 5.2 9.6 24.4 26.1

Реформатори 3.5 3.1 4.9 2.3 2.3 3.2
Радянські люди 1.1 3.5 7.8 4.0 1.4 1.3

Національність
Українці 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Росіяни 3.0 4.3 7.3 5.9 0.2 3.6
Євреї 8.2 11.9 16.9 12.2 7.3 11.5

Соціально-класовий / професійний статус
Бізнесмени 10.6 9.6 6.3 12.1 11.0 7.9

Багаті 16.9 24.6 19.0 24.1 28.2 26.6
Домогосподині 1.0 2.4 1.3 3.1 3.0 1.7
Пенсіонери 1.4 3.6 0.8 4.7 4.4 3.6
Робітники 0.4 0.2 0.0 0.2 0.5 0.2

Релігійна ознака
Греко-католики 13.7 8.2 3.1 8.6 12.4 8.1
Православні 0.2 0.2 0.8 0.0 0.2 0.0

Ця таблиця дає змогу уявити так звані групові антиідентичності, тобто відчути 
соціальну дистанцію респондентів щодо певних соціальних груп. У цьому контексті 
привертає увагу переважання (у сукупному виразі) антиідентичності політичного спект-
ра, хоча, як видно із таблиці, такі антиідентичності представлені серед усіх сукупностей 
груп. Основну увагу викликають, мабуть, три обставини. 

1. Це зростаюча питома вага тих, хто вважає найменш близькими до них представ-
ників багатих людей. Як на мене, це є гарною ілюстрацією і віддзеркаленням 
зростаючих диспропорцій у квантильних розподілах сучасної України. Мається 
на увазі зростання прірви між 10% найбагатших і 10% найбідніших людей у 
країні. Якщо ця диспропорція у розвинутих країнах світу є помірною, то в 
нас, за різними даними, вона становить від 30 до 40 разів, а це, у свою чергу, 
є свідченням глибокої прірви між більшістю населення і його найбагатшою 
верствою. Легко уявити, чим це загрожує у подальшому.

2. Це падіння у вазі яскраво вираженого несприйняття груп представників ради-
кальних політичних сил – комуністів та українських націоналістів, що опосе-
редковано (і вже вкотре) промовляє про падіння значущості політичного типу 
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проблем для пересічного українця. Саме цей результат стосовно комуністів 
найбільше порадував наших американських колег, які по-старому продовжують 
бачити головну загрозу для України у реванші комуністів. На жаль, вони не 
бачать інших, насправді значно більш загрозливих тенденцій.

3. Це відносне зростання у вазі з 1994 р. частки тих респондентів, що дистанціюється 
з представниками єврейської етнічної групи як із тими, з якими вони відчува-
ють себе найменш близькими. При цьому зменшення відсоткових розподілів 
йде у географічному напрямку – із Заходу на Схід. Це певною мірою розвінчує 
міф про етнічну толерантність нашого населення, але водночас підживлює ще 
більш давній, розповсюджений здебільшого за кордоном стереотип думання 
про українця як антисеміта. Можу прокоментувати це так: унаслідок реалізації 
спільного із моїми польськими колегами з університету Варшави проекту сто-
совно антисемітизму у Польщі і в Україні (2003–2004 рр.) ми встановили, що, 
по-перше, рівень антисемітизму серед населення Польщі є більш високим, ніж 
серед населення України; по-друге, в Україні не існує антисемітизму як ідеології, 
передусім офіційної; це скоріше певні антисемітські настрої різної сили прояву; 
по-третє, рівень артикуляції цих настроїв справді має географічно окреслений 
вираз і знижується у напрямку із Заходу на Схід країни 1.

Виявлена закономірність зростання питомої ваги громадянсько-політичної (грома-
дянин України) та етнічної (українець, спільнота українців)  ідентичностей спонукала 
дослідницьку групу створити у процесі опитування ситуацію форсованого вибору, коли 
перед респондентом ставилося завдання обрати свою позицію щодо певного тверджен-
ня, дотичного до маніфестації заявлених ідентичностей. Ми запропонували респон-
дентам таку ситуацію: “Люди мають різні думки з приводу тих зв’язків, які Україна 
повинна мати з Росією. Декотрі доводять, що Україна і Росія повинні бути повністю 
окремими самостійними державами (вони займають позицію 1 на шкалі з 7 балів). Інші 
думають, що Україна і Росія мають бути однією країною (вони займатимуть позицію 
7). Яка позиція на цій шкалі найкраще відображає Вашу думку?”. У 1994 р. при тако-
му самому вимірюванні середнє число складало 4.11, що означало переважання (хоч і 
незначне) тих респондентів, для яких бажаним було б, щоби Україна і Росія були тією 
чи іншою мірою разом. За 16 років ситуація змінилася: середнє склало 3.82 (різниця є 
статистично значимою на рівні 0.01, а це означає, що вона у нашому випадку є дуже 
значимою). Вона є значимою і у практично-політичному плані, оскільки фіксує чи не 
вперше за роки спостережень переважання тих, хто вважає, що Україна і Росія мають 
бути тією чи іншою мірою окремими країнами.

Окрім того, результати нашого всеукраїнського дослідження 2010 р. зафіксували 
появу нового соціального феномену, а саме фрагментизації населення областей України 
на декілька кластерних груп стосовно обраної відповіді на наведене запитання, яка 
не відповідає традиційному поділу країни на регіони. Таких кластерів було виявлено 
загальною кількістю 9 (див. табл. 4).

1 Antysemityzm w Polsce i na Ukraini / Pod red. Ireneusza Krzeminskiego. – Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, Warsawa, 2004. – P. 185–186.
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Таблиця 4
Кластери областей України відповідно до значення середнього на шкалі вимірювання 

уявлень респондентів про характер зв’язків України з Росією

Кластери Значення середнього
1. Тернопільська 1.26
Івано-Франківська 1.52
Львівська 1.58
2. Волинська 2.00
Рівненська 2.56
Київська 2.57
3. Полтавська 2.63
Чернівецька 2.68
м. Київ 2.93
Хмельницька 3.00
4. Вінницька 3.12
Житомирська 3.24
Запорізька 3.31
5. Закарпатська 3.84
Черкаська 3.96
Херсонська 4.00
Чернігівська 4.00
6. Кіровоградська 4.16
Одеська 4.40
Дніпропетровська 4.41
7. Харківська 4.59
Миколаївська 4.78
Донецька 5.07
8. Сумська 5.28
Луганська 5.54
9. АР Крим 6.22

Дані цієї таблиці уможливлюють формулювання деяких проміжних висновків, що, 
відповідно, вимагатиме додаткових соціологічних спостережень. По-перше, ці дані 
дають змогу підтримати раніше висловлене припущення про те, що колишній тради-
ційний регіональний розподіл населення України втрачає своє науково-пояснювальне і 
практично-політичне значення так само, як втрачають силу численні стереотипи і міфи 
стосовно поділу України на дві країни, дві нації, два народи тощо. Полярність посту-
пово замінюється гетерогенністю і множинністю ідентичностей та ідентифікаційних 
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практик, що, на мою думку, виступає свідченням формування громадянсько-політичної 
моделі сучасної української нації. Якщо регіоналізм і залишається проблемою Украї-
ни, то на очах набирає якісно нового значення. По-друге,  прикметною особливістю 
“нового українського регіоналізму” є групування областей і частин України, які часто 
не мають спільних кордонів і розташовані в різних географічних точках країни (напри-
клад, Закарпатська, Черкаська, Херсонська, Чернігівська або Сумська, Луганська, АР 
Крим). По-третє, утворилася нова політико-географічна мапа України, згідно з якою 
населення 16 областей України і м. Київ (тобто більшість) обирає ідею окремішнього 
співіснування України і Росії як самостійних держав. По-четверте, наведені дані руй-
нують також усталений стереотип про одностайність підтримки мешканцями східних 
і південних областей України гасла про нове возз’єднання України з Росією. Навіть 
респонденти з Харківської чи Донецької областей не виглядають радикальними у цьому 
сенсі – скоріше поміркованими.

Отже, розширення у 2010 р. поля  дослідження ідентифікаційних процесів до за-
гальноукраїнських масштабів дало змогу нашій дослідницькій групі підтвердити низку 
висловлених за даними 1994–2004 рр. висновків, а також долучити до них нові. Їхня 
основна суть зводиться до того, що протягом часу незалежного існування української 
держави відбувається процес формування новітньої української нації, в якому голо-
вну роль відіграє кристалізація української громадянсько-політичної ідентичності. І 
хоча певні відмінності між населенням різних регіонів, областей, земель і країв зали-
шаються ще відчутними (особливо в питаннях мови чи належності до вірних тієї чи 
іншої конфесії та церкви), все ж тенденція до творення спільноти громадян України 
залишається визначальною.

1. Україна модерна: Спеціяльний випуск. Львів-Донецьк: Соціяльні ідентичності в су-
часній Україні. – Київ-Львів: Критика, – 2007.

2. Antysemityzm w Polsce i na Ukraini / pod red. I. Krzeminskiego. – Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, – Warsawa, – 2004. 
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Проанализированы результаты всеукраинского опроса по проблемам идентич-
ности, проведенного международной исследовательской группой с участием автора 
в марте 2010 года. Проведен компаративный анализ фрагментов четырех волн иссле-
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дования идентичностей (1994–2010 гг.). Выявлены основные тенденции в процессах 
идентификации и в идентификационных практиках населения Львова и Донецка. 
Аргументируется несостоятельность мифа о “двух Украинах”, который до недавнего 
времени являлся доминирующим в отечественном и зарубежном публицистическом 
и научном дискурсе.

Ключевые слова: идентичность, идентификация, идентитет, идентификационные 
практики, компаративний анализ.
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The comparative study of the four waves of sociological survey on social identities in 
Ukrainian society (1994–2010) is conducted. The main trends in identifi cational processes 
of the population of L’viv and Donetsk are revealed. The dominating myth about “two 
Ukraines” is undermined.
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РОЛЬ ЦЕРКВИ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ У СУЧАСНОМУ 
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У статті розглянуто основні функції та дисфункції соціального інституту Церкви 
у сучасному українському суспільстві. Внаслідок реалізації контент-аналізу статей 
рубрики “Церква” аналітичного щотижневика “Дзеркало тижня” визначено частоту 
їх згадувань, уточнено їх змістове наповнення.

Ключові слова: церква, соціальні функції та дисфункції, контент-аналіз.

Стабільність та процвітання будь-якої держави значною мірою визначаються ха-
рактером розвитку та функціонування її основних соціальних інститутів. Однією із 
таких базових систем в Україні є соціальний інститут Церкви. Особливої ваги в нашій 
державі він набуває через те, що виконує не лише традиційні (“профільні”) релігійні 
функції, але й екстраполює свій вплив на сфери політики, геополітики, формування 
національної самосвідомості та громадянського суспільства. Тож від скерування зусиль 
Церкви та їхньої інтенсивності залежить процес формування національної ідентичності 
та державності загалом.

Релігійна ситуація в Україні досить часто стає предметом досліджень соціологів. 
У центрі уваги науковців найчастіше опиняються такі питання, як: рівень та характер 
релігійності українського суспільства, міжконфесійні взаємовідносини, окремі функції 
релігії та церкви на особистісному та національному рівнях. Водночас майже немає 
праць, у яких описано весь комплекс функцій (та їхню значимість), які виконує церква 
у сучасному українському суспільстві. Ще менш розробленою є ділянка соціологічно-
го знання, пов’язана із висвітленням комплексу дисфункцій церкви (та їхньої ваги) в 
умовах сьогодення. А відтак немає жодної можливості встановити не лише характер 
соціальних наслідків функціонування Церкви в Україні, а й визначити домінуючу сферу 
впливу церкви на макрорівні в сучасному українському суспільстві. 

Зважаючи на це, ми поставили низку завдань: 
− описати весь комплекс функцій та дисфункцій, які виконує церква у сучасному 

українському суспільстві;
− визначити значимість кожної функції та дисфункції у сучасному українському 

суспільстві;
− виявити домінуючу сферу функціонального/ дисфункційного впливу церкви 

на макрорівні в сучасному українському суспільстві.

© Зайцева-Чіпак Н. О., 2010

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV. 
Серія соціол. 2010. Вип. 4. С. 14–21 Ser. Sociol. 2010. Is. 4. P. 14–21
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Зауважимо, що поняття “церква” у соціології може мати декілька інтерпритацій: 
• спільнота віруючих, що склалася у процесі розвитку віровчення і об;’єднання 

людей у межах спільної релігії;
• складна централізована та ієрархічна система, релігійна організація дотри-

мується єдиного символу віри (віровчення), що визначає релігійну етику та 
діяльність, систему управління життєдіяльністю, поведінкою віруючих; 

• соціальний інститут – стійкий комплекс формальних і неформальних правил, 
ідей принципів, цінностей і норм, які регулюють щоденну життєдіяльність лю-
дей і організуючих їх у систему соціальних статусів і ролей відносно Бога.

Проте, коли мова йде про Церкву, як соціальний інститут, то акцент роблять на 
двох аспектах:

− церква – це суспільна підсистема, яка взаємодіє з іншими суспільними струк-
турами;

− церква – це складна централізована та ієрархізована система, що має власну 
ідеологію суспільного розвитку. 

Тому робимо висновок, що церква перетворюється на соціальний інститут через 
виконання певних функцій та дисфункцій, які вона екстраполює їх у інші суспільні 
підсистеми.

Церкві прииаманним є виконання багатьох функцій, як загальнорелігійних, так і 
власних специфічних. Однак, на макрорівні науковці виділяють такі функції: 

− консолідуюча або інтегруюча; 
− соціально-політична; 
− світоглядна;
− компенсаторна;
− морально-етична або соціально-регламентуюча;
− культурна;
− міжнародна; 
− благодійна;
− економічна.
Зміст інтегративної (консолідуючої) функції полягає у здатності об’єднувати сус-

пільство, на основі спільних релігійних цінностей, ритуалів, норм поведінки не допус-
кати соціальних конфліктів і революційних потрясінь. 

Соціально-політична функція – полягає у розробці своєї соціальної доктрини, вона 
виражається у виступах церкви у ЗМІ зі зверненнями до народу і президента із акту-
альних проблем внутрішньої і зовнішньої політики держави, у політичних настановах 
служителів церкви; у проповідях священнослужителів у своїх приходах, які коментують 
події у світлі позицій церкви, в їхніх виступах в період виборчих кампаній за окремих 
кандидатів, в чому зацікавлена політична еліта; в активній участі патріархії у справах 
держави і підтримці існуючого строю. 

Світоглядна функція – орієнтована на поширення та популяризацію релігії у сус-
пільстві. Ця функція реалізується у трьох напрямах: релігійно-пропагандистському, 
інформаційному і навчально-виховному.

Суть компенсаторної функції полягає у тому, що церква здатна компенсувати від-



16 Н. О.  Зайцева-Чіпак 

чуття безсилля, залежності, обмежень – через релігійні цінності рівності перед Богом 
і воздаяння. Також вона дозволяє відволікати людей від акцій соціального протесту, 
переключаючи їхню увагу з мирського на духовне.

Морально-етична функція зводиться до моралізації (пропаганди моральності та 
етичності) суспільства в умовах тотальної корупції, нетерпимості тощо. 

Культурна функція церкви полягає у тому, що церква відіграє важливу роль у 
культурному розвитку людства, створювані нею духовні цінності збагачують не лише 
релігійну, але й світську культуру. Також церква сприяє розвитку і збереженню ціннос-
тей релігійної культури, забезпечує передання накопиченого спадку (у т.ч. історичної 
памяті) нащадкам.

Міжнародна функція скерована на зв’язок з іншими конфесіями. Ми також вва-
жаємо за доцільне віднести сюди питання впливу церкви на геополітику та включення 
України до діалогу та відносин із іншими країнами, світовою спільнотою. Благодійна 
функція зводиться до реалізації окремих заходів чи програм з метою благодійності, 
милосердя, перерозподілу доходів. Економічна функція полягає у впливові церкви на 
процеси економічної сфери.

Таким чином проблеми з інтерпритацією та операціоналізацією поняття функції 
церкви у соціології немає. Дещо більш песимістично визглядає ситуація з дисфунк-
ціями церкви; їхній перелік несформовано. Та зрештою, вони можуть визначатись, як 
протилежні до функцій (наприклад, інтегруюча – дезінтегруюча/конфліктна), або як 
подібні, але з негативними наслідками (наприклад, соціально-політичний заклик церкви 
привів до збройної сутички тощо). Тож, цілковита ясність у теоретико-методологічній 
частині проблемного питання, мала б знайти свій вираз у практичних дослідженнях 
та публікаціях. Однак, відповіді на питання про те, якою є ситуація на макрорівні (в 
українському суспільстві) досі немає, адже отримати її не так просто. Причиною цьо-
го є труднощі, які виникають на методичному рівні, зокрема із підбором адекватного 
методу дослідження. 

Насамперед зазначимо, що масові опитування на тему значимості церкви для де-
ржави чи суспільства є малопридатними, через те що відповіді на ці питання вимагають 
певного рівня компетентності. З позиції окремого індивіда часто “не видно” макров-
пливів інституту Церкви. Не все просто і з експертними опитуваннями, на жаль, в Ук-
раїні політологів є значно більше, аніж спеціалістів спроможних дати оцінку церковних 
впливів, хоча б із деякою ретроспективою (в умовах швидкоплинних трансформацій 
і змін). Крім того, часто такими експертами є ті, хто безпосередньо пов’язаний чи до-
тичний до Церкви, а тому може бути значною мірою заангажованим. Розв’язаням цієї 
проблеми може стати конвент–аналіз аналітичних статей/доповідей на цю тематику. Це 
дасть змогу уникнути, з одного боку, викривлення історичної ретроспективи, а з іншого 
– зменшить ризики заангажованості експертів (через перезваження кількісних показни-
ків, з урахуванням особисті автора та його позиції). З іншого боку, подібні аналітичні 
матеріали є суттєво розпорошеними та об’ємними. Тому ми спробували обмежитись 
матеріалами одного аналітичного видання, а саме щотижневика “Дзеркало тижня”. Цю 
газету було відібрано з огляду на декілька аргументів, найперше вона містить окрему 
рубрику “Церква” і регулярно наповнює її матеріалами (для аналізу відібрано випуски 
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ДТ з листопада 2008 року до квітня 2010 року, усього 25 статей); по-друге, статті у 
ній побудовані за принципом полеміки, коли в оговоренні однієї проблеми приймають 
участь одразу декілька протилежно налаштованих експертів; по-третє, у цю рубрику 
дописує не один журналіст, як це часто буває, а декілька; по-четверте, свою позицію 
тут висловлюють і представники церкви, і світські експерти (журналісти, соціологи, 
політологи, релігієзнавці тощо). Усі ці міркування повинні значною мірою знівелювати 
ризики, повязані із аналізом експертних оцінок.

Окремо хочемо обґрунтувати правомірність використання соціально-політичного 
аналітичного тижневика для дослідження функціонального впливу церкви на макрорівні. 
Річ у тім, що ЗМІ так чи інакше є рефлексією на актуальні події та проблемні ситуації. 
Зазвичай на шпальти газет потрапляють значимі події, які виділяються із загального кон-
тексту та несуть певні наслідки для громади чи суспільства. Крім того, отримані внаслідок 
проведеного контент-аналізу цього видання результати підверджуються публікаціями 
соціологів, які пишуть на релігійну тематику і непрямо торкаються нашої проблеми.

Отже, у контент-аналізі видань ДТ за 1,5 року ми зробили спробу пірахунку кіль-
кості цитат пов’язаних із виконанням функцій і дисфункцій церквою на макрорівні 
(див. табл.1). 

Таблиця 1
Кількість згадувань щодо функцій та дисфункцій церкви в українському суспільстві

Сфера прояву Кількість рефлексій Функції Дисфункції

Консолідація і інтеграція 35 3 32
Міжнародна 30 11 19

Культурна 9 9 0

Морально-етична 
(соціально-регламентуюча) 7 5 2

Економічна 6 3 3
Соціально-політична 5 3 2

Світоглядна 4 4 0
Благодійна 2 1 1

Компенсаторна 1 0 1
 99 39 60

Результати контент-аналізу наглядно демонструють переважання дисфункційного 
/ деструктивного впливу Церкви в Україні (він майже удвіччі переважає позитивні по-
сили). Крім того, стає очевидним, що найбільш інтенсивно Церква впливає на процеси 
консолідації та інтеграції українського суспільства і процеси міжнародного позиціону-
вання нашої держави. Крім цього, результати дослідження дали нам змогу розширити 
та уточнити інтерпретацію функціональних та дисфункційних впливів, та визначити 
вагу кожного з них (див. табл. 2). 



18 Н. О.  Зайцева-Чіпак 

Таблиця 2
Кількість згадувань основних впливів церкви за змістом та частотою

Функція Теоретичне 
наповнення Виявлені функції Виявлені дисфункції

Консолідуюча та 
інтегруюча

Об’єднує 
суспільство

Об’єднує націю через спільну 
релігійну історію, традиції (3)

Роз’єднує через конфесійний 
розкол (12)

Не має єдиної спільної 
організації (Єдиної помісної 

Укр.церкви) (14). 
Не дає спільної ідеології, 

ділить людей на 
проросійський та український 

вектор (6)
Міжнародна Співпраця 

з іншими 
конфесіями

Тісні контакти зі світовими 
центрами духовного 
впливу Ватиканом, 

Константинополем, Москвою 
(10)

Спроби відновлення 
історичної справедливості 

щодо першості КП перед МП 
(1)

Розпалювання 
міжнаціональної ворожнечі 

(1)
Демонстрація підлеглого 

становища УПЦ та 
приниження ролі відносно 

РПЦ  (7)
Постійно змінний глобальний 
геополітичний вибір України 
між Росією та Європою (11)

Культурна Збереження 
традицій та 
примноження 
культурних 
надбань

Збереження традицій 
(2) Культурне\релігійне 

багатоманіття (3)
Відновлення історичної 

пам’яті (4)
Морально-етична Моралізація 

суспільства
Пропаганда моральних 

цінностей (5)
Зневаження церквою 

християнських норм (2)
Компенсаторна Зняття соціальної 

напруги
Відволікання церквою уваги 
від дій політиків на користь 

їх релігійності (1)
Економічна Участь церкви 

в економічному 
житті

Розвиток власного бізнесу, 
створення нових суб’єктів 

господарювання (3)

Спроби переведення 
державного майна у власність 

релігійних спільнот (1)
Фінансова нечистоплотність/ 

побори з вірян (2)
Соціально-
політична

Пропаганда 
церквою власної 
політичної позиції

Висловлення церквою 
ідеальних  пріоритетів, 

до яких повинні прагнути 
політики (1)

Спроби політиків за допомогою 
церкви пробудити свідомість 
нації і відновити її єдність (2)

Тиск РПЦ та УПЦ МП 
на нового президента 

В.Януковича щодо активної 
орієнтації на інтереси 

Москви (1) Агітація церквою 
за окремих політиків (1)

Світоглядна Популяризація 
релігій

Пропаганда релігії та 
християнських цінностей (4)

Благодійна Благодійність Наявність благодійних 
програм (1)

Мізерне скерування коштів 
та сил на благодійність та 
використання їх на потреби 

духовенства (1)
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Отже, у сучасному українському суспільстві соціальний інститут церкви переважно 
продукує дисфункції. Найчастіше експертна думка акцентує на дисфункціях інституту 
церкви у сферах, пов’язаних із дезінтеграцією  українського суспільства, проблемній 
геополітичній орієнтації. Найбільш болючими є питання розколу суспільства через 
відмінні ідеологічні орієнтири, породжені протистоянням різних церков та постійно 
змінний глобальний геополітичний вибір України між Росією і Європою. Серед фун-
кцій церкви на сучасному етапі розвитку суспільства домінують міжнародні зв’язки 
(зокрема Україна має тісні контакти зі світовими центрами духовного впливу Ватика-
ном, Константинополем, Москвою), збереження та примноження культурних надбань 
і традицій. Інші функції та дисфункції мають незначну вагу у сучасному суспільному 
житті українського народу.
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The article examines the main features of dysfunction and social institution of the 
Church in the Ukrainian society. As a result of the content analysis of articles heading 
“Church” analytical weekly “Dzerkalo tyzhnja” determined the frequency of their references 
to the variety specifi ed their semantic content.
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В статье рассмотрено основные функции и дисфункции социального института 
Церкви в современном украинском обществе. Вследствие реализации контент-анализа 
статей рубрики “Церковь” аналитического еженедельника “Зеркало недели” определена 
частота их упоминаний, уточнено их содержательное наполнение. 
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ЕТНОМАРГІНАЛЬНА СУБКУЛЬТУРА – ФОРМА ВИЯВЛЕННЯ
КРИЗОВОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА

Я. М. Балановський

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 
вул. Садова, 2, м. Умань, 20300, Україна

В українському суспільстві має місце специфічне соціальне явище. Трьохсо-
тлітні потуги правителів Російської імперії, СРСР сформували в етносоціокультурній 
структурі українського суспільства особливу етнічну субкультуру. За іманентними їй 
вимірами специфічну природу цієї етнічної субкультури найадекватніше відображає 
термін “маргінальність”. Етномаргінальна субкультура є деструктивним чинником 
розвитку системної кризи українського суспільства.

Ключові слова: етнос, субкультура, маргінальність, етномаргінальна субкультура, 
трансформування, етносоцікультурна система.

Аналіз монографій, публікацій у періодичних фахових виданнях із суспільних дис-
циплін свідчить, по-перше, що основним предметом дослідження вітчизняної соціології 
є актуальний стан українського суспільства, по-друге, що цей стан визначається ними 
як перманентна, системна криза. Різні аспекти того кризового стану, в якому сьогодні 
знаходиться Україна, знайшли своє наукове осмислення, інтерпретацію в розвідках 
С. Макеєва, В. Ворони, В. Танчера, Є. Головахи, В. Тарасенка, М. Михальченка, С. Ка-
таєва, В. Городяненка, Л. Ази. Однак, на думку автора цієї статті, допоки за межами 
дослідницького поля української соціології залишається важливий нюанс цього стану 
– криза етнічної солідарності тієї соціальної спільності, якою є український етнос. 
Природа системної кризи, що має місце в українському суспільстві, не буде всебічно 
проаналізована, глибоко сутнісно пояснена, а відтак і вихід із неї буде набагато три-
валішим, важчим, якщо до уваги не взяти саме цей етносоціокультурний її аспект. І, 
справді, якщо, наприклад, аналізувати економічні чи будь-які інші інтереси і потреби 
українців, крім, звісно, соціокультурних, то вони менше протиставляють, поляризують 
представників цієї етносоціальної спільності і в будь-якому із регіонів, і в Україні зага-
лом. Тобто, усі вони є менш значущим, дієвим, впливовим чинником дезінтегрованості 
цієї соціальної спільності, порівняно із вимірами етносоціокультурними. Зростання 
ступеня розбіжності в інтересах і потребах, а отже, і посилення суперечностей, конф-
ліктності відбувається у тому разі, коли йдеться про характеристики етносоціокультур-
ні. Наприклад, статус російської, як другої державної мови, оцінку історичних діячів 
українського національно-визвольного руху, політику русифікації, що проводилася в 
Україні, тощо. Тобто, етносоціокультурні виміри стають підґрунтям поляризації цін-
нісних орієнтацій громадян української держави. Утворюються два їхні антагоністичні 
вектори – проукраїнський та антиукраїнський. Загострюються суперечності, наростає 
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кількість конфліктів між ними, радикалізуються позиції кожного із них. Або, іншими 
словами, дезінтеграція єдиної соціальної спільності, якою є українці, відбувається в 
етносоціокультурній площині. 

Все це вказує на те, що і науковий пошук треба здійснювати саме у соціокультур-
ному аспекті. Він повинен дати відповідь на низку гострих, актуальних і надзвичайно 
болючих для українського суспільства запитань. Наприклад, що примушує певну час-
тину громадян України, етнічних українців до дій, спрямованих на те, щоб у створеній 
українським етносом державі статус державної мала не їх рідна, а чужа їм мова? Чому ця 
частина українського етносу таким чином прагне знищити власне не тільки українську 
мову, але і український етнос як соціокультурну спільність? Чому ця ж сама соціальна 
група фактично заперечує державний суверенітет і територіальну цілісність України? 
Які чинники роблять її чужою серед своїх? Що спонукає представників цієї групи 
намагатися бути своїми для чужих? Отже, перед суспільними науками, насамперед, 
постає завдання: пояснити, формою виявлення чого є названі соціальні факти, розкрити 
соціальну природу, структуру, механізм, поширеність, гостроту цього явища тощо.

Сформульовані вище запитання, по-перше, певним чином окреслюють абрис пред-
мета, що у цій розвідці досліджується. По-друге, визначають його етносоціокультурну 
сутність. По-третє, стають підґрунтям для твердження про те, що в етносоціокультур-
ній структурі українського суспільства утворилася специфічна (маргінальна) етнічна 
субкультура, яка здійснює деструктивний вплив на його розвиток. Особливо руйнів-
ного характеру цей вплив набуває в умовах системної кризи, в якій це суспільство 
знаходиться сьогодні, і яка вимагає максимальної консолідації українського етносу для 
подолання її негативних наслідків.

Однак в українській соціології не було здійснено жодної спроби бодай довести 
наявність цієї субкультури, тобто для вітчизняних суспільних дисциплін окреслена про-
блема залишається своєрідною “Terra inсognita”. Важливо підкреслити, що ігнорування 
необхідності дослідження суспільними дисциплінами, найперше соціологією, фактично 
існуючого соціокультурного розколу суспільства, у тому числі з питань державного 
суверенітету і територіальної цілісності України, права українського етносу на власну 
інтерпретацію своєї історії, на відтворення ним своєї етнічної ідентичності, самого його 
існування у створеній ним державі не стане чинником вирішення цієї колізії. Звісно, 
що у такий спосіб проблема етносоціокультурної солідарності українського не може 
бути розв’язаною. Навпаки, за такого світоглядного, методологічного підходу існуюча 
загроза залишається поза увагою широкого загалу, вона не вивчається, зокрема, суспіль-
ними науками, а відтак у їхньому теоретичному арсеналі, у тому числі це стосується і 
соціології, відсутні будь-які достатньо ґрунтовно розроблені наукові рекомендації щодо 
її розв’язання. Відкладати вирішення такого штибу завдання означає не що інше, як 
накопичувати потенціал його негативного впливу на суспільство, ставити під загрозу 
саму можливість його існування. Адже ігнорування присутності в етносоціокультурній 
структурі українського суспільства названої субкультури, означає, по суті, що це сус-
пільство, цей етнос або не має достатнього інтелектуального потенціалу, щоб зрозуміти 
існуючу проблему, або ж не має волі до її вирішення, і, таким чином, “ховає голову 
в пісок” від розв’язання завдань, пов’язаних з її існуванням. Наукове (соціологічне) 
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обґрунтування факту буття цієї субкультури вимагає від держави здійснення заходів 
щодо подальшого її комплексного вивчення. На підґрунті такого дослідження мають 
бути розроблені рекомендації, покликані подолати негативний вплив цього явища на 
суспільство загалом, його етносоціокультурну структуру зокрема. 

Названі обставини визначають надзвичайно високу практичну цінність пропонова-
ного у цій розвідці напряму досліджень, життєву необхідність розробки рекомендацій, 
спрямованих на усунення негативних наслідків цього соціального явища. Зростання 
практичної цінності пропонованого дослідження визначає ще й та обставина, що до-
поки в українській соціології не було зроблено бодай найменших кроків до пояснення 
структури, механізму утворення і відтворення, тобто інтерпретації природи цього 
соціокультурного явища. Принаймні автору про такі спроби нічого не відомо. Все це 
робить пропоновану увазі широкого загалу, наукового співтовариства розвідку особливо 
актуальною, злободенною. Адже наукове доведення факту існування такої субкультури 
водночас означає створення своєрідного інструменту, що забезпечує можливість додат-
кового впливу на перебіг кризи згуртованості українського етносу в українському сус-
пільстві, зменшує негативні наслідки цієї кризи, підвищує ступінь етносоціокультурної 
консолідованості українців тощо. Тобто, сформульований у дослідженні теоретичний 
концепт є специфічним засобом вирішення актуального, надзвичайно важливого для 
українського суспільства завдання. 

Окреслена проблема є складною і багатогранною, а відтак, охопити аналізом усі її 
аспекти у форматі однієї статті практично неможливо. З цієї причини у пропонованій 
розвідці, по-перше, акцентується злободенність дослідження названого явища, по-друге, 
пропонується теоретичне обґрунтування можливості етномаргінальної субкультури, 
визначення сукупності її найзагальніших ознак. Тобто, автор розвідки висуває гіпоте-
зу, змістом якої є ствердження того, що: а) в українському суспільстві сформувалася 
специфічна (етномаргінальна) субкультура; б) етномаргінальна субкультура є формою 
виявлення етносоціокультурної кризи, яка, відповідно, є одним із вагомих чинників 
еволюції системної кризи, що має місце в українському суспільстві. 

Доведення цієї гіпотези потребує розв’язання кількох  конкретних дослідницьких за-
вдань. Насамперед, треба повернутися до історії появи в соціологічному арсеналі дефініції 
“маргінальність”. Тобто потрібно довести, що термін “маргінальність” має евристичний 
потенціал, достатній для позначення його змістом якісної специфіки певної субкультури.

У науці про суспільство поняття “маргінальність” запровадив один із засновників, 
провідний теоретик Чиказької школи соціології Роберт Езра Парк. У розвідці “Міграції 
людей і маргінальна особа” (1928 р.) поняттям “маргінальна особа” він позначає спе-
цифічний тип особистості, той, що формується взаємодією полярних культур: “У той 
час, коли стіни середньовічних гетто були зруйновані і євреї отримали дозвіл брати 
участь в культурному житті народів, в середовищі яких вони знаходилися, – сформу-
вався новий тип особистості, а саме – культурний гібрид; людина, що користується 
культурою і традиціями двох окремих народів, яка ніколи не бажає, навіть коли б їй це 
було дозволено, повністю покінчити із своїм минулим, традиціями і одночасно ніколи 
повністю не прийнята через расові забобони в новому суспільстві, де вона намагаєть-
ся знайти місце. Вона на межі двох культур і двох суспільств, що ніколи повністю не 
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змішуються і не взаємопроникають. Емансипований єврей був і є історично, типово 
маргінальною людиною, першим космополітом і громадянином світу” [1, р. 892]. 

Отже, в інтерпретації американського соціолога маргінальна людина – це індивід, 
що знаходиться на межі двох різних соціокультурних середовищ, особа, яка тільки 
частково входить до кожного із них. Важливою рисою маргінальності індивіда, на ній 
особливо наголошує Р.Парк, є те, що соціокультурні середовища, на узбіччі яких знахо-
диться маргінал, за межами його свідомості ніколи не взаємодіють і не взаємопроника-
ють. Іншими словами, ендосмосу полярних культур у цьому випадку не зазначають.

Соціальні норми і ціннісні орієнтації, інтериоризовані маргінальним індивідом в 
середовищі полярних соціокультурних систем,надають суб’єктові, який здійснює таке 
незавершене переміщення, специфічних соціальних вимірів. Маргінального індивіда, на 
думку Р.Парка, відрізняють невпевненість, підвищена напруженість, підозрілість, агре-
сивність тощо. Найвідоміший теоретик Чиказької школи соціології підкреслює, що: “…в 
житті маргінальної людини період кризи відносно постійний… людина змішаного по-
ходження живе в двох світах, у кожному із яких вона є чужою в більшому або меншому 
ступені” [1, р. 893]. Тобто американський соціолог соціальну маргінальність досліджує 
в соціально-психологічній площині. Автори колективної монографії “Маргінальність 
в сучасній Росії” стверджують: “У Парка поняття “маргінальність” (від латинського 
margo – край, границя, межа) позначало становище індивідів, які знаходилися на межі 
двох різних культур, що конфліктують між собою, і використовувалося для вивчення 
наслідків не адаптації мігрантів, особливостей становища мулатів і інших “культурних 
гібридів” [2, с. 27]. Отже, для Р. Парка, на цьому наголошують усі дослідники його 
творчого спадку, формою виявлення соціальної маргінальності є поведінка індивіда: 
“Маргінальна особа – індивід, який інтеріоризував цінності двох або більше соціокуль-
турних систем, що конфліктують, а тому зазнає типового дискомфорту і часто своєю 
поведінкою перетворюється на своєрідну анафему для всіх систем” [3, с.175].

Однак евристичний потенціал дефініції “маргінальність” є таким, що робить 
можливим її застосування і в інших ракурсах. Змістом цього поняття можна зокрема 
позначати не тільки специфіку поведінки індивіда, що через незавершений характер 
соціальної мобільності знаходиться на межі якісно різних соціокультурних середовищ, 
що конфліктують, і тому не може адаптуватися до життя в жодному із них. Категорія 
“маргінальність” своїм змістом здатна відобразити ще і той специфічний (проміжний) 
стан соціокультурної системи, якого вона набуває (і у якому знаходиться) у межах 
процесу переходу від початкового (первісного) до цільового, прогнозованого, очіку-
ваного стану.

Пропонований автором цієї розвідки методологічний підхід змінює вектор нау-
кового пошуку. Новий підхід предметом дослідження робить не специфіку поведінки 
окремого індивіда, що потрапляє у становище на межі соціокультурних середовищ, 
а іншу сукупність ознак явища соціальної маргінальності. У новій методологічній 
стратегії аналізується, по-перше, процес трансформування системи соціальних норм 
і ціннісних орієнтацій та, по-друге, той стан, якого соціокультурна система набуває у 
межах між початком і завершенням перетворення. Адже переміщення індивіда з одного 
соціокультурного середовища до іншого, входження у це інше середовище, інтеграція, 



26 Я. М. Балановський 

“злиття” з ним в нерозривну (соціокультурну) цілісність у певному значенні є процесом 
перетворення системи соціальних норм і ціннісних орієнтацій, інтеріоризованої цим 
індивідом у вихідному соціокультурному середовищі, в систему соціальних норм і 
ціннісних орієнтацій цільового соціокультурного середовища. Або, іншими словами, 
переходом соціокультурної системи від одного (початкового) якісного стану до іншого 
(цільового). Тобто дослідження явища соціальної маргінальності у тому ракурсі, який 
пропонує автор цієї розвідки, тісно пов’язане з аналізом цілеспрямованої трансформації 
соціокультурної системи, її переходу від стану, що позначається як вихідний (первісний, 
початковий), до стану, який є метою трансформації (цільового).

На актуальність дослідження перехідних процесів, пов’язаних із цілеспрямованою 
трансформацією суспільства як соціокультурної системи, ще на початку 90-х років ХХ 
століття вказував А. Пригожин. У своїй розвідці “Сутність перехідних процесів” він 
ставить “завдання виявити сутність перехідних механізмів, створити чітке уявлення 
про вихідну якість і про очікувану та сформувати зв’язок між тим і іншим, надійну 
проміжну ланку. Це завдання за всієї його очевидної важливості, конкретно раніше не 
ставилося і не вирішувалося” [4, с. 97]. Специфіка перехідного періоду стала предме-
том уваги і українського соціолога Н.Соболєвої, в розвідці “Соціологія суб’єктивної 
реальності” вона відзначає: “Перехідний період в розвитку суспільства відрізняється 
від стабільних періодів саме тим, що, з’єднуючи два стани соціальної системи, має 
певні відмінності як від одного, так і від іншого, має власну природу” [5, с. 264]. Отже, 
в цитованому джерелі перехідний період пояснюється як особливий стан системи, 
той, що його вона набуває, коли знаходиться у проміжку між вихідним і цільовим (у 
Пригожина – очікуваним) станами. Характеристики цього особливого стану соціаль-
ної системи, на думку автора, своїм змістом найповніше, найадекватніше відображає 
поняття “маргінальність”.

Для досягнення стратегічної мети розвідки необхідно розв’язати ще одне кон-
кретне дослідницьке завдання, здійснити тлумачення того змісту, що вкладається в 
поняття “трансформація системи”. Тобто, потрібно пояснити, що автор розуміє під 
соціокультурною системою і яким чином можлива її трансформація. Як зазначено у 
“Словнику іншомовних слів”, у перекладі із грецького термін “система” означає ціле, 
складене із частин, об’єднання. “Філософський словник” пояснює систему як “су-
купність визначених елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія. 
Системою є кожний предмет або явище реальної дійсності, мислення і пізнання, які 
складаються з реально виділених частин, об’єднаних в єдине ціле. Тому найважливі-
шими рисами системи є розчленованість і цілісність. Сукупність якісно визначених 
елементів становить зміст системи, сукупність закономірних зв’язків між елементами 
– внутрішню форму або структуру системи. Природа складових елементів і характер 
структури системи найрізноманітніші” [6, с. 475–476]. Щодо терміна “трансформація”, 
то “Словник іншомовних слів” надає йому кілька значень. Щодо контексту, в якому він 
буде використовуватися, актуальним є перше із них “зміна, перетворення” [7, с. 903]. 
Інше джерело “Соціологія: словник термінів і понять” вкладає в цю дефініцію такий 
зміст: “Трансформація (лат. transformatio – перетворення) – сукупність економічних, 
соціальних, політичних процесів, які ведуть, насамкінець, до нової якості соціальної 
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системи” [8, с. 306]. Отже, трансформація системи, звісно, що і соціокультурної 
системи також, відбувається у тому випадку, коли: а) змінюється кількість (зростає чи 
зменшується) елементів структури системи; б) новими стають якісні характеристики 
елементів її структури; в) змінюється місцезнаходження елементів у структурі системи; 
г) змінюються взаємодії, взаємозв’язки, взаємозалежності ланок структури в межах 
системи, а також кожного окремого елемента із системою в цілому. Саме таким чином 
система змінюється, перетворюється, трансформується.

Трансформація є складним і багатогранним явищем, за іманентними їй ознаками 
цей процес поділяється на специфічні типи. Наприклад, зміни можуть стосуватися 
тільки кількісних або тільки якісних  чи, нарешті, і кількісних, і якісних характеристик 
об’єкта. Процес трансформування може відбуватися відносно швидкими чи повільними 
темпами, він може стосуватися природних об’єктів чи соціальних утворень. Нарешті 
результатом трансформування може бути таке перетворення, яке елімінує об’єкт, що 
перетворюється за межі певного класу явищ, або ж навпаки, залишає його у ньому. 
Зважаючи на сказане вище, під трансформацією, в пропонованому дослідженні, 
розуміється таке перетворення, за якого, по-перше, об’єкт, що змінюється, не втрачає 
сукупності своїх найзагальніших ознак, тобто, трансформація не виносить його за межі 
того класу явищ, до якого він належав на момент початку трансформування. По-друге, 
зміни які відбуваються з об’єктом, що трансформується, мають якісний характер.

Отже, трансформація соціальної системи – це таке перетворення, за якого її соціальні 
виміри набувають нового якісного змісту, наповнюються новими значеннями, але здійснені 
зміни не елімінують трансформований об’єкт за межі того класу явищ, до якого він належав 
на момент початку перетворення. Тобто, соціальна система через процес трансформування 
набуває якісно нового змісту своїх вимірів, але не перестає бути соціальною системою. 
Або, іншими словами, трансформування соціокультурної системи є таким процесом, за 
якого її характеристики наповнюються новими конкретними значеннями, але незмінною 
залишається її початкова приналежність до класу соціальних систем.

У дослідженні природи соціальної маргінальності важливо відзначити, що це 
явище стало предметом уваги українських соціологів. Так, наприклад, Є. Петров у 
доробку “Маргіналізація як відмітна риса суспільства перехідного періоду” висловлює 
припущення про те, що, по-перше, можливою є не тільки маргінальність індивіда або 
групи, але й суспільства. По-друге, маргінальність суспільства, на думку цього автора, 
виявляється в розмитості його соціальної структури. Очевидно, що саме так треба 
розуміти його слова “В результаті розмивання соціальної структури в перехідні періоди 
історії інтенсифікується процес маргіналізації суспільства…” [9, с. 84].

Дослідження явища соціальної  маргінальності, її конкретних форм відноситься 
до сфери наукових інтересів ще одного українського соціолога А. Лантуха. У статті 
“Маргінали і маргінальність як соціальне явище” він пропонує власне бачення витоків 
явища маргінальної особи, досліджує його взаємозв’язок з маргінальністю суспільства, 
класифікує типи маргінальності індивідів і груп тощо.

Інтерпретацію маргінальної (“проміжної”) особи можна знайти і в науковому 
доробку І.М. Прибиткової. Фундаментальне дослідження названого явища здійснено 
А.І. Атояном. У 1999 році була надрукована його монографія “Соціомаргіналістика”.
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Названі розвідки своїм змістом охоплюють інші аспекти явища соціальної 
маргінальності. Підґрунтям здійснюваного в них аналізу є інші методологічні стратегії. 
На відміну від них, пропоноване дослідження своїм змістом покликане розкрити новий 
якісний аспект явища соціальної маргінальності, поповнити методичний арсенал, 
розширити евристичні можливості категоріального апарату науки про суспільство.

Розглянемо тепер детальніше специфіку процесу незавершеного переміщення 
соціального суб’єкта з одного соціокультурного середовища до іншого, як трансформацію 
певної соціокультурної системи. Попередньо зауважимо, що соціальні норми і ціннісні 
орієнтації, засвоєні індивідом у середовищі первинної соціалізації, своїм змістом не 
тільки не збігаються з нормативно-ціннісною системою цільового середовища, а більше 
того, вони конфліктують між собою, є полярними один відносно одного. Отже, для того, 
щоб соціальний суб’єкт міг інтегруватися в нове, цільове для нього соціокультурне 
середовище потрібно, щоб соціокультурна система середовища первинної соціалізації 
трансформувалася в якісно іншу, цільову соціокультурну систему. Це означає, що 
первісна, початкова система соціальних норм і культурних цінностей у межах процесу 
перетворення втрачає якісь одні із своїх якісних і кількісних характеристик і натомість 
набуває інших. Ці два процеси нівелювання однієї (первісної, початкової) системи 
соціальних норм і культурних цінностей та становлення іншої (цільової) відбуваються 
таким чином, що частина норм соціального впорядкування (вихідного соціокультурного 
середовища) втрачається і водночас формуються моделі соціальної організації, 
регулювання, упорядкування, контролю нового соціокультурного середовища. Вони 
є елементами структури нової (цільової) соціокультурної системи. Через здійснення 
трансформаційних заходів ці нові елементи посідають місце нівельованих соціальних 
норм і ціннісних орієнтацій вихідної соціокультурної системи. Зміни торкаються 
кількості елементів, їхнього змістовного наповнення, характеру їхніх взаємозв’язків, 
взаємозалежностей, взаємодій тощо. Таким чином відбуваються метаморфози, 
перетворення структури первісної (початкової, вихідної) системи соціальних норм і 
культурних цінностей в цільову, трансформація однієї соціокультурної системи в іншу.

Новоутворена соціокультурна система відрізняється від вихідної, її специфіка полягає 
у тому, що вона є частково трансформованою. Незавершеність процесу перетворення 
зробила частково трансформовану соціокультурну систему відмінною і від цільової. Це нове 
соціокультурне середовище, отже, нова система соціальних норм і ціннісних орієнтацій 
хоча й містить у своїй структурі елементи (соціальні норми  та ціннісні орієнтації) кожного 
(і вихідного, і цільового) із соціокультурних середовищ, але відрізняється від них так, 
як ціле відрізняється від окремих ланок своєї внутрішньої будови. Таке новоутворення 
набуває відносної самостійності, сталості. Тобто, система в процесі трансформування 
зупиняється на деякому проміжному етапі і у цьому, частково перетвореному, стані стійко 
відтворюється, повторюється, залишається відносно незмінною у своїх характеристиках, 
стало зберігає таку специфічну якісну визначеність.

Сформульоване вище теоретичне обґрунтування можливості маргінального стану 
соціокультурної системи (на відміну від теоретичного доведення можливості соціальної 
маргінальності індивіда, зробленого Р.Парком) стає підґрунтям для формулювання 
визначення етносоціокультурної маргінальності.
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Ствердження того, що етносоціокультурна маргінальність можлива,  засноване на 
загальноприйнятому в соціології положенні, згідно з яким будь-яка етнічна спільність 
вважається носієм специфічної, визначеної етнічними чинниками культури, отже, 
своєрідною етносоціокультурною системою. Ось яким, наприклад, змістом категорія 
“етнос” наповнюється в соціологічних довідниках. “Соціологія: словник термінів і 
понять” стверджує, що це “позачасова позатериторіальна, позадержавна спільнота 
людей, об’єднаних спільним походженням (реальним або міфічним), культурою (або 
деякими її елементами), мовою (часто, але не завжди), історією (справжньою або 
вигаданою), традиціями і звичаями, самосвідомістю та етнонімом (назвою)” [10, 
с. 103]. “Соціологія: терміни, поняття, персоналії” вважає, що це “особливий вид 
спільноти людей, яка утворилася історично і є особливою формою їхнього колективного 
існування. Ця спільнота формується й розвивається об’єктивним історичним шляхом, 
вона не залежить від волі окремих людей, які до неї входять, і здатна до стійкого 
багатовікового існування за рахунок самовідтворення. Основні якісні характеристики 
етносу – мова, специфічні елементи матеріальної та духовної культури (звичаї, обряди, 
норми поведінки), релігія, самосвідомість” [11, с. 117]. “Короткий словник з соціології” 
етносом називає “історично сформовану на певній території стійку сукупність людей, 
яким притаманні спільні риси і стабільні особливості культури (включно змовою) і 
психіки, а також усвідомлення своєї єдності та відмінності від інших подібних утво-
рень (самосвідомість)” [12, с. 464]. Цієї ж методологічної позиції дотримується і ук-
раїнський соціолог Л. Аза, яка заявляє: “Відомо, що будь-яка етнічна культура завдяки 
певним нормам, цінностям, ідеалам формує свій особливий культурний соціум, свою 
форму соціокультурного спілкування, свої морально-етичні засади суспільного життя, 
включно з власними типами мислення, ціннісними орієнтаціями, які спираються на 
притаманне конкретному етносу самобутнє світосприйняття” [13, с. 204]. І, нарешті, 
Е.Д. Сміт вважає, що “етносам властиві (хоча й різною мірою) шість найважливіших 
ознак: 1) власне ім’я, аби мати змогу ідентифікувати себе та говорити про “суть” спіль-
ноти; 2) міф про спільне походження, який містить ідею спільного витоку у часі та 
просторі і який дає етносу відчуття уявної спорідненості; 3) спільна історична пам’ять; 
4) один чи кілька елементів спільної культури (які, як правило, включають релігію, 
звичаї, мову); 5) прив’язаність до батьківщини – землі, на якій етнос не обов’язково 
проживає фізично, – важлива символічна прив’язаність до землі предків, як маємо у 
випадку діаспорних народів; 6) усвідомлення своєї єдності, принаймні у якоїсь частини 
населення” [14, с. 23].

Аналіз змісту цитованих визначень доводить, що у кожному із них атрибутом 
етносу називається специфічна культура. Тобто, будь-який етнос логічно виправдано 
буде трактувати специфічною соціокультурною, а правильніше, етносоціокультурною 
системою. А це означає, що будь-яка етнічна спільнота може досліджуватися як процес 
еволюції своєрідної етносоціокультурної системи. У випадку, коли система соціальних 
норм і ціннісних орієнтацій, специфіка якої визначені її етнічною природою, цілес-
прямовано трансформується, але процес перетворення, через дію різної соціальної 
природи чинників має незавершений характер, вона також знаходитиметься в особ-
ливому, проміжному, відносно до вихідної і цільової сукупності властивостей стані. 



30 Я. М. Балановський 

Тобто, коли той або той етнос, як певна етносоціокультурна система, цілеспрямовано 
асимілюється і, отже, трансформується якимось іншим етносом, зазвичай таким, що 
чисельно домінує, то етносоціокультурний суб’єкт, на якого спрямовуються асиміляцій-
ні дії, тобто об’єкт асиміляції, через реалізацію асиміляційних дій може запозичувати 
деякі із характеристик етносоціокультурної системи того етносу, який у цьому разі є 
суб’єктом дії. Але прагнення до збереження етнічної самобутності чи інші причини 
роблять процес асиміляції такого етносу (чисельно меншого) незавершеним. Отже, у 
цьому випадку має місце специфічний тип взаємодії соціокультурних систем, через 
цю взаємодію одна із систем цілеспрямовано трансформується, але процес трансфор-
мування має незавершений характер. Таким чином, етносоціокультурна система, що 
зазнавала цілеспрямованої трансформації через асиміляційні дії чисельно домінуючого 
суб’єкта із свого початкового стану (того що мав місце до початку перетворень) вихо-
дить, певних змін зазнає, але цільового, того, що є метою трансформації, не набуває. 
Цей специфічний, частково трансформований стан і є маргінальним станом етнічної 
соціокультурної системи. Тобто, маргінальною є така етносоціокультурна система, яка в 
процесі її цілеспрямованого перетворення зупиняється у просторі трансформування між 
вихідним і цільовим станом, набуває характеристик певної проміжної ланки. Або іншими 
словами, маргінальною є частково перетворена етносоціокультурна система. Щодо тих 
соціокультурних систем, що стали чинниками її формування, вона є субкультурою.

Поняття “субкультура” тут застосовується в його традиційній інтерпретації. Тобто 
цим терміном у даному разі позначається “(буквально – підкультура) – культура окремої 
соціальної спільноти (групи, класу, регіону, конфесії тощо), що чимось відрізняється від 
традиційної культури суспільства” [15, с. 612]. Або, іншими словами, субкультура – це 
“Система цінностей, орієнтацій, моделей поведінки, стилю життя будь-якої соціаль-
ної групи, що представляє собою самостійне цілісне утворення в межах домінуючої 
культури” [16, с. 350]. Відповідно етномаргінальною, у цьому разі, є така субкультура, 
яка утворюється внаслідок цілеспрямованої трансформації однієї етнічної культури ін-
шою. Незавершений характер трансформації приводить до утворення нової, особливої, 
своєрідної етнічної культури, яка щодо тих етнічних культур, взаємодія яких привела 
до її появи, має значення підкультури або субкультури.

Маргінального стану соціокультурна система, як ми уже зазначали, набуває тільки 
за умови її цілеспрямованої трансформації. Адже тільки у цьому разі можна визначити 
її цільовий стан. Через здійснення процедури визначення сукупності характеристик 
цільового стану з’являється можливість порівнювати, співвідносити характеристики 
актуального стану з станом, що його система мала до початку перетворення та тим, 
якого вона має набути через трансформаційні дії, реалізацію певної соціальної техно-
логії, тобто цільовим, прогнозованим станом. Таким чином створюються передумови 
для встановлення ступеня відповідності актуального стану вихідному та цільовому, 
кваліфікування його як своєрідної проміжної ланки.

Процес природного розвитку будь-якої соціокультурної системи, тобто процес 
її саморозвитку заперечує можливість існування цільового стану. Адже із процесу 
природного розвитку елімінується суб’єкт дії, а відтак, і цільовий стан системи, який 
в цьому випадку існує в його свідомості як суб’єктивний, абстрактний ідеальний об-
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раз. Відсутність соціального суб’єкта, атрибутом якого є свідомість, що містить образ 
сукупності характеристик цільового стану системи, робить неможливим існування 
цього стану. Отже, наголосимо ще раз, із названої причини у процесі саморозвитку 
соціокультурної системи виокремити маргінальний стан неможливо. 

Здійснений теоретичний аналіз стає підґрунтям для твердження про те, що в ет-
носоціокультурній структурі суспільства певний етнос, соціокультурна спільність, як 
частково перетворена соціокультурна система, також може знаходитися в тому особ-
ливому стані, що його було позначено дефініцією “маргінальність”. Або, іншими сло-
вами, вище було теоретично доведено, що явище етносоціокультурної маргінальності 
можливе взагалі, як об’єктивне соціокультурне явище.

Теоретичне обґрунтування, створення своєрідної ідеальної схеми, моделі, що логіч-
но обґрунтовує можливість етносоціокультурної маргінальності як емпіричного явища, 
потребує тепер підтвердження емпірично фіксованими фактами того, що таке явище має 
місце в контексті уже не абстрактного, а конкретного суспільства. Тобто через визна-
чення вимірів, що емпірично фіксуються, через аналіз емпіричного матеріалу потрібно 
довести, що явище етносоціокультурної маргінальності існує не тільки як своєрідна 
ідеальна модель, теоретична конструкція, але й фіксується в українському суспільстві 
як об’єктивний соціальний факт. Для цього, по-перше, потрібно назвати певну сукуп-
ність об’єктивних, емпірично фіксованих ознак, що їх можна було б кваліфікувати як 
форму виявлення етносоціокультурної маргінальності. По-друге, довести, показати, 
що ці ознаки мають місце в українському суспільстві, тобто назвати емпірично фіксо-
вані факти, що засвідчували б наявність в українському суспільстві етномаргінальної 
субкультури і, таким чином, етномаргінальної соціокультурної спільності.

Змога кваліфікувати певний стан етносоціокультурної системи як маргінальний 
з’являється через порівняння всієї сукупності вимірів, що характеризують зміст і структуру 
етносоціокультурної системи, або, принаймні через аналіз змісту, сукупності взаємозв’язків, 
взаємозалежностей, взаємодій хоча б частини із елементів її внутрішньої будови. Тобто, 
якщо порівняно із вихідним станом зміст та взаємодії, взаємозв’язки, взаємозалежності 
хоча б частини ланок внутрішньої будови етносоціокультурної системи наповнюються 
якимись новими, але відмінними від цільового, значеннями, то цю етносоціокультурну 
систему загалом треба кваліфікувати такою, що знаходиться в маргінальному стані. Або, 
іншими словами, вона є маргінальною етносоціокультурною системою. 

Серед сукупності вимірів етносоціокультурної системи одним із найважливіших, 
визначальних є цінності. Як стверджує А. Маслоу, цінності характеризує ієрархічна 
структура. Цінності у цій розвідці трактуються як форми виявлення залежності людини 
від матеріальних (органічних) та ідеальних (духовних) передумов її буття. Або, іншими 
словами, до цінностей у межах такого підходу відноситься усе те, без чого індивід не 
може відтворювати себе як біологічна істота та соціокультурна особистість. Найвищий 
рівень у цій ієрархії займають цінності духовні. Вони, на відміну від цінностей базового 
рівня, можуть наповнюватися новим змістом, тобто особливим чином змінюватися. 
Цілком виправданим буде стверджувати, що корінними духовними цінностями в будь-
якій етносоціокультурній системі є: а) державна суверенність етносу; б) історична 
самобутність; в) сакральність етнічної культури і мови зокрема. 
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Будь-яка цілеспрямована трансформація соціокультурної системи закономірно 
означає, що певні перетворення відбуваються саме в його духовних цінностях. Зок-
рема у ставленні до державної суверенності етносу, його історичної самобутності та 
національної культури, насамперед, мови. Тобто, кожна із названих (і не названих) 
духовних цінностей певного етносу для окремої групи представників цього етносу 
або усього його в повному складі може втратити значення сакрального, чогось такого, 
без чого така група не мислить свого існування. У цій групі відносно швидко мова 
забруднюється некритичним запозиченням слів іншомовного походження. Інновації 
витісняють природну цій мові термінологію. Такого типу запозичення її не збагачують, 
а навпаки збіднюють, нівелюють поняттєвий потенціал. Мова втрачає свою самобут-
ність, самодостатність, неповторність, колоритність. Подібно ставленню до мови і 
державний суверенітет, історична самобутність втрачають свою значущість, стають 
маловартісними. Їхнє місце займають, наприклад, цінності нижчого рівня.

Як своєрідна система духовні цінності так чи інакше змінюються, отже рухаються 
від стану, що буде позначений як вихідний, первісний, тобто такий, який мав місце до 
початку процесу перетворення, до тієї сукупності характеристик, яка вважається цільо-
вою, що нею перетворення має завершитися. Відтак, якщо вихідна сукупність характе-
ристик духовних цінностей, їхній зміст і структура через цілеспрямоване перетворення 
зазнали деяких змін, але не набули прогнозованих суб’єктом трансформаційних дій 
– вимірів, то цілком слушним буде вважати, що ця сукупність, з погляду ступеня їхньої 
трансформованості, є маргінальною. Вона особливо поєднує характеристики (елементи 
структури) двох різних систем. У ній, наприклад, з’являються запозичені з іншої мови, 
тієї, в яку об’єкт трансформації, діями певного соціального суб’єкта має перетворитися, 
слова, звороти, наголоси тощо. Таке поєднання призводить до утворення специфічної, 
частково перетвореної, нової, такої, що однозначно не ідентифікується ні з вихідною, ні 
з цільовою, мови. Вона є відособленим від вихідного і цільового об’єктів, самодостат-
нім утворенням, що має відносно самостійне буття. Іншими словами, між вихідною 
і цільовою мовами з’являється своєрідна проміжна ланка. Зміни, що мають місце у 
мові, стають своєрідною формою виявлення змін у культурі загалом. Звісно, що мар-
гінальний стан духовних цінностей, а отже, і мови є формою виявлення маргінального 
стану етносоціокультурної системи i vice versa маргінальний стан етносоціокультурної 
системи виявляється через маргінальність духовних цінностей.

Здійснений вище аналіз доводить: названі вище духовні цінності, можуть викону-
вати функцію критерію, за яким із контексту суспільства вирізняється етномаргінальна 
соціокультурна система, або, іншими словами, етномаргінальна субкультура і відповідно 
етномаргінальна соціальна група.

Отже, для того, щоб довести або заперечити наявність в українському суспільстві 
етномаргінальної субкультури, потрібно встановити наявність чи відсутність таких 
спільнот, духовні цінності яких мали б проміжний між українським і не українським 
(антиукраїнським) характер. Так, наприклад, існування етномаргінальної субкультури 
може засвідчити специфічна мова. Як уже відзначалося, така мова повинна містити у 
своїй структурі слова, звороти, наголоси тощо, які, за своїм змістовим наповненням, 
є елементами структури двох різних мов. Першою буде названа мова, яка є об’єктом 
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перетворення. Друга така, яка є суб’єктом трансформаційних дій. Тобто, першою треба 
назвати українську та мови етнічних меншин, що цілеспрямовано перетворювалися в 
мову того етносу, владні представники якого здійснювали асиміляцію. До другої від-
носимо кілька мов. Підґрунтям цьому твердженню є та обставина, що в різні історичні 
епохи окремі частини освоєних і таким чином привласнених українським етносом 
земель були захоплені сусідніми державами, правителі яких намагалися не тільки ут-
римувати загарбані території, але й підкорити своїй владі український народ, зокрема 
і шляхом етнічної асиміляції. Тобто, в середовищі українського етносу утворювалося 
кілька етномаргінальних субкультур. Але тільки одна із етносоціокультурних систем та, 
яка привела до утворення в українському суспільстві найчисельнішої етномаргінальної 
спільності, і яка, отже, має найвідчутніший вплив на українське суспільство, є предме-
том цього дослідження, як чинник формування маргінальної етнічної субкультури.

Етномаргінальна мова, а відтак субкультура і, отже, етномаргінальна соціальна 
спільність формувалися в структурі українського суспільства через процес цілеспря-
мованої русифікації українського етносу. Стверджувати, що саме російська етносо-
ціокультурна система стала головним чинником формування в етносоціокультурній 
структурі українського суспільства етномаргінальної субкультури і, відповідно, етно-
маргінальної соціальної спільності примушують кілька об’єктивних фактів. По-перше, 
те, що основна маса українських земель, а отже, і найбільша група етнічних українців 
знаходилася під асимілюючим впливом спочатку Російської Імперії, а потім СРСР, в 
який ця імперія згодом була трансформована. По-друге, ці землі найдовше знаходилися 
під владою чужої для українців російської держави; а отже, українська етнічна культура 
найдовше, порівняно з іншими етнічними культурами, що чинили на неї асимілюючий 
вплив, знаходилася під впливом саме цієї етносоціокультурної системи. По-третє, пра-
вителі саме цієї держави докладали найбільших зусиль для асиміляції як українського 
етносу, так і тих меншин, що проживали на теренах України. Тобто, виправданням такої 
позиції щодо визначення ступеня ефективності впливу російської етносоціокультурної 
системи на процес формування етномаргінальної субкультури в етносоціокультурній 
структурі українського суспільства, є об’єктивний факт того, що особливо активно і 
наполегливо на основній частині земель українського етносу асиміляторську політику 
щодо автохтонного і титульного етносу проводили саме російські правителі. Про це, 
зокрема, свідчать відомі Валуєвський та Емський укази. За ними в Україні, наприклад, 
заборонялася українська мова. Асиміляторську щодо України та українців політику 
проводив і ЦК КПРС. Фактом, який підтверджує цю тезу серед іншого, може бути 
відома праця І. Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”. Її основним лейтмотивом 
є осуд русифікації, що активно проводилася в Україні щодо українців. Автор названо-
го доробку наголошував, що така політика  проводиться у межах усього радянського 
періоду історії України.

Отже, наявність в українському суспільстві етномаргінальної мови, а отже, етно-
маргінальної субкультури і, таким чином, етномаргінальної соціальної спільності може 
засвідчити фіксація в етносоціокультурній структурі українського суспільства такої 
етносоціокультурної спільноти, для якої рідною, по суті, є не мова того етносу, в середо-
вищі якого вона існує, про приналежність до якого представники цієї групи заявляють, 
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а є своєрідна суміш двох різних мов. У випадку, який є об’єктом дослідження, нею є 
своєрідне поєднання, суржик російської та української мов. Така соціальна спільність з 
погляду її мовної ідентифікації не ототожнюється ні з російським, ні з українським, ні з 
будь-яким іншим із тих етносів, що живуть в Україні. Причиною цьому є та обставина, 
що мова, якою розмовляє така етносоціальна спільність є своєрідним гібридом двох 
різних мов. Відтак вона (маргінальна мова) не може ототожнюватися з жодною із них 
(вихідної і цільової мов), тому що в повному обсязі не є ідентичною жодній із них. 

Мова, якою розмовляє така етнічна група, є своєрідною сукупністю елементів  
двох різних мов. Специфічна етнічна приналежність такої групи пояснюється тим, що 
будь-який етнос, звісно, і український, є певною якісною визначеністю. Якщо в процесі 
порівняння сукупності вимірів однієї якісної визначеності, що є еталоном, з іншою 
виявляється те, що в цьому іншому об’єкті відсутні атрибутивні параметри еталонної 
якісної визначеності, то такий об’єкт не є тим, з чим він порівнюється. Ідентичність 
цих об’єктів є позірною, один із них тільки здається тотожним іншому. За цих обставин 
тотожність цих якісних визначеностей є вдаваною, ствердження ідентичності таких 
об’єктів хибне.

Зауважимо, що об’єктом дослідження у цій розвідці є не етнічна російська культура, 
що є елементом української етнічної суперкультури, і не російська етнічна меншина, 
що є структурною ланкою українського суспільства. У нашому дослідженні мова йде, 
по-перше, про специфічну етнічну субкультуру, що сформувалася в українському 
суспільстві шляхом трансформування української етнічної культури. По-друге, про 
специфічну етнічну спільність, яка є елементом соціальної структури українського 
суспільства. Саме ця особлива етносоціокультурна спільність і є формою виявлення 
маргінальної етнічної субкультури. 

Позаяк етномаргінальна субкультура щодо тієї суперкультури, в середовищі якої 
вона сформувалася, є контркультурою, то фіксація в середовищі суперкультури етно-
маргінальної субкультури є формою виявлення кризового стану цієї суперкультури 
і, таким чином, кризового стану суспільства. У контексті українського суспільства 
етномаргінальна субкультура є чинником, що спонукає соціального суб’єкта, який є 
її генератором, носієм, посягати на територіальну цілісність української держави, до-
магатися етнічної асиміляції українців –автохтонного, в Україні етносу, який складає 
абсолютну більшість (77,8%) чисельності населення української держави. Віднос-
но швидко і безболісно вийти з стану етносоціокультурної кризи суспільство зможе 
тільки в тому випадку, коли основні свої зусилля воно зосередить на подоланні цього 
аспекту кризи системної. Адже тільки солідаризація етносоціальної спільності, якою 
є український народ, дасть змогу йому подолати усі інші виклики, що їх ставить перед 
ним історичне буття.
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ЭТНОМАРГИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА – ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ 
КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА
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Уманский государственный педагогический университет, 
имени Павла Тычины, 

ул. Садовая,  2, г. Умань, 20300, Украина.

В украинском обществе имеет место специфическое социальное явление. Трехсо-
тлетние потуги правителей Российской империи, СССР сформировали в этносоциальной 
структуре украинского общества особенную этническую субкультуру. За имманентными 
ее измерениями специфическую природу этой этнической субкультуры наиболее адек-
ватно отображает термин “маргинальность”. Этномаргинальная субкультура является 
деструктивным фактором развития системного кризиса украинского общества.

Ключевые слова: этнос, субкультура, маргинальность, этномаргинальная субкуль-
тура, трансформирование, этносоциокультурная система.
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Ethnic marginal subculture – a manifestation form of the societal crisis In the Ukrainian 
society there is a specifi c phenomenon. Three hundred years of efforts of the Russian Empire 
formed a specifi c ethnic subculture in the ethnocultural structure of the Ukrainian society. 
According to immanent dimensions the specifi c nature of this ethnic subculture is most 
adequately expressed by the term “marginality”. Ethnic marginal subculture is a destruction 
factor of the development of systemic crisis of the Ukrainian society.

Key words: ethnos, subculture, marginality, ethnic marginal culture, transformation, 
ethnocultural system. 
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(Результати дослідження користувачів “Живого Журналу”) 

С. Л. Шевченко

Національний Авіаційний Університет,
пр. Космонавта Комарова 1, м.  Київ, 03058,Україна. 

svetls@ukr.net, svetlana.shostak@gmail.com

У статті викладено методологію та результати емпіричного дослідження, присвя-
ченого вивченню ідентичностей українських користувачів блогового сервісу “Живий 
Журнал”. Обґрунтовано актуальність дослідження блогосфери для розуміння процесів 
культурної дифузії. Описано методологію дослідження, проведеного за допомогою 
контент-аналізу. Серед результатів дослідження – соціально-демографічні характерис-
тики користувачів, соціокультурне розмаїття їхніх інтересів, а також виділення п’яти 
кластерів користувачів. Проведений аналіз показує, що гіпотеза про “Живий Журнал” 
як вільний від масової культури простір творчої самореалізації та засіб комунікації 
між членами субкультурних спільнот не є вірною, а потужним трендом є культурна 
дифузія в напрямі стандартизації.

Ключові слова: блогосфера, ідентичність, інтернет, контент-аналіз, культурна 
дифузія.

Медіа-простір є сьогодні одним із ключових елементів (а, можливо, й самим клю-
чем) для розуміння процесів культурної динаміки. Все більш вагомою частиною сучас-
ного медіа-простору стає Інтернет, а в рамках останнього – блогосфера, яка поки що 
не отримала повного соціологічного висвітлення. В Україні найцікавішою частиною 
блогосфери, так вже склалося історично, є “Живий Журнал” (блоги, що ведуться за 
допомогою сервісу Livejournal (www.livejournal.com). 

“Живий Журнал” (буквальний переклад на українську назви сервісу, далі – ЖЖ) 
з маловідомої тусовки інтелектуалів перетворився на майже обов’язковий елемент 
публічної самопрезентації, тепер його використовують політики, поп-зірки та інші 
персонажі, для яких більш звичним є телеекран. Але не політики, чиї PR-консультанти 
порадили їм вести блог, визначають обличчя Живого Журналу, а пересічні користувачі, 
сукупність текстів яких дає сьогодні дослідникам унікальний шанс вивчати віддзерка-
лення соціокультурних процесів майже в он-лайн режимі. 

Зміст блогів та дані, що містяться в профілях користувачів, становлять безпере-
чний інтерес для соціологічного дослідження. Але якщо зміст записів блогу важко 
піддається формальному аналізу, то текстові дані, розміщені в профілі блогів, можуть 
стати цікавою базою для досліджень. Проблематика дослідження, спроба якого була 
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здійснена автором у 2007–2008 рр., пов’язана з процесами культурної дифузії та пре-
зентації ідентичностей. Саме в блогах конструктивістський та рефлексивний характер 
сучасної ідентичності відображений повною мірою, адже користувач може змінювати 
інформацію про себе та свої вподобання так часто, як побажає. ЖЖ-користувачі не 
могли знати про те, що їхні профілі, які лежать у відкритому доступі, можуть бути 
використані як первинні дані, і саме польовий, а не лабораторний, характер цього 
дослідження має пізнавальну цінність.

Завдання дослідження: 
1. Описати соціально-демографічні характеристики українських ЖЖ-користувачів.
2. Класифікувати інтереси українських ЖЖ-користувачів з погляду їхнього со-

ціокультурного спрямування. 
3. Картографувати український ЖЖ-простір шляхом виокремлення основних 

груп (кластерів) користувачів. 
Об’єкт дослідження: українські ЖЖ-користувачі.
Предмет дослідження: невимушені саморепрезентації та ідентичності українських 

ЖЖ-користувачів як відображення процесів культурної дифузії. 
Вибіркова сукупність дослідження: автор скористалася програмою-роботом “All_

ua”, яка автоматично формує стрічку всіх тих українських користувачів ЖЖ, хто робив 
записи в останні години. Ротація в стрічці здійснюється приблизно двічі на добу, тому 
запозичення користувачів з цієї френдстрічки є досить непоганим аналогом випадкового 
відбору. Таким чином, з френдстрічки програми “all_ua” протягом 16-ти днів з 16 по  
31 жовтня 2007 року було взято щоденно по 25 користувачів (тобто по 25 випадкових 
користувачів українського ЖЖ), унаслідок чого була сформована вибіркова сукупність 
із 400 користувачів, які репрезентують український ЖЖ (його активний сегмент, тобто 
“мертві” щоденники сюди не потрапляли). З профілів користувачів було виділено їхні 
інтереси, які і є основним об’єктом контент-аналізу. Оскільки результати досліджен-
ня в силу своєї певної новизни та неоднозначності мають ілюстративний характер, а 
обчислювальні потужності дещо обмежені, для кінцевого аналізу з 400 користувачів 
було випадково відібрано половину, тобто 200. 

Отже, первинні дані дослідження – це таблиця, що містить інтереси (кількістю 
від 0 до 150) двохсот користувачів (усього близько 9500 інтересів), а також дані про 
їхню стать, вік, місто проживання та мову ведення блогу. Останні чотири показники 
взяті в якості незалежних змінних. Класифікація інтересів з погляду соціокультурного 
спрямування в процесі дослідження зумовлює появу великої кількості категорій, які 
описані в результатах дослідження. Відтак одиницями аналізу є інтереси користувачів 
ЖЖ, а одиницями рахунку – частота появи згадок про інтереси.

Відповідно до завдань дослідження було сформовано гіпотези1 щодо соціально-
демографічних характеристик українських ЖЖ-користувачів, щодо соціокультурного 
розмаїття вказаних в блогах інтересів, а також щодо появи певних кластерів користу-
вачів.

Результати дослідження

1 У рамках обмеженого обсягу статті самі гіпотези та їхні обґрунтування не перераховані, але 
вони однозначно реконструюються з наведених результатів дослідження. 
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Частина 1. Соціально-демографічні характеристики. Висунуті гіпотези частково 
виправдалися. 

1. Вік середнього українського ЖЖ-користувача становить 25 років.
2. Половина ЖЖ-користувачів – жінки, тобто не справдилися очікування про те, 

що жінки користуються іншими блоговими сервісами.
3. Більшість (58%) користувачів мешкає в м. Києві, доля ж сільських мешканців 

у нашій ЖЖ-вибірці дорівнює нулю.
4. Більшість (74,5%) веде блог російською мовою, серед авторів україномовних 

блогів – 70,6% мешкає на Західній Україні.
5. Залежність між віком та мовою ведення блогу справді існує – середній вік 

україномовних користувачів складає 22,2 роки, російськомовних – 25,7 років, 
різниця є значущою на рівні 0,01.

6. Гіпотеза про те, що чоловіки частіше ведуть україномовні блоги, ніж жінки, під 
час статистичного аналізу не підтвердилася. Відсоток україномовних блогів у 
чоловіків трохи вищий (20,6%), ніж у жінок (18%), але статистично ця різниця 
не є значущою.

7. Підтвердилася гіпотеза про те, що чим старший користувач, тим менше в 
нього вказано інтересів. Молоді люди до 22 років мають у півтора раза більше 
інтересів, ніж люди більш дорослих вікових груп. 

8. Кількість щоденників з нульовою кількістю інтересів сягає не 25%, як перед-
бачалося, а лише 12,5%. 

Частина 2. Соціокультурне розмаїття інтересів. 
У процесі обробки первинної інформації було виділено близько 50 категорій для 

класифікації вказаних інтересів. 
• Вільний час та споживання. 1 – Дозвілля, звички, активне дозвілля, спорт. 

2 – Їжа, напої. 3 – Мода, одяг, шопінг. 4 – Подорожі, туризм. 5 – Фото.
• Гумор та ненормативна лексика, епатаж. 6 – Гумор та ненормативна лексика.
• Етичні та естетичні категорії. 7 – Етичні категорії, світогляд, стиль життя. 
• Кіно. 8 – Кіно (загальна). 9 – Мультфільми. 10 – Непопулярне кіно. 11 – Попу-

лярне кіно.
• Комп’ютери та високі технології. 12 – Інтернет. 13 – Комп’ютери та високі тех-

нології. 14 – Комп’ютерні ігри. 15 – Програмування, програмне забезпечення.
• Культура. 16 – Культура Сходу. 17 – Субкультури.
• Література. 18 – Зарубіжна література. 19 – Книги, читання, література. 20 

– Поезія. 21 – Російська література. 22 – Українська література. 23 – Фантастика. 
24 – Фентезі.

• Мистецтво. 25 – Мистецтво.
• Міжособистісні стосунки. 26 – Міжособистісні стосунки, кохання.
• Музика. 27 – Електронна музика. 28 – Класична музика. 29 – Метал. 30 – Музика 

(загальна). 31 – Поп-музика. 32 – Реп, хіп-хоп, брейк. 33 – Рок, Альтернатива. 
34 – Російський рок. 35 – Український рок.

• Наука. 36 – Наука. 
• Особистість. 37 – Особистість, психіка, психічні стани.
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• Природа. 38 – Природа.
• Суспільство. 39 – Діти, родина. 40 – Окультизм. 41 – Політика. 42 – Релігії. 43 

– Робота, праця. 44 – Соціальні стосунки. 45 – Бізнес, економіка.
• Тілесність. 46 – Секс. 47 – Тілесність, зовнішність.
• Україна. 48 – Україна.
• Інше. 49 – Інтереси, які не мають однозначної інтерпретації. 50 – Інше. 51 

– Наркотики1. 52 – Медицина.
 Таблиця 1
Найбільш популярні категорії серед усіх користувачів, у % користувачів, серед яких 

згадується ця категорія

№ Назва категорії % № Назва категорії %
1. 1. Дозвілля, звички 56,5 27. 40. Окультизм 21,5
2. 38. Природа 52,5 28. 45. Бізнес, економіка 20,5
3. 37. Особистість (психіка) 49,5 29. 17. Субкультури 19,5
4. 30. Музика 48,5 30. 43. Робота, праця 18,5
5. 2. Їжа, напої 48,5 31. 41. Політика 17,5
6. 48. Україна 46 32. 23. Фантастика 17,5
7. 7. Етичні категорії 45,5 33. 15. Програмування 17
8. 6. Гумор та ненорм. лексика 42 34. 10. Не-популярне кіно 17
9. 26. Міжособистісні стосунки 41,5 35. 21. Російська література 16,5
10. 44. Соціальні стосунки 40,5 36. 35. Український рок 15
11. 19. Книги 40,5 37. 29. Метал 14,5
12. 4. Подорожі, туризм 39,5 38. 9. Мультфільми 14,5
13. 33. Рок, Альтернатива 38 39. 20. Поезія 14
14. 36. Наука 36 40. 24. Фентезі 11
15. 47. Тілесність, зовнішність 35 41. 31. Поп-музика 10
16. 5. Фото 35 42. 14. Комп’ютерні ігри 10
17. 25. Мистецтво 34 43. 11. Популярне кіно 10
18. 8. Кіно (загальна) 27,5 44. 39. Діти, родина 9,5
19. 46. Секс 27 45. 22. Українська література 9,5
20. 16. Культура Сходу 27 46. 27. Електронна музика 9
21. 12. Інтернет 25 47. 42. Релігії 8
22. 18. Зарубіжна література 24,5 48. 52. Медицина 5
23. 3. Мода, одяг, шоппінг 24 49. 28. Класична музика 4,5
24. 49. Інтереси, які не мають... 23,5 50. 50. Інше 4
25. 13. Комп’ютери 23,5 51. 51. Наркотики 3,5
26. 34. Російський рок 22,5 52. 32. Реп, хіп-хоп, брейк 3

Як видно з таблиці 1, найчастіше для формування картини інтересів користувачі 
застосовують такі розповсюджені маркери як згадки про звички та дозвілля (56,5%) і 
природу та тварин (52,5%). Жінки більше схильні писати про звички та дозвілля (65%), 
ніж чоловіки (48,5%), також відчутна різниця між різними віковими групами – 66,7% 
1 Ця та наступна категорії були виділені вже після первинного аналізу, коли було виявлено, 

що вони трапляються більше, ніж у 3% блогерів.
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людей до 22 років вказують в інтересах елементи цієї категорії, тоді як серед людей 
старших 30 років цей показник знижується до 33%. Щодо поетизації природи та марку-
вання її явищ (чи тварин) як об’єктів інтересу, то тут спостерігається гендерна кореляція 
– серед жінок відсоток появи цієї категорії сягає 74%, серед чоловіків – 32%. 

На третьому місці – особистісна ідентифікація, тобто згадки про риси характеру 
та психічні стани (49,5%). Як можна було передбачити, схильність жінок артикулюва-
ти психічні стани та риси характеру набагато вища, ніж у чоловіків (65% проти 35%). 
Можна спостерігати й вікову кореляцію – середній вік тих, в чиїх інтересах ця категорія 
зустрічається – 23 роки, не зустрічається – 27 років, тобто до особистісної ідентифікації 
більше схильні молоді жінки. 

Дуже високі показники мають музика та їжа – по 48,5%, але оскільки музика в цій 
категорії не ідентифікується, мова йде про споживання музики (яке до відсотка збігаєть-
ся зі споживанням їжі). Розподіл по статево-вікових групах повністю збігається із цими 
двома категоріями і майже не відрізняється від показників, розглянутих вище. Музику 
згадує 36% чоловіків та 60% жінок, їжу – 34% чоловіків та 64% жінок. Середній вік 
тих, в кого з’являються обидві ці категорії – 24 роки, не з’являються – 27 років. 

Висока ступінь конструювання ЖЖ-ідентичності через згадки про Україну (шосте 
місце, 46%), причому серед мешканців західного регіону цей відсоток сягає 70,6%, тоді 
як серед інших регіональних груп коливається навколо вказаних 46% і зменшується 
лише серед тих, чиє місце проживання не встановлене. Жодні інші демографічні харак-
теристики на появу цієї категорії не впливають, як не впливає й мова ведення блогу. 

Висунуті гіпотези щодо соціокультурного розмаїття інтересів ЖЖ-користувачів 
великою мірою виправдалися. 

9. Розмаїття вказаних інтересів є вкрай широким. 
10. Зацікавленість східною культурою спостерігається у 27% щоденників, що є 

досить високим показником. 
11. Щодо неприйняття масової культури – тут не все так однозначно. Справді, згад-

ки про популярну музику трапляються рідше, ніж про різного роду “неформат”, 
схожа ситуація з кіно, але однозначно казати про неприйняття масової культури 
навряд чи можливо з огляду на те, що користувачі дуже часто не конкретизують 
жанр чи стиль, який їх цікавить, а користуються просто зазначенням в інтересах 
“музики”. Крім того, як побачимо далі, демонстративне неприйняття масової 
культури через артикуляцію субкультурних вподобань якщо і має місце, то 
тільки для певної частини користувачів, аж ніяк не для всіх.

12. Більше, ніж третина користувачів (35%) так чи інакше цікавиться фотографу-
ванням. 

13. Секс також відіграє досить значну роль у самопрезентації – він згадується у 
27% користувачів, як і передбачалося, незалежно від статі.

14. Гіпотеза щодо превалювання приватних ідентичностей над соціальними під-
твердилася частково – справді, майже в половини користувачів (49,5%) згаду-
ються категорія “особистість” та в 41,5% – категорія “міжособистісні стосунки”, 
тоді як категорія “робота” з’являється лише в 18,5%, а “політика” – в 17,5% 
користувачів. Водночас, категорія “соціальні стосунки” згадується у 40,5%, 
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тобто на рівні стосунків міжособистісних. Тому, однозначно сказати про пе-
реважання приватних ідентичностей неможливо.

15.  Релігійні вподобання та інші, пов’язані з релігією, інтереси, представлені тіль-
ки у 8% користувачів, тобто рівень секуляризації, як і передбачалося, досить 
високий.

16.  Категорія “Україна” згадується майже в половини користувачів (46%), і є зага-
лом шостою за частотою згадування категорією. Але гіпотеза не підтвердилася 
в тій частині, що стосується російськомовних та україномовних блогів – різниця 
між рівнем згадування цієї категорії є статистично незначущою між блогами, 
що ведуться різними мовами. Отже, російська мова ведення блогу та інтерес 
до України і її соціокультурного простору можуть мирно співіснувати. 

Частина 3. Кластери користувачів. При кластерному аналіз (метод К-центрів) було 
виділено п’ять кластерів. Накладаючи результати кластерного аналізу на результати 
аналізу відповідностей, отримуємо таку картину (див. мал. 1). 

Малюнок 1. Кластерний аналіз та аналіз відповідностей

Аналіз відповідностей проведений за допомогою XLSTAT version 5.1 за розподілом 
частот появи цієї категорій. Для аналізу було залишено два фактори, які пояснюють 
41,6% (F1) та 28,7% (F2), тобто 70,3% дисперсії. 

Перший фактор (F1) досить чітко інтерпретується як континуум “приватність 
– публічність” (на малюнку – зліва направо). Другий фактор (F2) важче інтерпретувати 
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так, щоб назва не містила оціночних конотацій, однак все-таки назвемо його “маргі-
нальність – стандарт” (на малюнку – знизу догори). 

1. Сектор приватності/стандарту (лівий верхній) охоплює простір ідентичностей, 
пов’язаних з міжособистісними стосунками, малими групами (сім’я), популярними (не-
персоналізованими, не-конкретизованими, не-екзотичними) захопленнями. Цей сектор 
містить такі категорії, як міжособистісні стосунки, популярне кіно, природа, фото, окуль-
тизм, мистецтво, кіно, дозвілля, звички, гумор, діти та родина, соціальні стосунки. 

2. Сектор приватності/маргінальності (лівий нижній) охоплює простір тілес-
ності, споживання та стилю життя. Цей сектор містить такі категорії, як тілесність, 
секс, світогляд, їжа, подорожі, особистість (психічні стани та риси характеру), подорожі, 
непопулярне кіно, мода, одяг, наркотики. 

3. Сектор публічності/маргінальності (правий нижній) виразно представляє різного 
роду субкультурні ідентичності – декларовані субкультури, музичні та літературні особ-
ливості, стильові уподобання. Категорії, що знаходяться в цьому секторі, мають виразно 
нематеріальний характер – російський рок, український рок, фентезі, культура Сходу, 
зарубіжна література, рок та альтернатива, метал, субкультури, комп’ютерні ігри, релігії.

4. Сектор публічності/стандарту (правий верхній) охоплює простір професійних 
ідентичностей та популярних захоплень (останні притаманні й першому з описаних 
секторів – “приватність / стандарт”). Категорії, які знаходяться в цьому секторі – робота, 
праця, медицина, бізнес, економіка, політика, комп’ютери, Інтернет, програмування, 
наука, книги, музика. 

Тепер розглянемо, які саме кластери ЖЖ-користувачів утворилися на перетині 
континуумів “приватності – публічності” та “маргінальності – стандарту”. Як вже 
зазначалося, кластерів виділено п’ять. Розташування кластерів у просторі наочно де-
монструється на малюнку 1, частота появи категорій інтересів серед різних кластерів 
показана в таблиці 2, а деякі характеристики кластерів – в таблиці 3. Змістовна інтер-
претація утворених кластерів наведена після таблиць 2 та 3. 

Таблиця 2 
Найбільш популярні категорії серед представників різних кластерів, 

у % користувачів, серед яких згадується ця категорія

Категорія Кластер 
1

Кластер 
2 

Кластер 
3

Кластер 
4

Кластер 
5

Загалом по 
масиву

1 2 3 4 5 6 7
Дозвілля, звички,спорт 80,0 22,0 77,0 58,0 90,0 57,0
Їжа, напої 40,0 15,6 79,0 45,8 87,0 49,0
Мода, одяг, шопінг 5,0 1,3 44,0 12,5 63,4 24,0
Подорожі, туризм 30,0 9,1 68,4 33,3 78,0 39,5
Фото 55,0 9,1 55,3 12,5 68,3 35,0
Гумор та ненорм.лексика 55,0 11,0 47,0 46,0 85,0 43,0
Етичні категорії 40,0 10,4 73,7 41,7 90,2 46,0
Кіно 55,0 13,0 32,0 8,3 48,8 28,0
Мультфільми 0,0 5,2 13,2 20,8 36,6 14,5
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1 2 3 4 5 6 7
Непопулярне кіно 10,0 2,6 34,2 12,5 34,1 17,0
Популярне кіно 15,0 0,0 10,5 0,0 31,7 10,0
Інтернет 40,0 7,8 21,1 25,0 53,7 25,0
Комп’ютери 35,0 11,7 21,1 20,8 43,9 23,5
Комп’ютерні ігри 0,0 5,0 0,0 29,0 22,0 10,0
Програмування 35,0 9,0 5,3 29,2 26,8 17,0
Культура Сходу 5,0 11,7 26,3 41,7 59,0 27,0
Субкультури 5,0 2,6 13,2 41,0 51,2 20,0
Зарубіжна література 20,0 1,3 15,8 37,5 70,7 24,5
Книги 50,0 18,2 36,8 50,0 75,6 40,5
Поезія 25,0 3,9 7,9 16,7 31,7 14,0
Російська література 0,0 2,6 13,2 20,8 51,2 16,5
Українська література 10,0 1,3 2,6 16,7 26,8 9,5
Фантастика 0,0 10,4 10,5 25,0 41,5 17,5
Фентезі 10,0 5,2 2,6 12,5 29,3 11,0
Мистецтво 55,0 11,7 44,7 25,0 61,0 35,0
Міжособистісні стосунки 45,0 10,4 69,0 12,5 90,2 42,0
Електронна музика 0,0 2,6 10,5 16,7 19,5 9,0
Класична музика 0,0 3,9 2,6 0,0 12,2 4,5
Метал 5,0 3,9 7,9 42,0 29,3 15,0
Музика 85,0 23,4 52,6 50,0 73,2 49,0
Поп-музика 15,0 0,0 10,5 4,2 29,3 10,0
Реп, хіп-хоп, брейк 0,0 1,3 7,9 0,0 4,9 3,0
Рок, Альтернатива 15,0 13,0 32,0 75,0 80,0 38,0
Російський рок 15,0 9,0 15,8 17,0 61,0 23,0
Український рок 20,0 3,9 2,6 29,0 36,6 15,0
Наука 75,0 9,1 13,2 63,0 73,2 36,0
Особистість (психіка) 45,0 2,6 87,0 58,3 100,0 50,0
Природа 50,0 20,8 90,0 33,3 90,0 53,0
Діти, родина 20,0 2,6 7,9 4,2 22,0 9,5
Окультизм 30,0 2,0 23,7 20,8 51,2 22,0
Політика 30,0 7,0 5,3 67,0 14,6 18,0
Релігії 5,0 2,0 0,0 29,2 14,6 9,0
Робота, праця 65,0 3,9 7,9 12,5 36,6 19,0

Продовження табл. 2
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1 2 3 4 5 6 7
Соціальні стосунки 65,0 9,1 55,3 37,0 75,0 41,0
Бізнес, економіка 55,0 3,9 21,1 25,0 31,7 21,0
Секс 30,0 2,6 45,0 20,8 58,5 27,0
Тілесність, зовнішність 10,0 2,6 60,5 29,2 87,8 35,0
Україна 85,0 7,8 57,9 84,0 65,9 47,0
Інтереси, які не мають... 10,0 6,5 26,3 46,0 46,3 24,0
Інше 5,0 1,0 2,6 12,5 4,9 5,0
Наркотики 0,0 1,3 5,3 0,0 9,8 3,5
Медицина 10,0 2,6 5,3 4,2 7,3 5,0

Таблиця 3
Соціально-демографічні характеристики кластерів

Кластер 
(його доля 
в масиві)

Стать Вік Мова блогу

Чол. Жiн. до 22 23–30 30+
Серед-
ній вік, 
років

Рос. Укр. Зміш. Кількість 
інтересів

1 (10,0%) 60,0 40,0 13,3 66,7 20,0 26,5 70,0 30,0 0,0 39,2
2 (38,5%) 59,7 36,4 30,8 46,2 23,1 26,6 75,3 22,1 2,6 11,5
3 (19,0%) 23,7 76,3 54,8 41,9 3,2 23,7 84,2 10,5 5,3 49,7
4 (12,0%) 83,3 16,7 35,0 40,0 25,0 26,3 54,2 25,0 20,8 58,0
5 (20,5%) 24,4 75,6 58,8 32,4 8,8 22,8 78,0 19,5 2,4 109,6
Загалом 
по масиву 48,5 50,0 40 43,6 16,4 25,2 74,5 20,5 5,0 47,2

Хоча контент-аналіз стосувався інтересів, вказаних в профайлі блогу, а не самих 
текстів, тобто записів блогу, виключно для ілюстрації висновків по кожному кластеру 
наводяться невеликі приклади – характерні цитати з останніх записів у ЖЖ. 

Кластер 1 (10% користувачів). Цілком розташований в полі стандарту, захоп-
лює як приватну, так і публічну сфери, хоча центр зміщено в бік публічності. Умовно 
можна позначити його як “ділові люди”. Найменший за чисельністю кластер, члени 
якого презентують себе через професійні ідентичності та соціальні відносини. Вектор 
“стандарту” говорить про те, що культурні вподобання членів кластеру не є унікальними 
та рідкісними, навпаки, ці люди, якщо вказують серед своїх інтересів музику, кіно або 
інші види мистецтва, то не конкретизують їх відповідно до стильових особливостей. 

Як видно з таблиці 2, представники цього кластеру презентують себе в ЖЖ-про-
сторі через певні професійні (наука, робота, бізнес, програмування, медицина), сус-
пільно-політичні (політика, соціальні стосунки) та загально-мистецькі (музика, кіно, 
мистецтво, фото, Інтернет) вподобання. Високим є також процент появи категорії 

Закінчення табл. 2
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“Україна”. Абсолютно не цікавлять цих людей такі “дитячі” та “несерйозні” розваги, 
як мультфільми, комп’ютерні ігри, фантастика, електронна музика, наркотики. Мало 
уваги, порівняно з іншими кластерами, вони звертають на тілесність (мода, шопінг, 
тілесність як така не є способом їхньої презентації віртуальному світові, хоча категорія 
“сексу” присутня на такому ж рівні, як і в середньому по масиву). З таблиці 3 видно, що 
статевий розподіл в кластері мало відрізняється від середнього по масиву, тоді як вікові 
відмінності є більш яскраво вираженими. Так, у цьому кластері дуже малий відсоток 
молоді до 22 років (тобто студентів), середній вік представників кластеру вищий за 
середній. Мова ведення блогу не відрізняється від загального розподілу. Отже, можна 
стверджувати, що щоденники цієї групи користувачів призначені не стільки для розваг, 
скільки для розширення професійних та соціальних контактів, а також, що їхні автори 
не схильні робити публічний сайт місцем для “сеансів колективної психотерапії”. 

Приклади1: 
• “Чи то Гугл глючить, чи Україна тримає в глибокому секреті дані за 2007 рік 

з показниками неонатальної смертності та смертності немовлят, також 
про їхню структуру…”

• “Проблема – ноут самовільно перевантажується коли компілюю щось велике 
(перегрівається?) Це можна якось виправити? [покращити вентилятор?] чи 
потрібно новий купляти?”

• “Зідзвонилася с панею з курсів – всі незадоволені інструктором, двоє уже ново-
го знайшли. Завтра буду зясовувати, чи можна взяти нового інструктора, не 
з їхньої школи і чим мені це загрожує. А поки що питання по темі – порадьте 
інстурктора, який вміє вчити”.

Кластер 2 (38,5% користувачів). Цілком розташований в полі стандарту, за-
хоплює трохи приватну сферу, хоча більшою мірою знаходиться в публічній. Умовно 
можна позначити його як “стандарт”. Найбільш численний кластер (власне, з ог-
ляду на кількість й було дано визначення “стандарт”), члени якого презентують себе 
через більш-менш стандартні захоплення та засоби проведення часу. Як і у кластері 
1, вектор “стандарту” говорить про те, що культурні вподобання членів кластеру не є 
унікальними та рідкісними, і люди, вказуючи серед своїх інтересів музику, кіно або 
книги, як і “ділові люди”, не конкретизують їх відповідно до стильових особливостей. 
Дуже важливим показником є показник кількості інтересів. Серед представників цього 
кластеру середня кількість вказаних інтересів – лише 11,5, тоді як в середньому по 
масиву – 47,2 (різниця значуща). Крім того, всі користувачі, які не вказали жодного 
інтересу, за результатами кластерного аналізу та аналізу відповідностей, опинилися в 
полі “стандарту”. Таким чином, таблиця 2 мало чим може допомогти, адже за всіма 
категоріями частота їхньої появи в цьому кластері нижча, ніж загальному. Але все-таки 
можна подивитися на найбільш згадувані категорії. Ними є зазвичай музика, дозвілля, 
звички, природа, книги, їжа, комп’ютери, мистецтво, гумор. Крім того, що велику долю 
(32%) цього кластера складають люди, які не вказали жодного інтересу, сюди також 

1 Тут і далі у тексті статті цитати користувачів Інтернету наводяться у перекладі з росій-
ської на українську мову.
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потрапили ті, хто взагалі залишив дуже мало інформації про себе, наприклад, у 14% 
не можна визначити регіон проживання. Щодо статево-вікового розподілу, то кількість 
жінок у цьому кластері менша, ніж в цілому, середній вік – трохи вищий (група 23–30 
є такою ж, як і в цілому, група до 22 років менша, а група старше 30 – більша, ніж в 
середньому), мовний розподіл повністю збігається із загальним по масиву. 

Отже, можна сказати, що неабиякі можливості сервісу користувачами такого типу 
не використовуються. Щоденники цієї групи користувачів призначені не стільки для 
конструювання ідентичності, розширення соціальних зв’язків або інтелектуальних об-
ріїв, скільки для маркування приналежності до такого модного явища, як блоги взагалі 
та ЖЖ зокрема. (Хоча, з іншого боку, це можуть бути використання ЖЖ тільки для 
читання, унаслідок чого немає необхідності конструювання власної авторської іден-
тичності). Отже, користувачі цього типу не впливають на змістовне наповнення ЖЖ, 
чи, точніше, впливають, стандартизуючи цей сервіс, який, з огляду на чисельність 
кластеру (який можна ще назвати “мовчазною більшістю”), має шанс перетворитися 
на блоговий сервіс, який нічим не відрізняється від багатьох інших подібних служб.

Приклади: 
• “Створила аккаунт на Однокласниках на своє підліткове прізвисько. Стільки 

людей... Хто вони!?”
• “Що написати... нема що писати... якось іншим разом напишу.... зайнятий 

я....”
• “Втомився...шалені вихідні...писати відповідь впадло... завтра на роботу...”.
Кластер 3 (19% користувачів). Повністю розташований в полі приватності, захоп-

лює трохи сферу стандарту, хоча більшою мірою знаходиться у сфері маргінальності. 
Умовно можна позначити його як “споживачі-індивідуалісти”. Другий за чисель-
ністю кластер (хоча вдвічі менший за кластер “стандарт”), члени якого презентують 
себе через особистісні ідентичності та споживання. Вектор приватності говорить про 
те, що інтереси цієї групи лежать виключно у площині індивідуальних особливостей 
(від тілесних до психічних) та, іноді, міжособистісних стосунків, але жодним чином 
не політичних або професійних орієнтацій. Вектор же маргінальності не повинен 
вводити в оману щодо неординарності дозвіллєвих та інших практик. Мейнстрім та 
маргінальність у сучасному соціокультурному просторі переплетені настільки тісно, і 
настільки люблять удавати себе за іншого, що однозначно віднести щось до мейнстрі-
му або його протилежності навряд чи можливо. Таким чином, мова тут йде не стільки 
про протистояння домінуючій культурі, скільки про споживання, яке презентує себе 
як розрізнення. 

Як видно з таблиці 2, найбільше представники цього кластеру презентують себе в 
ЖЖ-просторі через інтереси, що охоплюють вільний час та споживання, особистість, 
міжособистісні стосунки, тілесність та природу. З усіх “мистецьких” категорій члени 
кластеру віддають відчутну перевагу хіба що непопулярному кіно, яке, з огляду на аран-
жування сучасних кінотеатрів, все більше набуває рис споживання. З таблиці 3 можна 
побачити, що статево-віковий розподіл в кластері суттєво відрізняється від середнього 
по масиву. Так, цей кластер утворюють зазвичай жінки (76,3%), а людей старше 30 
років тут всього 3,2%, це взагалі чи не самий “молодий” кластер. Мова ведення блогу 
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переважає російська. Загалом щоденники цієї групи користувачів призначені для конс-
труювання власної ідентичності через споживання та міжособистісні стосунки, їхні 
автори – гедоністично налаштовані молоді дівчата (хоча є й молоді люди), що знаходять 
сенс життя в колекціонуванні відчуттів (як від нових туфель, так і від нових хлопців, 
а може і від красивого світанку) та безпосередньому (та в чомусь сентиментальному) 
розділенні цих відчуттів зі знайомими. 

Приклади: 
• “Якщо щось і рятує краще за шопінг, то цей засіб мені невідомий. Насправді, 

шопінг – це прекрасно, але проблеми нікуди не зникають. Треба зрозуміти 
себе, змінити те, що слід змінити і просто радіти з того, що є. Але шопінг я 
люблю. Люблю фанатично!”

• “У мене є ще півпляшки коньяку 
і я йду дивитися катрін деньов 
на небо”
• “Відвідано: Comedy Club UA – приємно здивована, BarSky – все як завжди, 

Russian Party в Арена – мало знайомих облич, а також колгоспний Grotesgue 
– no comments. Тривалість: 10-00 pm – 5 - 00 am. При чому, в моєму молодому 
організму не було жодного (!) допінгу. З новим способом життя навколо багато 
чого змінилося))) Не бачу приводу не відсвяткувати!”

Кластер 4 (12% користувачів). Повністю розташований в секторі публічності/
маргінальності. Умовно можна позначити його як “субкультурщики”. Нечисленний 
кластер, члени якого презентують себе через субкультурні ідентичності. Вектор пуб-
лічності говорить про те, що, на відміну від індивідуалістичного споживання та ко-
лекціонування відчуттів, пов’язаних з міжособистісними стосунками, інтереси групи 
лежать у площині субкультурних (тобто групових, а не індивідуальних) особливостей, 
адже будь-яка субкультура так чи інакше заявляє про свою присутність в публічному 
просторі. Вектор маргінальності в цьому випадку можна трактувати так, що культурні 
та стильові вподобання членів кластеру дещо відрізняються від домінуючих стандартів, 
хоча б унаслідок їхнього декларування. Так, якщо в кластерах 1 та 2, що лежать в полі 
“стандарту”, культурно-мистецькі вподобання визначаються через книги “взагалі”, 
музику “взагалі”, то в цьому кластері найбільш переконливі інтереси демонструють 
жанрові, стильові та інші вподобання своїх авторів. 

З таблиці 2 можна побачити, що представники цього кластеру презентують себе в 
ЖЖ-просторі через субкультурні ідентичності (субкультури, культура Сходу), музичні 
та літературні вподобання (рок, альтернатива, метал, український рок, зарубіжна літе-
ратура, український рок) та, в широкому розумінні, суспільні інтереси (політика, Украї-
на). Цей кластер також демонструє найвищу серед усіх інших зацікавленість релігією 
(29,2%), тоді як для інших розглянутих кластерів цей показник коливається від 0 до 
5%, та дуже високу зацікавленість політикою – 67%. Категорія “Україна” з’являється в 
84% авторів. На дуже низькому рівні, порівняно з іншими, інтерес до родинних зв’язків 
та міжособистісних стосунків. Статево-віковий розподіл в кластері відрізняється від 
середнього по масиву. Якщо попередній кластер утворювали переважно жінки, то цей 
кластер – на 83,3% чоловічий, причому ці чоловіки є людьми досить дорослими, як 
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не дивно, а середній вік представників цього кластеру – 26,3 років. Далі, це найменш 
російськомовний з усіх кластерів, доля російськомовних блогів тут найнижча, хоча 
й складає 54%. Якщо для попередніх кластерів регіон проживання не був помітним 
фактором відмінності, то ця група користувачів відрізняється більш відчутно. Доля 
мешканців Києва тут становить тільки 46% (в середньому – 58%), в той час як доля 
мешканців західного регіону – 25% (в середньому – 8%). Блоги цієї групи користувачів 
призначені для створення (або більш зручного функціонування) різного роду субкуль-
турних спільнот, або, іншими словами, для пошуку “своїх” та ефективної комунікації 
між ними, а також, можливо, для дискусій щодо суспільно значущих питань. 

Приклади:
• “В джайнізмі є таке правило – говорити лише правду. Більш того – говорити 

лише приємну правду. Це нібито потрібно для морального прогресу та змен-
шення пустослів’я, цинізму і вульгарності. Не згоден. Якщо говорити правду 
– то така як є, з усім цинізмом і без зайвих евфемізмів. Моральний прогрес 
відбувається не через відгородження від аморального, а в боротьбі з ним. 
Викреслюю джайнізм.”

• “Зовсім забув повідомити. Вже всю осінь, і довгу зиму, і навіть початок цієї 
весни я учасник гурту ZSUF. Сьогодні відбулося відкриття виставки, яку пре-
зентує арт-група КОМА. == тут інфо і флаєр ==. На відкритті молоді хлопці 
(обличчя нижче на фото) заручилися підтримкою музичного супровід від гурту 
ZSUF (їхні обличчя ще нижчіше теж на фото). Нам для друзів нічого не шкода, 
то ж ми щільно зарядили космосом звуків їхні картини, і незітліють тепер 
їхні полотна! Все було чудово, єдине що зал абсолютно не був призначений 
для будь-яких звукових афер. Такшо звук шо перебував в музеї тільки був сла-
бою тінню  того що було насправді в наших головах. На щастя нам прийшла 
світла ідея зробити звукозапис дійства. Так що із задоволенням викладаю на 
прослуховування смачний шмат ZSUF_на_Sindrome_live:”

• “Пеарю http://derybanu.net – громадський сайт по незаконним забудовам”
Кластер 5 (20,5% користувачів). Розташований в полі маргінальності, захоплює 

як приватну, так і публічну сферу. Умовно можна позначити його як “максималісти” 
(або “все-цікаво”). Кластер складає п’яту частину масиву користувачів, члени якого 
цікавляться буквально всім, а відтак їхня самопрезентація включає майже всі наявні 
категорії. Усі категорії, крім політики, з’являються в їхніх профілях принаймні в півтора 
раза частіше, ніж у середньому по масиву. Якщо кластер “стандарт” вирізнявся малою 
кількістю вказаних інтересів, то цей кластер, навпаки, виділяється найвищою їхньою 
кількістю (в середньому 109,6 порівняно з 47,2 серед усіх користувачів). Як і у випадку 
зі “споживачами”, маргінальність тут можна розуміти скоріше не у термінах протисто-
яння, а у термінах індивідуального розрізнення. Так, показовим для цього кластеру 
є стовідсоткова поява категорії “Особистість”. Таким чином, казати про один чи два 
домінуючих напрямки самопрезентації у випадку з цією групою навряд чи можливо.

Таблиця 2 показує високу частоту появи всіх категорій. Крім особистісних рис 
та якостей, дуже високу увагу члени цього кластеру приділяють етичним категоріям 
та світогляду, міжособистісним стосункам, дозвіллю, природі, тілесності, їжі, гумору, 
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рок-музиці, подорожам, книгам, соціальним стосункам, науці, зарубіжній літературі, 
фото. Їх так чи інакше цікавить все – від окультизму до Інтернету, від одягу до східної 
культури. Люди, які цікавляться всім, не можуть дозволити собі бути дорослими. Або 
навпаки, дорослі люди навряд чи можуть дозволити собі цікавитися всім – як видно 
із таблиці 3, це “наймолодший” кластер, більше половини членів якого (58,8%) скла-
дають люди до 22 років. Середній вік кластеру – 22,8 роки. Гендерний розподіл дуже 
схожий на розподіл у “споживачів”, а відтак суттєво відрізняється від середнього по 
масиву – чоловіків тут лише чверть (24,4%), три чверті – жінки. Мова ведення блогу 
– така ж, як і серед усіх користувачів. Отже, блоги групи користувачів призначені для 
найрізноманітніших цілей, заради чого і витрачаються зусилля на створення настільки 
детального автопортрету. Тобто, це молоді дівчата, яким поки що цікаво все на світі, 
які, як і “споживачі”, колекціонують нові враження та відчуття, та, можливо, схильні 
ділитися подробицями досить інтимного характеру, але, з іншого боку, вони не уни-
кають суспільства та можуть використовувати блогосферу як місце для демонстрації 
своєї громадянської позиції. Мотивація, яку ми зазначили для кластеру “субкультурщи-
ків”, тобто налагодження комунікації між членами певної спільноти (спільнот) також, 
здається, є справедливою і для “максималістів”. 

Приклади:
• “11.05.08 о 22.00 в рамках фестивалю Гогольфест у культурному центрі "Ар-

сенал", м. Арсенальна, вул. Івана Мазепи (кол. Січневого повстання),30, відбу-
деться концерт групи “4е4е”. Вхід вільний...деталі тут – в спільноті kievlive...це 
перший проект, з яким займаємося репетиціями з зими. Те, про що ви питали 
постійно, а я відмовчувався :)”

• “Уже тиждень ловлю себе на думці, що знову хочу кудись, наприклад, в 
Барселону. Мабуть ніколи з мене не вийде патріот! Два тижні тому в Парижі 
до мене вчепилося чергове арабське чмо і зразу почало заливати, що він вже 
давно таку шукав і готовий хоч зараз одружитися (брррр!). Мені відразу ж 
додому захотілося, де ніхто не чіпляється. У мене стільки планів на найближчі 
2-3-4-5 місяців, що навіть самій не віриться  у такий ентузіазм! Хочу піти на 
водіння, на стріп-фітнес, на японську і на французьку. Цікаво, з яких причн я 
від усього цього поступово відмовлюся. Через свої неймовірні лінощі?... ”

• “Хочу погуляти з хлопцем-геєм. Чекаю пропозицій. Коменти скріняться.”
Висунуті гіпотези щодо кластерів ЖЖ-користувачів виправдалися тільки част-

ково. 
17. Гіпотетичне припущення про людей, які активно використовують ЖЖ для са-

морепрезентації та конструювання власної ідентичності, виявилося занадто широким 
та таким, що не охоплює весь спектр ЖЖ-юзерів.

18. Кластер людей, які ідентифікують себе через протистояння масовій культурі, 
не був виявлений так чітко, як це було сформульовано в гіпотетичному припущенні. 
Так, кластер “субкультурщиків” приблизно відповідає цьому визначенню, але з деякими 
уточненнями. Наголос саме на “протистоянні” не є настільки виразним – скоріше, мова 
йде про декларування присутності альтернативних культурних зразків. 

19. Гіпотеза про те, що регіональних відмінностей між кластерами немає, підтвер-
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дилася, за винятком кластеру “субкультурщиків”. Доля мешканців Києва тут становить 
тільки 46% (в середньому – 58%), в той час як доля мешканців західного регіону 
– 25% (в середньому – 8%). Мовні відмінності, щодо яких не було висунуто гіпотез, 
також виявляються тільки в цьому кластері – це найменш російськомовний (54,2% 
блогів проти 74,5% в середньому) кластер, причому україномовних блогів тут 25%, 
а 20,8% – змішаних. Не було також висунуто гіпотез про статево-вікові відмінності 
між кластерами, які виявилися досить суттєвими. Так, кластери “ділових людей” та 
“субкультурщиків” створюються переважно чоловіками (60% та 83,3% відповідно), 
тоді як кластери “споживачів” та “максималістів” – жінками (76,3% та 75,6%). Крім 
того, ці кластери наповнені більш молодими людьми, кількість юзерів старше 30 років 
складає в них відповідно 3,2% та 8,8%. Середній вік тут є суттєво нижчим і складає 
відповідно 23,7 та 22,8 роки, тоді як три інші кластери мають вік користувачів незначно 
вище середнього по масиву. 

20. Гіпотеза про те, що представлена Живим Журналом частина української бло-
госфери продукує велику кількість різноманітних субкультурних груп користувачів (в 
той час як люди зі “стандартними” інтересами, які пропонуються масовою культурою, 
складають відносно невелику частку ЖЖ-простору) в цілому не підтвердилася. Як би 
не хотілося вважати ЖЖ-простір місцем для альтернативних комунікацій, результати 
дослідження яскраво ілюструють те, що кластер “стандарту” займає більше третини 
(38,5%) простору, “субкультурщики” представлені невеликим за обсягом (12%) клас-
тером. 

Підсумовуючи результати емпіричного дослідження, зазначимо, що масив ук-
раїнських ЖЖ-користувачів є вкрай неоднорідним. Якщо гіпотетично ЖЖ уявлявся 
простором нескінченної творчої самореалізації та засобом комунікації між членами 
субкультурних спільнот, то проведений аналіз показує, що, хоча картина й далека від 
однорідності масової культури, але дифузія в напрямку стандартизації є досить потуж-
ною. В більш загальному  контексті такий висновок добре співвідноситься з теорією 
У. Рама [1] щодо символічного розмаїття та структурної одноманітності, яка, на нашу 
думку,  має великі пізнавальні можливості для аналізу процесів культурної дифузії в  
українському суспільстві. Модель ця є досить плідною в багатьох сферах – від швидкого 
харчування до популярної музики та кінематографу, не оминула вона й блогосферу. 

1. Ram U. Glocommodifi cation: How the Global Consumes the Local – McDonald’s in Israel 
/ U. Ram  // Current Sociology. – 2004. – Vol. 52 (1): 11–31.
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The article presents the methodology and the results of the empirical research devoted 
to the study of Ukrainian “Live Journal” users identities. The actuality of blogosphere 
research for understanding the cultural diffusion processes is proved. Article describes the 
methodology of  research conducted by the content-analysis. Among the survey results 
– social-demographical characteristics of users, sociocultural diversity of their interests, and 
the description of fi ve clusters of users. The analysis shows that the hypothesis of “Live Jour-
nal” as free from the mass culture space of creative self-realization and the communication 
resource  between subcultural communities members is wrong, while the cultural diffusion 
towards standardization is a strong trend.  

Keywords: blogosphere, identity, internet, content-analysis, cultural diffusion.

УКРАИНСКАЯ БЛОГОСФЕРА КАК ЗЕРКАЛО 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ
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В статье рассматривается методология и результаты эмпирического исследо-
вания идентичностей украинских пользователей блогового сервиса “Живой Жур-
нал”. Обосновано актуальность исследования блогосферы для понимания процессов 
культурной дифузии. Описано методологию исследования, проведеного с помощью 
контент-анализа. Среди результатов исследования – социально-дефографические ха-
рактеристики пользователей, социокультурное разнообразие их интересов, а также 
разграничение пяти кластеров пользователей. Проведенный анализ показывает, что 
гипотеза о “Живом журнале” как о свободном от массовой культуры пространстве 
творческой самореализации личности и механизм коммуникации между членами 
субкультурных сообществ неверна, напротив, мощным трендом является культурная 
дифузия в направлении стандартизации.

Ключевые слова: блогосфера, идентичность, интернет, контент-анализ, культур-
ная дифузия.
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Для того, щоб українська соціологія могла ввійти в русло розвитку сучасної світо-
вої соціології, має поглиблюватися, один з декількох напрямів власних досліджень1. У 
першу чергу, має відбутися перевідкриття української соціологічної спадщини. Отже, 
ми б хотіли запровадити у “Віснику Львівського університету. Серія соціологічна” 
рубрику під назвою “Українська соціологія. Нове прочитання джерел”. Розпочнемо 
цю рубрику з праці “Початки громадянства (генетична соціольогія)” М. Грушевського, 
оскільки сам текст твору не перевидавався з 1921 р. і лише недавно став доступним 
для науковців і зацікавлених темою осіб. Перевидання творчої спадщини українських 
соціологів також є актуальним і для викладачів учбових закладів, які викладають 
базовий нормативний курс з “Української соціології”. 

Ключові слова: історична соціологія, історія української соціології, генетична 
соціологія

Без сумніву, досягнення українських соціологів ХІХ – поч. ХХ ст. полягало в 
обґрунтуванні унікальних та багатоманітних теоретико-методологічних підходів, які 
поєднали передові досягнення світової науки з аналізом української національно-

© Лапан Т. Д., 2010
1 Див. статтю С. А. Кравченко “Возрождение социологической теоретической мысли в 

России: проблемы и достижения”. – (Социологические исследования – далі СОЦИС). 
– 2008. − № 6. – С. 124–130. Автор стверджує, що російська теоретична соціологія “йде 
в ногу” зі світовим розвитком соціології, дотримуючись 7 ключових напрямів. Один із 
напрямів – це перевідкриття теоретичної соціології в Росії. Цей дослідницький напрям 
є надзвичайно актуальним і для соціології в Україні, оскільки через попередні досяг-
нення ми краще розуміємо самобутні риси нашого суспільства, особливості менталітету 
українців, що дуже важливо при дослідженні сучасної України. Це ще раз вказує на 
актуальність перевидання української соціологічної спадщини. 

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV. 
Серія соціол. 2010. Вип. 4. С. 53–59 Ser. Sociol. 2010. Is. 4. P. 53–59
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культурної специфіки. Відзначимо, хоча б генетичну соціологію М. Грушевського, 
динамічну соціологію М. Шаповала, багатофакторний підхід М. Ковалевського1. 

Як відзначав М. Фуко, кожній історичній епосі властива своя “епістема”, під якою 
розуміють загальну, характерну для конкретного історичного періоду систему мислення, 
наукового теоретизування. Як нам видається, у рамках “епістеми” українськими 
мислителями вказаної доби досить успішно творилися різні теоретичні підходи, які 
відповідали світовим стандартам соціологічної методології 2. 

Розвиток соціологічної думки в Україні став синтезом двох тенденцій, що 
визначали особливість її формування, – універсального й національного. Універсальне, 
загальнонаукове виявлялось у поширенні, аналізі й розвиткові передових на ті часи 
соціологічних теорій, методів дослідження, ідей. Національною ж особливістю 
розвитку соціології на терені України був її тісний зв’язок із соціально-політичним 
життям, національно-визвольним рухом, поєднання з творчою спадщиною визначних 
вчених і громадських діячів. Це визначало як загальнонаукові риси праць українських 
мислителів, так і певну специфічність їхніх підходів до вивчення соціальної реальності 
та використання соціологічних знань [12, с. 200]. 

Такий стан речей був пов’язаний з визначальною рисою соціологічної думки 
в Україні кінця ХІХ – поч. ХХ ст. тісним взаємозв’язком із суспільно-політичними 
проблемами, завданнями утвердження національної державності, боротьбою за 
незалежність, за національно-культурне відродження. Тобто, специфічною ознакою 
вітчизняної соціології було її самовизначення як одного з засобів державотворення, 
розвитку національної самосвідомості. Перші українські соціологи були, передусім, 
громадськими діячами, а вже потім – науковцями [12, с. 201].

У колі представників української науки, час активної діяльності яких припадає на 
перші десятиліття ХХ ст., особливе місце посідає М. Грушевський. 
1 Учені, які вивчають особливості української соціологічної думки з кінця XIX ст. 

відзначають, що тодішні дослідження характеризуються трансформацією концепцій 
О. Конта, Г. Спенсера та ін. європейських основоположників соціологічної науки, 
виявляють обмаль критичного ставлення до надбань цих вчених, не є в достатній мірі 
направленими на вироблення власних соціологічних теорій, хоча окремі оригінальні 
ідеї вони все ж таки, вони висловлювали. Щонайменше, дивним видається той факт, 
що більшість робіт сучасних українських науковців з історії української соціології 
побудовані лише на критичному матеріалі, і аж ніяк не на аналізі творів самих авторів. 
Зробивши аналіз опублікованих матеріалів, з тематики присвяченої М. Грушевському 
як соціологу, ми прийшли до висновку, що основний твір з соціологічної проблематики 
М. Грушевського “Початки громадянства (генетична соціольогія)” більшість науковців 
так і не читали, оскільки на нього не посилається. Ця проблема стосується не лише 
соціологічної творчості М. Грушевського, але й більшості українських мислителів 
к. ХІХ – поч. ХХ с. Пригадуються слова Т. Парсонса, які він висловив про творчість 
Г. Спенсера “хто зараз читає  Спенсера?” Переформульовуючи можна сказати, “хто 
зараз читає М. Грушевського?”

2 Якщо сьогодні ми стверджуємо про недостатнє критичне осмислення концепцій класиків 
українськими авторами-сучасниками, то чи ж не таку саму аналогію ми маємо в сучасній 
українській соціології?
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М. С. Грушевський не без підстав вважається однією з доволі трагічних постатей 
нашої історії першої третини ХХ ст. М. Грушевський став свідком руйнації Української 
Народної Республіки, до виникнення якої мав безпосереднє відношення. Засновник 
цілої наукової школи, він став свідком її розгрому. Автор близько двох тисяч наукових 
публікацій з проблем історії, літературознавства, культури, освіти, соціології1 він 
пережив знищення багатьох з них. Досягши світового визнання своєю діяльністю 
на ниві науки і культури, він умирав, зраджений багатьма учнями і помічниками, у 
передчутті репресій, які чекали на доньку2 та інших близьких.

Визнаючи спрямування своїх наукових інтересів, М. Грушевський писав: “Історія 
і література – людське житє і його відбите в словесній творчості – однаково зробились 
предметом моїх інтересів” [3, с. 239]. Саме до цих сфер знання належить переважна 
більшість його творів, з-поміж яких чи не найзначніші – фундаментальна дев’ятитомна 
“Історія України-Руси” та шеститомна “Історія української літератури”3. Велике 
значення має й розробка М. Грушевським проблем соціології у його праці “Початки 
громадянства (генетична соціольогія)”. Як писав сам М. Грушевський “Певна психічна 
неурівноваженість в моїй вдачі, ся прикмета, що я в кожній хвилі, в кожній стадії 
мого життя мушу мати перед собою якусь мету, котрій мушу віддатись ціло і без 
останку, доводячи свої сили до крайнього напруження, до самозабуття, і тільки тоді 
чую себе нормально, коли можу без перешкоди віддаватися досягненню свого завдання” 
[1, с. 126]. Визнання М. Грушевського у минулому і його актуальність сьогодні − це 
наслідок надзвичайно інтенсивної і клопіткої праці у різних наукових ділянках. 

Соціологічному напряму присвячено дослідження “Початки громадянства 
(генетична соціологія)”. Автор відзначає, що “саме тепер, більш ніж коли небудь, не 

1 Тут проситься аналогія з представниками класичної німецької (М. Вебер), французької 
(Е. Дюркгайм), італійської соціології (В. Парето), яких характеризують як людей з “ен-
циклопедичним складом розуму”. Дослідницькі напрями розроблені цими авторами, у 
тому числі і М. Грушевським, не обмежується якоюсь одною науковою ділянкою.

2 Дочка М. С. Грушевського – К. М. Грушевська (21.06.1900-30.03.1943) – етносоціолог, 
фольклорист, етнограф, культуролог, секретар Українського соціологічного інституту 
у Відні (1919-24), керівник Кабінету примітивної культури ВУАН (1925-30), редак-
тор часопису “Первісне громадянство і його пережитки в Україні” (1926-30), дійсний 
член НТШ у Львові (з 1927). Вивчала соціологію в Женеві, знала багато європейських 
мов. Особливо добрі наукові зв’язки підтримувала з французькою школою соціології. 
Заняття історією, етнографією, первісною культурою, соціологією визначило коло її 
зацікавлень, профіль наукових пошуків. Формування К.Грушевської як науковця відбу-
валося на міцному підмурівку наполегливих студій, на доброму знанні іноземних мов, 
усебічному вивченні “в оригіналі” європейської та світової культури, воно шліфувалося 
на знайомстві з найновішими методиками соціологічної науки. Праці К. Грушевської 
“Примітивні оповідання, казки та байки Африки та Америки”, “Спроба соціологічного 
пояснення української казки”, “Соціологія старовини”, до сьогодні не відомі широкому 
колові читачів 10 липня 1938 р. органи НКВС арештували її у Києві. За документами 
КДБ померла вона 30 березня 1943 р. в Темлазі, поховано її в Новосибірську.

3 Катерина Грушевська перед арештом ще встигає підготувати до видання 10 том “Історії 
України-Руси” та 6 том “Історії української літератури” М.Грушевського.
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тільки в нашім письменстві, але і в великих світових літературах відчуваєть ся потреба 
в книгах, які можливо безсторонно і об’єктивно, а при тім в формі якомога коротшій і 
приступнійшій знайомили б широкі круги громадянства з основними питаннями розвою 
людського громадського життя – тим що в науці зветь ся “генетичною соціольогією” 
[5, с. 5].

Праця М. Грушевського “Початки громадянства (генетична соціольогія)” – це 
лекції, прочитані протягом 1920–1921 рр. в Українськім соціологічнім інституті. Як 
стверджує сам автор “…причина, котра понудила й мене з ріжних давно задуманих 
курсів перед усім узятися до сього курсу про початки суспільного життя, в тій великій 
кризі, котру переживаємо ми та переживає весь світ, [була наступною] коли паде старе 
і в тяжких муках і зусиллях родить ся нове – котрого образу і вигляду людство ще не 
може відгадати, − більш ніж коли небудь, кажу, культурна людина відчуває потребу 
вияснити собі ті дороги, котрими людство прийшло до нинішніх форм громадського 
пожитя, і ті що лежать перед ним. В ту пору коли одні пророчать повну руїну, цілковите 
заниканнє не тільки теперішніх форм політики й економіки, але й культури, соціяльного 
ладу, всього дотеперішнього укладу житя, − а другі, навпаки, розпучливо чіпляють ся за 
сі форми житя та силкують ся, так-би сказати – замовити їх, зачарувати й охоронити від 
злих духів руїни, проголошуючи сі форми чимсь святим, не дотикальним, незмінним, що 
мусить істнувати як вічна приналежність і прикмета людського житя, − в такий момент, 
дійсно, особливо цінно і користно для кождої свідомої людини завдати собі труду 
познайомити ся з історією розвою тих форм, тих первооснов соціяльного, політичного 
і культурного укладу, на яких він спираєть ся” [5, с. 5].

Як зазначає М. Грушевський, написаний текст ще вимагав подальшої клопіткої 
роботи, “але в теперішніх умовах небезпечно відкладати публікацію того, що може 
бути опубліковане…” [5, с. 1]. 

Завдання книги М. Грушевський бачить у відродженні інтересу до соціології. Цікавим 
видається пояснення автором сучасної для нього доби. “Доба, котру переживаємо, 
стоїть під знаком реакції против індивідуалізму і клясовости новішого “цівілізованого 
ладу” та повороту до колєктивизму і солідарности. Стоїмо, очевидно, перед одним з 
тих великих переломів в провідних мотивах людства, котрі воно не раз переживало. 
Все ясніше се стає мині всякий раз, коли від біжучих фактів перехожу до студій 
соціяльної еволюції в минулому. Все більш укріплюю ся в переконанню про рішаючу 
ролю в вічних змінах людського житя сеї неустанної конкуренції індівідуалістичних і 
колективистичних тенденцій і періодичного чергування переваги то одних то других. В 
результаті моїх зайнять і міркувань се чергуваннє мині уявляєть ся як основа того рітму 
соціяльної еволюції, котрий розсліджує соціольогія і всі соціяльні науки разом з нею. 
Се й лягло провідною ідеєю сеї праці в її останнім обробленню. Вона ставить своїм 
завданєм висвітлити процес переходу людського житя до організованого колективу – 
родовоплемінного, росклад цього колективу під натиском індівідуалістичних тенденцій, 
які проводять до клясового устрою, на котрім виросло соціяльне житє “цівілізованої 
доби”, і переход до сеї стадії суспільного житя” [5, с. 4]. 

Провідне спрямування методологічної позиції М. Грушевського, що, зрештою, 
визначає характер його концепції, зумовлювалось прихильністю вченого до історико-
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соціологічного методу. Метод цей у європейській соціологічній думці був розроблений 
Е. Дюркгаймом, М. Вебером, Л. Леві-Брюлем [4, с. 253–332]. Генетично він виникає 
на ґрунті ідей позитивізму О. Конта та Г. Спенсера, з теорією яких М. Грушевський 
був знайомий ще з часів навчання у Київському університеті. Як зазначає О. Пріцак у 
статті “Історіософія Михайла Грушевського”, “ми не маємо, на жаль, списку приватної 
лектури М. Грушевського, але можемо сміливо припустити, що це були у першу чергу 
Бокль, Конт та Спенсер, самозрозуміла лектура кожного адепта історії в імперії другої 
половини 19 ст.” [6, с. XLVIII]. О. Пріцак стверджує, що ідеї географічного фактора для 
розвитку цивілізації людини, а також використання економічної статистики мають своїм 
джерелом ідеї Г. Бокля, які використав для подальшого розпрацювання М. Грушевський. 
Безперечно, що М. Грушевський був знайомий з концепцією трьох стадій історичного 
розвитку О. Конта (праці Конта, як і критика його концепції, видавалися і перевидавалися 
у Російській імперії). Великий десятитомний курс “Системи синтетичної філософії” 
Г. Спенсера, користувався великим визнанням у Російській імперії. Праця також була 
перекладена російською мовою. Органічний розвиток суспільного процесу та його 
закон еволюції, де індивіди є лише продуктом, залишилися назавжди провідними 
ідеями М. Грушевського.

Цікавим для дослідників історії української соціології є знайомство М. Грушевського 
з новим науковим напрямом, який був поширений і “модний” у тогочасній Європі, і 
який лише “стукав у двері” Російської імперії. З “Автобіографії” М. Грушевського стає 
зрозумілим, що він був “розчарований рівнем викладання у Київському університеті, 
бо за його словами “виклади не багато могли дати”, тому він шукає додаткові приватні 
курси і лекції, які його цікавили. Так, М. Грушевський пише, що “на розвій мого 
наукового світогляду й інтересів мали [вплив] особливо курси й праці з сфери суспільної 
економії, економічної історії, археології, державного права й історії права” [6, с. LI]. 
О. Пріцак вважає, що під “суспільною економією” М. Грушевського треба розуміти 
його перше зацікавлення соціологією, “очевидно, в 1886-1890 рр. він тільки виражав 
тугу за такою неточно ще ним окресленою наукою” [6, с. LI].

Без сумніву, ще глибше і детально знайомиться М. Грушевський з новою наукою під 
час перебування у Парижі. На початку 1903 р. М. Грушевський отримав запрошення від 
керівництва “Російської високої школи суспільних наук в Парижі” прочитати там курс 
української історії (курсив наш. – Т. Л.). Російська вища школа у Парижі була заснована 
М. Ковалевським, вченим світової слави у різних наукових ділянках1. Отже, перебування 
у Парижі, а також наукові відкриття в Лондоні, Лейпцигу та Берліні мали переломне 
значення у творчості М. Грушевського. За твердженням О. Пріцака “соціологія стала 
відтепер пасією М. Грушевського” [6, с. LIX]. В основі нової методологічної позиції 
М. Грушевського, яка сформувалася під впливом тогочасної західної соціології, був 
системний підхід, що вимагав враховувати біологічний, економічний і передусім 
психічний чинник у житті суспільства. 

1 М. Драгоманов високо оцінював творчий доробок М. Ковалевського, але також писав 
про нього “Українець з роду, але не українофіл”.
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З березня 1917 до квітня 1918 р. М. Грушевський вів активну політичну діяльність як 
голова Центральної Ради. Після гетьманського перевороту розпочинається емігрантський 
період у житті вченого. У Празі, Берліні, Женеві, Парижі, Відні та інших місцях він 
займається інтенсивною науковою діяльністю, працює над організацією Українського 
соціологічного інституту, що, за його задумом, мав би взяти на себе функцію центру 
українських наукових сил. У 1919 р. М. Грушевський заснував у Відні “Український 
соціологічний інститут”, який діяв до 1924 р., до часу його переїзду до Києва1. У Відні на 
базі його лекцій була надрукована книга, яка мала стати початком у розумінні процесів 
еволюції суспільства в Україні. Уривки твору ми пропонуємо для уваги читачів.

1. Грушевський М. Спомини / Видав С. Білокінь. – К., 1988. – 12. – С. 116–139.
2. Винар Л. Автобіографія Михайла Грушевського з 1906 і 1926 років як джерело до вив-
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Для того, чтобы украинская социология могла отвечать развитию современной 
мировой социологии, должен осуществляться один из нескольких направлений собс-
твенных исследований. В первую очередь, должно произойти переоткрытие украинс-
кого социологического наследия. Поэтому мы хотим внедрить в “Вестнике Львовского 
университета. Серия социологическая” рубрику под названием “Украинская социо-
логия. Новое прочтение источников”. Начнем эту рубрику с “Початків громадянства 
(гентична соціольогія)” М. Грушевського, так как сам текст не переиздавался с 1921 г. 
и лишь недавно стал доступным для научных сотрудников и заинтересованых темой 
лиц. Переиздание творческого наследия украинских социологов также актуально для 
преподавателей высших учебных заведений, преподающих курс “Украинская соци-
ология”.

Ключевые слова: историческая социология, история украинской социологии, 
генетическая социология.
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In order that Ukrainian sociology could enter into the mainstream of the development 
of modern world sociology, one of the few directions of own researches must be carried 
out. First of all, the reintroduction of the Ukrainian sociological heritage is important. With 
the publication of M. Hrushevsky “Beginings of civicness (genetical sociology)” we would 
like to begin the series of materials on “Sociology in Ukraine. Returning to sources”. The 
article, proposed for our readers attention, for the last time was published in 1921 and only 
recently became available for scholars and general public interested in history of Ukrainian 
sociology. The partial reprinting of the sociological heritge of the Ukrainian sociologists 
from early XX century has great value for the teachers of educational establishments, which 
teach a base normative course on “Ukrainian sociology”.  

Key words: historical sociology, history of Ukrainian sociology, genetic sociology.
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УДК 316.244

ПОЧАТКИ ГРОМАДЯНСТВА
(генетична соціольогія)1

М. С. Грушевський

(1865–1937)

Розглядаються напрацювання представників класичної соціології у тому, що 
стосується соціогенезу: історичного становлення соціальних утворень, таких як сім’я, 
власність, клас, влада, держава. Автор окреслює предметне поле генетичної соціології, 
відмежовує його від предметного поля історичної науки та етнології та аналізує про-
тосоціологічне коріння формування цього напрямку соціологічного знання.  

Ключові слова: протосоціологія, класична соціологія, генетична соціологія. 

Загальне
[…] Що висвітлено дотеперішніми дослідами над початками і розвоєм суспільнос-

ти, що зістаєть ся спірним і неясним, та в якім напрямі належить шукати розв’язання 
питань тим, які б поінтересувались самі зайнятись тими питаннями? Думаю, що таке 
висвітленнє може бути тим користнійше, що ні в нашій науковій літературі – ні і в 
науковій літературі взагалі, нема властиво таких підручників, які б могли заспокоїти 
інтерес до сих питань. А те, що ціркулює у нас в ролі таких підручників – не відповідає 
сьому завданню.

Властиво, для цілого ряду поколінь була для сього одна книжка – мабуть усім чита-
чам так добре звісна, що її не треба й називати. В таких невеликих літературах як наша 
вона довго була таки й одиноким підручником, з котрого зачерпувались відомости про 
початки й розвій громадського житя людей та головнійших його форм і установ.

Я говорю, розумієть ся, про славну книжку Фрідріха Енгельса “Початок родини, 
власности й держави” [1], котрої перше виданнє вийшло 1884 р.

[…] Тим часом Морганова система, хоч як талановито сконструована, в тій части, 
де вона давала образ загальної еволюції громадянства, була не більше як гіпотезою, 
цінною і користною в розвою науки – те що називаєть ся “робочою гіпотезою”, яка 
помагає розібрати ся в зібранім науковім матеріялі й намічає дорогу дальшому дослі-
дови – і передаєть ся згодом в науковий архив, коли в дальшій стадії наукової роботи 
зібраний і систематизований матеріял переростає сю гіпотезу і дає можність постави-
ти нову теорію, більш відповідну до призбираного матеріялу. І в тім була хиба книги 
Енгельса, що вона популяризовала гіпотези Моргана як певні, нехибні виводи науки, 
і власне в сій сфері, де тоді, та і досі, все ще тільки рух, допитування, вишукування 

© Грушевський М. С., 2010
1 Зберігаємо дослівну мову тексту твору М. Грушевського “Початки громадянства (гене-

тична соціольогія)” видання 1921 р.

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV. 
Серія соціол. 2010. Вип. 4. С. 60–68 Ser. Sociol. 2010. Is. 4. P. 60–68
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дороги до певних і трівких виводів. Вона піддавала свому читачеви хибну гадку, що в 
поданій йому книзі він має вже остаточне, певне розв’язання сих питань, має на них 
тверді відповіди, які йому тільки треба добре запам’ятати, і більше до сих питань уже 
не вертатись. Коли зважити, яке величезне значіннє в загальнім світогляді людини 
мають понятя про такі основні явища громадського пожиття, як подруже, родина, рід, 
власність, кляс, власть, держава, то пригасити в широких кругах інтерес до них, до 
праці над виясненнєм сих питань, давши якісь ніби то тверді й непохитні формули, 
замість побудки до дальшої неустанної мисли в сім напрямі, − се дуже некористно з 
погляду культурного і суспільного розвою сих широких верств.

А формули розвою громадянства, взяті Енгельсом у Моргана, були, на правду, 
зовсім ані тверді ані певні. […]

Розвій соціольогічної науки і генетичної соціольогії з окрема
Як я уже сказав, виясненнє початків соціяльного (громадського) житя людства та 

його розвою вважаєть ся ділом соціольогії, а саме тої частини її, яка зветься соціольо-
гією генетичною, або дінамичною, − а могла б звати ся й просто соціольогією історич-
ною) бо узагальнює явища історії людства, шукаючи в ній певних загальних прикмет, 
більш або меньше спільних всьому людству. Тільки ж з історією звичайно звязуєть ся 
понятє того, що зветь ся “історичними часами” в житю народів; коли вони дійшли вже 
такого соціяльного і культурного розвитку, що у них появляють ся “історичні пам’ятки”, 
тягла і неперервана історична традиція. Тим часом генетична соціольогія займаєть ся 
найбільше часами ранійшими, “перед-історичними”, стараєть ся розслідити зав’язки 
суспільного житя і розвиток його форм, починаючи від найбільш простих і примі-
тивних, та висвітлити ті дороги, якими воно приходить до тих складнійших форм, в 
яких ріжні народи виступають на початках доби, що зветь ся “історичною” та служить 
предметом історичних дослідів. В тім ген. соціольогія приподоблюєть ся до иньшої 
такої “перед-історичної” науки, археольогії, яка так таки й зветь ся инакше “перед-
історією” (“преісторією”). Тільки та ставить, своїм головним завданнєм висвітленнє 
початків матеріяльної культури (їжі, одежі, житла, господарства і зносин) і студіює 
для сього матеріяльні останки і пам’ятки сеї культури (струмент, посуду, останки їжі, 
одежі, житла, похоронів). А генетична соціольогія, розсліджуючи початки соціяльної 
організації, звертаєть ся до старинних літературних пам’яток, а ще більше (останніми 
часами особливо) – до матеріялів етнольогичних: до студій над народами, які зіста-
лись на низших, так би сказати – перед-історичних ступенях культури і соціяльного 
житя. Широко переведені протягом останнього столітя досліди і описи побуту таких 
народів виказали, що майже всі ступени культури і громадського житя можна бачити 
на яв, перед собою, у сих народів, і коли їх уміючи підібрати і поставити поруч себе, 
очистивши від ріжних сторонніх додатків, за помічю порівняних етнольогічних студій, 
то ми дістанемо перспективу соціяльного розвою, дуже ріжнородну, з масою варіянтів, 
яких даремно б ми шукали в історичних наших відомостях.

Трохи, правда, запізно наука взялась до студіювання сих пасербів історії: деякі 
встигли вже й вигинути під натиском на них європейської “цівілізації”, поки діж-
дались сеї ласкавої уваги. Але все ж таки сі досліди, переведені протягом особливо 
останнього півстолітя перед війною, уратували, для науки бодай, дуже багато. Заразом 
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вказали вони шлях, котрим належить іти, щоб дійти ясного розуміння доріг, якими 
вищі культурою народи, так звані історичні, вийшли на ті вищі степени культурного 
життя, де вже починаєть ся їх історичне істнуваннє, котрим займаєть ся історія, а так 
звана “фільософія історії” стараєть ся звести до більш меньш одностайних, спільних 
моментів безконечне богацтво фактів і подробиць сього історичного житя. Генетична 
соціольогія таким чином пророблює немов вступні розвіди до сеї науки, яка розвинулась 
півстолітєм ранійше, головно під впливами німецької ідеалістичної фільософії. Деякі 
дослідники навіть дивлять ся на соціольогію взагалі, як на те саме, чим мала бути та 
“фільософія історії”1). Але глибока відмінність напрямів новійшої соціольогії від тої 
старої, ідеалістичної історії фільософії, робить таки з соціольогії не по назві тільки, а 
по самому духу і змісту науку глибоко відмінну. В своїх початках (у Конта особливо) 
соціольогія стояла дуже близько до тої ідеалістичної фільософії історії – але потім 
відійшла далеко й пішла иньшою дорогою.

Поява і розвиток соціольогії як науки се діло останнього столітя. Правда, коли 
її починають просто з “Курса позитивної фільософії” Конта, котрий руба поставив 
питаннє про неминучість утворення сеї науки (котрій він перший і дав її нинішню на-
зву – “соціольогії”), то се виходить трохи занадто формально. Не казати вже, що ідея 
науки про людське громадянство, як таке, носила ся в гадках учених, які інтересували 
ся соціяльними відносинами, дуже здавна: стара “політика”, що веде свої початки 
від Плятона і Аристотеля, була властиво вже такою наукою про громадянство, тіль-
ки все збивалась на науку про державу, і питанє про відносини між громадянством і 
державою було для неї центральним. Оден з визначних представників сеї дісціпліни, 
англійський фільософ Гоббс (1588–1679) висунув і дуже значущий термін для сеї науки 
– “соціяльна філософія”. Але XVIII вік не оцінив відповідно сеї ідеї. У Монтескіє і 
Кондорсе, котрих Конт уважав своїми попередниками, знаходимо не богато нового в 
порівнянню з попередніми “політиками”, і тільки велика революція та викликані нею 
глибокі політичні й соціяльні зміни змусили глибше застановитись над соціяльним 
ладом і основними факторами його розвитку.

“Великий зачинатель ідей”, насичений вражіннями епохи, гр. Сен-Сімон (1760–
1825) в своїх безконечних, безсистемних, часом навіть суперечних з собою писаннях, 
написаних під вражіннями наполеонівської і реставраційної реакції, доходить до глибоких 
виводів, які відограли велику ролю в розвою європейської мисли2. Переходячи історію 
Франції, − ті умови, які привели до утворення феодального режіму, потім його розкладу 
і організації необмеженої королівської монархії, до революційного вибуху і реставрації, 
він порівнює її з історією Англії, з англійською революцією і реставрацією, і констатує 
повну анальогичність розвитку сих двох країв, поставлених, на перший погляд, в такі 
глибоко відмінні обставини. Се вказує йому на спільність основних сил, які керують 
історією народів. Форми державної організації, політичні зміни – котрі так швидко 
1 Особливо замітна, написана з сього становища цікава і цінна книга проф. Павла Барта [2]. 

З старших дослідників напр. Міль уживав без ріжниці, як ту саму назву, “соціольогію” 
і “фільософію історії”.

2 Ся духова спадщина Сен-Сімона, незвичайно важна для розвою европейської мисли 
середини ХІХ в., не можна сказати щоб була добре вистудіювана [див. 3]. 
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проходили в останніх десятилітях – мають другорядне значіннє. Основу становить 
економична організація громадянства: право власности, поділ праці, форми продукції і 
організація суспільних кляс, яка з того витікає. “Парляментарне правліннє тільки форма, 
а власність – се грунт; закон про права і форми правління не мають такого значіння 
як ті, що уставляють права власности і регулюють їх користаннє; їх обгрунтованнє 
се правдива підстава соціяльної будови”. Поруч сих економичних підстав відограють 
в політичних змінах велику ролю також ідеї – моральні, релігійні, фільософічні. 
Кожда політична система має своє обгрунтованнє в системі фільософічній. Політична 
організація середньовіча була ділом середньовічних мислителів – духовенства, а розвій 
позитивного знання, принесеного Арабами до Европи, не меньше послужив розкладови 
феодалізму, ніж визволеннє міських комун. Про взаємовідносини сих двох категорій 
сил − економичних і духових, Сен-Сімон не висловлюєть ся виразно, але часами у 
нього виривають ся замітки, які признають першенство за факторами економичними: 
“поступи індустрії мають найбільш позитивний характер”, велика революція мала 
своєю метою уставленнє “індустріальної системи” і революційна енергія не вичерпаєть 
ся , поки ся система не закріпить ся (правда, що сю індустріальну систему Сен-Сімон 
бере широко, включаючи сюди всі продуктивні, працюючі елементи: підприємців, 
робітників і трудову інтелігенцію).

В кождім разі сі сили проявляють себе з такою ж постійністю і непохитністю, 
як сили фізичні. “Хід цівілізації не залежить від нас”. Хід людського Духа єдиний і 
незмінний, великі люде не творять, лише збирають до купи розкидане. Спеціально 
політичні події підлягають законности ще більш абсолютній, ніж математичні ряди. 
Тому тут навіть більше ніж в науках природничих можливе передбачаннє, виводи на 
будуще з фактів минулих; добра історія минувшини заразом буде історією будуччини 
людства. Досі вона була чисто літературною роботою, дійсною наукою вона стане 
тільки тоді, коли почне “координувати факти, і з них виводити загальні закони”. На 
сих історичних виводах мусить тоді спертись і нова “політика”: вона послугуватиметь 
ся методами фізики й иньших природничих наук і подібно до них ставитиме своїм 
завданнєм – з даних фактів передбачати їх вислід. Се й є властиве завданнє людської 
праці – людську проникливість наблизити можливо “до передбачання божого”.

Соціальні науки, таким чином зреформовані методом наук природничих, мусять 
війти в нову систему “позитивної фільософії”, котру Сен-Сімон запроєктував задовго 
до своєї знайомости з її будучим творцем та своїм учеником Огюстом Контом. В 
своїх “Lettres philosophiques et sentimentales” він писав, в 1811 р., коли Конт іще був 
підлітком:

“Окремі науки – се елементи загальної науки, названої фільософією, ся наука 
в своїй пасивній части являєть ся підсумком (резюме) здобутих відомостей, в части 
активній – показчиком нових наукових шляхів і переглядом способів для нових відкрить 
і завершень уже розпочатих. Розглядаючи релятивний і позитивний характер науки в 
її цілости й частях, бачимо, що й цілість і части з початку повинні були мати характер 
здогадний (конєктуральний), далі мусіли дістати характер на половину здогадний, на 
половину позитивний, і нарешті вся наука і части її мають здобути характер можливо 
вповні позитивний. Ми й прийшли до моменту, коли перший видатний підсумок 
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окремих наук (des sciences particulieres)” утворить позитивну фільософію (la philoso-
phie positive)”.

Утворити таку систему позитивного знання Сен-Сімон не було дано: його 
відомости були занадто поверхові, хоч і ріжнородні, й зачерпнуті з других рук. До 
сього діла взявсь його ученик і співробітник з останніх літ житя Огюст Конт (Comte, 
1798–1857). Тому  що Конт і Сен-Сімон під кінець розійшлись, Конт і його ученики 
можливо затушковували ідейну залежність їх праці від Сен-Сімонових ідей: як сказано 
вже, Конт більш налягав на зразок своїх ідей з поглядами Монтескіє і Кондорсе і 
промовчував Сен-Сімона, а декотрі з контистів навіть навпаки – доводили вплив Конта 
на Сен-Сімона1. Одначе залежність діла Конта від вище наведених ідей Сен-Сімона 
не підлягає сумніву. Своїм “Курсом позитивної фільософії” (6 томів, 1830–1842) Конт 
сповняв програму “підсумку окремих наук”, поставлену Сен-Сімоном, його побажаннє 
бачити “добру історію минувшини людства”, котра б давала прогноз його будучини, і 
начеркував нову програму нової науки про суспільність, тої “соціальної фізики”, котра 
б уставила закони соціального розвою, такі ж певні та непохитні як закони фізики. 
Тільки – і в сім Конт не додержав ся на висоті гадок свого учителя, − він упростив його 
концепцію соціяльних факторів. Лишив без відповідної уваги все сказане Сен-Сімоном 
про фактори економичні, індустріяльні, клясові, і в основу своєї концепції взяв тільки 
фактор духовий, псіхольогичний – принаймі в тій більш суцільній части своєї історії 
соціяльного розвитку, котра у нього доводить ся до нової европейської історії2.

Перед усім уставляє він систему окремих наук, їх “єрархію” в порядку їх складності 
– від загальніших і простійших до більш складних, скомплікованих. Се славна Контова 
“класифікація наук”, яка уставляє їх в такім порядку: математика, астрономія, фізика, 
химія, біольогія, і за біольогією,, яка студіює устрій і функції живих, чи органічних 
тіл. По гадці Конта, мусить бути ще наука, присвячена устроєви, розвоєви і функціям 
людської суспільности. Сій будучій науці він дав назву соціольогії, яка й зістала ся за нею, 
незважаючи, що такий термін, зложений з двох ріжномовних слів – одного латинського, 
другого грецького, викликав чимало опозіції. Ціла половина Контового “Курса” (тт. IV, 
V i VI) присвячена виясненню принціпів і завдань сеї нової, ним постудірованої науки. 
В дусі Сен-Сімона сі завдання і методи ставлять ся по анальогії з фізикою: як біольогія 
так і соціольогія трактують ся як відділи фізики в широкім розумінню слова. Фізика 
властива досліджує закони неорганичної природи; біольогія, або “органична фізика”, 
займаєть ся тілами органичними, а соціольогія, котру Конт инакше називає “соціяльною 
фізикою”, має досліджувати устрій людського громадянства (що Конт по анальогії  з 
фізикою називає “соціяльною статікою”) і його розвій − що він називає “соціяльною 

1 Про причину розходження Конта з Сен-Сімоном оповідають, що Сен-Сімон був не-
вдоволений, що Конт за-мало рахуєть ся з значіннєм релігійного і “сентіментального” 
фактора в соціяльнім житю. Але не кажучи, що Конт в сім напрямі під кінець, в своїй 
“Позитивній політиці” пішов навіть дальше від Сен-Сімона, взявши на себе організацію 
нової церкви, – він і в своїм “Курсі позитивної фільософії” розвинув як раз найбільше 
“релігійно-сентіментальну” сторону людського житя.

2 З написаного про Конта найкращою зістаєть ся популярна праця Д. С. Міля [5]. Дуже 
старанну монографію про Контову соціольогію написав F. Alengry [6].
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дінамікою”. В сім досліді має вона знаходити оті вимагані Сен-Сімоном тверді й 
непохитні закони, котрі в соціяльнім житю мусять бути також як у всякій иньшій 
сфері природних явищ. Базу в сім приготовляє для соціольогії біольогія, котрої частину 
становить “фізіольогія мозку”, або псіхольогія, яка аналізує соціяльні інстинкти людини 
(sociabilite humaine). Аналіз історичного розвою людства мусить розкрити закони, котрі 
ними керують. Основною силою соціяльного розвитку являєть ся людський дух: “весь 
соціяльний механізм в останнім рахунку спочиває на ідеях” (tout le mechanisme social 
repose fi nalement les opinions). 

Розвиваючи висловлену досить ясно вже у Тюрго і Сен-Сімона ідею, котру Конт 
одначе вважав своїм винаходом1, він уставляє свою теорію “трьох стадій”, які переходила 
в своїм розвою мишленнє, а з нею і соціяльне житє всіх народів: з початку давалось 
усьому обясненнє теольогичне (волею і творчістю богів), потім метафізичне (з певних 
абстрактних первооснов) і нарешті думка стає на позитивний грунт: шукає реальних 
законів, себ-то фактичного зв’язку явищ в їх розвитку і співістнуванню. Відповідно сьому 
Конт ставив черговим завданнєм науки поставити на грунт “позитивної фільософії” 
і студіюваннє соціяльного людського житя та згідно з її вислідами його організувати. 
Прикметами позитивного досліду він уважав: обєктивизм, себто підпорядкуваннє 
гадок предметови досліду, реальність досліджуваних явищ, їх певність і можливість 
перевірки, точність досліду і свідомість релятивности його результатів – тому що 
явища кінець кінцем пізнають ся нами не в своїй абсолютній істоті, а в їх відносинах 
між собою і в відносинах до обсерватора чи дослідника.

Виходячи з сих принціпів Конт начеркує в своїм курсі образ розвою людського 
житя і його перспектив в будучиности. 

Вихідною формою соціяльної організації, association elementaire, являєть ся сімя; се 
соціяльна одиниця, дана природними (біольогічними) умовами. Вона опираєть ся не на 
поділі праці – основнім прінціпі соціяльної організації, “який в сімї проявляє себе тільки 
в деякій мірі”, – а на інстинктах людської симпатії. Ті ріжниці і нерівности, які існують 
в сімї, виявляють ся в підпорядкованню жіночого елементу мужеському, і дитинячого 
покоління батьківському; при всіх змінах форм сімї власть чоловіка над жінкою і батьків 
над дітьми мусить зіставатись; підконуваннє сімї якими небудь теоріями Конт уважає 
симптом соціяльної анархії.

З сімей виростають племена, з племен народи. Виходячи за рамці сімї, людські 

1 У Тюрго напр. знаходимо такі гадки, які потім лягли підставою системи “трьох стадій” 
Конта: “Поки не усвідомлена була залежність фізичних явищ, зовсім натурально було 
думати, що вони творять ся яимись розумними істотами, невидимими, але подібними 
до нас – до кого ж вони могли бути подібні инакше? Таким чином все що діяло ся по-
за волею людей одержало свого бога, а страх і надія привели до релігійного культу. 
– Потім коли фільософи порозуміли недоречність сих байок (про богів), але ще не мали 
доброго знання природних наук, вони стали толкувати явища абстрактними виразами, як 
“єства” (essences) і можливості (facultes) і трактували їх так наче б то були якісь істоти 
або нові боги, що прийшли на місце давнійщих. І тільки геть пізнійше, з спостережень 
механичного впливу тіл на тіла, з сеї механіки виведено нові гіпотези, які можно було 
розвивати математично і провіряти екперіментально”.
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одиниці підпадають уже впливам соціяльного процесу, глибоко відмінного від біоль-
огічного істнування. Супроти одиниць суспільність являєть ся самостійною силою, 
взаємовідносинами одиниць і поколінь обмежує вона впливи законів фізіольогічних, 
включно з псіхольогічними, і розвиваєть ся по своїм власним законам соціяльної ді-
наміки. Першим і основним таким соціольогичним законом являєть ся закон прогресу, 
від котрого не може ізолюватись ніяка соціяльна сфера; як в статіці так і в дінаміці 
громадянства істнує внутрішня звязь між усіми частинними його рухами. Дає напрям 
сьому рухови, як ми вже знаємо, людський дух. Біольогічні умови соціяльного житя 
(milieux biologiques): раса, фізичні прикмети теріторії, клімат – мають другорядне 
значіннє, прискорюють або затримують його розвій, але не впливають на його напрям. 
Так само другорядне значіннє має соціяльна конкуренція, яка виникає з намноження 
людности і з тим звязаного попиту за життєвими засобами, поділу праці і кооперації. 
Історія громадянства се історія людського духу; еволюція духова і соціяльна покрива-
ють ся обопільно. З кожного духового піднесення виникає ініціатива в иньших сферах 
соціяльного житя – мистецтві, політиці, індустрії. Тому з духового житя починаєть ся 
революція і реформа; одинокий спосіб реформи – се реорганізувати насамперед думку, 
щоб потім перейти до обичаю, і нарешті до інституцій.

Одначе сила духу також не безмежна: як усе матеріяльне він підлягає фізичним 
законам, як закон інерції, ділання і протиділання, й ин. Тому помилкою являєть ся 
віра в безмежну силу індівідуальної ініціативи, спеціяльно – впливу законодавця: він 
може тільки підтримувати спонтаничний хід соціяльного процесу, а не затримати, не 
змінити його напрям.

На історичних прикладах першої, релігійної стадії соціяльного житя людства 
Конт стараєть ся показати все се конкретно. Він розділяє сю стадію на три степени: 
фетішізму, політеізму і монотеізму, і показує на кождім степени, як певному ідейному 
світоглядови відповідає певна соціяльна система. Фетішізм полягає на єдино можли-
вому для примітивної людини трактованню всього доохрестного як індівідуальних 
істот, укритих у всіх, навіть, на погляд, бездушних річах. З сього витікає пошана для 
користних для її прожитку звірят, привязаннє до рідної землі, з тим до хліборобства. 
Сей многоважний поступ господарства треба толкувати з духових мотивів: поясненнє 
збільшеннєм людности і запотрібуваннєм поживи не годить ся, бо псіхольогія показує 
фальшивість виводу здібностей з потреб. Що до соціяльної організації, то вона в сій 
добі не виходить властиво за рамці сімї. Священничої верстви ще нема, тільки ріжні 
чародії. Мистецтво слабо розвинене, в нім нема ще творчої фантазії, яка виявляєть ся 
в політеістичній добі. 

Культ небесних тіл творить перехід до політеізму – релігії ширшої, яка обєднує 
більші круги людности спільними віруваннями і спільним підполрядкуваннєм божесь-
кій силі, творить нації, держави і патріотичну свідомість. Але ріжниця в релігійних 
віруваннях, в божествах приводить до війн, − старинні війни всі мають до певної міри 
релігійний характер. Вони витворюють невільництво, а з невільництва виростає розкіш, 
жадність і соціяльні нерівности. В організації влади з початку теократія, пануваннє 
священничих верств, але що наслідком многобожности вона не консолідуєть ся, то у 
ріжних народів (греків, римлян і ин.) перевагу бере власть світська, військова, що зле 
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відбиваєть ся на моральності громадянства. Натомість найвищого розцвіту доходить 
мистецтво.

Доба монотеістична – европейське середньовіче – дає єдине священство, завдяки 
католицькій церкві, для котрої Конт не знаходить слів подиву і поважання, вважаючи, 
її діло верхом політичної мудрости людства. Утворений нею розділ власти світської і 
духовної і самостійність церкви дали незвичайно користні наслідки для соціяльного 
розвою Релігія обмежила війну, облегшила клясові нерівности, спеціяльно невільниц-
тво. Мистецтву дала етичний зміст і т. д.

Таким чином на сих трьох світах: примітивнім, античнім і середньовічнім Конт 
послідовно переводить свою теорію залежности соціяльного процесу від ідеольогії. В 
характеристиці нової доби, приблизно від XIV в., вона не переведена так послідовно. 
В порівнянню з суцільною, закінченою будовою європейського середньовіча сі п’ять 
століть Контови представляють ся добою розкладу і анархії, в котру внесе лад тільки 
будуча доба позитивизму. З трьох “серій” явищ, які виступають при кінці середньовіча 
– індустріяльної, естетичної і науково-фільософічної, ся остання тратить приналежну їй 
ініціативну, провідну ролю, порядок залежности зміняєть ся, напрям дає індустріялізм, 
який завдячує свого енергію повному визволенню підданих. Провідну ролю фільософія 
починає брати з XVIII в., а повне панованнє її прийде з добою позитивизму, дорогу 
котрому Конт промощує своєю творчістю. Загалом же характеристика сеї “метафізичної 
стадії” випала у нього далеко меньш послідовно і ясно, ніж стадії попередньої.

Сю Контову концепцію історії соціяльного розвою людства приходить ся оціню-
вати тепер дуже негативно, але сама ідея науки про суспільність як таку, і побажання 
“позитивного” розсліду явищ соціяльного процесу були почином плодотворним.

1. Engels F. Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, 1884.
2. Barth Р. Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, 1897.
3. Weill G. Saint-Simon et son Oeuvre. Paris. 1894.
4. Comte O. Lettres philosophiques et sentimentales, 1811.
5. Mill J. S. Auguste Comte and Positivism. London, 1865.
6. Alengry F. Essai historique et eritique sur ia sociologie chez Auguste Comte, 1900.

НАЧАЛА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
(генетическая социология)

М. С. Грушевский

(1866–1934)

Рассматриваются взгляды представителей класической социологии в том, что 
касается социогенеза: исторического становлення социальных образований, таких как 
семья, собственность, клас, власть, государство. Автор очерчивает предметное поле 
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генетической социологии, отделяет его от предметного поля исторической науки и 
этнологии и анализирует протосоциологические корни формирования этого направ-
ления социологической науки. 

Ключевые слова: протосоциология, класическая социология, генетическая со-
циология. 

THE BEGININGS OF CIVICNESS 
(genetical sociology)

M. S. Hrushevsky

(1866–1934)

The discourse of classical sociology on sociogenesis (the historical formation of 
family and kin, property, class, power and state) is analyzed. Author discovers the features 
of sociological study of historical development, opposed to historical and ethnographical 
approaches and elaborates the protosociological roots of genetical sociology. 

Key words: protosociology, classical sociology, genetical sociology. 
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СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ МІФУ: 
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У статті здійснено класифікацію основних теорій міфу в соціогуманітарних 
науках. Запропоновано їх поділ на три групи: феноменологічні, символічні, функ-
ціональні. У статті проведено огляд основних положень кожної з груп теорій міфу, 
проте головну увагу зосереджено на функціоналістських теоріях міфу Е. Дюркгайма, 
М. Моса та Б. Маліновського. 

Ключові слова: міф, теорія міфу, функціоналізм.

У межах соціології не існує єдиної та чітко розпрацьованої теорії міфу. Зазвичай 
цією проблематикою займалися дослідники, які працювали на перетині соціології та 
антропології. Проте у цій статті буде здійснено класифікацію основних теорій міфу, 
які існують в соціогуманітарних науках та використовуються в соціології. Крім того, 
буде дано огляд положень кожної з цих груп теорій. 

Існує класифікація теорій міфу, запропонована англійським антропологом Е. Лічем 
(E. Leach). Він розділив їх на дві групи:

1) символічні;
2) функціональні (див. [1, 233]).
Згідно з поглядами британського вченого, теорії, що належать до першої групи, 

розглядають міф як сукупність символів, значення яких є позаісторичним, універсаль-
ним для різних культур та історичних періодів чи типів суспільств. Згідно з ними міф 
можна аналізувати сам по собі, не беручи до уваги соціальний контекст його існування. 
Представниками цих теорій, на думку Е. Ліча, є антрополог Дж. Фрезер (J. Frazer), 
психолог З. Фройд (S. Freud) та філософ Е. Кассірер (E. Cassirer) [1, 233]. 

Функціональні теорії, на думку Е. Ліча, зосереджуються на дослідженні зв’язків 
між міфом та соціальною дією, а тому враховують соціальний контекст, який нехтувався 

© Судин Д. Ю., 2010
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під час дослідження міфів представниками попередньої групи теорій. До представників 
функціоналізму у дослідженнях міфів Е. Ліч зараховує Е. Дюркгайма та його учнів і 
послідовників, а також англійського антрополога Б. Маліновського [1, 233]. 

На нашу думку, класифікація, запропонована англійським дослідником, є недоско-
налою, оскільки в ній не згадано всіх впливових теорій міфу. Тому ми пропонуємо 
власну класифікацію, яка, щоправда, опирається на схему Е. Ліча. 

По-перше, на наш погляд, поділ усіх теорій на символічні та функціональні є 
обмеженим. Звісно, більшість дослідників міфів працювали в руслі першої чи другої 
групи теорій, проте існують також концепції міфу А. Шюца (A. Schutz), М. Шелера 
(M. Scheler) та К. Мангайма (K. Mannheim). Їх не можна зарахувати до символічних те-
орій, оскільки вони не вважають, що елементи міфу мають певне універсальне для всіх 
типів суспільств значення. Проте їх також не можна вважати функціональними, адже 
вказані дослідники не вважають міфи соціальними феноменами, що виконують певні 
соціальні функції. Спільною рисою теорій, запропонованих цими трьома авторами, є 
наголос на сприйнятті міфу індивідом: міф виступає схемою інтерпретації реальності 
для нього. Наприклад, К. Мангайм стверджує, що міф – це такий тип знання, якому 
не властива критичність у сприйнятті дійсності. Окрім того, такий тип знання також 
містить в собі уявлення про правильний соціальний порядок [2, 199]. 

Для М. Шелера міф виступає різновидом знання, яке притаманне душі групи, а 
не його духові1 [3, 73], знання, яке є “натуральним”, тобто таке, що не вимагає форму-
вання, навчання [3, 90]. Фактично, можна говорити, що для М. Шелера міф виступає 
як різновид нераціонального та непроблематичного знання. 

А. Шюц розглядає міф як один зі світів фантазмів2. Згідно з його соціологічною 
концепцією, кожен світ фантазмів має такі особливі риси:

• перебуваючи в світі фантазмів, індивід викидає певні елементи реальності, 
заміщуючи їх певними фантазіями та уявленнями; окрім того, тепер індивід 
не повинен долати опір реальності;

• прагматичний мотив3 перестає домінувати в природній установці індивіда;
• також індивід позбувається уявлень про інтерсуб’єктивний час та простір [4, 

428–429].
Отже, світ фантазмів відрізняється від світу роботи (який є верховною реальністю 

для індивіда – див. [4]) тим, що індивід перебуває в певному розриві щодо реальності. 
Проте це не означає, що подолати фантазм можна “протиставивши” його реальності. 

1 М. Шелер вживає два відмінні поняття “групова душа” та “груповий дух” [3, 72]. Перше 
описує розумові функції, які є несвідомими, яких не здійснюють свідомо, але які здійс-
нюються [3, 72–73]. Натомість друге поняття стосується свідомої розумової діяльності 
[3, 73]. 

2 Згідно з теорією А. Шюца, смислова структура світу складається з граничних смисло-
вих сфер [4, 423–424]. Синонімом до цього поняття для А. Шюца є поняття “світ”. Він 
виділяє такі світи: світ роботи, світ фантазмів, світ снів, світ наукового теоретизування 
(див. [4, 401–455]).

3 Поняття “прагматичний мотив” означає, що індивід сприймає світ як такий, що можна 
модифікувати, але водночас такий, що модифікує індивіда [4, 403]. 
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Від зіткнень з нею фантазми не руйнуються. Причина полягає в тому, що індивід “доін-
терпретовує” реальність, а тому події, які начебто заперечували фантазм, вписуються 
в нього індивідом. Отже, А. Шюц розглядав міф як спосіб інтерпретації реальності 
індивідом. 

Теорії А. Шюца, М. Шелера та К. Мангайма не підходять до схеми “символічні 
теорії – функціональні теорії”, запропонованої Е. Лічем. Нам видається за доціль-
не виділити ще третю групу теорій – феноменологічні, адже всі троє дослідників є 
представниками феноменологічної соціології (А. Шюц та М. Шелер) (див. [5]), або ж 
зазнали значного її впливу (К. Мангайм) (див. [5], [6]). 

Символічні теорії міфу розробляли як філософи (Е. Кассірер), так і психологи 
(З. Фройд) чи антропологи (Дж. Фрезер). Проте ми не вважаємо за доцільне виокрем-
лювати підгрупи цих теорій. Але, на нашу думку, класифікацію Е. Ліча варто доповнити 
теоріями міфу, розробленими психологами К.Ґ. Юнґом (C.G. Jung) та Дж. Кемпбелом 
(J. Campbell). Основна складова цих теорій: міф можна проінтерпретувати на основі 
символів, значення яких є універсальним для всіх культур та суспільств. Універсальність 
значень або випливає з архетипів, тобто колективного несвідомого (теорії К.Ґ. Юнґа та 
Дж. Кемпбела – див. [7], [8]), або ж внаслідок однакового сприйняття об’єктів довко-
лишньої реальності (теорія Дж. Фрезера – див. [9]). 

Набагато більше зауважень у класифікації Е. Ліча викликає група функціональ-
них теорій міфу, до якої англійський антрополог зарахував лише Е. Дюркгайма та його 
учнів, а також Б. Маліновського. На наш погляд, цю групу теорій доцільно розширити 
та розділити на декілька підгруп: 

• еволюціоністські теорії Е. Тайлора (E. Taylor) та Дж. Фрезера1;
• дифузіоністські теорії, представниками яких можна вважати Ф. Боаса (F. Boas), 

Р. Бенедикт (R. Benedict), М. Салінса (M. Sahlins); 
• теорії представників британського функціоналізму – А. Редкліф-Брауна (A. Rad-

cliffe-Brown), Б. Маліновського, Е. Еванса-Прічарда (E. Evans-Pritchard);
• теорії Е. Дюркгайма та М. Моса (M. Mauss);
• теорії Л. Леві-Брюля (L. Levy-Bruhl) та його учня М. Леенгарда (M. Leenhardt);
• структуралістські теорії, представниками яких є К. Леві-Строс (C. Levi-

Strauss), П. Вернан (P. Vernant) та Е. Ліч. 
Втім у цій статті ми не аналізуватимемо всі наведені вище групи та підгрупи 

теорій. У межах соціології важко застосувати символічні теорії міфу, оскільки вони 
аналізують міф на основі властивостей людського розуму як такого, нехтуючи 
соціальним контекстом існування міфу. В межах же функціональної групи теорій для 
сучасного соціолога вже втратили своє значення дифузіоністські та еволюціоністські 
теорії. Основна причина – їх застарілість. Еволюціонізм та дифузіонізм були провідними 
теоретичними напрямами в антропології в кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Проте з того 
1 Дж. Фрезер є представником водночас і символічних, і функціональних теорій міфу. В цьому 

немає жодної суперечності. З одного боку дослідник вказував, що значення елементів міфу є 
універсальним для різних суспільств, на чому й ґрунтується аналіз, здійснений ним у “Золотій 
гілці”. З іншого, він вважав, що міф – це один з етапів розвитку людського мислення. Тому 
його теорію можна залучати як до еволюціоністського, так і символічного підходів.
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часу основні теоретичні положення цих двох підходів були розкритиковані (див. [10], 
[11]). Крім того, менший інтерес становлять і структуралістські теорії, оскільки вони 
займають проміжне становище між символічними та функціоналістськими теоріями 
(див. [1, 249–250]), проте більше схиляються до символічного трактування міфу: як роз-
повідь, смисл якого та вплив визначаються структурою самого наративу (див. [11]). 

Ми ж зосередимо свою увагу на концепціях британських функціоналістів, пред-
ставників дюркгаймівської школи.

Як зауважує польська дослідниця Е. Тарковська (E. Tarkowska), існують два не-
доліки в дослідженнях міфу в межах дюркгаймівської соціологічної школи. Першим 
є диспропорція між ствердженням актуальності досліджень міфу та емпіричними до-
слідженнями [1, 231]. Другий недолік – відсутність систематичної теорії міфу: погляди 
Е. Дюркгайма та М. Моса на міф необхідно реконструювати [1, 232]. 

З висновком польського соціолога неможливо не погодитися. Наприклад, Е. Дюрк-
гайм згадує про міф лише в контексті свого дослідження релігії в праці “Первісні форми 
релігійного життя” (1912). Так само і М. Мос: найбільш детально він розглядає міф 
у праці “Офіра: її природа та функції” (Sacrifi ce: Its Nature And Functions) [12]. Втім, 
навіть такі фрагментарні твердження становлять інтерес для соціолога, адже в них 
містяться важливі твердження щодо природи і функцій міфів. Оскільки в цій статті ми 
пропонуємо огляд основних теорій міфу, то для цього недоцільно окремо розглядати 
теорію Е. Дюркгайма та М. Моса. 

Як уже згадувалося вище, французькі соціологи розглядали міф у контексті до-
слідження релігійних феноменів. Зокрема, Е. Дюркгайм дає таке визначення поняттю 
“міф”: “це чи то уявлення, чи системи уявлень, що виражають сутність священних 
чинників, чесноти й можливості, якими вони наділені, їхню історію, їхні стосунки 
одних з одними й зі світськими чинниками” [13, 37]. Цікаво, що таке саме визначення 
Е. Дюркгайм дав поняттю “релігійні вірування” (див. [13]). Отже, для французького 
соціолога поняття “міф” та “релігійні вірування” виступають тотожними. На основі 
цього можна зробити висновок, що теорія релігії Е. Дюркгайма може бути застосова-
ною і для аналізу міфів. Так само М. Мос наголошує на тому, що міф є необхідним 
елементом релігійних вірувань [1, 234].

Наступні тези представників дюркгаймівської школи щодо міфу є такими. По-пер-
ше, обидва дослідники вважали, що міфи доповнюються певними ритуалами: ритуал 
отримує своє пояснення завдяки міфові (див. [13, 78], [12, 88]). 

По-друге, на думку французьких соціологів, міфи є предметами віри [13, 79], [1, 
234]. Сам це відрізняє міфи від казок. Адже останні за своїм змістом можуть нагадувати 
міфи – в них йдеться про те, що для нас є надприродним, чудесним. Проте відмінність 
казок від міфів в тому, що в них “не вірили чи принаймні не вірили такою самою мірою 
[як в міфи]” [13, 79]. 

По-третє, Е. Дюркгайм стверджує, що міфи впливають на поведінку людей: “Лю-
дина […] підлаштовувала під них (тобто міфи – С.Д.) свою поведінку” [13, 79].

Втім, М. Мос вносить суттєві доповнення в теорію міфу, розроблену Е. Дюркгай-
мом. Він наголошує на тому, що міфи не можна аналізувати ізольовано один від одного 
– вони становлять систему [1, 235]. Це суттєве доповнення, оскільки Е. Дюркгайм ще 



73Соціологічні теорії міфу: основні концепції та їхні представники

вагався, чи вважати міфологію системою: він говорив, що міфи – це або вірування, або 
система вірувань. Проте теорія міфу в дюркгаймівській школі не була систематизована 
і залишалась набором відокремлених тверджень про міфи. 

Теорія міфу Б. Маліновського є більш систематизованою1. Англійський антро-
полог пропонує доволі детальне визначення поняття “міф”: це спеціальна категорія 
розповідей, які вважаються сакральними, набувають свого “матеріального” втілення 
в ритуалах, моральних нормах та соціальній структурі, і становлять інтегральну та 
активну частину первісної культури [14, 310–311]. 

У цьому визначенні присутні три складові, які Б. Маліновський аналізує окремо. 
Перша – сакральність міфу. Англійський антрополог вважає міф освяченою традицією 
[14, 298]. Міф виступає важливим елементом релігії, оскільки завдяки йому віра на-
буває певної форми – наративу [14, 339]. Б. Маліновський стверджує, що абстрактний 
релігійний догмат не може бути об’єктом віри, а тому потрібні історія про реальних 
осіб та події [14, 357]. Відповідно, англійський антрополог робить висновок, що всі 
релігійні догми виявляють тенденцію перетворюватися в міфи [14, 355]. 

Б. Маліновський наголошує, що міф сприймається представниками того суспіль-
ства, де він поширений, як реальний. Отже, міф виступає як правдива розповідь про 
минулі події, які продовжують впливати на сучасність [14, 302]. Англійський дослідник 
зазначає, що цей вплив не є абстрактним чи метафізичним, а цілком практичним – через 
закони та мораль, які представлені міфом [14, 329]. 

Другий елемент визначення міфу випливає з першого – це “матеріальне” втілення 
міфу в ритуалах, нормах та соціальній структурі. Б. Маліновський зазначає, що міф є 
тісно пов’язаним з ритуалами (див. [14, 300–301, 347]). Крім того, міф тісно пов’язаний 
з цінностями та нормами – саме в їх легітимації та нав’язуванні і полягає одна з функ-
цій міфу. Б. Маліновський вважав, що існує тісний зв’язок між міфами та моральними 
діями і суспільною організацією (див. [14, 298, 300, 302]). 

Третя складова: міф є інтегральною частиною культури (див. [14, 310]). Для Б. Малі-
новського міф виступає наративом, що має культурну силу [14, 346]. Його культурна 
сила полягає в тому, що він впливає на соціальну організацію через норми та цінності, 
які містяться в ньому, а також через віру, об’єктом якої він виступає. Саме через це 
Б. Маліновський вважав міф необхідною складової будь-якої культури – чи первісних 
суспільств, чи сучасних [14, 349]. Як у примітивних народів, так і в сучасних існують 
міфи, які виконують однакові функції (див. [14, 363]). Саме через виконувані функції 
міф і виступає необхідним елементом будь-якої культури. 

Функції міфу визначаються сакральним характером останнього. Адже на думку 
Б. Маліновського, сакральне визначає цінності та норми соціального життя [14, 143]. 
Ця теза свідчить про подібність підходів Б. Маліновського та Е. Дюркгайма, оскільки 
французький соціолог аналогічно описував роль сакрального в суспільстві. 

Відповідно, основні функції міфу: 
1) легітимізація системи суспільних вірувань та норм [14, 144];

1 Існують ще теорії А. Редкліф-Брауна та Е. Еванса-Прічарда, проте вони суттєво не відріз-
няються від теорії Б. Маліновського, а тому в цій статті ми їх не будемо розглядати. 
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2) підтримання суспільного порядку [14, 144], тобто міф містить практичні пра-
вила, якими повинна керуватися людина [14, 303]. 

Щоправда, у випадку першої функції Б. Маліновський говорив, що міф підтверд-
жує ефективність магії, релігійних ритуалів чи моральних норм [14, 143]. Проте нам 
видається за доцільне розширити цю функцію – до легітимізації системи суспільних 
вірувань та норм. Заслуговує на увагу механізм, з допомогою якого відбувається ця 
легітимізація: міф пропонує прецедент з минулого, завдяки якому й утверджується зга-
дувана система вірувань (див. [14, 143]). Б. Маліновський уточнює, що міф забезпечує 
легітимізацію не лише моральних норм, але і певних ритуалів та церемоній [14, 309]. 

Б. Маліновський деколи розділяв цю функцію на дві: 
1) вираження, збагачення і кодифікація вірувань;
2) гарантування ефективності ритуалів та магічних практик (див. [14, 303], [14, 347]).
Крім того, Б. Маліновський стверджував, що міф також санкціонує соціальні моделі 

поведінки (postawy) [14, 347]. 
Міф також зміцнює традицію: надає їй престижності завдяки тому, що виводить 

її з вищої, досконалішої реальності позачасових подій [14, 349]. Отже, міф оповідає 
про події не просто з минулого, але з позачасового минулого, з іншої реальності, яка є 
вищою від соціальної реальності. 

Отже, Б. Маліновський виділяв такі чотири соціальні функції міфу:
1) міф диктує вірування;
2) міф визначає ритуал;
3) міф санкціонує соціальний порядок, а також легітимізує соціальну нерівність 

[14, 303];
4) міф нав’язує зразок моральної поведінки [14, 358]. 
Також міф заспокоює певні релігійні потреби людини [14, 303] та пояснює певне 

практичне знання чи дії [14, 303]. Б. Маліновський в пізніших працях виділяв ці міфи 
в окрему групу: одна група міфів стосувалися соціального життя, а інша – стосувалася 
найглибших прагнень людини [14, 347]. 

Б. Маліновський наголошував, що при дослідженні міфів необхідно враховувати 
соціальний контекст, тобто соціальну структуру суспільства та моральні норми [14, 303]. 
Відповідно, міф не можна розглядати лише як текст – без контексту він є “мертвим” 
[14, 306]. 

Саме через це Б. Маліновський розрізняє дві форми міфу: “коротке” оповідання 
та “розширене”1. Перше – це традиційне розуміння міфу, тобто розповідь як текст. 
Натомість “розширене” оповідання – це текст міфу, але також і соціальна структура 
суспільства, в якому міф існує [14, 318–319]. На думку англійського антрополога, смисл 
міфу не можна зрозуміти лише з “короткого” оповідання, тобто самого тексту міфу, 
оскільки значення міфу можна зрозуміти лише з соціального контексту. Відповідно в 
міфі міститься більше, аніж в розповіді самій по собі [14, 318]. 

Б. Маліновський, Е. Дюркгайм та М. Мос розробляли свої теорії міфу на основі 
антропологічних даних, а тому ці теорії зараховують до антропологічних. Проте за-

1 Щоправда, останнього терміна Б. Маліновський не використовує.
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уважимо, що цих самих авторів вважають і соціологами. Як уже зазначалося вище, 
Б. Маліновський є представником раннього функціоналізму, а М. Мос – представник 
дюркгаймівської соціологічної школи. Відповідно, цілком можливим є застосування 
цих антропологічних теорій у соціології. Тим більше, що відмінність між соціологією 
та антропологією полягає в тому, що перша досліджує сучасні суспільства, натомість 
друга – примітивні народи. Проте між цими двома дисциплінами завжди відбувався 
взаємний обмін ідеями та теоріями. Відповідно, подальша розробка теорії міфу в со-
ціології повинна опиратися на напрацювання антропологів. 
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У статті на основі аналізу поняття свідомість дано визначення поняттю право-
свідомості з погляду психології, філософії права, кримінології, теорії держави і права. 
Також окреслено специфіку його соціологічної інтерпретації. Розглянуто проблему 
деформацій правосвідомості та її видів.

Ключові слова: соціологія права, правосвідомість, деформації правосвідомості. 

Сьогодні Україна перебуває в процесі розвитку та становлення багатьох соціаль-
них інститутів, кожен із яких має правові аспекти та проекції. Йдеться про земельні, 
адміністративні, цивільно-правові чи трудові відносини, відносини у сфері підприєм-
ницької діяльності – у кожному випадку успішне становлення та функціонування цих 
інститутів пов’язане із масовою та індивідуальною правосвідомістю. 

Актуальність підвищення рівня правосвідомості громадян України закріплена за-
конодавчо, зокрема у Концепції підвищення  правової   культури  учасників  виборчого  
процесу  і референдумів в  Україні, Дисциплінарному  статуті прокуратури України, 
Програмі правової освіти населення України [6]. Існує низка всеукраїнських емпіричних 
досліджень цієї проблематики, що проводять в Інституті соціології НАН України. 

Мета статті – проаналізувати поняття правосвідомості з точки зору дисциплін 
соціогуманітарного корпусу (філософії права, кримінології, теорії держави і права, 
психології, соціології)  та окреслення проблеми її деформацій у сучасному суспільстві. 
Це дасть змогу в подальшому розробити моделі проявів порушення та деформації її 
складових елементів, з’ясування їхнього впливу на соціальні практики індивідів, груп 
та соціальну реальність загалом.

Правосвідомість сучасного українського суспільства формувалась протягом усієї 
історії України, трансформуючись та вбираючи особливості кожної з епох, політичних 
режимів та економічних устроїв. Значний вплив має проблемна спадщина, що отримала 
Україна від колишнього Радянського Союзу, коли діяла неефективна, репресивна та 
непрозора система правоохоронних органів, адміністративної та судової влади, пошире-
ним було нівелювання закону, існувала подвійна система моралі, нехтування людиною 
як індивідуальністю. Суспільна свідомість зазнала деформацій, які сьогодні підсилю-
ються та видозмінюються через глибоку ураженість усіх сфер суспільства корупцією, 
порушеннями закону (в тому числі основного закону країни), відсутністю чіткої та 
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систематизованої законодавчої бази. Жорстка і часто неетична політична конкуренція 
ставить під удар сакральні для патерналістської масової свідомості інститути держави, 
парламентаризму, Президента, судової влади, прокуратури та правоохоронних органів.  
Дедалі більше спостерігається розрив між задекларованими нормами і реальним їхнім 
застосуванням. Використання права зводиться лише до майстерності та вміння його 
подати у вигідному для себе світлі. 

Все це породжує суспільну депресію, апатію та цинізм, що руйнують все суспіль-
ство, адже розвиток та процвітання правової держави неможливі без високого рівня 
правосвідомості громадян, незалежно від їхнього соціального статусу. 

Проте, ця проблема не є новою. Російський філософ І. А. Ільїн ще на початку 
ХХ ст. констатує сучасну йому “глибоку хворобу правосвідомості ” і пише про правову 
трагікомедію: “потворна, перекручена правосвідомість залишається правосвідомістю, 
але перекручує свій зміст; вона звертається до ідеї права, але бере від неї лише схему, 
користується нею по-своєму, зловживає нею і наповнює її негідним, збоченим змістом; 
виникає неправове право, яке, однак, іменується “правом” і видається за право, комп-
рометуючи у свідомості людей саму ідею і підриваючи віру в неї ” [3].

 Ці слова дуже влучно характеризують сьогодення України, яке вимагає різких зру-
шень та змін, особливо у правовій сфері, тому актуальним є соціологічне дослідження 
рівня правосвідомості населення сучасної України, діагностика її деформацій у окремих 
соціально-професійних та вікових групах та прогнозування наступної динаміки. 

Дослідження поняття правосвідомість доцільно було б розпочати із з’ясування 
того, що являє собою  свідомість взагалі і як проявляються різні її аспекти. Свідомість 
людини складне і багатогранне явище, закони функціонування якого цікавлять багато 
наук, зокрема психологію, філософію та соціологію, адже неможливо вивчати людину 
та її життя в соціумі без вивчення мотивів і установок, що народжуються у свідомості 
та визначають в подальшому соціальну поведінку. 

У психології свідомість розглядається як форма відображення дійсності, але це 
не просто дзеркало, що копіює навколишнє середовище, а узагальнена, суб’єктивна 
модель оточуючого світу. 

Виділяють низку елементів, що виконуючи свою певну функцію складають в єдине 
ціле модель навколишнього світу (аналізуючи їх, ми з’ясуємо закономірності процесу 
відображення правової сфери у правосвідомості індивідів):

1. Пізнавальні процеси (відчуття, сприйняття, мислення, пам’ять). Індивіди, жи-
вучи в соціумі, неодмінно беруть участь в усіх сферах його життя, черпаючи і засвою-
ючи інформацію про найрізноманітніші його аспекти. Будучи споживачем продукції, 
найманим працівником чи роботодавцем, студентом чи пенсіонером, ми стикаємося 
з проблемами, що потребують правового втручання задля захисту своїх прав та інте-
ресів. Із засобів масової інформації, наукової літератури, від друзів та знайомих ми 
отримуємо правові знання, не завжди навіть це усвідомлюючи. Цей багаж, поєднаний 
з повсякденним досвідом, становить когнітивний аспект правосвідомості.

2. Оціночне ставлення людини до оточуючого світу. Пізнаючи правову реальність 
чи то себе в ній, ми неодмінно сприймаємо це через призму емоцій та почуттів, що 
впливають на нашу поведінку, тобто кожна людина по-своєму сприймає і суб’єктивно 
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інтерпретує об’єктивну правову дійсність. За допомогою креативної (творчої) скла-
дової свідомість перетворює знання за допомогою мислення, уявлення в якісно нові, 
суб’єктивні. Не існує, напевно, двох людей, які б однаково сприймали одну і ту саму 
інформацію, в тому числі правову, адже в силу досвіду та індивідуальних якостей у 
свідомості кожного створюється оригінальна, самостійна картина об’єктивного світу. 

3. Формування цілей діяльності. У свідомості формуються та осмислюються 
потреби й інтереси індивіда, формуються установки, що стають передумовою цілес-
прямованої діяльності. 

Отже, правосвідомість, якщо аналізувати її з погляду психології, являє собою су-
купність переосмислених знань про правове середовище, емоційне ставлення до нього, 
що разом з пам’яттю про минуле і уявленням про майбутнє формують цілі діяльності 
індивіда.

Свідомість породжується і визначається матеріальним світом, а пізніше починає 
активно впливати на нього. Найвищим рівнем розвитку свідомості є самосвідомість, 
що означає розуміння індивідом самого себе на відміну від інших і світу взагалі, усві-
домлення свого соціального статусу. Протилежним поняттям є несвідоме або підсвідо-
ме, що використовується для характеристики психічних процесів, які протікають без 
відображення їх у свідомості і без свідомого керування. 

Якщо виходити з того, що правова свідомість – це зріз свідомості, то чи можемо ми 
говорити про правову підсвідомість, що визначає спрямованість індивідів у правовому 
полі? Російський правознавець та історик Рейснер М. А. (1868–1928) після революції 
намагався розвинути вчення З. Фрейда як доповнення до радянського права. Крім 
правової свідомості, професор Рейснер розглядав і правову підсвідомість, але успіхів 
у цьому напрямку йому досягти не вдалось.

Під час аналізу правосвідомості як соціологічної категорії необхідним є врахування 
психологічних аспектів, адже стан правосвідомості є сполучною ланкою між свідомістю 
як процесом відображення суспільної дійсності і практичною діяльністю людей у сфері 
функціонування права. Емоційне ставлення до правових норм (схвалення, неприйняття, 
гнів) має значний вплив на мотивацію щодо порушення чи дотримання закону.

Філософи права у своїх дослідженнях сприйняття права індивідами також роб-
лять акцент на психічних установках, емоційних переживаннях, совісті. Для того, 
щоб правова норма була ефективною, в свідомості має бути переконання, що згідно з 
правилом, вираженим у ній, повинна діяти не одна яка-небудь людина, а будь-хто, для 
кого ця норма є з тих чи інших причин обов’язкова [4, с. 211]. Російський філософ і 
соціолог Л. Петражицький (1867–1931), поділяє право на “офіційне” та “інтуїтивне”. 
Перше – санкціоноване державою, воно відстає у своїх змінах від змін духовного, 
економічного і соціального життя, тоді як друге – вільно змінюється відповідно до 
соціокультурних зрушень. “Інтуїтивне право”, на його думку, в ситуаціях розбіжності 
з “офіційним” фактично домінує під час розв’язання тих чи інших проблем. Соціо-
лог права Є. Ерліх (1862–1922) вважає, що в повсякденному житті превалює “живе  
право” як індивідуальне та суспільне відчуття справедливості, а не офіційні норми. 
Р. С. Бойніязов пише про дух, ідею, культурні основи права, правовий менталітет, про 
те, що зміна зовнішнього закону не означає зміни правової свідомості [1]. Духовність 
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і моральність є центральними у філософії І. О. Ільїна, який вважає, що передумова 
нормального здорового права закладена в самій людині, в її особистій правосвідомості, 
тобто умінні керувати самим собою, установлюючи межі для себе самого [3]. 

Отже, в правосвідомості індивідів при їхній повсякденній взаємодії і діяльності 
в правовому полі перевагу здобуває моральна сторона, уявлення про належний право-
порядок, про ідеальне право. Людина в процесі соціалізації, виховання, споглядання 
реальних наслідків застосування права робить для себе висновок чи є прийнятними для 
неї існуючі норми, чи її уявлення є відмінними і діє, прислухаючись до себе, нерідко 
ігноруючи формальні приписи. Це може свідчити про неефективність, неактуальність 
законодавства, що не відповідає уявленням, інтересам чи потребам суспільства. 

Правосвідомість як сфера групової та індивідуальної свідомості, що пов’язана з 
відображенням правозначимих явищ і зумовлена правозначимими цінностями, право-
розумінням, уявленням належного порядку, є категорією теорії держави і права, кримі-
нології та юридичної психології. Вченими – правознавцями термін “правосвідомість” 
вживається поряд із термінами “праворозуміння” та “правова культура”. Ці проблеми 
можна побачити у працях Ю. Шемшученка, В. Лазарєва, Л. Казміренко, П. Рабіно вича, 
Я. Кондратьєва, М. Костицького, В. Нерсесянца, С. Алек сєєва, С. Яковенка.

У кримінології правосвідомість визначається як елемент структури особи злочинця. 
Правова свідомість показує знання міри поведінки з погляду прав та обов’язків, закон-
ності і правопорядку. В теорії держави і права правосвідомість розуміється як форма 
відображення юридичних норм, законодавства, правової системи. 

Соціальна зумовленість права, соціальні функції права, правова свідомість та куль-
тура, соціальна поведінка особи в процесі реалізації правових приписів є предметом 
соціології права.  

 Сучасна соціологія права представлена такими школами: “скандинавська” 
(В. Лундстедт, С. Пасс, В. Оберт, Х. Клетте, В. Гольдшмидт, Т. Эккгофф), “італійська” 
(А. Пагани; Г. Мартинотти, Е. Мориондо), “французька” (Ж. Карбонье, А. Арно), які 
здебільшого досліджують аспекти, що стосуються правосвідомості, правовідносин, 
правової поведінки.

Значний вплив має “американська” школа, представниками якої є П. Сорокін, 
Р. Мертон, Н. Смелзер, Р. Паунд. 

Напрям “соціологія правосвідомості” розвинений здебільшого в США. Його представ-
ником в Росії є А. С. Гречин, на думку якого правосвідомість – це не проста сума знань про 
закон і законність, правові погляди і ідеї, що існували і зараз існують, це не простий зліпок 
з них у свідомості індивіда, а переробка їх, це синтезоване сприйняття цього складного 
комплексу, яке є суттєвою рисою психології людини, її характеру [2, с. 19].

У соціології правосвідомість за суб’єктами (носіями) поділяється на: індивіду-
альну, притаманну конкретним індивідам, групову, що являє собою уявлення і оцінки 
певних соціальних груп (молоді, підприємців, політиків, жителів села) та суспільну, 
що характерна для великих соціальних утворень (населенню країни, етносу).  Індиві-
дуальна правосвідомість може бути відмінною чи викривленою, деформованою по 
відношенню до  групової чи суспільної. Це може виявлятися  в правопорушеннях або 
мати приховану форму. 
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Усім індивідам притаманна правосвідомість як один із проявів свідомості. Проте 
виникають питання: чому їхня поведінка різниться і займає різні позиції в полі між 
правовим ідеалізмом чи фанатизмом і протиправною (в тому числі злочинною) по-
ведінкою? Чи існує “правильна, ідеальна” правосвідомість і за якими критеріями її 
можна виміряти? Чи можна говорити про її відхилення, якщо індивіди відрізняються 
індивідуально-психологічними та соціальними характеристиками, а групи і суспільство 
національно-ментальними особливостями?

Під деформаціями правосвідомості (лат. deformatio – викривлення) розуміють 
негативне соціально-правове явище, що полягає у викривленні, відхиленні від норми 
уявлень і установок щодо права у свідомості індивідів, неправильне віддзеркалення 
правової реальності. 

З наявних в Україні емпіричних досліджень можна зробити висновок про низький 
рівень правової свідомості громадян. Це проявляється у недовірі до правових інститутів 
(Україна займає останнє місце в Європі за рівнем довіри до судово-правової системи 
та міліції1), низькій правовій активності, зневірі у власних силах щодо захисту своїх 
прав та законних інтересів. 64,4 % вважають, що нічого не могли б зробити, якби уряд 
України ухвалив рішення, що б утискало їхні законні права та інтереси. 46, 3 % не готові 
брати участь в демонстраціях протесту проти падіння рівня життя. 34,4% вважають 
неефективними існуючі законні заходи та засоби обстоювання своїх прав2. За даними 
МВС України рівень злочинності у 2009 році, порівняно з 2008 роком, зріс на 13,1%.

Проте рівень правосвідомості не відображає усього спектра проявів її відхилень 
від норми. На сьогодні існує класифікація деформацій правосвідомості, проаналізована 
доктором філософських наук М. П. Требіним. Залежно від ступеня деформованості 
виділяють правовий інфантилізм, правовий нігілізм, правовий ідеалізм (фетишизм), 
правовий дилетантизм, правову демагогію і “переродження” правосвідомості [5]. На 
нашу думку, актуальним є подальше соціологічне вивчення цієї проблематики, розробка 
існуючих та конструювання нових моделей деформації правосвідомості, що проявля-
ються у повсякденній практиці індивідів.

Отже, правосвідомість – це особлива форма відображення і оцінки правової дій-
сності, що характеризується знаннями, уявленнями, установками на певні моделі по-
ведінки в свідомості індивідів та є рушійною силою дій у правовому полі.
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У статті розглянуто основні етапи розвитку екосоціологічної теорії, від досліджен-
ня її ранніми філософами до науковців-сучасників. Закцентовано увагу на дослідження 
зв’язків “людина-природа”, “суспільство-природа” позитивістами, представниками 
класичної соціології, а також дослідниками Чиказької школи, сучасними науковцями. 
Простежено зміни акцентів у дослідженнях та наголошено на актуальності та необхід-
ності подальшого розроблення цієї проблематики. Розроблено класифікацію основних 
етапів розвитку екологічної проблематики у працях дослідників.

Ключові слова: екосоціологічна теорія, природа, людина, суспільство.

Сьогодні екологічна проблематика набирає все більшої актуальності та популяр-
ності не лише серед кіл науковців, але й серед широких мас населення. І це не дивно, 
зважаючи на складну екологічну ситуацію, яку спостерігаємо як в глобальному, так і в 
локальному контекстах. Незважаючи на це, питання, котрі є дотичними до  екологічної 
сфери, лишаються не чітко визначеними, вони досі не отримали адекватної теоретичної 
інтерпретації, достатньої методичної та емпіричної бази дослідження. 

Соціальна екологія – відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі при-
родничих, суспільних та гуманітарних наук, окрім того, простежується чіткий зв’язок 
з філософією, етикою та естетикою. Це міждисциплінарна сфера знання, яка дає змогу 
по-новому подивитися на важливі проблеми суспільного розвитку. В екосоціології йдуть 
процеси диференціації та інтеграції, з’являються нові галузі теоретичного та практично-
го дослідження, але з іншого боку йде пошук інтегруючої теорії. Та передусім важливо 
простежити ті зміни, які відбувалися в поглядах науковців стосовно цієї тематики, тому 
метою нашої роботи є дослідити ґенезу розвитку екосоціологічної теорії. 

Теоретичні роботи раннього періоду, дотичні до цієї тематики, можна умовно 
розділити так. Перша група робіт присвячена дослідженню загальнофілософських 
проблем відносин “людина-природа”, сюди відносять представників різних історичних 
епох, які розглядали залежність людини від природних умов. Так, наприклад, сюди 
можна віднести роботи античних філософів Геракліта, Протагора, Демокріта, Платона, 
Аристотеля, Сенеки, кожен з яких у свій час звертався до залежності людини від при-
родних стихій та явищ. В епоху Нового часу екологічна проблематика досліджувалася 
в рамках натурфілософії, що простежується в працях Дж. Бруно, Ф. Бекона, P. Декарта, 
Б. Телезіо та ін. Відображення взаємозв’язку суспільства та природи є характерним для 
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поглядів французьких філософів XVIII ст., – П. Гольбаха, Ш. Монтескє, Ж.-Ж. Руссо, 
німецьких філософів XIX ст. І. В. Гете, Ф. Шеллінга, Л. Фейербаха та ін. [1]. Соціальні 
механізми взаємодії суспільства з навколишнім середовищем розглядалися в працях 
Т. Гоббса, К. Юнга, Е. Фромма та ін. [11]. Друга група робіт, це власне соціальні та 
філософські дослідження, спрямовані на детальне осмислення тенденцій взаємодії 
“людина-природа” та їхнє відображення у суспільній свідомості. Сюди можна віднес-
ти погляди Д. Дідро, І. Канта, Г. Гегеля, Н. Г. Чернишевського [8, 16]. До цієї ж групи 
відносять роботи, котрі присвячені осмисленню соціальних, філософських та техно-
логічних аспектів прогнозування переходу до альтернативних цивілізацій, формування 
екологічної свідомості “стійкого / стабільного суспільства” [2]. 

Особливе місце серед дослідження проблем, котрі стосуються екологічної про-
блематики, належить працям відомого російського академіка, автора вчення про но-
осферу, В. І. Вернадському та його послідовникам [4]. Науковець сформулював вчення 
про ноосферу, котре говорить, що важливим етапом розвитку біосфери є зародження 
антропогенної ери, за якої формується нова сфера – сфера розуму. В роботах Н. Ф. Рей-
мерса представлені фундаментальні основи екологічної науки, вчений запропонував 
як засіб досягнення цілі – побудову нового рівня суспільних відносин – екополітику 
та здійснення науково-гуманістичної революції [9].

У працях В. Вернадського, В. Казначеєва, Н. Мойсеєва, А. Печчеі, Ф. Сен-Марка, 
П. Тейяра де Шардена, С. Шварца  та інших дослідників викладені наукові концепції 
взаємовідносин суспільства та природи, природи та людини. В їхніх працях вирішу-
валися принципові проблеми стану біосфери та ролі в ній антропогенного фактору [1, 
8]. Цікавим є той факт, що вже тоді В. Вернадський вважав, що гармонізація людських 
відносин є необхідною умовою нормального функціонування ноосфери [4]. 

Такими були початки розвитку екологічної проблематики в працях ранніх науковців 
– філософів. Зрозуміло, що вже тоді питання взаємозв’язку природи та людини, природи 
та суспільства набувають актуальності і знаходять своє відображення у працях дослід-
ників. У цей період питання, що є дотичними до зв’язку природа – людина, природа 
– суспільство, є другорядними порівняно з питаннями філософського характеру, як-от 
мета існування людини, її походження тощо, проте сам факт відображення їх у працях 
науковців свідчить про зацікавлення цією тематикою вже на початках формування та 
розвитку наукового мислення.

Не лишається поза увагою екологічна проблематика, а зокрема, зв’язок природа 
– людина – суспільство і пізніше, коли соціологія встановлюється як самостійна наука 
у ХІХ ст. 

Зважаючи на те, що соціологія починає розвиватися як спеціальна позитивна наука 
про суспільство, не дивно, що її основоположник О. Конт шукав аналогій з природ-
ничими науками, запозичуючи терміни та положення з біології та фізики, зіставляючи 
соціальні явища та процеси відповідно до тих, що існують в природі, розглядаючи 
суспільство як живий організм. Подібні тенденції характерні й для праць продовжувача 
позитивістської лінії в соціології еволюціоніста Г. Спенсера, котрий розглядав сус-
пільство як соціальний організм, подібний до біологічної системи, яка розвивається за 
загальними принципами (нарощення маси в організмі – збільшення або зменшення на-
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селення у суспільстві; ускладнення структури – утворення соціальних груп, інститутів; 
диференціація функцій – відповідність функцій соціальному інститутові; посилення 
взаємозалежності та взаємодії частин – розмежування функцій, сфер впливу, відпові-
дальності; ціле існує заради частин – суспільство для блага його членів) [1, 16]. 

Основною ідеєю представників соціального-дарвінізму (Л. Гумплович, В. Самнер) 
було зведення законів розвитку суспільства до біологічних закономірностей (природ-
ний відбір, боротьба за існування, виживання найпристосованіших, вроджена агре-
сивність). Продовжують акцентувати на біологічних особливостях, а саме расових, як 
головної причини розвитку суспільства представники расово-антропологічної школи 
(Ж. А. де Гобіно), а також представники географічного напрямку (Г.Т. Бокль, Ж. Реклю, 
Т. Маттеуцці), зосереджуючись на фізично-природному середовищі як визначальної 
умови суспільного розвитку [16]. 

Соціологічний позитивізм був провідним напрямком у соціології ХІХ ст., це були 
перші кроки до формування соціології як самостійної науки. Саме для цього періоду 
характерне особливе зацікавлення до впливу навколишнього середовища на розвиток 
людини зокрема та суспільства загалом, тобто ще на ранніх етапах свого формування 
соціологія поставила проблему органічного зв’язку суспільства та природи, вирішення 
котрої на сьогодні є одним із першочергових завдань розвитку будь-якого суспільства. 
Практично представники усіх напрямків, котрі сформувалися в середині соціології 
звертаються до питань, які так чи інакше пов’язані зі взаємозв’язком людина-природа-
суспільство.

Варто зауважити, що елементи позитивістського й натуралістичного підходів до 
розвитку суспільства та людини характерні й соціологічній концепції марксизму, адже 
погоджуючись з думкою українського вченого, що займається екологічною проблемати-
кою О. Стегнія “…по-перше, … кожен із зазначених теоретиків приділяв значну увагу 
різним аспектам навколишнього природного середовища. По-друге, вони впливали 
на подальший розвиток соціологічної теорії як внаслідок власних текстів, так і через 
вторинну інтерпретацію їхніх оригінальних робіт” [13, c. 22]. Так, К. Маркс та Ф. Ен-
гельс ґрунтували свої погляди на натуралістичних основах позитивізму, розглядаючи 
соціальні явища за взірцем до природознавства, з причинно-наслідковим поясненням 
процесів та явищ навколишнього світу, так, природно-історичний процес розвитку 
людства є закономірним та об’єктивним, як і природні процеси [6]. 

Сучасні вчені сходяться на тезі, що вчення соціологів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
є двоякими та суперечливими. Так, соціологічна концепція Е. Дюркгайма є показовою 
в цьому контексті, адже містить дві тенденції, позитивістський натуралізм та соціо-
логічний реалізм. Саме перша тенденція говорить про розуміння суспільства та його 
закономірностей за аналогією до природи. Е. Дюркгайм використовує причинний та 
функціональний аналіз, обумовлюючи це тим, що соціальні факти залежать від со-
ціального середовища, а тому соціологія повинна досліджувати причини цих фактів, 
ґрунтуючись на наявному стані суспільства. Для Дюркгайма, суспільство – соціальна 
цілісність, подібна до живого організму, з його системою органів та функцій. Ще одним 
ваговим положенням соціологічної концепції вченого є ідея солідарності, що є в основі 
зв’язків, котрі об’єднують людей у суспільство, тобто об’єднати людей може розподіл 
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праці, що створює умови до спільних дій. Таким чином Е. Дюркгайм не заперечує 
біологічні фактори, він лише ставить їх нижче соціальних, акцентуючи на тому, що 
соціальні чинники важливіші за біологічні [1].

М. Вебер вважається засновником “розуміючої” соціології, в основі якої лежить 
принцип якісної відмінності соціо-гуманітарних наук від природничих. Та незважа-
ючи на це, дослідник вважав, що соціологія від природознавства має взяти симпатію 
до точних фактів і причинно-наслідкове пояснення, а від гуманітарних наук – метод 
дослідження (метод розуміння діючих у суспільстві людей) [3]. Одним із засновників 
сучасного структурного функціоналізму вважають американського соціолога Т. Пар-
сонса, для якого будь-яка соціальна система має дві основні осі-орієнтації: “зовнішнє-
внутрішнє”, тобто орієнтація системи на довкілля та “інструментальне-консуматорне”, 
тобто орієнтація на теперішні чи довготривалі потенційні потреби й цілі. Функції 
соціальної системи забезпечуються відповідними підсистемами: адаптації – економіч-
ною, ціледосягнення – політичною, інтеграції – підсистемою правових інститутів та 
звичаїв, відтворення – підсистемою вірувань, моралі тощо [1].

Позитивістська соціологія середини ХІХ ст., розглядала суспільство як продов-
ження і вищий продукт природи, застосовуючи природничо-наукові методи до аналізу 
соціальних процесів, тобто побутували переконання, що людина та суспільство походять 
з природи, а відповідно на них поширюються й усі природні закономірності. Класична 
соціологія відокремила соціальну реальність від природної, означивши суспільство як 
унікальну соціальну реальність, що відрізняється від природи, вивищуючись над нею. 
Проте, незважаючи на це, можна стверджувати, що науковці постійно звертаються до 
тематики, яка тісно пов’язана з відносинами між людиною та природою, суспільством 
та природою, їхній взаємозв’язок та наслідки їхньої взаємодії.

У 20-х роках ХХ ст. представники Чиказької школи соціології міста (Р. Парк, Е. Бер-
джес, Р. МакКензі) започаткували нову соціологічну концепцію, котра отримала назву 
“екологія людини” (англ. – human ecology) [7]. В основу концепції лягло твердження, 
згідно з яким суспільство як організм має не лише соціальний (культурний рівень), 
але й біотичний, який лежить в основі соціального розвитку.   Р. Парк запропонував 
підхід, за яким зосереджувалася увага на об’єкті аналізу, а суспільство розглядалося 
як елемент екологічного комплексу, так екологічний порядок виступав підґрунтям сус-
пільних відносин. Учений виділив 4 фази: екологічний, економічний, політичний та 
культурний порядки та 4 форми конкуренції: боротьба за виживання, конфлікт, адаптація 
та асиміляція, у процесі еволюції від біотичного до соціального, людське суспільство 
утворює населення, культура, що утворена артефактами і технологічними засобами, а 
також “тіла звичаїв, вірувань”, культури, й усе це взаємодіє з середовищем [7, с. 399]. 
Р. Парк довів залежність процесів, що відбуваються у людській спільноті, від умов 
середовища існування та впливу їхньої зміни. Р. МакКензі виокремлює “екологічну 
організацію”, “екологічне домінування” та “екологічну послідовність”. Так, екологія 
людини цікавиться перебування спільноти в системі інших спільнот, а також місцем 
людини в середині самої спільноти. Р. МакКензі виводить екологічну класифікацію 
соціальних спільнот: первинна обслуговувальна спільнота (с/г селище, риболовецька, 
лісопромислова спільнота), спільнота, що виконує вторинну функцію в процесі роз-
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поділу продуктів, індустріальне місто та спільнота, яка не має особливої економічної 
бази [13].

Представники Чиказької школи досліджували соціально-історичний процес як 
підтримання рівноваги суспільства та середовища, саме науковці цієї школи зробили 
один із найвагоміших внесків до виокремлення екологічної проблематики як незалежної 
галузі дослідження, а також актуалізували виділення самостійної дисципліни, котра 
була б покликана займатися основними проблемами екологічної сфери і розробленням 
можливих шляхів їхнього вирішення. 

У II половині ХХ ст., почали з’являтися різноманітні теорії, котрі акцентували 
на проблемах екологічної сфери суспільства, на можливих причинах та наслідках тих 
чи інших явищ. Ці теорії вплинули на подальший розвиток соціологічного підходу у 
вивченні екологічних проблем, наголошуючи на важливості соціального середовища 
Так, у 1960-х роках з’являється теорія “екологічного комплексу” (О. Дункан, Л. Шноре), 
представники якої розробляли поняття “екосистема”, пристосовуючи його до людського 
суспільства та пропонуючи модель екологічного комплексу (популяція, середовище, 
технологія, організація). [13]. А. Наес, Д. Мейсі, Б. Диван у 1978 році започаткували 
теорію глибинної екології. Представники цієї теорії вважали, що людство повинно 
змінити своє споживацьке ставлення до природи, змінити пріоритети та орієнтири, 
відстоюючи рівновагу природної та соціальної підсистем [14]. 

У радянській науці соціальну екологію, як науку про взаємовідносини людини 
як істоти соціальної та природи, почали розвивати у 80-х роках, після утворення її 
організаційних засад на І Всесоюзній конференції (Львів, 1986) [16]. Зауважимо, учені 
пройшли напрям досліджень  від соціології екологічних проблем до соціології дов-
кілля, тобто до дослідження соціально-екологічних відносин. Соціологія довкілля 
розвивалася як суміжна дисципліна до соціології міста, соціальної психології, згодом 
– соціологія громадської думки та масової комунікації. Також розвивалася соціологія 
окремих проблем міста та регіону, наслідків забруднень і екологічних бід, екологічної 
свідомості, процесів екологізації культури та стилю життя і звичайно соціологія еко-
логічних рухів [19]. 

Так, на думку О. Стегнія “соціологія довкілля радянського періоду” має доволі 
суперечливі здобутки: антропоцентризм тут співіснує з біосфероцентризмом, ево-
люційний підхід – з ідеями глобального управляння, принцип охорони природи – з 
принципом її “конструювання” [13, c. 42].

Стосовно розвитку соціології довкілля на українських теренах і в діаспорі, то тут 
простежується недостатня увага вчених до екологічної проблематики, лише невелика 
частина українських дослідників займається питаннями, що стосуються наслідків 
Чорнобильської катастрофи.

За висловом російського соціолога, що досліджує екологічну проблематику 
О. Яницького “за сто років розвитку західна соціальна екологія соціологія вже 
інституціоналізувалася, сформувалися кілька шкіл, а головне – змінилося кілька 
парадигм, котрі задають вектор і рамки розвитку дисципліни. В Росії екосоціологія 
існує 30 років, але досі не склалося дослідницьких традицій, немає парадигм, немає й 
інституціонального закріплення. Така ж ситуація спостерігається і на пострадянському 
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просторі, за виключенням естонської групи психології середовища, котру можна 
цілком вважати школою (Т. Нийт, М. Хейдметс, М. Раудсепп та ін.) і групи українських 
дослідників, що займаються дослідженням наслідків Чорнобильської катастрофи 
(Є. Головаха, Н. Паніна, В. Ворона, Ю. Саєнко)” [12, c. 90]. 

У 1970 році у Варні відбувся Всесвітній конгрес соціологів, на якому було визнано 
статус соціальної екології як самостійної соціологічної дисципліни та безпосередньо вжито 
термін “соціальна екологія”. У 1980 році соціологічний підхід у вивченні екологічних 
проблем отримав назву соціологія довкілля, що утвердився під впливом серії доповідей 
Римського клубу та відповідних ідей комісії ООН з проблем середовища та розвитку. Сам 
цей термін – соціологія довкілля, широко використовується нині [14].

На межі 1970–1980-х рр., ситуація в соціології стала змінюватися. Роботи в області 
критичної соціології, розвиток системних досліджень, і зокрема створення Римського 
клубу – міжнародної міждисциплінарної спільноти вчених та гуманітаріїв, роботи  
по Міжнародній біологічній програмі, а потім й програмі “Людина та біосфера” 
ЮНЕСКО, зростаюча увага до проблем екології зі сторони ООН (програма ООН по 
навколишньому середовищу) і, насамкінець, еволюція власне соціологічної дисципліни 
– соціальної екології, пізніше соціології довкілля, все це створило ту “критичну масу” 
знань, інформації і суспільного інтересу, котрі в сукупності призвели до необхідності 
парадигмального осмислення взаємовідносин людства та біосфери. Що й було зроблено 
американськими соціологами У. Каттоном і Р. Данлепом, котрі, спираючись на роботи 
І. Горовітца, Р. Нісбета, Л. Райнуотера і Н. Смелзера, зрозуміли відчутний перехід 
західної соціології до “Нової екологічної парадигми” (НЕП). Сучасну домінуючу 
екологічну парадигму можна означити як “Парадигму людської винятковості”, в її 
основі лежить антропоцентризм. НЕП пропонує відмовитися від цього принципу і 
визнати людину як один із багатьох інших елементів природи, котрі взаємозалежні та 
включені в глобальну екосистему. НЕП заснована на домінуванні ідей, котрі говорять 
про самоцінність природи, турботу про усіх живих організмів, у тім числі люди та їхні 
майбутні покоління, намагання до виключення будь-яких видів ризику і небезпек, що 
є небезпечними людині чи природі, визнання того, що існують закони біосфери, котрі 
людство не повинно переступати.

Ця теорія стала в один ряд з такими розробленими в екосоціології теоріями, як 
теорія екології людини Р. Парка, теорія екологічного комплексу О. Данкана і Л. Шноре, 
теорія “жорен виробництва” А. Шнайберга [21]. 

Отож, історію власне екологічної соціології можна умовно поділити на три 
частини: людська та міська екологія (Чиказька школа) у 1920–1930-х рр., соціологія 
екологічних проблем, котра розвивалася в США, а згодом у Західній Європі та СРСР 
у 1970–1980-х рр. та соціологія довкілля, котра виникла в кінці 1980-х рр. під впливом 
доповідей Римського клубу та ідей комісії ООН стосовно середовища та розвитку, а 
також внаслідок необхідності соціальної інтерпретації глобальних змін у біосфері під 
впливом індустріалізації, урбанізації та зростання народонаселення.

Отже, підсумовуючи вище зроблений огляд літератури, котра стосується 
взаємозв’язку людина – суспільство – природа, можна виділити такі періоди, представники 
яких так чи інакше зверталися у своїх працях та вченнях до цієї проблематики:
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1. Ранній період (сюди належать вчення науковців-філософів Античної доби та 
Нового часу);

2. Класичний період (вчення позитивістів, а також вчення Е. Дюркгайма, 
М. Вебера, Т. Парсонса, К. Маркса);

3. Встановлюючий період (Чиказька школа соціології міста);
4. Посткласичний або сучасний період (сучасні екосоціологічні теорії).
Отож, зацікавлення збоку науковців до екологічної проблематики постійно зростає, 

особливо зважаючи на міждисциплінарний предмет дослідження, як зазначив рані-
ше вже згадуваний російський соціолог, що займається екологічною проблематикою 
О. Яницький: “сьогодні вже не існує природи поза суспільством, а є соціалізована 
природа і деформовані впливом середовища соціотехнічні системи та процеси” [18, 
c. 123].

Екологічна проблематика була і залишається предметним полем зацікавленос-
ті вчених різних наук, що говорить про її міждисциплінарний характер. Саме тому 
рисою багатьох сучасних досліджень соціальних процесів і явищ стає використання 
відповідного міждисциплінарного підходу, звернення до теоретичних концепцій, які 
були запропоновані у свій час іншими дисциплінами і знаходилися на периферії до-
слідницької практики. Так, якщо на початках науковців, що досліджували проблеми, 
які стосувалися природи та її взаємодії з людиною цікавила вісь “природа – людина”, 
“природа – суспільство”, то з часом вона видозмінилася у “природа – людина – сус-
пільство”, мова йде про різні напрямки такої взаємодії, наслідки взаємовпливів. Отож, 
предмет дослідження соціології довкілля буде залежати від формування екологічної 
свідомості до проявів екологічної поведінки, що ще раз підтверджує актуальність тf 
необхідність досліджень проблем, які стосуються екологічної проблематики.
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In the article, the basic stages of development of eco-sociological theory are considered, 
from research of it by early philosophers to the workers-contemporaries. Appeal attention 
on research of connections “man-nature”, “society-nature”, by positivisms, representatives 
of classic sociology, and also researchers of Chicago school, modern research workers. 
The changes of accents are traced in researches and it is marked actuality and necessity of 
subsequent development of this problems. The classifi cation of main phases of environmental 
issues in the works of researchers. 
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В статье рассмотрено основные этапы развития экосоциологической теории, 
от исследований ее ранними философами к ученым-современникам. Акцентировано 
внимание на исследовании связей “человек-природа”, “общество-природа” позитивис-
тами, представителями классической социологии, а также исследователями Чикагской 
школы, современными учеными. Прослежено изменение акцентов в исследованиях и 
подчеркнуто актуальность и необходимость дальнейшей разработки этой проблема-
тики. Разработано классификацию основных этапов развития экологической пробле-
матики в работах исследователей.
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У статті окреслено специфіку соціологічного підходу до дослідження  феномену 
успіху. Поняття “успіх” розглядається на особистісному та соціальному рівні аналізу, що 
дає змогу розмежувати поняття ”життєвий успіх” та “соціальний успіх”. Запропоновано 
авторське визначення поняття “соціальний успіх”, під яким розуміється суспільно виз-
наний результат практик соціального агента в певному полі діяльності із досягнення 
соціально значущих цілей легітимними засобами.

Ключові слова: успіх, соціальний успіх, життєвий успіх, критерії соціального 
успіху. 

Тема успіху, успішності в масових стратегіях індивідів стала дедалі частіше 
з’являтися на сторінках робіт соціологів, підтверджуючи, імовірно, суспільну пот-
ребу в конструктивному, позитивному напрямі аналізу соціальної реальності. Для 
сучасного суспільства притаманна зміна ставлення до проблеми успіху як життєвої 
цінності. Особливості соціальної ситуації розвитку особистості (зокрема, економічні, 
соціальні, політичні і культурні процеси) формують у суспільній свідомості зразок 
успішної людини (в особистому, професійному та соціальному плані) як ідеал. Тому 
успіх та життєві досягнення поступово входять до числа найважливіших цінностей 
сучасної особистості. 

Можна з упевненістю говорити про формування ідеології соціального успіху в 
сучасному суспільстві та утвердження в суспільній свідомості доктрини соціального 
успіху. Орієнтація на досягнення успіху в різних сферах життя, бажання відповідати 
суспільним стандартам успішності, демонстрація символів соціальної успішності 
стають чинниками, які визначають поведінку соціальних агентів і значною мірою 
впливають на структурування соціального простору. 

Сучасне суспільство характеризується зміною ціннісного простору і, відповідно, 
уявлень населення про соціальний успіх та легітимні способи й стратегії його досягнен-
ня. Поняття успіху носить комплексний характер і за своєю суттю є міждисциплінарним. 
Його вивченню присвячена значна кількість робіт з психології, філософії, соціології, 
педагогіки, управлінської діяльності. Коротко окреслимо особливості проблематики 
соціогуманітарних наук в дослідженні успіху. 

В межах психологічного підходу досліджується особистісне переживання досягнен-
ня успіху, а сам успіх розглядається як основа самореалізації, особистості, тенденція 
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до самоактуалізації та особистісного росту. Вчені психологи зосереджують свою увагу 
на дослідженні чинників, які є передумовами успішної діяльності особистості. Успіх 
з психологічної точки зору – це переживання стану радості, задоволення від того, що 
результат, до якого прагнула особистість, збігається з її очікуваннями або перевищує 
їх. Успіх передбачає оптимальне співвідношення між очікуваннями особистості та 
результатами її діяльності. Успішність розглядається як характерологічна особливість 
особистості, що показує наскільки цей індивід результативний у досягненні постав-
лених цілей [1, c. 312]. 

У психологічній літературі поняття успіху розкривається через його зв’язок з 
рівнем домагань особистості, мотивацією досягнення (потребою індивіда досягати 
успіхів і уникати невдач). Цей підхід до вивчення успішності особистості реалізований 
в роботах засновників концепції мотивації досягнення (Дж. Аткінсон, В. У. Майер, 
Х. Хекхаузен, Ф. Мак-Клелланд). 

Психологи – представники біологічно орієнтованої теорії обдарованості 
(Д. Гольман) досліджують особистісні детермінанти успішної поведінки особистості, 
а саме: особливості органічної конституції особистості, інтелект, здібності, навички, 
самооцінка, особливості ціннісних орієнтацій, локус контролю. Поряд з цими чинниками, 
передумовою успішної діяльності вважається наявність певного набору психологічних 
характеристик та рис характеру особистості, які сприяють досягненню успіху. 

У предметному полі філософії обґрунтування поняття “успіх” пов’язане з пробле-
мою самовизначення особистості, реалізації її “проекту буття”, життєвого призначення. 
Успіх розглядається як вирішення проблеми сенсу життя, а сенс життя, – як вираження 
уявлень про успіх.

Вчені – філософи роблять акцент на дослідженні сутнісної природи успіху, його 
буттєвих проявів, залежності сутнісного наповнення успіху від особливостей життєвої 
філософії людини, місця успіху у світоглядній картині особистості. Успіх пов’язують 
як із зовнішніми чинниками й обставинами, корисністю та практичною доцільністю 
(Н. Макіавелі, засновники протестантизму – Ж. Кальвін, У. Цвінглі, ідеологи утилітариз-
му, представники філософії прагматизму – Ч. Пірс, У. Джеймс, Д. Дьюі), так і з внутрішнім 
станом рівноваги, гармонії і спокою, відсутністю хвилювань і страждань, співвідносячи 
його з поняттям щастя (Епікур, Лао Цзи, Чжуан Цзи, Б. Спіноза, Л. Толстой). 

Успіх у філософській традиції нерозривно пов’язаний з поняттям свободи особис-
тості, як можливості самостійного вибору способів діяльності, з категоріями актив-
ності та волі, які розглядаються як необхідні передумови успіху. Як запорука успішної 
діяльності, воля розглядається як в аспекті цілепокладання, так і в аспекті слідування 
вищій волі, волі абсолюту [2, c. 39]. 

В літературі з  управлінської діяльності, психології бізнесу та організаційного 
консультування поняття успіх є одним із найчастіше використовуваних. У теорії 
управління успіх розглядається як отримання максимального результату при найменших 
затратах енергії, часу і зусиль. Акцент робиться на досягненні поставлених цілей при 
мінімальних затратах матеріальних, соціальних і психологічних ресурсів. Успіх в цьому 
контексті є метою діяльності суб’єкта економічних відносин, а управління – необхідною 
умовою її досягнення. Тому основним фокусом дослідницьких інтересів є формування 
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стратегій успішної діяльності, розробка методів, прийомів і технологій досягнення 
успіху, практичних схем підвищення ефективності діяльності та саморегулювання 
поведінки, технологій самоменеджменту. Значна кількість досліджень присвячена 
вивченню рис успішного управлінця, виділенню чинників та складових успіху суб’єкта 
економічної діяльності, а також показників успішності, серед яких основними є 
результативність, ефективність, продуктивність, практична реалізація.

Категорія успіху в соціології характеризує суспільне буття соціального суб’єкта, 
описує й структурує життєвий простір, а також є показником ефективності соціальної 
системи загалом. Специфікою предметного поля соціології в дослідженні успіху є 
зосередження на аналізі існуючих в суспільстві уявлень про успіх та успішних людей, 
ціннісних орієнтацій, символів та ідеалів, пов’язаних з успіхом, критеріїв та чинників 
досягнення успіху, факторів, що впливають на формування успішності людини, стра-
тегій та практик успішної діяльності соціальних агентів. 

Соціологічний аспект дослідження успіху представлений у роботах М. Вебера, 
В. Зомбарта, И. Шумпетера, К. Мангейма, А. Хоннета, В. І. Бакштановского, Г. С. Ба-
тигіна, А. Г. Здравомислова, Г. Л. Тульчинского, Ю. А. Согомонова, Ю. В. Согомонова, 
В. А. Чурилова, В. А. Ядова, в яких розглядається сутність і структура успіху. Значна 
кількість робіт торкається дослідження факторів формування життєвого успіху (У. Бек, 
П. Бергер, Т. Веблен, Е. Гідденс, Т. Лукман, Дж. Мід, А. Щюц). Дослідженню специфіки 
успіху молоді, соціально-економічної адаптації, взаємозв’язку успіху і підприємниць-
кої діяльності, гендерних моделей поведінки, професійної компетентності, соціальної 
стратифікації, життєвих стратегій особистості присвячені роботи російських соціологів 
М. А. Александрової, М. Ю. Арутюнян, М. В. Богданової, С. Ю. Барсукової, Л. А. Бє-
ляєвої, А. Д. Галюк, В. В. Гольберта, А. С. Готліба, Ж. М. Грищенка, Б. В. Дубіна, 
А. Н. Дьоміна, О. М. Здравомислової, Е. А. Знобіщевої, Н. Н. Карнаухова, С. Г. Клімової, 
І. П. Попової, І. В. Мостової, В. В. Целіщева, М. О. Шкаратана, І. І. Шуригіної.

Серед вітчизняних соціологів проблему успіху досліджували Є. І. Головаха, 
Л. В. Сохань (проблеми життєвого самовизначення та життєвого успіху), Р. А. Ануф-
рієва (професійна компетентність особистості), Л. Д. Бевзенко (соціокультурні детер-
мінанти успіху), С. С. Бабенко (стратегії життєвого успіху в період трансформації), 
О. Г. Злобіна, В. А. Тихонович (життєві стратегії особистості), І. В. Городняк (типологія 
особистостей щодо досягнення успіху), Н. В. Паніна (чинники політичного успіху).

Проблема соціального успіху в соціологічній літературі є малодослідженою, ос-
кільки більшість досліджень присвячені вивченню окремих аспектів і елементів цього 
феномену. Поняття “успіх” зазвичай розглядається у більш вузькому значенні: як успіх 
конкретної дії чи діяльності, здебільшого, професійної, навчальної або виробничої. Ус-
піх розглядається в контексті морально-етичних проблем, є спектр робіт, присвячених 
проблематиці політичного успіху. 

Безумовно, розуміння успіху залежить від соціального та історичного контексту, 
тому спробуємо проаналізувати сучасні погляди на це поняття та його природу.

Поняття успіху набуло настільки широкої популярності, як в масовій комунікації, 
так і в науковому обігу та використовується настільки часто в різних контекстах, що 
стає все складніше зрозуміти його зміст. Успіх можна визначити, як сукупність індиві-



95Феномен успіху в соціологічному вимірі

дуальних, але при цьому соціально визнаних досягнень, які забезпечують особистості 
отримання стабільних і (або) зростаючих ресурсів. У цьому розумінні успіх є ключовою 
категорією, ланкою, що поєднує особистісне та соціальне, певним “геном соціальності”, 
в якому “зашифрована” вся ієрархія норм і цінностей суспільства [3].

За твердженням багатьох дослідників, у сучасних суспільствах, особливо в тих, які 
перебувають в стані трансформації, все рідше дві вищеописані складові успіху (соціаль-
но визнані досягнення і доступ до ресурсів) знаходяться у відповідності між собою. 
Успіх ніби роз’єднаний на дві частини, при цьому в масовій свідомості лише одна з 
них користується правом називатися успіхом. Німецький соціолог З. Неккель назвав цю 
тенденцію переходом від суспільства досягенння до суспільства успіху, що не залежить 
від суспільно значимих результатів діяльності. Зазначимо, що Т. Веблен ще у 1899 році 
помітив певну невідповідність між успіхом та реальними заслугами й досягненнями в 
американському суспільстві: нормою вважався успіх, якому не передувала напружена 
праця, освіта, обмеження в чомусь, тобто все, що могло нагадувати про стиль життя 
й заняття нижчого класу [4, c. 240]. Російський дослідник В. В. Гольберт окреслив цю 
ситуацію як перехід “від заслуженого успіху до успіху без заслуг” [5]. На його думку, 
до середини ХХ століття принцип заслуги в явищі успішності відігравав домінуючу 
роль, будучи єдиним принципом, на якому ґрунтувалися уявлення про справедливість 
суспільного устрою. Детермінованість успіху заслугами та досягненнями була певним 
ідеалом, підтвердження чого можна знайти в клас ичній соціологічній літературі.  

Як справедливо зазначає польська дослідниця Я. Мізінська, трактування успіху 
без прив’язки до реальних заслуг і досягнень перед суспільством прирівнює сучасне 
масовизоване розуміння успіху до таланного везіння, не залежного від докладених 
особистістю зусиль [6, c. 19]. На зміну “людині покликання”, на її думку, прийшла 
“людина успіху”, яка повністю покладається на випадок, очікуючи щасливого збігу 
обставин, або намагаючись ці обставини спричинити. Таким чином, досягнення успіху 
скидається на гру в лотерею, результат якої не залежить від індивідуальних зусиль та 
рішень в реалізації життєвих цілей і шансів.

Вищеописані “прояви” успіху, значною мірою, не відповідають усталеному ідеалу 
успіху, який прийнято вважати еталонним. Тому все частіше для означення описаних 
явищ застосовуються терміни “квазіуспіх” та “псевдо успіх”. Проте право номінації, 
яким повною мірою користується сучасна наука, в цьому випадку, не дає відповіді на 
питання про те, чим є справжній успіх: теоретичним конструктом, який попри власну 
відповідність ідеалам часто не знаходить відображення у повсякденному житті суспіль-
ства, чи поширеним у масовій свідомості та комунікації явищем, сумнівним з позицій 
соціальної етики та традиційних уявлень. 

Успіх життєвий та соціальний. Поняття соціального та життєвого успіху фігу-
рують в значній кількості емпіричних досліджень, іноді без належного теоретичного 
підґрунтя, оскільки самі поняття “успіх”, “соціальний успіх”, “життєвий успіх” недо-
статньо чітко визначені й розроблені в соціальних науках.

Така ситуація частково пояснюється тим, що “весь категоріальний ряд понять, за 
допомогою яких позначається феномен успіху, особливо життєвий успіх, відносяться 
до числа найбільш суперечливих понять: їх значення і критерії використання постійно 
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відкриті для обговорень і перегляду, їх вміст не визначений і, можливо не піддається 
визначенню в принципі” [7, c. 45]. Проте така констатація не зменшує актуальності та 
необхідності наукових пошуків з метою операціонального визначення і розмежування 
зазначених понять.

Поняття “успіх”, що у широкому значенні трактується як “життєвий успіх”, а не 
просто досягнутий результат певної соціальної діяльності чи проекту, займає одне з 
основних місць в системі цінностей культури, визначаючи межу життєвих прагнень 
та перспектив особистості. В соціологічному контексті поняття “успіх” фіксує пере-
хід індивідуальної дії в суспільне визнання певних соціальних практик з подальшим 
закріпленням цих практик в якості відтворюваних структурних елементів суспільства. 
Тому в цьому контексті, на нашу думку, доречно говорити про “соціальний успіх’ як 
суспільно значимий та визнаний результат соціальних дій особистості (на відміну від 
поняття “життєвого успіху”, яке, на нашу думку, фіксує суб’єктивний рівень оцінки 
індивідом результатів власних соціальних практик). 

Підґрунтям такого розмежування є те, що поняття “успіх” має соціальне й осо-
бистісне наповнення, що відображає протиріччя між соціокультурним, колективно-ма-
совим розумінням успіху, який вимірюється сукупністю певних цілком обчислюваних і 
демонстративних критеріїв, і особистісним розумінням життєвого успіху, вираженим за 
допомогою суб’єктивних критеріїв, що не завжди піддаються вимірюванню і зоровому 
сприйняттю [7, c. 66]. 

Поняття “життєвий успіх” відображає рівень відповідності результатів соціальних 
практик особистості її планам та очікуванням. Категорія “життєвий успіх” може 
використовуватися як у вузькому значенні, для означення досягнення бажаного і 
значущого результату у вирішенні певної локальної життєвої задачі, так і в широкому 
розумінні, як оцінка змістовності і цілісності життя, реалізації особистістю її життєвого 
призначення [8, c. 17]. 

Показниками життєвого успіху особистості є ступінь реалізації особистісного 
потенціалу, мрій, надій і прагнень особистості, її самоактуалізації, задоволеності 
досягненнями в значимій сфері діяльності, ступенем, способом, результатами 
своєї самореалізації, тим, як склалося життя, а також самооцінка життєвого успіху. 
Суб’єктивна оцінка особистістю власної життєдіяльності проявляється в емоційно-
оцінному ставленні до життя, основними компонентами якого є щастя (як безпосереднє 
емоційне ставлення до процесу життя), задоволеність (опосередковане свідомими 
когнітивними оцінками ставлення до життя як до цілісного процесу) і смисл життя 
(ставлення до життя як до виправданого, обґрунтованого, зрозумілого та цілісного) 
[9, c. 283]. 

Специфікою життєвого успіху є те, що він ґрунтується на особистісних суб’єктивних 
оцінках успішності соціальних практик, і ці оцінки можуть не відповідати прийнятим 
в суспільстві стандартам успішності. Внутрішнє задоволення результатами своєї 
діяльності не завжди супроводжується визнанням цих досягнень з боку суспільства 
[10, c. 366]. 

Соціальним успіхом може вважатися не будь-яке досягнення, але лише те, яке 
отримало визнання з боку суспільства чи його частини, відповідно до колективних 
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стандартів успішності та існуючих категорій сприйняття. Саме визнання у контексті 
“загальноприйнятих моделей осмислення успіху, запропонованих соціальним цілим” 
є неодмінним атрибутом соціального успіху [11, c. 197]. Оцінка “успішності” індивіда 
здійснюється групою людей, що поділяють певні принципи домінування і характери-
зуються схожою системою диспозицій. Ці люди виступають як представники компе-
тентного співтовариства в ролі своєрідних експертів, якими залежно від сфери діяль-
ності можуть бути колеги, знайомі, рідні, а у випадку широкого суспільного резонансу 
діяльності особистості – громадська думка загалом. 

Отже, в нашому розумінні соціальний успіх – це позитивний результат реалізації 
соціальних практик агента в певному полі діяльності із досягнення соціально значу-
щих цілей легітимними засобами, який супроводжується оцінкою з боку суспільства 
в формі схвалення чи визнання. 

Отже, виділимо у структурі соціального успіху такі елементи:
• результат діяльності соціального агента;
• соціальні практики, реалізація яких посприяла досягненню успіху;
• поле діяльності (основна сфера активності);  
• соціально значуща ціль діяльності;
• засоби, за допомогою яких досягнуто результату; 
• оцінка результату з боку суспільства, соціального оточення.
Якщо такі елементи, як результат, поле діяльності, соціальні практики і засоби під-

даються вимірюванню і є доступними для оцінки, то визначення соціальної значущості 
цілі діяльності викликає певні труднощі, оскільки пов’язане з необхідністю виявлення 
особистісного змісту активності соціальних агентів та її істинних мотивів, а також про-
ведення порівняльного аналізу і визначення “соціальної ваги” різних видів діяльності.

Один із можливих шляхів вирішення цієї проблеми запропонували творці ідеї 
“плюралізації успіху”, що активно розвинулася в англо-американській соціальній етиці і 
представлена в роботах таких дослідників, як Е. Гелнер, М. Уотцер, Дж. Ролз, А. Макін-
тайр. На їхню думку, для зменшення соціальної незадоволеності через нерівномірність 
розподілу символічного визнання поміж різними професійними сферами, необхідно 
сконструювати та підтримувати різноманіття осей індивідуального успіху: “диферен-
ційовані системи все більше віддаляються одна від одної і суспільство розпадається на 
ізольовані підсистеми, котрі не мають між собою нічого спільного. Ймовірно, у кожній 
з цих підсистем, – політичній, економічній, науковій і т.д., – власні критерії успіху” 
[5]. Таким чином, успіх з одиничного поняття  стає множинним, перетворюючись на 
“успіхи”, кожен з яких відповідає певній сфері діяльності: “нехай тенісисти вважають, 
що тільки людина, яка демонструє високі результати у їхній грі, справді достойна за-
хоплення, а вчені притримуються такої ж точки зору стосовно занять наукою, нехай 
розпусники розглядають свої перемоги як величніші досягнення і т.д. Завдяки цьому 
велика кількість людей може вважати, що лише вони і члени їх групи належать до со-
ціальної еліти, і їх не буде зачіпати те, що за критеріями інших груп вони знаходяться 
на нижчому щаблі соціальної драбини” [12, c. 206].

Описана Е. Гелнером картина, попри свою привабливість, на нашу думку, є  доволі 
утопічною, адже суб’єктивна оцінка індивідом результатів власних соціальних практик 
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без належного зовнішнього підкріплення у вигляді загальнозначимих символів успіху, 
не принесе очікуваного результату. Окрім цього, зазначимо, що справжній соціальний 
успіх особистості визначається саме загальним суспільним визнанням відповідно до 
запропонованих соціальних цілих, стандартизованих моделей успіху.

Безумовно, розуміння соціальної успішності залежить від цінностей, які домінують 
в певному суспільстві чи культурі: успіх або неуспіх особистості оцінюється соціальним 
оточенням, з огляду на наявність або відсутність об’єктивного результату (досягнення 
мети) і значимості виконаної діяльності відповідно до системи суспільних цінностей. 
Отже, питання про визначення критеріїв успіху поведінкових стратегій особистості як 
індикаторів успішних, соціально схвалюваних практик, постає надзвичайно актуальним 
завданням подальших досліджень.  
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Specifi city of sociological approach to investigation of the notion “success” is outlined. 
The concept of “success” is examined at personal and social level of analysis, what gives 
an opportunity to differentiate between the conceptions of “life success” and “social suc-
cess”. Social success is concerned as socially signifi cant and recognized result of person’s 
social actions, unlike the term “life success”, which fi xes persons subjective estimation of 
its own social practices. The author offers own defi nition, considering social success as 
socially meaningful result of agent’s social practices in the signifi cant fi eld of activity, using 
legitimate methods.

Key words: success, social success, life success, criteria of social success. 
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В статье рассматривается специфика социологического подхода к изучению фе-
номена успеха. Понятие “успех” анализируется на личностном и социальном уровнях, 
что позволяет провести различие между понятиями “жизненный успех” и “социальный 
успех”. Предложено авторское определение понятия “социальный успех”, под которым 
имеется в виду общественно признанный результат практик социального агента в 
определенном поле деятельности, направленной на достижение социально значимых 
целей легитимными средствами.

Ключевые слова: успех, социальный успех, жизненный успех, критерии соци-
ального успеха. 
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У статті порушено проблему соціальних бар’єрів людей з інвалідністю, подано 
результати дослідження ставлення молодих людей, які представляють здорову частину 
суспільства, зокрема студентства, до представників специфічної групи осіб із функ-
ціональними обмеженнями здоров’я.

Ключові слова: інвалід, особа із функціональними обмеженнями здоров’я, бар’єри, 
толерантне ставлення.

 
Побудова демократичного суспільства передбачає урахування потреб всіх громадян 

для забезпечення комфортності життя, повноцінного включення у всі соціальні процеси. 
В цьому контексті надзвичайно складною є життєва ситуація специфічної групи осіб з 
функціональними обмеженнями здоров’я, яка відрізняється глибоким станом соціальної 
ексклюзії. Це пояснюється особливою ситуацією взаємодії зі світом здорових людей.

Саме ця соціальна група має певні обмеження, бар`єри  щодо входження в інтег-
роване соціальне середовище. Будь-яка природна (вроджені дефекти) або штучна 
(дисфункції соціальних інститутів і антигромадські практики) перешкода, що пору-
шує нормальне протікання соціалізації на індивідуальному рівні характеризується як 
бар’єр соціалізації. 

Досліджуючи вищезазначену соціальну групу, ці бар’єри класифікують так: осо-
бистісні, групові і соціальні.

Під особистісними бар’єрами ми розуміємо ступінь важкості хвороби, наявність 
зовнішніх проявів каліцтва (маркованості), наявність психологічних комплексів щодо 
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власної неспроможності, неповноцінності. Особливо треба відзначити так зване “за-
нурення” в хворобу, незалежно від важкості захворювання та рівня маркованості.

Групові бар’єри ми окреслили як такі, що пов’язуються з ситуацією в родині, в тому 
числі і фінансовим станом сім`ї, доступності освіти, здобуття престижної спеціальності, 
що має забезпечити в майбутньому економічну незалежність, а також можливості пра-
цевлаштування саме цієї категорії осіб.

Соціальні бар’єри розглядають з погляду культурного сприйняття та соціальної 
взаємодії. 

Саме ця група бар’єрів є найбільш складно контрольована та регульована. Це 
пов’язано з несформованістю  культури взаємодії здорових людей та людей з інвалід-
ністю, нерозумінням потреб означеної групи осіб, низьким рівнем загальної культури, 
небажанням здорової частини суспільства помічати представників цієї специфічної 
соціальної групи. 

Останнім часом все частіше з’являються публікації, які порушують питання щодо 
евтаназії немовлят, що народилися з вадами розвитку. Широкий розголос набула пуб-
лікація Олександра Ніконова “Добей, чтоб не мучался!” [1] в газеті “Спид-Инфо”, в 
якій автор наголошує на тому, що дітей, які народжуються “бракованными” (термін 
О. Ніконова) необхідно усипляти або робити аборти, викликати штучні пологи, бо це 
“болванки” (термін О. Ніконова) для майбутньої особистості. Автор наголошує на тому, 
що якщо новонароджена дитина не має можливості усвідомити свою неповноцінність, 
не може звернутися з проханням позбавити його життя, батьки та лікарі мають йому 
допомогти, тобто вдатися до евтаназії. На думку автора, це і є справжній гуманізм. 
Безумовно, ознайомившись з подібною публікацією, можна було б обуритись, обговорити 
ситуацію з найближчим оточенням, можливо навіть запропонувати обговорення, 
зокрема в студентській аудиторії, якщо б наклад газети не мав мільйон примірників і 
публікація не розгорнула б дискусію  в мас-медіа. Так, радіостанція “Эхо Москвы”, яка 
вважається ліберальною, вільною від утисків, журналісти відрізняються сміливістю 
поглядів, запропонувала обговорення позиції пана Ніконова. Реакція тих, хто взяв участь 
в телефонному обговоренні вразила – 20%, тобто кожен п’ятий, хто зателефонував, 
підтримали позицію автора. Пояснюючи вищеозначену  ситуацію, можемо припустити, 
що основи моралі явно захиталися в сучасному суспільстві, яке стає ворожим до людей 
слабших, хворих, недієздатних. 

З метою дослідження ставлення здорової частини населення, зокрема студентсь-
кої молоді, було запропоновано обговорення цієї статті та статті “Атакующий защит-
ник” (профессор философии Лондонской школы экономики Алекс Вурхойв беседует 
с защитником прав животных, абортов, эвтаназии, благотворительности и убийства в 
младенчестве инвалидов, профессором биоэтики Пристона Питером Сингером) [2]. 
Свою позицію студенти мали висловити письмово, що давало змогу забезпечити кон-
фіденційність та давало можливість молодій людині зануритись в усвідомлення пред-
ставленої проблеми. 

У дослідженні, яке проводили  з 15 по 30 березня взяли участь 156 студентів усіх 
курсів, спеціальностей “соціальна робота”, “міжнародна інформація”, “менеджмент 
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ЗЕД” та “фізична реабілітація” Житомирського економіко-гуманітарного інституту ВНЗ 
“Університет “Україна””. Зауважимо, що означений навчальний заклад представляє 
структурний підрозділ єдиного в Україні вищого навчального закладу інтегрованого 
типу, який вже понад 10 років реалізує модель спільного навчання здорових людей та 
молоді із функціональними обмеженнями здоров’я. Специфіка навчального закладу 
передбачає потужну благодійну складову, ініціацію спеціальних проектів, які спрямо-
вані на вирішення проблем сімей, що виховують дитину-інваліда, а також проектів, 
які дають змогу повноцінно реалізуватись студентам з інвалідністю. Тобто, аудиторія, 
яка була обрана для дослідження, на наш погляд, мала представити гуманні моделі 
взаємодії здорових людей та людей з вадами здоров’я, тому що досвід перебування в 
інтегрованому соціальному, освітньому середовищі формує певні навички комуніка-
цій, співпраці, взаємодопомоги. Проте, результати, які були отримані після обробки 
письмових есе, дозволили  респондентів поділити на три групи:

- до першої групи ми віднесли студентів, які, скоротивши дистанцію взаємодії, 
усвідомивши складність і специфіку життя представників специфічної групи осіб із 
функціональними обмеженнями здоров’я, ставляться до них з високим рівнем поваги, 
захоплення. Вони наголошують на тому, що студенти з інвалідністю цілеспрямовані, 
сильні духом, відкриті до спілкування, мотивовані до навчання, налаштовані на по-
зитивні зміни усвоєму житті. Наводимо цитату, яка повно розкриває позицію цієї 
групи студентів: “Я никогда не понимала людей, которые грубо относятся к людям с 
особенными потребностями, или хуже того смеются над этими людьми. У меня есть 
университетская подруга, у которой ДЦП. Ей очень сложно жить “в нашем мире”, 
но она сильная. Иногда я ей просто удивляюсь. Люди с ее болезнью сидят дома, у 
них комплексы по этому поводу, у них нет друзей. А моя подруга не чувствует того 
факта “что она другая”. Я думаю, с нее надо брать пример. И я очень рада, что мой 
университет открывает жизненные дороги на будущее и не бросает этих людей. Это 
замечательно”. 

Представники цієї групи складаються здебільшого зі студентів спеціальності “со-
ціальна робота” (що, зрозуміло, пояснюється їхньою професійною орієнтацією), другу 
позицію займають майбутні менеджери та міжнародники і тільки чверть опитаних 
– студенти спеціальності “фізична реабілітація”.  Саме позиція реабілітологів потребує 
подальшого вивчення, тому що ці фахівці в майбутньому мають працювати з інваліда-
ми активно і саме толерантне ставлення до означеної групи дають змогу професійну 
взаємодію зробити плідною.

- Другу групу становлять студенти, які відносяться до інвалідів з повагою і го-
тові частково “впустити” в своє особисте життя цих людей. “Я відношусь з повагою, 
почуттям розуміння до людей-інвалідів. Я згоден проживати, допомагати по домогос-
подарству і по особистих та ділових питаннях, а також ділитися своїми особистими 
речами, але кохати, зв’язати своє життя і мати дітей від людини-інваліда я просто не 
наважився б”. Ця цитата підкреслює нашу тезу про часткове входження в життєві 
проблеми людей з інвалідністю і свідчить про певну упередженість щодо можливості 
повноцінного життя з людиною, яка має значні вади здоров’я. 
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Більшість представників цієї групи становлять студенти спеціальності “фізична 
реабілітація”, що дає змогу припустити велику обізнаність у проблемах життєдіяль-
ності людей з інвалідністю.

- Третя група – це “актори, що грають певну очікувану  роль”. Вони неоднозначно 
ставляться до представників соціальної групи інвалідів – від роздратування до бай-
дужості та уникання. Проте анонімне опитування дало змогу виявити і цю позицію, 
яка потребує, безумовно, подальшого коригування. Так, висловлювання випускника 
– майбутнього міжнародника-аналітика: “На вопрос о моем отношении к людям с 
инвалидностью ответить сложно, ведь инвалидность имеет довольно широкий смысл. 
Так что следует уточнить степень и разновидность инвалидности. Например, люди с 
умственной отсталостью иногда могут меня раздражать, равно как и люди с сильной 
степенью физических ограничений. Вряд ли я стал бы связывать с ними свою жизнь. 

Люди с особенными потребностями у большинства народонаселения вызывают 
скрытое раздражение и создают отталкивающий эффект, а контакт с первыми, чаще 
всего, вынужденный. Разумеется, это не мешает испытывать чувство жалости и со-
страдания к этим гражданам.

Печально, но факт: взаимодействие с этими людьми является либо вынужденным, 
либо актом сострадания. К ситуации, когда инвалидом является член семьи, еще сле-
дует добавить и/или чувство долга”, – свідчить, безумовно, про відвертість позиції, 
ситуацію певної гри, коли в суспільстві говориш не те, що думаєш, а думаєш не те, що 
говориш. Ця група є нечисельною (8 осіб), проте потребує подальшого дослідження 
та розробки рекомендацій для формування толерантної взаємодії всіх суб’єктів сус-
пільного життя.

Дослідження виявило певні тенденції ставлення студентської молоді до молодих 
інвалідів, які є суб’єктами інтегрованого освітнього процесу. На питання про необ-
хідність/можливість евтаназії немовлят з вадами розвитку всі респонденти відповіли 
негативно. Необхідно додати, що емоційна реакція студентства на представлені пуб-
лікації була дуже гострою – від вимоги до порушення карної відповідальності проти 
журналістів – до позбавлення ліцензій друкованих видань, які дозволяють собі публі-
кувати подібні матеріали. 

Отже, за результатами дослідження бачимо, що позиція здорової частини мо-
лодої громади стосовно людей, що мають функціональні обмеження здоров’я, не є 
однорідною. Вона коливається від  глибокої поваги,  співчуття, готовності допомогти, 
підтримати в діловому житті до обмеженого “допуску” в особисте життя, заперечення 
можливості спільного проживання, побудови сім’ї, в тому числі, народження дітей. 
Окремо треба відзначити позицію несприйняття, роздратування та псевдогуманну 
роль, яку носії цієї позиції виконують з великою напругою. 

Формування толерантного ставлення до людей із функціональними обмеженнями 
здоров’я є ознакою демократичного, громадянського суспільства. У разі утиснення 
прав, незадоволення особливих потреб, обмеження доступу до культурних благ, втрати 
комунікативних зв’язків цієї категорії людей наше суспільство може втратити  ознаки 
цивілізації.
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Релевантне уявлення про складно стратифіковане сучасне суспільство можна 
отримати тільки під час застосування у соціологічних дослідженнях складних теоретич-
них концепцій та комплексних методик класифікації індивідів у більш-менш однорідні 
страти. У статті йдеться про різні підходи та результати фіксації соціальних структур 
і порядків нерівностей, які реконструюють і репрезентують складні й суперечливі 
процеси їхнього суспільного виробництва і зміни. 

Ключові слова: багатовимірний аналіз, соціальна структура, соціальна нерівність, 
стратифікаційний порядок.

Щодо вивчення гетерогенності сучасних суспільств за ознакою кількості критеріїв 
нерівності, згідно з Д. Граскі [1], існує принаймні дві групи підходів, що використо-
вуються в емпіричних дослідженнях стратифікації. Першу групу складають так звані 
редукціоністські стратегії, другу – синтезуючі. Редукціоністські дослідницькі стра-
тегії виходять із тези, що не зважаючи на різноманіття критеріїв стратифікації (видів 
ресурсів) у кожному окремому суспільстві, лише один із цих критеріїв є основним у 
поясненні соціальної неоднорідності. Тим самим визнається наявність домінантного 
стратифікаційного порядку, який і визначає ”геометрію” соціальної структури.

Представники синтезуючих стратегій наголошують на тому, що обов’язково треба 
враховувати широкий перелік критеріїв (ресурсів) стратифікації. 

Інакше кажучи, саме конфігурація різноманітних і автономних у певних межах 
видів ресурсів задає позицію (“місце”) соціальних агентів у суспільстві. При цьому, 
природно, одні ресурси здатні виступати джерелом доступу до інших статусно важли-
вих ресурсів. У такому разі маємо справу з багатовимірними (багатокритеріальними) 
стратегіями аналізу.

Загальновідомо, що теоретичні принципи та засади багатовимірного стратифікацій-
ного підходу викладені в працях його основоположників – М. Вебера та П. Сорокіна. 
Обидва поділяють упевненість у релевантності уявлення про відносну незалежність 
основних вимірників (шкал) соціальної стратифікації, що припускає також принци-
пову можливість невідповідності (неконсистентності) позицій індивіда (чи групи) на 
різних шкалах, які вимірюють конкретні нерівності. Ці дві ідеї, незважаючи на існуючі 
відмінності в ідентифікації конкретних стратифікаційних порядків та їхньої кількості, 
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об’єднують погляди названих класиків. Вони ж, найпевніше, ініціювали подальші 
теоретико-методологічні пошуки в цьому контексті.

Традиційно в дослідженнях соціальної нерівності використовують, зокрема, шка-
ли престижу професій. Ще в середині минулого століття Е.М. Едвардс запропонував 
“об’єктивну” соціоекономічну модель класифікації професій, яка ґрунтувалася на 
статистичних даних перепису населення. Шкала Едвардса показувала типові відмін-
ності в рівнях освіти і доходу різних категорій працівників, фіксувала функціональну і 
статусну визначеність кожної категорії зайнятих. Пізніше на її основі були розроблені 
складні індекси рівнів освіти і доходу представників різних професій, які активно 
використовувалися в переписах населення США, Канади, Великої Британії та інших 
країн з кінця 40-х років. Р. Ходж з колегами запропонували вимірювати професійні 
нерівності через рейтинги соціального становища і престижу конкретних професій. 
Високий рівень стабільності і надійності даних рейтингів давав змогу використовувати 
їх для вимірювання соціальних дистанцій між класами професій. Разом з тим швидко 
з’ясувалося, що отримувані в дослідженнях класифікації є внутрішньо неоднорідними 
(неконсистентними), а лінійні моделі – не досить адекватним інструментом вивчення та 
опису соціальних ієрархій. Тому доволі активно стали застосовуватися багатовимірні 
лог-лінійні моделі стратифікації [2, с. 157–158].

Не випадковим є те, що у середині XX століття в США розробляється й емпі-
рично апробується концепція статусної неконсистентності як одне з “відгалужень” 
теорії соціальної стратифікації. За точку відліку небезпідставно приймається стаття 
Г. Ленські, опублікована 1954 року [3], яка фактично започаткувала цей новий напрям 
у дослідженнях соціальної стратифікації. У ній автор, приймаючи багатовимірність 
стратифікації за вихідний принцип, запропонував розглядати чотири стратифікаційні 
порядки, пов’язані з системою цінностей американського суспільства: величина доходу, 
професія, освіта й етнічна приналежність. 

Вибір саме цих чотирьох ієрархій був зумовлений теоретичною значущістю і до-
ступністю даних. Дохід та освіта мають чіткі кількісні показники. Проте для вимірю-
вання престижу професій та етносів довелося конструювати порядкові шкали. Під 
час ранжування професій Г. Ленські спочатку спробував використовувати класифі-
кацію Едвардса, проте від неї довелося відмовитися через, на його думку, неточності 
у вимірюваннях окремих статусів. Наприклад, позиція топ-менеджера в бізнесі була 
значно вищою, ніж позиції багатьох фахівців (professional men). Тим часом як престиж 
найдрібніших власників (яких Едвардс відносив до одного класу з топ-менеджерами) 
був на рівні престижу кваліфікованого робітника. 

Найкращу емпіричну базу для конструювання рангової шкали професій, на дум-
ку Ленські, давало дослідження їхнього престижу, проведене Національним центром 
вивчення громадської думки (NORC) [12]. На підставі отриманих у цьому дослідженні 
оцінок він виділив п’ять рівнів престижу професій і спробував їх екстраполювати на 
ті професії, які в цьому дослідженні не розглядали. Екстраполяції довелося піддати 
трохи більше 50% професій глав сімей, що потрапили до вибірки жителів Детройта, 
де він проводив емпіричний етап свого дослідження. 

Для конструювання шкали престижності етносів даних за національною вибіркою 
не було, тому використовувалися оцінки різних етнічних груп жителями Детройта. Для 
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цього протягом 1951/1952 навчального року була сформована вибірка зі 195 студентів 
округу Детройт, які відвідували вступний курс соціології в Університеті Мічигану. 
Студентам запропонували проранжувати всі основні етнічні групи Детройта у той 
спосіб, як, на їхню думку, це робить місцева спільнота, а не вони самі. Як і очікувалося, 
іммігранти з Південної і Східної Європи оцінювалися нижче, ніж з Північно-Західної 
Європи, але вище, ніж представники “кольорових” груп. Окрім того, за статусними 
характеристиками глав сімей визначалося становище інших її членів у всіх чотирьох 
ієрархіях. При цьому Ленські спирався на дві обставини. По-перше, теоретичні й емпі-
ричні джерела того часу вказували на те, що сім’я, зазвичай, має той самий статус, що й 
глава сім’ї. По-друге, іншими дослідженнями емпірично встановлено, що дружини та інші 
залежні родичі визначають свій та сімейний статус відповідно до статусу глави сім’ї. 

Міра кристалізації (міра узгодженості) загального статусу індивіда визначалася 
відніманням від ста величини, рівної кореню квадратному з суми квадратів відхилень 
рангу індивіда за кожною із шкал від середнього арифметичного рангів індивіда по 
сукупності аналізованих вимірів соціального статусу. Що вищим є отримане значен-
ня, то більша узгодженість статусів індивіда і вищий ступінь статусної кристалізації. 
Розрахований індекс фіксував міру відхилення набору статусних характеристик індивіда 
від консистентної ситуації, за якої всі ранги приймають однакові значення. У цьому 
разі дослідник має справу власне з  консистентними та неконсистентними статусни-
ми ситуаціями. Що більш узгодженим, або кристалізованим, був статус індивіда, то 
більше бал кристалізації статусу наближався до 100; менша узгодженість зумовлювала 
тенденцію наближення відповідного значення до нуля. 

Важливими тут є два моменти. По-перше, багатовимірний аналіз також “редукує” 
– до простішої структури, у випадку Г. Ленські – до двох структурних агрегатів, якщо 
використати термін П. Сорокіна з його “Системи соціології”. І це стає правилом такого 
аналізу – детальний, всебічний розгляд складного об’єкта фактично обертається редук-
цією множинності вимірів у загальніші структурні утворення. По-друге, віднесення 
індивіда до певного агрегованого стану (статусної ситуації, страти, класу) як результату 
багатовимірного аналізу може бути самодостатньою метою. У цьому разі й шукають 
відповідь на запитання про те, з яких класів, страт, груп складається суспільство. 
Проте не менш часто багатовимірний аналіз виконує суто інструментальну функцію, 
адже конкретне становище індивіда в ієрархічно організованому суспільстві виступає 
пояснювальним принципом: індивід (об’єднання індивідів) діє чи думає відповідно 
саме тому, що займає це конкретне положення.

Так Г. Ленські, скажімо, порівнюючи політичні погляди і поведінку людей з узгод-
женими та неузгодженими характеристиками, виявив таке: індивіди з низьким ступенем 
статусної кристалізації більшою мірою схильні підтримувати на виборах кандидатів 
Демократичної партії, що була на той час в опозиції. Вони частіше висловлювалися на 
користь державних програм страхування, за контроль над цінами і загалом за розширен-
ня впливу держави. Це дало підставу для досить загального висновку, що суспільство, 
в якому наявна висока частка осіб з низькою статусною кристалізацією, є нестабільним 
саме тому, що розмита, неконсолідована статусна ситуація схиляє людей критично 
ставитися до існуючого соціального порядку й підтримувати будь-які його зміни [4].
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П. Блау і О. Данкен у другій половині 60-х років розробили ідею інтегрального 
соціоекономічного індексу професійного статусу (SEI шкали). При побудові цього ін-
дексу рейтинг престижу розраховувався на основі даних статистики перепису населення 
про відсотковий розподіл працюючих чоловіків за рівнем освіти і доходу. В основу 
складання списку професій покладено критерії доступності і поширеності конкретних 
професій у суспільстві. На підставі цих даних розраховувалася множинна регресія 
відсоткового розподілу “дуже високого” і “високого” рейтингів престижу за освітою і 
доходом. Коефіцієнт множинної кореляції професій як одиниць спостереження на рівні 
0,91 свідчив про те, що використання лише двох показників – рівня освіти і доходу – є 
цілком достатнім для вимірювання рейтингу професій і характеристики соціального 
становища представників відповідних професій.

Авторами побудовано двозначну рангову шкалу від 0 до 96, на якій розміщено 446 
назв професійних спеціалізацій (наприклад, інженери-хіміки отримали ранг у шкалі 
престижу 90–96, авіаційні і промислові інженери – 85–89, а інженери-електрики – 80–
84; професори і викладачі вузів – ранг 80–84, тим часом як вчителі – лише 70–74). З них 
176 назв були підгрупами класу промислових робітників. Головним досягненням роботи 
стало відкриття того, що розподіл професій за престижем значною мірою  збігається 
з відповідним розподілом рівнів доходу, освіти, витрат на споживання, представників 
різних професійних груп.

Праця Блау і Данкена “Американська професійна структура” [5] надихнула бага-
тьох соціологів на конструювання методик вимірювання престижу і статусу, а також 
на проведення на цій основі порівняльних досліджень. Д.Трейман створив міжнародну 
шкалу престижу професій у громадській думці. В той самий час Д. Фезерман і Р. Хау-
зер [6] висловили сумніви щодо використання престижу як міри професійного статусу 
при вивченні соціальної мобільності, оскільки вимірювання престижу призводить до 
підвищення  ступеня спадкоємності професійного статусу.

Г. Гензбум, Д. Трейман, П. ДеГрааф вважали багатокритеріальні підходи опти-
мальними дослідницькими інструментами. Використовуючи ієрархічний підхід до 
професійної стратифікації, вони перебудували шкалу соціоекономічних індексів (SEI) 
П. Блау та О. Данкена шляхом усунення впливу чинника престижу професій, тобто 
суто “суб’єктивного”. Нова шкала передбачала такі стратифікаційні порядки: статус 
зайнятості, рівень освіти, особистий (або сімейний) дохід. Контрольними змінними були 
стать, вік, громадянський стан тощо. Ця дослідницька модель оптимально відображала 
та пояснювала зв’язок між рівнем освіти та доходом. Розроблена нова міжнародна шкала 
соціоекономічних індексів (ISEI) була апробована на великому емпіричному масиві (31 
комплексі даних, що охоплювали 16 країн у різні роки з 1968 до 1982) і довела свою 
надійність [7, с. 9–18].

Багатовимірний підхід, крім того, застосовується і в межах класового аналізу сус-
пільства. У книжці “Робітник у чорному пальто” [8] Дж. Локвуд пропонує теорію “кла-
сової позиції”, засновану на синтезі деяких ідей К. Маркса і М. Вебера з переважанням 
веберівської методології. Така позиція конституюється трьома компонентами: 

• чинником ринкової ситуації – економічна позиція, що визначається джерелами 
і розмірами доходу, мірою стійкості і безпеки роботи, можливістю висхідної 
професійної мобільності;
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• чинником трудової ситуації – комплекс соціальних відносин, в які індивід  
залучається через власну позицію в розподілі праці;

• чинником статусної ситуації – позиція індивіда в ієрархії престижу в суспільстві.
Д. Локвуд, як і більшість сучасних дослідників, переконаний, що “позиція” обумо-

влює “диспозиції”, тобто комбінація даних компонентів стає основою для формування 
класової свідомості [2, с. 70–71]. У цьому ж напрямі працював У.Рансімен, який про-
понував виділяти класи на основі трьох критеріїв (фактично трьох стратифікаційних 
порядків): можливості контролю (розпорядження економічними ресурсами), розмір 
власності (юридичне володіння ресурсами), ринкові позиції (володіння необхідними 
вміннями та кваліфікацією) [9, с. 247–248].

Проте операціонального оформлення усі ці міркування набувають, починаючи 
з початку 70-х років. У подальшому викладі спиратимемося на відповідні змістовні 
спостереження за цим процесом, здійснені у монографії О.Куценко [2], на порівняль-
ний аналіз класових схем Е. Райта, Р. Еріксона, Дж. Голдторпа та Л. Портокареро (так 
звана EGP-схема), на спроби Г. Еспін-Андерсена врахувати в класовій схемі ситуацію 
постфордистського сектору в економіці, та на аплікацію цих напрацювань, здійснену 
О. Симончук у дослідженні українського суспільства [10].

Найпослідовнішим і найавторитетнішим прихильником класового підходу за ме-
жами Європи є американський дослідник Е. Райт. Ще із середини 70-х років минулого 
століття він послідовно намагається довести релевантність цього підходу до аналізу 
стратифікації сучасних суспільств, а також пояснити “нові явища”, передусім зростання 
середнього класу, через визнання необхідності багатокритеріального вимірювання. Для 
цього ним побудовано карту класових локалізацій шляхом додавання до фундамен-
тального поділу відносин капіталістичного привласнення, позицій всередині владної 
ієрархії та ієрархії, пов’язаної з володінням дефіцитними вміннями і знаннями. Е. Райт 
дотримується позиції, що “експлуатація” – це ключовий концепт для розуміння природи 
інтересів, що відтворюється в класових відносинах. Аналізуючи причини експлуатації, 
він доходить висновку про роль чотирьох типів ресурсів, нерівність у володінні і кон-
тролі над якими детермінує різні типи експлуатації: ресурси трудових сил (феодальна 
експлуатація), ресурси капіталу (капіталістична експлуатація), організаційні ресурси 
(державна експлуатація), ресурси вмінь і кваліфікації (соціалістична експлуатація). 
Відповідно використовуються чотири основні осі для виділення класів: володіння 
засобами виробництва, кількість робітників (підлеглих), володіння дефіцитними вмін-
нями (кваліфікацією), відношення до володіння владою [2, с.168–177]. Отже, Е. Райт 
побудував свою класову схему навколо ресурсів контролю й експлуатації (власності, 
ресурсів організації і спеціальних знань/умінь). Такі очевидні відмінності в ресурсах 
здатні формувати дві альтернативні системи експлуатації: одна заснована на “капіталі”, 
інша – на “кваліфікації”, що припускає й існування суперечливих класових позицій. 
При цьому проблемами, які потребують розв’язання в рамках марксистського класового 
аналізу, є проблеми ідентифікації середнього класу та “андеркласу” [11].

У Європі теоретико-методологічне обґрунтування ефективності багатовимірного 
підходу до конструювання класових позицій знаходимо в працях Дж. Голдторпа та його 
колег. Економіка, а точніше складні комплекси нерівномірного розподілу матеріальних 
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винагород і життєвих шансів, які в кінцевому підсумку визначають принципову со-
ціально-економічну нерівність позицій, що їх займають індивіди, зумовлюють форму 
і зміст процесів класоутворення. Такі комплекси Д. Локвуд, Дж. Голдторп, Р. Еріксон 
називають ринковою і трудовою ситуаціями. “Ринкова ситуація” являє собою еконо-
мічну позицію, яку майже вичерпно характеризують показники джерел і розмір доходу, 
стабільність службового становища, робочого місця і можливості висхідної професійної 
мобільності. “Трудова ситуація” відображає комплекс соціальних відносин, до яких 
людина залучається на роботі через свою позицію в розподілі праці. Трудова ситуація 
детермінується як ступенем автономності, самоконтролю на робочому місці, так і 
ступенем кваліфікації.

Класова структура для Дж. Голдторпа (як і для усіх інших варіантів класового 
аналізу) – це насамперед агрегована структура зайнятості, в якій передусім виділяються  
три базисні класові позиції: 

• працедавці – ті, хто купує працю інших і таким чином набуває деякої влади і 
контролю над ними;

• самозайняті працівники, які не купують працю інших і не продають свою працю 
іншим;

• службовці – ті, хто продає свою працю працедавцям і таким чином підпоряд-
ковується їхній владі і контролю над собою.

Перша та третя позиції внутрішньо неоднорідні. Працедавці, а певніше менедже-
ри, яким вони делегують права управління, володіють/розпоряджаються більшою чи 
меншою за розміром власністю, управлінці контролюють працю більшої чи меншої 
кількості людей. Ті, хто продає свою робочу силу, вступають із працедавцями або у 
“службові відносини”, в яких узгоджуються умови просування в організації, участі 
в доходах тощо і так формується службовий клас, або укладають трудовий договір, 
більш характерний для “робітничого класу”. Результатом досить складної класифікації 
занять на підставі загальноприйнятого класифікатора ISCO-88 та статусів зазвичай є 
11 класів (класових позицій), що можуть бути зведені у 7 класів або навіть редуковані 
до чотирьох (конкретний їхній опис та операціоналізовані визначення містяться у 
вищезгаданих працях О. Куценко та О. Симончук). 

Щодо класових схем Е. Райта та Дж. Голдторпа треба повторити зазначену вище 
у першому розділі принципову тезу, на яку не часто звертають увагу в спеціальній лі-
тературі. Окремі виміри класів – наявність тієї чи іншої кількості підлеглих, володіння 
чи не володіння власністю, кваліфікація, що визначається кількістю років освіти та 
досвідом – це явні стратифікаційні порядки. Проте підсумкову класову схему жоден з 
цих соціологів не вважає стратифікаційним порядком, тобто безперервною “драбиною”, 
що виставлена вертикально. Отримана унаслідок досить чітких та строгих методич-
них процедур класова схема унаочнює диференційовану картину різнорідних “місць” 
у структурі зайнятості і сама по собі ще не є аналізом нерівності (про це повідомляє 
нам лише “модель експлуатації” у версії Е. Райта), а радше – необхідною методичною 
передумовою такого аналізу. Інакше кажучи, треба ще емпірично з’ясувати й описати, 
де саме, в якому відношенні мають місце класові нерівності. Так, Дж.Голдторп з коле-
гами на національному та широкому порівняльному матеріалі намагається з’ясувати, 



111Методики та результати багатовимірного аналізу соціальної нерівності

наскільки нерівномірно розподіляються шанси здійснити мобільність чи отримати вищу 
освіту серед вихідців із різних класів. Згідно з Е. Райтом класова позиція формує від-
повідні інтереси, а також зумовлює доступність тих чи інших дефіцитних ресурсів, за 
які конкурують представники різних класів. Проте, як саме формує і як саме зумовлює 
– це підлягає окремому емпіричному вивченню.

Отже, найпоширеніші класові схеми у сучасних дослідженнях не є самі по собі 
стратифікаційними порядками. Класова констеляція (таким є парадокс), що сама висту-
пає наслідком комбінації кількох стратифікаційних вимірів, не може бути зарахована до 
стратифікаційних порядків і не може бути прочитана: класи репрезентують різноманіт-
ність, а не вертикальну упорядкованість. До того ж, як свідчать дані О. Симончук [10, 
с.94–95], класова структура різних країн хоча й відрізняється частками тих чи інших 
класів у структурі, проте не принципово. Принаймні фіксованими відмінностями не 
можна пояснити, скажімо, відмінності в рівні та якості життя в Україні та, напри-
клад, у Великій Британії. Ця обставина знову повертає дослідника до принципової 
проблеми про релевантні сфери застосування пояснювальних можливостей класової 
структури.

Отже, дослідження Г. Ленські, П. Блау та О. Данкена, Е. Райта, Дж. Голдторпа, 
Г. Гензбума, Д. Треймана сприяли інституціоналізації багатовимірних та лог–лінійних 
моделей вивчення стратифікаційних порядків. За їхніми результатами розроблено 
міжнародні системи класових категорій та ієрархії престижу професій, які утвердили 
багатокритеріальні стандарти вимірювання в соціології.

1. Grusky D. The Contours of Social Stratifi cation / D. Grusky // Общество в переходный 
период: социальные проблеми в фокусе социологии – Режим доступу до журналу: 
//www.sociology.kharkov.ua/rus/focus.php.

2. Куценко О.Д. Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современном 
обществе: Попытки западной социологии / О.Д. Куценко – Х. : Изд. центр Харьков. 
нац. ун-та им. В.Н. Каразина, 2000. – 316 с. 

3. Ленски Г. Статусная кристаллизация: невертикальное измерение социального статуса 
/ Г. Ленски // Социологический журнал. – 2003.– №4. – Режим доступу до журн.: 
//http://knowledge.isras.ru/sj/sj/sj4-03len.html. 

4. Lenski G. Status Crystallization: A Non-Vertical Dimension of Social Status / G. Lenski  // 
American Sociological Review. – 1954. – Vol. 19. – P. 405–413.

5. Blau P. M. The American Occupational Structure / P. M. Blau, O. D. Duncan. – New York : 
Wiley, 1967. 

6. Hauser R.M., Featherman D.L. The Process of Stratifi cation. Trennds and Analysis. N.Y., 
1977. 

7. Standard International Socio-Economic Index of Occupation Status / [H.B. Ganzeboom, P. M. De 
Graaf, D. J. Treiman, J. Leeuw] // Social Science Research. – 1992. – №21. – P. 1–56.

8. Lockwood D. The Blackcoated Worker / D. Lockwood – London: Allen and Unwin, 1989. 
9. Радаев В. Экономическая социология. Курс лекций: учеб. пособ. / В. Радаев. – М. : 

Аспект-Пресс, 1997. – 368 с.
10. Симончук Е. Классовые структуры в сравнительной перспективе / Е. Симончук // 

Украинское общество в европейском пространстве; под ред. Е. Головахи, С. Макеева. 



112 Н. В. Коваліско 

– К. : Ин-т социологии НАН Украины ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2007. 
– С. 33–105.

11. Wright R.O. Marxism after Communism / R. O. Wright. – Social Theory & Sociology. The 
classics and beyond. – Ed. by Stephen P. Terner. Cambridge, Massachusetts, Blackwell 
Publishers Ltd, 1996. – Р. 121–145. 

12. Jobs and occupation: A popular evaluation // Opinion News. – 1947. –Vol. 3. – No. 1. 
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Релевантные представления о сложностратифицированом современном обществе 
можно получить лишь в результате использования новейших теоретических концепций 
и комплексных методик класификации индивидов в более-менее однородные страты. В 
статье рассмотрены современные подходы и результаты фиксации социальных струк-
тур и порядков социальных неравенств, которые реконструируют и репрезентируют 
сложные и противоречивые процессы их общественного производства и изменений. 

Ключевые слова: многомерный анализ, социальная структура, социальное нера-
венство, стратификационный порядок.
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Relevant conception concerning intricately stratifi cated modern society can be gained 
only through application in sociological researches of complicated theoretical conceptions 
and complex methods of individual classifi cation into more or less similar strata. The 
article analyses different approaches and results of fi xation of social structures and orders 
of inequalities which reconstruct and represent complex and contradictory processes of their 
social production and changes.

Key words: multidimensional analysis, social structure, social inequality, stratifi cation 
order.
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ПЕРЕВІРКА НАДІЙНОСТІ КЛАСОВОЇ СХЕМИ 
ДЖ. ГОЛДТОРПА ДЛЯ УКРАЇНИ
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Класова схеми Дж. Голдторпа є розповсюдженим вимірювальним інструмен-
том для вимірювання соціальних класів. Вона широко використовується у багатьох 
національних та міжнародних дослідженнях, в тому числі і в Україні. Але сьогодні в 
Україні не було здійснено ґрунтовної перевірки ані надійності, ані валідності цього 
вимірювального інструменту. У цій статті подано результати перевірки надійності 
схеми для України і доведено, що цей вимірювальний інструмент є надійним для 
використання в Україні. 

Ключові слова: надійність, валідність, класова схема Дж. Голдторпа

Класова схема англійського соціолога Дж. Голдторпа є одним із найбільш розпов-
сюджених в Європі інструментів дослідження соціальних класів, вона вважається між-
народним стандартом для проведення досліджень міжгенераційної мобільності [Social 
class in Europe, 2002/2003, с. 7]. Цю схему широко використовують у порівняльних між-
народних дослідженнях для вивчення стратифікації та мобільності [Erikson, Goldthorpe, 
Portocarrero, 1979; Ericson and Goldthorpe, 1992, Ganzeboom et al. 1989,1991; Marshall 
et al. 1997]. В основі вимірювання схеми Дж. Голдторпа лежить добре розроблена 
теорія [Ericson and Goldthorpe, 1992, C. 36–42; Goldthorpe, 2007] і є докази того, що 
емпіричне представлення схеми відповідає її теоретичним основам [Evans 1992, 1996, 
Evans and Mills 1998a, 1998b]. Схема є релевантною для розуміння багатьох феноменів, 
які вивчають у соціології [Goldthorpe and Marshall 1992, Goldthorpe 1996]. 

Схема Дж. Голдторпа неодноразово застосовувалась і застосовується в Україні. 
У 1992 році у статті С. Оксамитної вперше в Україні було детально описано логіку 
побудови схеми Дж. Голдторпа та проаналізовано класову структуру українського 
суспільства і міжгенераційну мобільність в Україні на основі схеми Дж. Голдторпа 
[Оксамитна 1992]. У 2007 році вийшла стаття О. Симончук з детальним аналізом 
найавторитетніших класових схем, в тому числі Дж. Голдторпа. На сьогоднішній день 
в Україні вже примножено достатньо репрезентативних всеукраїнських масивів даних, 
які містять питання, що дають змогу побудувати схеми Дж. Голдторпа – дослідження, 
проведені Інститутом соціології (Моніторинги та Омнібуси), “Європейське соціальне 
дослідження” (European Social Survey – ESS) (друга хвиля (2004/2005), третя хвиля 
(2006/2007) і четверта хвиля (2008/2009) дослідження), Міжнародна програма 
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соціального дослідження (International Social Survey Programme – ISSP), 2008 рік. 
Незважаючи на значний досвід засновування схеми в Україні, надійність та валідність 
цієї схеми в Україні ґрунтовно не перевіряли.

Необхідною умовою отримання соціологічних даних, що адекватно відображають 
об’єкт дослідження та є основою для якісних змістовних висновків з приводу цього 
об’єкта, є валідність вимірювальних інструментів, за допомогою яких ці дані збирають. 
Валідність – це відповідність вимірювання його меті, [Carmines 1979, с. 12], тобто 
– це міра того, наскільки ми вимірюємо те, що заплановано виміряти [Bohrnsted, 2000, 
с. 3207]. Соціологи не можуть дозволити собі, один раз розробивши вимірювальний 
інструмент, використовувати його у всі часи та у будь-яких культурних умовах. Ми 
постійно маємо перевіряти, удосконалювати свої інструменти, оскільки явища, та 
процеси, які ми досліджуємо, змінюються у часі і не є однаковими у різних культурних 
середовищах. Вимірювальні інструменти в соціології треба постійно “настроювати” 
під явища, які ними вивчаються, щоб “схопити” ці явища у конкретний момент часу 
у конкретному суспільстві. Саме тому, перш ніж використовувати вимірювальний 
інструмент, розроблений у іншому суспільстві, треба перевірити його валідність у 
новому суспільстві, щоб бути впевненим в тому, що цей інструмент у новому суспіль-
стві вимірює саме те, що він має вимірювати. А якщо він вимірює щось інше, то треба 
чітко розуміти що саме.

Необхідною передумовою валідності є надійність. Надійність – це стійкість, від-
творюваність вимірювання. Надійність стосується того, в якій мірі експеримент, тест 
чи будь-яка процедура вимірювання дає одні і ті ж самі результати при повторному 
вимірюванні. Оскільки у вимірюванні завжди бувають випадкові помилки, тому два 
вимірювання не можуть повністю збігатися одне з одним, але вони повинні давати 
близькі результати. Надійність пов’язана з тенденцією повторюваності при вимірю-
вані одних й тих самих соціальних феноменів декілька разів. Чим стійкіші результати 
вимірювання при повторних спробах, тим надійніший інструмент вимірювання, і, 
навпаки, чим менше схожі результати попередніх та повторних вимірювань, тим менш 
надійним є інструмент [Carmines, Zeller, 1979, С. 11–12]. 

Надійність є необхідною передумовою валідності, оскільки неможливо виміряти 
те, що заплановано виміряти, без впевненості в тому, що вимірювальний інструмент 
постійно на різних вибірках, є одне і теж.

Отже, мета статті – подати результати перевірки надійності класової схеми 
Дж. Голдторпа для України. 

У читача може виникнути  запитання: “А навіщо все це робити? Навіщо в Україні 
використовувати “західні” вимірювальні інструменти, можливо краще розробляти 
“свої”, зважаючи на наші реалії?”. Відповідь на це питання, з погляду автора, є дуже 
простою: “Для того щоб порівнювати Україну з іншими країнами, для того щоб порів-
нювати результати різних досліджень, в яких закладені індикатори для побудови 
схеми Дж. Голдторпа, проведених в Україні”. Оскільки схема Дж. Голдторпа є стан-
дартом в Європі і часто використовується в Україні, то вона є зручною для порівняння. 
А порівняння – це саме той метод, за допомогою якого можна зрозуміти схожості та 
відмінності класової структури різних країн, різних регіонів України. Порівняння у 
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просторі дає змогу зрозуміти спільне та відмінне, а порівняння у часі – зафіксувати 
тенденції. Але змістовні висновки можна робити тільки на основі даних, зібраних за 
допомогою надійних та валідних інструментів. Саме через це перевірка надійності та 
валідності “західних” вимірювальних інструментів, в тому числі класової схеми Дж. 
Голдторпа, є необхідною.

Теорія класової схеми Дж. Голдторпа.
Розробники схеми, Дж. Голдторп та Р. Еріксон, зазначають, що: “Метою класової 

схеми є диференціація позицій на ринку праці та в межах виробничої одиниці (на безпо-
середньому місці роботи) або, точніше кажучи, диференціація цих позиції в термінах 
відносин зайнятості, які ними породжені” [Goldthorp, Erikson 1992, С. 37]. Основна 
диференціація зайнятого населення (а схема стосується тільки зайнятого зараз або у 
минулому населення) ґрунтується на класичному тричленному поділі:

• роботодавці: купують робочу силу інших людей і тому мають певний ступінь 
влади та контролю над ними;

• самозайняті працівники: не купують труд інших людей, але і не продають свій 
власний;

• наймані працівники: продають свій труд роботодавцям, що ставить їх у певну 
позицію залежності від влади та контролю останніх [Goldthorp, Erikson 1992, 
С. 37–40].

Далі відбувається більш дрібний поділ за такими критеріями:
• сектор зайнятості: фізична праця, не фізична праця, сільське господарство;
• ієрархічний статус в середині сектору, який ґрунтується на рівні кваліфікації: 

три рівні для тих, хто не зайнятий у сільському господарстві (вищий, середній 
та рутинна праця) та два рівні для тих, хто зайнятий у сільському господарстві 
(кваліфікована і не кваліфікована праця);

• наявність супервайзерських функцій: чи є підлеглі або наймані працівники, чи 
ні. Якщо є – то скільки (див. мал. 1).

Повна версія класової схеми Дж. Голдторпа складається з 11 класів (див. табл. 1). 
Схема не бере до уваги безробітних, домогосподарок, студентів, пенсіонерів. Тобто, вона 
має справу тільки із зайнятим населенням. У сучасних дослідженнях, в яких застосовують 
цю схему, такі групи населення включають до схеми окремими категоріями. 

Дж. Голдторп та його колеги підкреслюють, що класова схема не утворює 
ієрархічного впорядкування класів. У ній здійснюється розмежування між більш 
привілейованими та менш привілейованими ринковими і трудовими ситуаціями, 
відносинами зайнятості, які дають чи не дають індивіду ті чи інші переваги на ринку 
праці та в конкретній організації [Goldthorp Erikson 1992, 44]. Також, наголошується, 
що схема не є спробою створити кінцеву “карту” класової структури, а є, по своїй 
суті, робочим інструментом. Автори схеми не ставлять собі за мету відповісти на пи-
тання: “Скільки існує класів?”, оскільки вважають, що “Класів існує стільки, скільки 
їх доцільно виділити емпірично з огляду на аналітичні цілі” [Goldthorp Erikson 1992, 
46].
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Малюнок 1. Утворення класової схеми Дж. Голдторпа.
Джерело: [Goldthorp, Erikson 1992, С. 36]

Таблиця 1 
Повна версія класової схеми Дж. Голдторпа

КЛАС ОПИС КЛАСУ
I Професіонали, адміністратори, держслужбовці вищого рівня, менеджери великих 

промислових підприємств, власники великих підприємств.
II Професіонали, адміністратори, держслужбовці менш високого рівня; спеціалісти 

високого рівня; менеджери невеликих промислових підприємств, супервайзери у сфері 
не фізичної праці.

IIIа Наймані працівники рутинної не фізичної праці вищого рівня (адміністратори, торговці).
IIIв Наймані працівники рутинної не фізичної праці нижчого рівня (продавці, 

обслуговуючий персонал).
IVа Дрібні власники, майстри, ремісники, які мають найманих працівників.
IVв Дрібні власники, майстри, ремісники, які не мають найманих працівників.
IVс Фермери та інші само-зайняті у сфері натурального виробництва.
V Спеціалісти нижчого рівня, супервайзери у сфері фізичної праці.
VI Кваліфіковані робітники у сфері фізичної праці.

VIIа Напівкваліфіковані та не кваліфіковані робітники у сфері фізичної праці (не в сфері 
сільського господарства).

VIIв Сільськогосподарські робітники та інші робітники у сфері натурального виробництва.
Джерело: [Goldthorp, Erikson 1992, С. 38–39]
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Перевірка надійності класової схеми Дж. Голдторпа
Виділяють декілька методів перевірки надійності: ретестова надійність, надійність 

паралельних форм, надійність-розділення навпіл (split-halves method) [Carmines, Zeller, 
1979, с. 37–41; Viswanathan, 2005, С. 18, 28; Diekman, 1995, с. 217].

Ретестова надійність. Проводиться два вимірювання за допомогою одного і того 
самого інструмента з деяким інтервалом часу. Висока кореляція між вимірюваннями 
свідчить про наявність високої надійності.

Надійність паралельних форм. Проводиться два вимірювання за допомогою двох 
інструментів, які вимірюють одну характеристику, але мають різні шкали, чи трохи різні 
формулювання питань, на одних і тих самих респондентах з деяким інтервалом часу. 
Висока кореляція між вимірюваннями свідчить про наявність високої надійності.

Надійність – розділення навпіл (split-halves method). Проводиться одне 
вимірювання і масив даних розділяється навпіл. Висока кореляція між двома частинами 
масиву свідчить про наявність високої надійності.

Найкращим є випадок, коли застосовуються усі методи перевірки надійності і 
всі вони демонструють однакові за змістом результати, тоді дослідник з упевненістю 
може зробити висновок про надійність вимірювального інструмента. Але не завжди є 
необхідні дані для перевірки надійності усіма методами. У нашому випадку наявні дані 
для перевірки надійності двома методами: надійність-розділення навпіл та ретестова 
надійність. 

Для того щоб перевірити надійність схеми Дж. Голдторпа для України ми 
використали українські та британські дані різних років. Британські дані є для нас певним 
еталоном, оскільки схема Дж. Голдторпа була розроблена саме у Великобританії, до 
сьогоднішнього дня там використовується, і для Великобританії доведена її надійність 
та валідність. 

Для перевірки надійності були використані такі масиви даних:
Українські масиви даних:
• Європейське соціальне дослідження, 2 хвиля, 2004 рік (ESS2);
• Європейське соціальне дослідження, 3 хвиля, 2006 рік (ESS3);
• Європейське соціальне дослідження, 4 хвиля, 2009 рік (ESS4);
• Омнібус – 2007 рік (Омн);
• Моніторинг 2008 рік (Мон).
Англійські масиви даних:
• Європейське соціальне дослідження, 1 хвиля, 2002 рік (ESS1);
• Європейське соціальне дослідження, 2 хвиля, 2004 рік (ESS2);
• Європейське соціальне дослідження, 3 хвиля, 2006 рік (ESS3);
• Європейське соціальне дослідження, 4 хвиля, 2008 рік (ESS4).
Саме ці дослідження були відібрані, оскільки всі вони проведені за загальнонаціо-

нальними репрезентативними вибірками, містять індикатори, необхідні для побудови 
класової схеми Дж. Голдторпа, і охоплюють досить невеликий проміжок часу, що є 
важливою умовою для перевірки ретестової надійності (чому саме, буде пояснено 
нижче). Для побудови схеми використали синтаксис Г. Ганзебума. 
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Надійність – розділення навпіл
Кожен із відібраних для аналізу масивів був розділений навпіл. Далі були розра-

ховані коефіцієнти кореляції між класовими схемами, побудованими на двох різних 
частинах масиву, а також між класовими схемами, побудованими на всьому масиві та на 
окремих його частинах. В результаті, для кожного масиву ми отримали три коефіцієнти 
кореляції між класовими схемами: між двома частинами масиву, між цілим масивом 
та першою його частиною, між цілим масивом та другою його частиною. Коефіцієнти 
кореляції, пораховані на  українських та британських даних, представлені у таблицях 2 
та 3. Перша частина кожного масиву позначається у таблиці як “…_1”, друга – “…_2”. 
Цілий масив – без підкреслювання і цифри.

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції між різними частинами українських масивів

 ESS4 ESS4_1 ESS3 ESS3_1 ESS2 ESS2_1 МОН МОН_1 ОМН ОМН_1
ESS4_1 1,00          
ESS4_2 1,00 0,99         
ESS3_1   1,00        
ESS3_2   1,00 1,00       
ESS2_1     0,99      
ESS2_2     1,00 0,99     
МОН_1       0,99    
МОН_2       0,99 0,99   
ОМН_1         0,99  
ОМН_2         0,99 0,99

Усі коефіцієнти кореляції значущі на рівні 0,01. 
Таблиця 3 

Коефіцієнти кореляції між різними частинами англійських масивів
ESS1 ESS1_1 ESS2 ESS2_1 ESS3 ESS3_1 ESS4 ESS4_1

ESS1_1 1,00        
ESS1_2 0,98 0,99       
ESS2_1   1,00      
ESS2_2   0,99 0,98     
ESS3_1     1,00    
ESS3_2     1,00 1,00   
ESS4_1       1,00  
ESS4_2       1,00 1,00

Усі коефіцієнти кореляції значущі на рівні 0,01. 
Як видно з таблиць 2 та 3, як в Україні, так і у Великобританії коефіцієнти кореляції 

є однаковими та дуже високими, що свідчить про високу надійність.
Ретестова надійність
Українські дані охоплюють період з 2004 по 2009 рік, дані Великобританії – з 2002 

по 2008, тобто досить короткі проміжки часу. Ми беремо до уваги те, що соціальна 
структура є досить стійким утворенням і якщо у суспільстві не відбувається радикаль-



119Перевірка надійності класової схеми Дж.Голдторпа для України

них змін, то кількісні характеристики класів мають бути достатньо стабільними. Ані в 
українському, ані в англійському суспільствах за зазначені проміжки часу не відбувалось 
радикальних змін, які б могли привести до радикальної зміни соціальної структури. Ця 
гіпотеза підтверджується стійкістю структури зайнятості в Україні протягом 2004–2008 
років. Стійкість структури зайнятості для нас є зовнішнім критерієм, оскільки класова 
схема Дж. Голдторпа будується на основі інформації про зайнятість респондента. Змі-
на, на основі якої ми перевірили стійкість структури зайнятості в Україні, не приймає 
участь у побудові схеми і, таким чином, може вважатись зовнішнім критерієм. Дані 
про структуру зайнятості в Україні наведені у таблиці 4. Вони отримані з масивів 
Моніторингів та Омнібусу, проведених Інститутом соціології. 

Таблиця 4 
Професійна структура в Україні

Зайнятість Моніторинг
2004

Моніторинг
2005

Моніторинг
2006

Омнібус-
2007

Моніторинг
2008

Керiвник (заступник керiвника) 
пiдприємства, установи 0,6 0,4 2,5 1,9 0,7

Службовець держапарату 
(посадова особа) 0,9 0,8 1,4 1,6 1,0

Спецiалiст технічного профiлю 
(з вищою або середньою 
спеціальною освітою)

5,4 5,4 5,4 7,8 8,1

Спецiалiст у галузi науки, 
культури, охорони здоров’я, 
освіти

5,3 5,9 4,9 6,9 7,2

Працiвник правоохоронних 
органiв, вiйськовослужбовець 0,8 1,0 1,0 1,5 1,3

Пiдприємець у великому або 
середньому бiзнесi 0,7 0,8 1,0 0,8 1,1

Займаюсь дрiбним 
бiзнесом, iндивiдуальним 
пiдприємництвом

4,2 3,4 3,1 4,8 4,3

Службовець з числа 
допомiжного персоналу 6,8 7,3 5,6 5,1 5,6

Квалiфiкований робiтник 15,6 15,9 15,0 15,4 14,4
Рiзнороб, пiдсобний робiтник 4,3 5,7 5,1 6,6 4,4
Працiвник 
сiльгосппiдприємства 2,5 2,3 2,3 1,4 1,6

Фермер 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3
Учень, студент, курсант, 
аспірант тощо 3,5 4,0 4,8 4,9 4,6

Непрацюючий пенсiонер 27,0 29,2 26,8 24,1 26,4
Домогосподиня 4,8 5,8 5,9 4,5 5,8
Не маю постiйного мiсця 
роботи, але пiдробляю у 
рiзних мiсця

6,0 5,0 5,3 3,3 5,1

Не працюю i не маю нiяких 
джерел доходу 4,7 2,9 3,3 2,7 1,8

Зареєстрований безробiтний 1,7 2,0 1,3 1,1 1,3
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Як видно з таблиці 4 структура зайнятості в Україні за зазначений проміжок часу 
була досить стабільною, тому класова схема Дж. Голдторпа, якщо вона є надійною, 
має демонструвати стабільні кількісні показники класів за зазначений проміжок часу.

У таблицях 5 та 6 наведений об’єм класів у відсотках у різних дослідженнях, які 
були проведені в різні роки в Україні та Великобританії.

Таблиця 5
Порівняння об’єму класів у відсотках у різних дослідженнях, проведених в Україні

Класи схеми Дж. Голдторпа ESS2
2004

ESS3
2006

Омнібус 
2007

Моніторинг 
2008

ESS4    
2009

I Верхній службовий клас 17,5 15,9 18,2 14,9 15,3
II Нижчий службовий клас 15,4 15,5 14,3 17,0 16,2
IIIa Наймані працівники рутинної не 
фізичної праці вищого рівня 8,3 9,8 8,9 9,3 9,0

IIIb Наймані працівники рутинної
не фізичної праці нижчого рівня 6,5 7,9 6,7 6,6 8,7

IVa Самозайняті, з найманими 
працівниками 1,8 2,6 4,9 3,3 2,7

IVb Самозайняті без найманих 
працівників 0,9 1,4 1,4 3,6 2,3

V Спеціалісти нижчого рівня, 
супервайзери у сфері фізичної праці 2,8 2,0 3,2 2,4 1,5

VI Кваліфіковані робітники у сфері 
фізичної праці 14,4 15,8 17,4 15,8 15,4

VIIa Напівкваліфіковані та не 
кваліфіковані робітники у сфері 
фізичної праці

20,1 18,8 16,5 17,8 19,3

VIIb Сільськогосподарські 
робітники та інші робітники у сфері 
натурального виробництва

10,7 9,6 7,0 7,8 7,7

IVc Фермери та інші самозайняті у 
сфері натурального виробництва 1,6 0,8 1,4 1,5 1,8

Усього 100,0 100,0 100,0 100 100,0
Кількість респондентів, які ввійшли 
до побудови схеми 1825 1808 1597 1643 1625

Всього респондентів у дослідженні 2031 2002 1800 1801 1845
% респондентів, які були задіяні 
у побудові схеми по відношенню 
до всіх опитаних у дослідженні 
респондентів

89,9 90,3 88,7 91,2 88,1

Спочатку була перевірена гіпотеза про рівність відсотків у межах одного класу в 
різні роки. Після попарного порівняння відсотків ми прийшли до висновку, що біль-
шість відсотків у межах одного класу в різні роки, як в Україні, так і у Великобританії, 
статистично не відрізняються між собою. Статистично значуща різниця відсотків 
спостерігається для тих класів, які є кількісно найменш наповненими. 
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Таблиця 6 
Порівняння об’єму класів у відсотках у різних дослідженнях, проведених у Великобританії

Класи схеми Дж. Голдторпа ESS 1
2002

ESS 2
2004

ESS 3
2006

ESS 4
2008

I Верхній службовий клас 19,7 17,1 19,7 19,6

II Нижчий службовий клас 20,6 19,9 21,2 23,2

IIIa Наймані працівники рутинної не 
фізичної праці вищого рівня 7,3 6,8 7,8 7,9

IIIb Наймані працівники рутинної
не фізичної праці нижчого рівня 14,3 15,5 14,6 13,3

IVa Самозайняті, з найманими працівниками 2,4 3,4 2,9 3,0

IVb Самозайняті без найманих працівників 3,9 4,6 4,1 4,8

V Спеціалісти нижчого рівня, супервайзери 
у сфері фізичної праці 3,8 3,6 3,7 2,8

VI Кваліфіковані робітники у сфері фізичної 
праці 5,2 7,3 5,2 4,4

VIIa Напівкваліфіковані та не кваліфіковані 
робітники у сфері фізичної праці 20,7 19,5 19,6 19,7

VIIb Сільськогосподарські робітники та інші 
робітники у сфері натурального виробництва 0,9 0,7 0,4 0,3

IVc Фермери та інші самозайняті у сфері 
натурального виробництва 1,2 1,6 0,8 0,9

Усього 100 100 100 100

Кількість респондентів, які ввійшли до 
побудови схеми 1968 1750 2284 2238

Усього респондентів у дослідженні 2052 1897 2394 2352

% респондентів, які були задіяні у побудові 
схеми по відношенню до всіх опитаних у 
дослідженні респондентів

95,9 92,3 95,4 95,2

Далі ми порахували коефіцієнти кореляції Пірсена між класовими схемами у різних 
дослідженнях, окремо для України, окремо для Великобританії, а також коефіцієнти 
варіації для кожного класу у всіх дослідження окремо для України, окремо для Вели-
кобританії.

У разі сильного зв’язку між класовими схемами у різних дослідженнях та низьких 
коефіцієнтів варіації для кожного класу у всіх дослідження можна зробити висновок про 
надійність схеми Дж. Голдторпа для України. У разі слабкого зв’язку між класовими 
схемами у різних дослідженнях та високих коефіцієнтів варіації для кожного класу у 
всіх дослідження можна зробити висновок про ненадійність схеми Дж. Голдторпа для 
України.
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Аналіз коефіцієнтів кореляції Пірсена. У таблицях 7 та 8 представлені коефіцієнти 
кореляції Пірсена між класовими схемами у різних дослідженнях. 

Таблиця 7 
Кореляція між схемами у різних дослідженнях, проведених в Україні

ESS2 ESS3 Омнібус 
2007

Моніторинг 2008 ESS4 

ESS2 1,00
ESS3 0,99 1,00
Омнібус 2007 0,95 0,96 1,00
Моніторинг2008 0,97 0,98 0,96 1,00
ESS4 0,97 0,99 0,96 0,99 1,00

Усі коефіцієнти кореляції значущі на рівні 0,01. 
Таблиця 8

Кореляція між схемами у різних дослідженнях, проведених у Великобританії

 ESS1 ESS2 ESS3 ESS4
ESS1 1    
ESS2 0,99 1   
ESS3 1,00 0,99 1  
ESS4 0,99 0,98 1,00 1

Усі коефіцієнти кореляції значущі на рівні 0,01. 
Для Великобританії коефіцієнти кореляції дещо вищі, ніж для України, але ця 

різниця є муже малою. Загалом, в обох країнах коефіцієнти кореляції є майже однако-
вими і дуже високими.

Аналіз коефіцієнтів варіації. Коефіцієнт варіації, на відміну від інших мір цент-
ральної тенденції є відносним показником, а тому дозволяє порівняння. Коефіцієнт 
варіації є критерієм типовості середніх. Чим він нижче, тим менше варіація ряду, чим 
вище, тим варіація ряду вища. Ряд вважається однорідним, якщо коефіцієнт варіації 
не перевищує 0,3 і не однорідним, якщо коефіцієнт варіації перевищує 1. Коефіцієнт 
варіації розраховується шляхом ділення стандартного відхилення на середнє значення.  
У таблиці 9 наведені значення коефіцієнтів варіації для кожного класу у всіх дослід-
женнях окремо для України і окремо для Великобританії. 

В Україні для різних класів коефіцієнт варіації коливається від 0,06 до 0,54, у Ве-
ликобританії – від 0,03 до 0,52. Середнє значення коефіцієнта варіації для всіх класів 
як для України, так і для Великобританії дорівнює 0,2. Отримані результати свідчать 
про те, що у різні роки кількісні характеристики класів є стабільними. 

Коефіцієнти кореляції між схемами в різних підвибірках одного дослідження є 
дуже високими (свідчення високої надійності-розділення навпіл), також коефіцієнти 
кореляції між схемами в різних дослідженнях є дуже високими, а коефіцієнти варіації, 
окрім декількох класів є дуже низькими (свідчення високої ретестової надійності). Дані 
перевірки надійності для України майже не відрізняються від даних перевірки надій-
ності для Великобританії, яку ми прийняли у цьому аналізі за еталон. Вищесказане 
означає, що класова схема Дж. Голдторпа в Україні у всіх дослідженнях вимірює одне 
й те саме, тобто є надійною.
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Таблиця 9
Коефіцієнти варіації між класами у різних дослідженнях окремо 

для України і Великобританії

КРАЇНА

КЛАСИ

Україна Великобританія

Середнє Стандартне 
відхилення

Коеф. 
варіації Середнє Стандартне 

відхилення
Коеф. 
варіації

I Верхній службовий клас 16,36 1,43 0,09 19,01 1,29 0,07

II Нижчий службовий 
клас 15,69 1,01 0,06 21,24 1,42 0,07

IIIa Наймані працівники 
рутинної не фізичної 
праці вищого рівня

9,05 0,56 0,06 7,46 0,51 0,07

IIIb Наймані працівники 
рутинної не фізичної 
праці нижчого рівня

7,29 0,97 0,13 14,44 0,93 0,06

IVa Самозайняті, з 
найманими працівниками 3,07 1,19 0,39 2,94 0,41 0,14

IVb Самозайняті без 
найманих працівників 1,94 1,04 0,54 4,35 0,41 0,09

V Спеціалісти нижчого 
рівня, супервайзери у 
сфері фізичної праці

2,38 0,66 0,28 3,46 0,44 0,13

VI Кваліфіковані 
робітники у сфері 
фізичної праці

15,75 1,08 0,07 5,51 1,22 0,22

VIIa Напівкваліфіковані 
та не кваліфіковані 
робітники у сфері 
фізичної праці

18,48 1,41 0,08 19,87 0,54 0,03

VIIb 
Сільськогосподарські 
робітники та інші 
робітники у сфері 
натурального 
виробництва

8,55 1,52 0,18 0,56 0,29 0,52

IVc Фермери та 
інші самозайняті у 
сфері натурального 
виробництва

1,45 0,41 0,28 1,13 0,35 0,31

Середнє значення 
коефіцієнтів варіації по 
всіх класах для України і 
Великобританії

  0,2   0,2
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У статі доведено надійність схеми Дж. Голдторпа для України. Але для того, щоб 
порівнювати відсоткові розподіли класів в Україні з іншими країнами, щоб робити 
змістовні висновки з приводу “поведінки” класів в Україні, треба також перевірити 
валідність схеми для України, тобто впевнитись в тому, що схема в Україні вимірює 
саме те, що вона має вимірювати відповідно до теорії.
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Классовая схема Дж. Голдторпа, распространенный измерительный инструмент 
для исследования социальных классов. Он широко используется во многих националь-
ных и международных исследованиях, в том числе и в Украине, несмотря на то, что 
до сих пор не была проведена тщательная проверка надежности и валидности этого 
измерительного инструмента. В статье представлены результаты проверки надежности 
схемы для Украины и доказано, что этот измерительний инструмент эсть надежним 
для использования в Украине.

Ключевые слова: надежность, валидность, классовая схема Дж. Голдторпа.
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Class structure analysis scheme by J. Goldthorpe is a well-known measurement tool 
designed to study social classes and employment structure in national scale as well as in 
cross-national comparative surveys. Nevertheless until now there were no suffi cient proofs 
pro or contra application of this measurement tool in Ukraine. This article is dedicated to 
the verifi cation of validity and reliability of the class structure analysis scheme in the study 
of class structure of Ukrainian society. 
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ЕКОНОМІЧНИХ ПРАКТИК САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

(НЕФОРМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ТРУДОВА МІГРАЦІЯ) 
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У статті розглянуто вплив соціального середовища на розвиток економічних 
практик самозабезпечення населення Закарпатського регіону. Проблема самозайнятості 
є особливо  актуальною  для гірських територій  Закарпаття,  де чисельність зайнятого 
населення у всіх сферах його економічної діяльності має тенденцію до скорочення. 
Неформальні підприємницькі практики та трудова міграція в сьогоднішніх умовах є 
основними джерелами до існування жителів Закарпатського регіону, коли більшість 
населення покладається на самозабезпечення.

Ключові слова: трудова міграція, самозабезпечення, неформальне підприємниц-
тво, безробіття, домогосподарства.

Успішне розв’язання складних соціально-економічних проблем, подолання кризо-
вого стану соціальної сфери, економіки значною мірою залежить від збалансованого і 
раціонального поєднання загальнодержавних інтересів з інтересами та особливостями 
окремих регіонів, ефективного використання їх екологічного, науково-технічного, 
природно-ресурсного та демографічного потенціалів. 

Окрім різних економічних показників розвитку, великої розбіжності промислового, 
науково-технічного потенціалу, регіони дуже відрізняються соціальними, історично-
культурними, мовними, конфесійними особливостями. Все це вимагає здійснення 
адекватної ситуаційно-випереджаючої, виваженої регіональної політики.

Тому чимале значення для осмислення реальних процесів має з’ясування і враху-
вання їх на регіональному рівні. Саме тут найбільш  ефективне  вивчення реального 
взаємозв’язку соціального самопочуття і ціннісних орієнтацій особи, групи та верстви 
населення, детермінованих об’єктивними умовами їхнього життя і суб’єктивними 
особливостями.

Мета статті – визначити вплив соціального середовища на  розвиток економічних 
практик самозабезпечення населення Закарпатського регіону.

Головною гіпотезою виступає теза, що в умовах економічної кризи і зважаючи на 
соціальне середовище Закарпатського регіону більшість населення займається самозабез-
печенням, яке проявляється у неформальних підприємницьких акціях і трудовій міграції.
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Закарпаття є цікавим об’єктом дослідження з огляду на такі причини: історичні, 
геополітичні, демографічні, соціально-культурні тощо. Трансформаційні процеси, які 
відбуваються в соціально-економічному житті України, не обійшли і Закарпатську об-
ласть. Закарпаття – одна з найменших областей України, її питома вага за територією 
– 2,1%; за населенням – 2,7 %  серед 27 регіонів. В силу історичних, природно-гео-
графічних і соціально-економічних факторів область належала до регіонів з низьким 
рівнем розвитку продуктивних сил та індустріального розвитку. Реформування усіх 
сфер соціально-економічного життя за роки незалежності України, радикальне транс-
формування господарського механізму і допущені при цьому прорахунки негативно 
вплинули на депресивні території держави, в тому числі і на Закарпаття [1]. 

Так, однією з голових ознак області є її гірська територія. Чотири п’ятих території 
займають покриті лісами гори і тільки одна п’ята – рівнина. Населені пункти, які роз-
ташовані на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря і відповідають двом критеріям 
та не менш як двом показникам третього критерію – “кліматичні умови”, набувають 
статус “гірських”.  Існуючі ґрунтово-кліматичні умови та малоземелля не дозволяли 
розвивати багатогалузеве сільськогосподарське виробництво та задовольняти потреби 
населення в продовольчих ресурсах.  Характерною ознакою для області стала праце-
надлишковість та трудова міграція. 

Кількість населення станом на 01.01.2009 р. становила 1243,4 тис. осіб, 37 про-
центів якого проживає в містах. Близько 250 тис. осіб проживає в населених пунктах, 
які мають статус гірських.

В умовах Закарпатської області кількісні характеристики демографічно-трудового 
потенціалу населення неоднозначно проявляються в розрізі природно-економічних під-
зон. Зокрема, при переважаючій частці сільського населення загалом по області (62,9% 
до всієї чисельності населення) в низинній природно-економічній зоні, навпаки, частка 
сільського населення менша від частки міських мешканців. В той же час у передгір-
ній та гірській природно-економічних зонах домінує сільське населення, частка якого 
становить відповідно 76,9% і 70,6%. [2]. Ці показники впливають на те, що більшість 
населення зайнята в особистих підсобних господарствах.

З інших особливостей розселення області варто зазначити таке:
1. На низинну природно-економічну підзону припадає 27,3% території і 45,5% 

населення області.
2. На передгірну і гірську природно-економічні підзони припадає відповідно 28,9% 

і 43,8% територій та 32% і 22,5% населення області.
Останні десятиріччя відзначилися погіршенням демографічної ситуації  в сільській 

місцевості як України, так і її регіонів, у тому числі і в регіоні Українських Карпат, що 
негативно позначається на демографічно-трудовому потенціалі села. Спостерігається 
значне переміщення населення з гірських районів області до міст або взагалі виїзд за 
кордон. Таке становище разом з іншими явищами і тенденціями є серйозною перешко-
дою у забезпеченні продовольчої безпеки, розвитку підприємництва і вирішенні низки 
економічних і соціальних проблем регіону. 

Кількість працездатних осіб в області становить близько 517,3 тис. осіб. Відносно 
низький рівень розвитку економіки зумовив  існування  надлишку трудових ресурсів. 
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Цим і викликана значна трудова міграція населення. За розрахунками, близько 180 тис. 
громадян області працювали за межами Закарпаття. Офіційний рівень безробіття  є од-
ним із найвищих в Україні. В структурі трудових ресурсів значною є частка прихованого 
безробіття. Закарпатська область традиційно залишається праценадлишковим регіоном. 
Рівень безробіття по області складає 10,2%; в низинних регіонах (Ужгородському, 
Мукачівському, Хустському, Виноградівському і Берегівському) цей показник у межах 
6–7% відсотків, в той час в гірських районах (Великоберезнянському, Воловецькому, 
Міжгірському, Рахівському) він коливається у межах 11–18%. У гірських умовах значно 
переважає  пропозиція робочої сили над  її попитом: 2237 – це кількість зареєстрованих 
громадян, не зайнятих трудовою діяльністю у Великоберезнянському районі, а від-
повідно потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць – 41; 
у Воловецькому районі  це співвідношення становить 2623 і 53; у Міжгірському районі 
–  3112 і 32; у Рахівському – 5375 і 222. Навантаження на одне вільне робоче місце (ва-
кансію) – по області 21 особа, у низинних районах (в середньому) –  у межах 5–20 осіб 
і в гірських регіонах – 24–97 осіб. Проведений аналіз дав змогу виявити на території 
Закарпатської області 4 осередки масового безробіття. Це, зокрема, у Міжгірському 
районі на території сіл Синевирська Поляна, Колочава, Негровець, Синевір, у Тячівсь-
кому (с. Лопухово, Руська Мокра, Усть Чорна), у Великоберезнянському (с. Смерекова, 
Чорноголова, Ужок, Люта) та Воловецькому (с. Гукливе, Скотарське, Верхні Ворота) 
районах. Загалом у цих чотирьох гірських районах зареєстровано 28,2  тисячі  безробіт-
них, або майже кожний третій безробітний в області. Ці гірські  території  не викликають 
зацікавлення в інвестуванні і розвитку різних форм підприємництва  [3].

Домінантною рисою безробіття є його тривалий характер. Більшість, або 46,9%, 
безробітних шукають собі роботу в межах від 6 місяців до 2 років.

Аналіз локальних ринків праці і рівня безробіття показує суттєву диференціацію 
3-х груп ринків праці:

1) м. Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Берегівський, Хустський, Мукачівський, 
Ужгородський райони  наближаються до збалансованості ринків попиту і пропозиції 
робочої сили.

2) Свалявський, Виноградівський, Іршавський, Тячівський – стабільна кон’юнктура 
попиту і пропозиції, де рівень безробіття не перевищує його природного приросту.          

3) Депресивні, проблемні ринки – Великоберезнянський, Воловецький, Рахівський, 
Міжгірський, Перечинський – перевищення рівня безробіття над наявним трудовим по-
тенціалом, перевищення рівня безробіття над наявним його загальнодержавним показни-
ком, наявність значних форм прихованого безробіття, що створює засади для розгляду цих 
тенденцій в якості реальних факторів розвитку індивідуального підприємництва. Однак, 
це офіційні дані Закарпатського Центру зайнятості [4]. Фактично ж цю цифру треба, що-
найменше, потроїти.  Влітку в наших селах важко знайти молоду людину, залишаються 
вдома здебільшого пенсіонери і діти. Навіть частина вчителів (бюджетників) вимушена 
виїжджати на сезонні роботи. Хто вони у цей період: інтелігенція, майстри-будівельники 
чи підсобники? Який їхній реальний соціальний статус? 

Політика щодо сталого розвитку підприємницьких стратегій в області повинна 
ґрунтуватися на урахуванні комплексу об’єктивних та суб’єктивних факторів сприятли-
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вого та лімітуючого характеру. До числа перших відносять такі фактори:  географічний 
– вигідне положення (область є воротами України в Західну Європу) створює їй певні 
переваги для прискореної інтеграції в європейські структури; історичний – своєрідність 
краю, де збереглась висока культура господарювання, традиції і навички місцевого 
населення, що в поєднанні з близькістю країн  Західної  Європи створює передумови 
для швидкої адаптації населення до ринкових умов господарювання; економічний 
– досягнуті позитивні структурні зрушення слугують вагомою передумовою для пос-
тупового економічного зростання; транспортний – розвинута мережа автомобільних 
доріг та залізниць з урахуванням зручного географічного положення може принести 
реальну вигоду області в розвитку підприємництва; природний – наявність унікальних 
природних ресурсів: мінеральних вод, лісів, значних запасів підземних і поверхневих 
вод, інших корисних копалин індустріального значення, ландшафтно-кліматичних зон; 
рекреаційний – область володіє потужним природним потенціалом для санаторно-ку-
рортного лікування та оздоровлення людей, який може перетворити рекреаційну сферу 
в одну з провідних галузей підприємництва області; екологічний – порівняно низький 
рівень антропогенного забруднення довкілля та виняткова екологічна роль Карпат на 
континенті сприяють позитивному іміджу області [1].

Поряд з існуванням зазначених вище переваг треба враховувати реальні фактори 
лімітуючого характеру, які мають суттєвий вплив на соціально-економічні і підприєм-
ницькі стратегії тепер і в перспективі. Серед них –відсутність необхідної нормативно-
правової бази врегулювання взаємовідносин між центром і  регіонами та  ефективної 
державної регіональної політики в розвитку різних форм підприємництва; дефіцит 
сільськогосподарських угідь та низька врожайність багатьох сільськогосподарських 
культур ускладнюють можливості самозабезпечення продуктами харчування; надлишок 
трудових ресурсів, що має соціально-небезпечний характер; високий ризик виник-
нення небезпечних природних стихійних явищ, що створює загрозу життєдіяльності 
населення; складні умови проживання і підприємницької діяльності в гірській місце-
вості; велика залежність області від поставок енергоносіїв; обмеженість внутрішніх 
фінансово-кредитних ресурсів. 

Постійна, тимчасова, тривала і сезонна міграція – складне соціальне явище. З одно-
го боку, працюючі в інших регіонах та країнах закарпатці реалізують свої творчі сили і 
здібності, розширюють світогляд, соціальні зв’язки, вдосконалюють професійні навич-
ки, а з іншого, за тривалістю перебування на чужині послаблюються родинні зв’язки, 
самоконтроль, нерідко переймають вкрай негативні зразки поведінки, погіршується 
самопочуття і здоров’я, в області формується дефіцит кваліфікованих працівників ма-
сових професій. І це за надлишку трудових ресурсів! Він у нашому краї був у всі часи, 
за різних режимів. У повоєнний період у ході інтенсивного розвитку народного госпо-
дарства Закарпаття, особливо у 70–80-ті роки минулого століття, проблема зайнятості 
головно була розв’язана. Загалом близько половини працездатних закарпатців не мають 
вдома постійної роботи (статистика називає 326 тис. неактивного населення). 

Якщо раніше влада законодавчо гарантувала перше робоче місце випускникам 
шкіл, вузів, то сьогодні навіть молоді вчителі, лікарі, правники, економісти, інженери 
довго шукають роботу. Та й влаштувавшись, через низьку зарплату не можуть ство-
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рити сім’ю, спорудити житло й вимушені поповнювати армію емігрантів, втрачаючи 
кваліфікацію, перспективу кар’єри, повної самореалізації. 

Серед закарпатських жінок  зайнятість, згідно з офіційною статистикою, на 10% 
нижча порівняно з чоловіками. Трудова міграція в області відноситься зазвичай до 
чоловічого населення. Жінка ж традиційно залишається вдома з дітьми і займається 
веденням домогосподарства.

Наводять на сумні роздуми й такі факти. Підприємництво розвивається головно в 
Ужгороді, Мукачеві і навколо них. 

Виходить, що маємо справу з прикордонною торгівлею (насамперед імпорту), 
з  транзитними послугами, посередництвом, контрабандою і подібними явищами, 
від яких страждають інші закарпатці (дорожнеча продукції і послуг, їх низька якість, 
корупція і т.д.).

В області, згідно з оперативними даними, на 01.01. 2008 р. діяли 54017 одиниць 
суб’єктів малого підприємництва, з них малих підприємств – 13 822, фізичних осіб 
– приватних підприємців – 40 195. [5]

Протягом останніх п’яти років зростає питома вага малих підприємств у загальній 
кількості суб’єктів підприємництва області, що реалізовували продукцію, виконували 
роботи та надавали послуги. У середньому по області, як і загалом по Україні, у розра-
хунку на 10 тис. осіб наявного населення припадає 63 малих підприємств (проти 60 у 
2004 році) і є вищим серед областей Західного регіону, окрім Львівської області.

Найбільш чисельними за кількістю малих підприємств є обласний центр та міста 
обласного підпорядкування. Так, у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення на 
місто Ужгород припадає 165 суб’єктів малого підприємництва, м. Мукачево – 133, 
м. Берегово –  137, м. Хуст – 113, м. Чоп – 84, Свалявський район – 67 одиниць. Від 
31 до 59 одиниць на 10 тис. осіб наявного населення налічується у Виноградівському, 
Мукачівському, Тячівському, Берегівському, Великоберезнянському, Перечинському, 
Рахівському, Воловецькому, Ужгородському, Іршавському, Міжгірському і найменше 
у Хустському – 18 суб’єктів.

На малих підприємствах у минулому році працювало 36,7 тис. найманих працівни-
ків, що на 8,0% менше від чисельності працюючих у 2006 році. На них, окрім найманих 
працівників, було зайнято 1,1 тис. осіб власників і засновників підприємств та членів 
їхніх сімей. На умовах неповного робочого дня працювало 2,9 тис. осіб, з яких 72,0 % 
–  за власним бажанням [5].

Однією з перешкод для соціально-економічного розвитку регіону є нестача дешевих 
фінансових ресурсів: область є традиційно дотаційною.  

З метою розширення існуючих уявлень, для виявлення основних чинників і детер-
мінант у розвитку підприємництва було оброблено (набором комп’ютерних програм 
контент-аналізу) статистичні показники, які визначають його стан  у Закарпатській 
області за січень-жовтень 2008 року. Було виявлено просто парадоксальні тенденції в 
розвитку підприємництва, які зовсім не підходять до існуючих теоретичних уявлень 
про цей феномен.

У ході аналізу виокремлено такі завдання: вимірювання коефіцієнтів кореляції 
між показником динаміки розвитку підприємництва та іншими показниками соціаль-
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но-економічного розвитку області; визначення груп показників, які найбільш значимі 
для розвитку підприємництва Закарпаття. 

Методом дослідження став кореляційний аналіз офіційної статистичної інформації 
по Закарпатській області за січень-жовтень 2008 року та її порівняння. Згідно з отри-
маними результатами, динаміка кількості малих підприємств значно більше пов’язана 
з сумою загального збитку, ніж із сумою прибутку (див. табл. 1).  

Таблиця 1
Показники розвитку підприємництва в 2008 р.

Показники підприємництва
Кількість 
малих 

підприємств

Сума збитку 
за січень 

– вересень, 
2008

Сума прибутку за 
січень – вересень, 

2008

Кількість малих підприємств 1.000 0.972 0.606

Сума збитку за січень – вересень 2008 0.972 1.000 0.486

Сума прибутку за січень – вересень 
2008 0.606 0.486 1.000

Загальними тенденціями в розвитку підприємництва Закарпаття є його позитивна 
кореляція із загальною збитковістю (0,98), кількістю зареєстрованих злочинів загальної 
спрямованості (0,95), інвестиціями в основний капітал (0,88), інвестиціями в житлове 
будівництво (0,81), обсягом введеного в експлуатацію житла (0,74), імпортом товарів 
за січень-жовтень (0,66), роздрібним товарообігом підприємств-юридичних осіб (0,67), 
абсолютним приростом доходів місцевих бюджетів (0,65), експортом товарів за січень-
жовтень (0,58), сумою прибутку підприємств (0,57), інтенсивністю міжрегіональної 
міграції (0,24).

 Зважаючи на територіально-географічне розташування Закарпатської області 
(крайня західна область, межування з чотирма державами), справді, характерним для 
розвитку нашої економіки є залучення інвестицій, імпортно-експортні операції, дріб-
ний роздрібний товарообіг підприємств - юридичних осіб. Усі ці чинники насправді 
мали б  стимулювати розвиток прибутковості малого підприємництва, збільшення 
кількості робочих місць, зростання доходів у населення, поступову переорієнтацію 
їх зі сфери посередницьких операцій у сферу матеріального виробництва. Проте, з 
огляду на вищесказане, що відбулося в нас у процесі опрацювання статистичних по-
казників розвитку підприємництва в Закарпатській області за січень – жовтень 2008 
року, висновки зовсім не оптимістичні.  Проголошений державою курс на легалізацію 
всіх тіньових доходів поки що не знаходить свого втілення в реальних показниках пок-
ращення економічної ситуації і підприємницького середовища. Якісною особливістю 
системного тіньового конгломерату підприємництва є неймовірна витривалість цього 
феномену до будь-яких проявів впливу зовнішнього середовища, тобто  здатність до 
гнучкості і практично миттєвої адаптації відносно будь-яких різких змін, економічних 
та політичних умов існування. Через це нагальною є зміна способу життя, складу 
думок, свідомості сучасних підприємців, прийняття і вироблення нових правил гри в 
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сфері підприємництва, які б давали змогу наблизити регіональне підприємництво до 
цивілізованої ринкової економіки в межах наявних соціально-історичних традицій і 
норм поведінки.

За роки незалежності України в Закарпатській області інтенсифікувався науковий 
пошук оптимальної моделі соціально-економічного розвитку краю. Постає завдання 
сформувати стратегію розвитку економіки області, найбільше адаптованої до умов 
функціонування в соціально-ринковому середовищі. Альтернативні концепції соціаль-
но-економічного розвитку області містять пріоритетні напрямки. Як підтверджують 
дослідження і розроблена Концепція сталого розвитку Закарпаття, орієнтуючись на 
ринкові критерії, враховуючи історичні трудові традиції, етнокультурні та психологічні 
характеристики трудового потенціалу, наявний виробничо-ресурсний потенціал, пріо-
ритетному розвитку найбільшою мірою відповідає формування лісової і рекреаційної 
господарських систем, органічно взаємозв’язаних з підприємництвом на основі діяль-
ності в домогосподарствах (за наявності особистих підсобних господарств).

Адже, характеризуючи та аналізуючи розвиток підприємництва на Закарпатті, не 
варто випускати з уваги підприємницьку діяльність у межах сімейного домогоспо-
дарства. Воно розвивається на базі домогосподарств, є центральною ареною розвитку 
економіки неформальної, а також своєрідним випробувальним полігоном для неї. Понад 
усе тому, що життєдіяльність сім’ї (включаючи її економічну сторону) не є чимось рег-
ламентованим і вміщеним у жорсткі рамки і обмеження. Загалом, вчинки людей навряд 
чи тільки раціональні. Схеми ”людини економічної” [6] майже не спрацьовують у разі 
аналізу реального повсякденного господарського життя більшості населення гірських 
територій області. Більше того, логіку поведінки людини не завжди і не в усьому можна 
пояснити причинами економічної вигідності або еквівалентності.

У трансформаційних процесах виробничої сфери вимагає до себе уваги переоцінка 
ролі особистих допоміжних господарств (основний вид самозайнятості) гірських місце-
востей. Саме ведення особистого допоміжного господарства є характерною особливіс-
тю життєвого середовища населення, робить величезний вплив на всі сторони життя 
населення: визначає режим праці і відпочинку сільської родини, спосіб задоволення 
потреб у продуктах харчування, тип житла, планування садиби і навіть забудови сіл; 
впливає на вибір молоддю професій і майбутнього проживання [6].

Для цього регіону актуальним є регулювання самозайнятості і трудової міграції 
населення цього регіону. Бурхливий розвиток такого виду самозайнятості пояснюється 
багатьма обставинами, найважливішими з яких є: формування депресивних вузькопро-
фільних ринків; нерозвинена сфера послуг; значні масштаби прихованого безробіття; 
історичні і культурні традиції і  реальна відсутність розвитку класичних, цивілізованих 
форм підприємництва. 

Проблема самозайнятості є особливо  актуальною  для гірських територій  Закар-
паття,  де чисельність зайнятого населення у всіх сферах його економічної діяльності 
має тенденцію до скорочення [7]. Неформальні підприємницькі, трудова міграція акції 
тісно вплетені в соціальний контекст цього локального утворення, особливо помітно 
в сьогоднішніх умовах, коли більшість населення покладається на самовиживання і 
самозабезпечення. Підприємницька практика суб’єктів соціально-територіальних ут-
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ворень характеризується тим, що з року в рік наростає міцність і різноманіття горизон-
тальних ресурсних потоків. Відносини між членами сільської громади, відносини між 
домогосподарствами ущільнюються, поряд з економічними  моментами, які вимагають 
розрахунку та еквівалентності, забарвлюються такими якостями, які здатні гарантувати 
виживання того чи іншого господарства при будь-яких драматичних обставинах. Мере-
жа зв’язків може бути досить прозорою і тонкою для стороннього спостереження, але 
водночас досить стійкою, щоб не зруйнуватись навіть у найслабших ділянках. Сільська 
громада сьогодні мультицентрична і в багатьох випадках замкнута [8]. Через це можемо 
говорити, що центром для сімейного господарства гірських районів Закарпаття є не 
ринок і не держава.

 Отже, у ситуації швидких і радикальних перетворень в економіці та соціальному 
житті сформувалися стратегії економічної поведінки, спрямовані на адаптацію до та-
ких змін – стратегій виживання. Кожна з таких стратегій може бути ефективною для 
певних людей або родин у визначених життєвих обставинах. У чистому вигляді вони 
трапляються рідко, реально люди використовують певні їх комбінації. Таким чином 
кожну окрему стратегію недоречно оцінювати з погляду її ефективності, але можливо 
оцінити з погляду її спрямованості на адаптацію до дійсності ринкової економіки. 
Домінування певних стратегій поведінки може слугувати досить надійним непрямим 
індикатором прогресу просування реформ у напрямку ринку.

На наш погляд, неможливо зрозуміти і проаналізувати розвиток  гірських районів 
без належної уваги до неформальних варіантів її прояву, що розвиваються на основі 
діяльності домогосподарств і особистих допоміжних господарств й трудової міграції. 
Адже саме тут проявляються як глибокі історичні коріння (традиції колективної солі-
дарності, відношення до сім’ї як основи світопорядку), так і сучасні соціально-еконо-
мічні колізії (падіння життєвого рівня, безробіття, непередбачуваність реформаторської 
логіки).
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В статье рассмотрено влияние социальной среды на развитие экономических 
практик самообеспечения населения Закарпатского региона. Проблема самозанятости 
особенно актуальна для горных территорий Закарпатья, где наблюдается сокращение 
численности населения занятого во всех отраслях экономической деятельности. Нефор-
мальное предпринимательство и трудовая миграция являются основными источниками 
к существованию для жителей Закарпатского региона в условиях, когда большая часть 
населения полагается на самообеспечение. 

Ключевые слова: трудовая миграция, самообеспечение, неформальное предпри-
нимательство, безработный, домохозяйства.
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The infl uence of the social environment on the social practices of self-sustainability 
in Transcarpathian oblast` of Ukraine is considered. The problem of economic self-sustain-
ability is very deep especially in highland areas of Transcarpathian oblast` due to crisis of 
the formal segment of the economy. Informal entrepreneurship and labor migration is the 
main source of resources for the population of Transcarpathian oblast`.
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УМОВИ ПРАЦІ ТА ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ПРАКТИКИ 
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

(на прикладі вивчення працівників супермаркетів “Фуршет”)
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Національний університет “Києво-Могилянська академія”,
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Відповідно до норм міжнародного законодавства, рівні права і можливості чо-
ловіків і жінок, зокрема, на ринку праці, повинні забезпечуватися українськими праце-
давцями. Досліджено, що нормативно-правова база України існує на засадах гендерної 
рівності в усіх сферах діяльності загалом, і стосовно трудової діяльності зокрема. У 
статті на прикладі аналізу ринку праці у мережі супермаркетів вивчено гендерні та 
вікові особливості структури зайнятості, випадки вертикальної і горизонтальної сег-
регації ринку праці, загалом дотримання умов праці, як-от, техніки безпеки тощо. 

Ключові слова: ринок праці, гендерна рівність, умови праці.  

Насамперед треба зазначити, що ця стаття – частина дослідження, яке проводили 
під моїм керівництвом у січні-березні 2010 р. у рамках курсу “Гендерні відносини в 
українському суспільстві: соціологічний аналіз” на прохання організації CEE Bankwatch 
Network1. До дослідження були залучені студенти другого року навчання Магістерської 
програми із соціології НаУКМА (Бокша Тетяна, Васильченко Анна, Кравчук Діна, Носак 
Ганна, Овчарук Марія, Пахолок Ольга, Артикуца Сергій, Нечипоренко Костя, Цигічко 
Станіслав).2 Мета дослідження – вивчення умов праці та можливої наявності гендер-
них3 дискримінаційних практик у супермаркетах “Фуршет” (які отримали кредит від 
ЄБРР на розвиток мережі4). Основними об’єктами дослідження з боку CEE Bankwatch 
Network були визначені такі цільові групи: працівники супермаркетів (чоловіки і жінки), 
керівництво мережі, наявні (чи відсутні) профспілки у мережі супермаркетів, а також 

© Марценюк Т. О., 2010
1 Координаторка дослідження від Bankwatch: Владлена Марцинкевич. 
2 Резюме звіту дослідження знаходиться на вебсторінці CEE Bankwatch Network http://bankwatch.

org/publications/papers.shtml?x=2229198 
3 Та, по можливості, інших, зокрема, вікових. 
4 Проекти, які фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), мають бути со-

ціально та екологічно дружніми, забезпечувати повагу прав робітників та місцевого населення, 
їх треба розробляти й виконувати відповідно до нормативних вимог міжнародної практики та 
національного законодавства. Оскільки супермаркети “Фуршет” підписали відповідні угоди 
та зобов’язалися їх виконувати, то доцільно перевірити стан дотримання принципів рівності 
можливостей та справедливого ставлення до персоналу в усіх аспектах трудових відносин з 
боку вже згадуваного працедавця.

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV. 
Серія соціол. 2010. Вип. 4. С. 135–145 Ser. Sociol. 2010. Is. 4. P. 135–145
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інспекція з контролю праці. У цій статті презентовані результати дослідження лише 
перших двох цільових груп.  

Україна ратифікувала основні міжнародні документи стосовно забезпечення рівних 
прав і можливостей для чоловіків і жінок, визначивши для себе забезпечення гендерної 
рівності як важливу складову подальшого розвитку та як один із пріоритетів держав-
ної політики. Демократичне суспільство повинно надавати і чоловікам, і жінкам рівні 
можливості брати участь в усіх сферах життя.

Низка міжнародних законодавчих документів, що покликані забезпечувати рів-
ність прав і можливостей жінок і чоловіків, повинні виконуватися також і в Україні. 
Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт з громадянських та політичних 
прав, Міжнародний пакт з економічних, соціальних та культурних прав, Європейська 
Конвенція із захисту прав людини та свобод, Конвенція про дискримінацію МОП тощо 
декларують рівність людей незалежно від статі, етнічного або соціального походження, 
майнового статусу мови, релігії, політичних або інших переконань тощо. 

Приєднавшись до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жі-
нок (CEDAW), Україна взяла на себе зобов’язання поступового забезпечення гендерної 
рівності в українському суспільстві. Зокрема, стаття 11 Конвенції [1] стосується 
дискримінації жінок у сфері працевлаштування й акцентує увагу на тому, що жінки 
повинні мати однакові з чоловіками можливості під час прийняття на роботу та однакові 
критерії найму, однакову винагороду за той самий вид робіт та оцінку якості роботи, 
право на соціальне забезпечення, безпечні умови праці тощо. 

Відповідно до Цілей Розвитку Тисячоліття, визначених на Саміті Тисячоліття 
ООН у вересні 2000 р., які є обов’язковими до виконання до 2015 р., Україна серед 
шести своїх цілей визначила також “забезпечення гендерної рівності” [2]. В рамках 
цієї цілі Завданням № 2 є “Скоротити наполовину розрив у доходах жінок і чоловіків” 
до 2015 р. 

Конституція України у Розділі II “Права, свободи та обов’язки людини і громадя-
нина” ст. 24 гарантує громадянам рівні  права  і свободи, “не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 
за мовними або іншими ознаками” [3]. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується 
“наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей… у праці та винагороді за неї; 
спеціальними заходами щодо охорони праці…” [3]. Окрім того, відповідно до статті 36 
Конституції України “Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою 
захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та  інтересів. Професійні спілки  
є  громадськими  організаціями,  що  об’єднують громадян, пов’язаних спільними ін-
тересами за родом їхньої  професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без 
попереднього дозволу на основі вільного вибору їхніх членів. Усі професійні  спілки  
мають рівні  права” [3].

У Кодексі законів про працю України у ст. 2-1 держава “забезпечує рівність  тру-
дових  прав  усіх  громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, 
расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 
переконань,  роду і характеру занять,  місця проживання та інших обставин” [6]. Також 
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Кодекс законів про працю України закріплює загальні права профспілок представляти 
інтереси працюючих і визначає галузі його застосування: виробництво, праця, побут 
і культура [6]. 

У Законі України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо-
ловіків” у Розділі IV “Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 
соціально-економічній сфері” врегульовано гендерні аспекти надання рівних прав і 
можливостей та ринку праці. Зокрема, у статті 17 Закону України “Про забезпечення 
рівних прав та можливостей чоловіків і жінок” зазначено, що “роботодавцям заборо-
няється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або 
лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно 
особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати 
від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо 
народження дітей” [8]. Натомість, ми маємо ситуацію, коли у багатьох оголошеннях 
щодо прийому на роботу стать респондентів зазначена. Роботодавці порушують Закон 
України “Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок”, оскільки 
немає жодних санкцій за ці протиправні дії. У цьому випадку в Україні не виконується 
Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок в Україні (вже 
згадуваний міжнародний документ, який Україна ратифікувала у 1980 р.), зокрема, 
стаття 2, де вказано, що держава зобов’язана приймати санкції, які забороняють будь-
яку дискримінацію проти жінок [9].

У Державній програмі з утвердження гендерної рівності в українському суспіль-
стві на період до 2010 року серед запланованих заходів щодо утвердження гендерної 
рівності в українському суспільстві на період до 2010 року під номером вісімнад-
цять зазначено “сприяння включенню до Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів 
України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та 
всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, регіональних і галузевих угод, 
колективних договорів положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і 
чоловіків” [10]. Відповідальними за виконання цього зобов’язання призначені Мініс-
терство праці, центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю об’єднань 
роботодавців і профспілок. 

Отже, нормативно-правова база України існує на засадах рівності прав та можли-
востей чоловіків і жінок в усіх сферах діяльності загалом, і стосовно трудової діяльності 
зокрема. Щоправда така рівність є здебільшого декларативною, адже на законодавчому 
рівні не прописано жодних санкцій за порушення існуючих законів. Хоча, сам факт 
існування згаданого вище законодавства вже є важливим, вони все ж таки потребують 
доопрацювання і ретельнішої уваги з боку органів державної влади. 

Отже, Україна перебуває у процесі трансформації до демократичного суспільства. 
Хоча низку кроків для покращення стану гендерних відносин вже зроблено (як-от, 
прийнято Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків 
і жінок”, Державну програму з утвердження гендерної рівності в українському сус-
пільстві на період до 2010 року тощо), як свідчать дані міжнародних та національних 
досліджень, процес регулювання гендерних відносин в Україні не можна вважати 
успішним. Адже успішне регулювання гендерних відносин у суспільстві передбачає 
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утвердження цінності гендерної рівності як в суспільстві загалом, так і різних його 
інституціях зокрема, недопущення дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівної 
участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень (найперше, на ринку 
праці та у сфері політики), забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків 
щодо поєднання професійних та сімейних обов’язків.

Результати дослідження мережі супермаркетів “Фуршет” надали нам змогу під-
твердити та проілюструвати цим випадком (case study) незадовільний стан гендерних 
відносин на ринку праці та порушення трудових прав громадян. Отже, об’єктом до-
слідження виступили працівники та керівництво супермаркетів “Фуршет” (наприклад, 
член правління, керівник відділу персоналу або відділ зв’язку із громадськістю тощо). 
Предмет дослідження – умови праці працівників супермаркетів “Фуршет” з точки 
зору різних проявів дискримінації на робочих місцях. Мета дослідження полягала у 
виявленні гендерних особливостей робочих умов працівників супермаркетів “Фуршет”, 
зокрема, перевірка ймовірних розбіжностей між правами та умовами роботи працівни-
ків жінок та чоловіків. Емпіричною базою дослідження виступили чотири фокус-групові 
дослідження (ФГД)1 з працівниками супермаркетів “Фуршет”, зокрема, по два – в Києві 
та Макіївці, Донецькій обл.; спостереження2 у дев’яти різних супермаркетах мережі 
“Фуршет” м. Києва; два анонімні інтерв’ю з адміністрацією3 мережі. 

Унаслідок спостережень стало очевидним, що тенденція загальної структури 
зайнятості у статево-віковому аспекті зберігається у різних супермаркетах-представ-
ництвах мережі “Фуршет”4. Безумовно, кількість жінок, що працюють у супермаркетах, 
значно перевищує кількість чоловіків. Цей факт підтверджує загальноукраїнську тен-
денцію до того, що кількість жінок, зайнятих у сфері обслуговування (до якої належать 
й супермаркети) значно перевищує кількість чоловіків.

Окрім того, згідно з результатами спостережень, існує чітка вертикальна і горизон-
тальна сегрегація ринку праці у супермаркеті. Посади, що обіймаються чоловіками – це 
вантажники та охоронці5. Посада продавців-консультантів є найближчою до гендерного 
балансу, проте, на ній все одно переважають жінки. А також на посаді продавців-кон-
сультантів існує досить чіткий розподіл обов’язків між чоловіками та жінками: чолові-
ки зазвичай працюють у відділах з напоями (в тому числі, й алкогольними), а також 
чоловіки займаються переважно фізичною працею, зокрема, переміщенням ящиків із 
продукцією та розташуванням на полицях важких товарів (вода, овочі). Серед касирів 
було помічено кілька представників чоловічої статі, що свідчить про очевидний ген-

1 Проведені Центром “Соціальні індикатори” (Київ) на замовлення CEE Bankwatch Network. 
2 Проведення спостережень у мережі супермаркетів “Фуршет” покликані дати деяке уявлення 

про структуру зайнятості в цій мережі, її окремих представництвах та про організацію роботи 
працівників супермаркетів.

3 Працівники адміністрації виявилися важкодоступними респондентами для дослідження. Лист-
підтримки від CEE Bankwatch Network з роз’ясненням про мету дослідження не посприяв 
отриманню об’єктивної інформації про структуру зайнятості мережі. 

4 Хоча супермаркети відрізняються розташуванням, площею, кількістю працівників, наявним 
асортиментом товарів тощо. 

5 Хоча в одному із проведених досліджень була одна жінка-охоронець. 
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дерний дисбаланс і спонукає стверджувати про те, що чоловік-касир радше є винятком. 
Не було помічено жодного чоловіка серед прибиральниць та адміністраторів. Останній 
факт є також закономірним для українського ринку праці, оскільки ми побачили, що 
жінки в цій ситуації обіймають найвищу серед найнижчих посад. 

Щодо вікової структури працівників магазинів “Фуршет” (див. табл. 1), то під час 
спостереження було помічено, що вік персоналу магазину коливається десь від 25 до 
45 років (на вигляд). 

Таблиця 1 
Вікова структура працівників супермаркетів “Фуршет” 

(згідно з результатами спостережень)1

Вид зайнятості Жінки Чоловіки

Продавці-консультанти Представлені всі вікові групи1. Але 
здебільшого 25–45 років.

Всі до 40 років.
Проте більшість

 25 років

Касири Представлені всі вікові групи, але 
здебільшого 25–40 років. До 35 років

Охоронці 25–35 років. 35–40 років
Прибиральники (ці) Приблизно 55 років. -
Адміністратори Приблизно 35 років. -

Вантажники -
20–25 років.
40–45 років

60 років
Прийом сумок 50–65 років -

Автори звіту з ФГД називають вікову дискримінацію в цій мережі магазинів такою, 
що є найбільш виразною. Зокрема, вони зазначають про чисельну перевагу молодих 
чоловіків і жінок серед працівників супермаркетів, а також про небажання керівництва 
брати на роботу людей передпенсійного віку й наявність психологічного тиску з приводу 
їхньої недостатньої фізичної сили: “У нас в магазині, наприклад, до пенсії 2–3 роки, 
то не беруть на работу. Це я знаю точно”2 (ФГД2, чоловіки, Київ).

Проте, з огляду на інтерв’ю із заступником директора магазину не помітно наяв-
ність вікової дискримінації. Респ. І. повідомив, що пенсіонери в них працюють, але 
небагато, й “в основному це жінки, чоловіків пенсіонерів у нас немає”. Таку ситуацію 
він пояснює не тим, що їх не бажають приймати на роботу, а наголошує, що вони не 
подають свої кандидатури на запропоновані вакансії: “Вони не приходять частіше 
всього. Ну, це як би важка робота. Частіше люди пенсійного віку на таку роботу не 
йдуть. Вона не зовсім легка”  (Респ. І.).  Хоча, якщо люди похилого віку все ж таки 
хочуть працювати на такій роботі, то респондент зважає на специфіку відділу, в якому 
їм доведеться працювати:

“Тобто обмеження за віком може мати лише сама специфіка відділу. Я дивлюся, 
якщо це людина старшого віку, чи не буде важко людині працювати у цьому відділі. 
1 Тут і надалі мається на увазі населення працездатного віку, тобто, окрім неповнолітніх та 

осіб пенсійного віку.
2 Тут і надалі мій власний переклад з російської мови на українську. 
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Якщо це відділ з важкою фізичною працею, то зрозуміло, що я буду віддавати роботу 
людині молодшій, виходячи з думки, що людина просто не зможе справлятися з цією 
роботою, коли вона безпосередньо за неї візьметься” (Респ. І).

У магазині також час від часу працюють школярі та студенти, особливо під час 
літніх канікул. Було зазначено в інтерв’ю: “У нас, наприклад, у літній період досить 
багато студентів, які відпочивають, чи досить багато школярів. Ми приймаємо на 
роботу з 16 років у торгові зали продавцями-консультантами і з 18 років на касу” 
(Респ. І).

Отже, відповідно до думки директора магазину, вікової дискримінації в його мага-
зині немає. Вік може стати причиною, через яку людину не приймуть на роботу тільки 
в тому випадку, коли він об’єктивно заважатиме їй виконувати свої обов’язки.

Загалом у ході дослідження майже не було здобуто відомостей щодо вертикальної 
гендерної сегрегації професій в магазинах “Фуршет”. Інформація про співвідношення 
чоловіків та жінок на керівних посадах була отримана тільки з інтерв’ю із заступником 
директора одного магазину, який зазначив, що в них “на керівних посадах в основному 
лише жінки” (Респ. І). Але зовсім не обов’язково, що подібна ситуація спостерігається 
в інших магазинах.

На противагу, більше даних було отримано щодо горизонтальної гендерної сег-
регації професій. Заступник директора магазину “Фуршет” зазначив, що загалом як 
чоловіки, так і жінки можуть працювати на будь-якій посаді, але є дві вакансії, на які 
приймаються тільки чоловіки, саме через те, що вони вимагають великих фізичних 
зусиль: посада вантажника та працівника з візками. 

“Посада вантажника, зрозуміло, – це чоловік, жінок на цю посаду ми не беремо; 
посада працівника з візками – це досить важко…” (Респ. І).

Також  в інтерв’ю Респ. І.  підтверджує дані,  виявлені під час ФГД, про те, що у 
відділі спиртних напоїв та води працюють головно чоловіки.

“Можливо, продавець – це залежить більше від відділу; є відділи, в яких потрібно 
піднімати більше ваги… це вода, алкоголь. Тобто, наскільки я пам’ятаю,  дівчата там 
не працювали. Це важка робота” (Респ. І).

Окрім цього, він зазначив, що професія касира в магазині є зазвичай жіночою, 
бо “на касира приходять дуже мало чоловіків. Наскільки я пам’ятаю, 2 чи 3 людини 
чоловічої статі працювали касирами. А в основному йдуть жінки” (Респ. І).

У звіті ФГД зазначено, що рівність прав чоловіків та жінок не дотримується, 
насамперед, у сфері гігієни праці, а саме – у дотриманні норм піднімання вантажів. 
Згідно з цими даними, в супермаркетах існує загальна нестача кадрів, в тому числі, і 
вантажників, що сприяє залученню інших працівників до розвантаження товарів. Таким 
чином, як жінки, так і чоловіки, можуть перевищувати допустимі норми піднімання 
вантажів у своїй робочій діяльності. 

Однак, заступник директора одного з магазинів “Фуршет” в інтерв’ю мав інший 
погляд. Згідно з його словами, жінкам не дозволяється піднімати товари, що важать 
більше 5-ти кг.: “усі ящики, усі блоки з водою, усі важкі предмети, увесь посуд і т.д. 
у нас піднімається чоловіками” (Респ. І). Відповідно, для чоловіків також існують 
обмеження у вазі, яку їм дозволено піднімати вручну. А всі товари, вага яких переви-
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щує допустимі норми, мають піднімати спеціальною технікою. Адміністратор іншого 
магазину “Фуршет” уточнив, що найбільшою допустимою вагою предметів, які роз-
вантажуються вручну вантажниками, є 50 кг. (Респ А).

Респ. І. в своєму інтерв’ю не заперечував, що трапляються випадки, коли існуючі 
обмеження порушуються працівниками в ситуаціях, коли багато роботи або недостатньо 
працівників в магазині. Однак, він акцентував увагу на епізодичності таких випадків: 
“У торговому процесі усе можливо, тому може якісь одиничні випадки і були, але це 
не систематично” (Респ. І).

Крім того, респондент спростовує тезу, яку висувають учасники ФГД про те, що в 
супермаркеті існує загальна нестача працівників, що сприяє тому, що обов’язки людей, 
чиї посади лишаються вакантними (в тому числі і вантажників), виконують всі інші. 
З одного боку, респондент І. зазначає, що у випадку відсутності когось із працівників, 
його роботу  виконують співробітники з такими самими, або подібними обов’язками. 
З іншого ж боку, він вказує на те, що немає проблеми нестачі кадрів, а, відтак, і немає 
потреби виконувати понаднормово роботу за інших людей, в тому числі, за вантажни-
ків: “Криза, звісно, нам допомогла… Персонал устаканився, припинився потік кадрів 
і стояла черга бажаючих влаштуватися на роботу, оскільки багато людей втратили 
роботу …” (Респ. І).

 Дотичним до сфери гігієни праці є інший параметр – дотримання техніки безпеки. 
У Звіті з ФГД зазначено, що у сфері недотримання техніки безпеки існують проблеми, 
які стосуються зазвичай чоловіків. Мова йде про роботу на високих стелажах, яка може 
призвести до падінь та отримання травм. Травми можуть також бути отримані при ро-
боті зі специфічними приладами, наприклад, нарізкою. У такому випадку, постраждати 
можуть як чоловіки, так і жінки, адже на посадах у відділах “сири” та “ковбаси” зустрі-
чаються представники обох статей. На противагу цьому, двоє респондентів, які брали 
участь в цьому дослідженні, не навели жодного прикладу травмування на робочому 
місці: “Нещасних випадків на виробництві я не пам’ятаю. Наскільки я пам’ятаю, у 
мене такого не було” (Респ. І). 

Натомість, працівники супермаркетів, які брали участь у ФГД, зазначали, що 
керівництво супермаркетів неохоче оприлюднює випадки отримання травм на робочому 
місці, адже в таких випадках воно зобов’язане сплачувати як компенсацію працівни-
кові, який отримав травму, так і державні штрафи. Тому розповсюдженим є не лише 
приховування, а й заперечення випадків отримання травм працівниками:

“У нас дівчинка впала зі сходів. Спускалась, ожеледиця… І вона за свої гроші лі-
кується. – Він сказав: – Якщо напишеш, що це виробнича травма, то я просто скажу, 
що ти йшла на роботу, десь впала і прийшла на роботу” (ФГ3, жінки, Донецьк).

Учасники фокус-груп зазначали, що супермаркети не завжди мають у розпоряд-
женні  необхідне оснащення для дотримання правил техніки безпеки та гігієни праці. 
Однак, Респ. І. акцентує увагу на тому, що всі правила техніки безпеки та гігієни праці 
у супермаркеті дотримані, і працівники, незалежно від статі, мають необхідний спе-
цодяг, засоби гігієни тощо:

“Є одяг, є рукавиці для людей, які працюють з холодильними камерами…Щодо 
особливих гігієнічних засобів, оскільки це робота в торговому залі, це робота з людьми, 
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то це дезінфекція рук – панадерм, септодор в туалетах.... Обов’язково для рибного і 
м’ясного відділу – це форма взуття, форма одягу спеціальна” (Респ. І).

Працівники “Фуршетів”, які брали участь у ФГД, звертають увагу на порушення 
умов праці вагітних жінок. Згадуються випадки, коли вже на досить значних термінах 
вагітності, жінки виконували ту саму роботу і не переводились на полегшену: “У нас 
в магазині працювала навіть зі мною дівчина, вагітна була. 12 год їй дуже важко 
витримати…. Ти повинна працювати і ти працюй”, (ФГД2, чоловіки, Київ)1.

Респ. І. не згадував випадків переходу на полегшену роботу серед вагітних жінок, 
однак, зауважив, що керівництво намагається не завантажувати вагітних жінок над-
мірно, йти назустріч і, навіть, якщо це можливо, раніше відправляти у відпустку: “… 
Ну, звісно, ми намагаємося чіпати людину менше, давати якихось завдань на робочий 
день. Ми входимо у становище” (Респ. І). 

Іншим аспектом гендерних особливостей робочих умов праці є ситуація із відсут-
ністю або наявністю дискримінаційних проявів в оплаті праці, підвищенні кваліфі-
кації та просуванні по кар’єрній драбині. Визначені аспекти не зустрічаються серед 
відповідей анкетування. У ході ФГД було з’ясовано, що респонденти не стикаються із 
нерівністю прав, оплати праці, можливостей просування чи інших винагород на своєму 
робочому місці, що залежала б від статі. Подібні висновки підтверджує респондент у 
інтерв’ю: “У нас навчання і підвищення кваліфікації проходиться усіма, не залежно 
від статі чи віку, термінів роботи у “Фуршеті”. Те ж саме стосується зарплати” 
(Респ. І). Така інформація свідчить про відсутність дискримінаційних проявів на ґрунті 
гендерних особливостей у визначених аспектах.

Окремо необхідно розглянути те, яким чином працівники поєднують свою робо-
ту з сімейними обов’язками. В цьому аспекті на особливу увагу заслуговує питання 
декретної відпустки та лікарняні по догляду за дитиною. У результаті проведення 
ФГД не було виявлено проблем з оплатою декретної відпустки, а також зазначалось, 
що після її завершення (3 роки) працівниці часто повертаються на роботу, особливо в 
Києві. Респ. А. в анкеті також зазначив, що жінки, зазвичай, повертаються до магазину 
після декретної відпустки. До того ж, з інтерв’ю видно, що далеко не завжди жінки ви-
користовують усі три роки декретної відпустки, а виходять на роботу значно раніше.

“Ось у мене за останні 3 місяця 3 людей вийшли достроково з декретної відпустки. 
Тобто, вони написали декретну відпустку 126 днів згідно з родами і вагітністю і вони 
не беруть на 3 роки декретну відпустку, вони виходять працювати” (Респ. І).

Учасники ФГД також зауважували, що не мали проблем з оплатою лікарняних у 
зв’язку з хворобою дитини. Респ. І. повідомив, що як жінки, так і чоловіки можуть взяти 
таку відпустку, хоча зазначив: “Я не пам’ятаю, аби у мене був лікарняний, який  би 
приніс чоловік саме по догляду за дитиною. Тобто, в основному це жінки”  (Респ. І). В 
той же час, у звіті з ФГД зауважено, що в одному випадку, коли чоловік узяв відпустку 
по догляду за дитиною, респонденти зазначали, що отримати оплату за лікарняний 
йому вдалось за допомогою неофіційних зв’язків з керівництвом.

1 Звіт з дослідження умов праці персоналу супермаркетів мережі “Фуршет”. Центр “Соціальні 
Індикатори”. – К., 2010. – С. 20.
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Окрім цього, обидва респонденти (з керівництва супермаркетів), вказали на те, що 
довідка з лікарні є необхідною при наданні працівнику магазину лікарняного у зв’язку 
з хворобою дитини.

“Так, це все підзвітно, ми вимагаємо, оскільки не маємо права закривати без доку-
ментів. Але лікарняний по догляду за дитиною у нас є, він закривається і оплачується, 
цей лікарняний” (Респ. І).

Наступним питанням, на який необхідно звернути увагу унаслідок дослідження 
дискримінаційних проявів на ринку праці, є ситуація із сексуальними домаганнями. 
З цього приводу один респондент зазначив, що випадків сексуального домагання на 
роботі у власному досвіді не було. Подібні дані підтверджують результати ФГД. Також 
було з’ясовано, що респонденти не обізнані із жодними правилами внутрішнього розпо-
рядку, які б допомогли вийти із відповідної ситуації. Втім, більша частина працівників 
супермаркетів переконана, що проблема може бути вирішена доступними способа-
ми: як неформальними (“пояснити”: запропоновано жінками) чи більш формальними 
(“звернення до служби охорони”: запропоновано чоловіками). Питання в анкеті щодо 
окресленої тематики залишилося незаповненим.

Отже, подібне дослідження є лише окремим кроком на шляху вивчення ринку 
праці, зокрема, дотримання умов праці з боку працедавців, дискримінаційних проявів 
тощо. Дослідницьке питання, безумовно – масштабне і комплексне, потребує низки 
подальших досліджень, як теоретичних, так і емпіричних. 

Аналізуючи отримані дані, передусім, доцільно зазначити, що отримана інформація 
про умови праці та дискримінаційні прояви є суперечливою: дані, отримані шляхом 
проведення фокус-груп з працівниками супермаркетів, не завжди збігаються з даними, 
отриманими в ході проведення інтерв’ю з адміністрацією магазинів. Існує декілька 
пояснень цієї ситуації. По-перше, інтерв’ю, проведене з одним респондентом та анке-
тування іншого респондента не відображають усієї ситуації, яка існує в мережі. Звісно, 
це радше дослідження певних випадків (case studies), які не є репрезентативними, 
але звертають увагу на конкретні явища. По-друге, зі слів Респ. І., магазини мережі 
супермаркетів “Фуршет” є доволі автономними і відрізняються один від одного навіть 
за рівнем заробітної плати, не кажучи вже про індивідуальні особливості та проблеми: 
“У кожного магазину специфика своя і один на одного “Фуршети” не подібні, кожен в 
чомусь відрізняється” (Респ. І). Тому, існує імовірність того, що нашими респондентами 
стали керівники супермаркетів, які не мають значних порушень у сфері дотримання 
прав своїх працівників.

І, по-третє, особливо з огляду на складність налагодження контакту з керівниками 
супермаркетів та їхнє небажання брати участь в інтерв’ю, можна припустити, що під 
час інтерв’ю могла бути надана не абсолютно достовірна інформація. Це підтверджує 
також і той факт, що анкета, яку Респ. А. заповнював не в присутності інтерв’юера, 
була напівпорожньою, і багато компрометуючих питань були пропущені.

Проте, за результатами дослідження видно, що структура зайнятості є диференційо-
ваною за статтю і наявна гендерна сегрегація професій. Так, у мережі “Фуршет” більше 
працює жінок, жінки частіше займають позиції консультантів, або касирів; чоловіки, 
як правило, працюють у секторах алкоголю, напоїв та пов’язані із важкою фізичною 
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роботою. Під час працевлаштування працівників можна виділити риси прихованої 
дискримінації. Оскільки стать зазвичай не зазначають у тексті вакансії, але молодих 
чоловіків охоче беруть саме на роботу, пов’язану із важкою фізичною працею. 

Під час трудової діяльності помітні проблеми дотримання прав працівників. Серед 
умов праці було зазначено, що не дотримуються норми підняття ваги, умови роботи 
вагітних жінок, необхідна техніка безпеки роботи (виробничі травми у “жіночих” та 
“чоловічих” секторах), проте було зазначено, що спеціальним одягом забезпечені як 
чоловіки, так і жінки. Стосовно поєднання трудової діяльності із сімейною сферою, то 
результати дослідження показують, що декретні відпустки, зазвичай, виплачуються, а 
взяття лікарняного для догляду за дитиною чоловіком є радше виключенням. Сексуальні 
домагання є нехарактерним явищем, що підтверджують усі джерела інформації. Про 
дискримінаційні прояви у оплаті праці, підвищенні кваліфікації або перепідготовці 
зазначено не було.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ 
ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 
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В соответствии с нормами международного права, равные права и возможности 
мужчин и женщин, в частности на рынке занятости, должны обеспечиваться украински-
ми работодателями. Исследовано, что норматвино-правовая база Украины существует 
на основах гендерного равенства во всех сферах деятельности в том числе в трудовой. 
В статье на примере исследования рынка занятости в сети супермаркетов изучено 
гендерные и возрастные особенности структуры занятости, случаи вертикальной 
и горизонтальной сегрегации рынка занятости, соответствие требованиям техники 
безопасности и др. 

Ключевые слова: рынок занятости, гендерное равенство, условия работы.  

LABOR CONDITIONS AND DISCRIMINATION 
PRACTICES IN CONTEMPORARY UKRAINE

T. O. Martsenyuk 
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H. Skovoroda str. 2, Kyiv, 04655,Ukraine,

tarakuta@gmail.com 

According to norms of international legislation, equal rights and opportunities of men 
and women, particularly on the labor market, are supposed to be ensured by Ukrainian 
employers. It has been researched that Ukrainian legislation is based on gender equality 
issue in all spheres of activity in general and working life particularly. In this article gender 
and age peculiarities of employment structure, cases of vertical and horizontal segregation 
of labor market, satisfaction of labor conditions etc. are studied (using the example of labor 
market analysis in supermarkets network).

Key words: labor market, gender equality, labor conditions.  
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ПРОСТОРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
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МЕРЕЖІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В ПЕРІОД КРИЗИ: 
ЦИРКУЛЯЦІЯ ЧИ ВІДТВОРЕННЯ?

Т. С. Костюченко, М. І. Винницький

Національний університет “Києво-Могилянська академія”
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У статті наведено результати дослідження процесів циркуляції / відтворення серед 
представників української політичної еліти, зокрема тих, які мають досвід активної 
діяльності у Комсомолі та КПУ, під час радикальних трансформацій (після Помаран-
чевої революції). Одним із основних результатів дослідження є виявлення часткової 
циркуляції та сталості утримання при владі певної групи колишніх комсомольських та 
партійних активістів, без їхнього повного заміщення представниками інших груп еліт. 
Дослідження також містить результати аналізу впливовості представників цієї групи у 
загальній мережі політичної еліти через мережеві показники центральності.

Ключові слова: політична еліта, Помаранчева революція, циркуляція, аналіз со-
ціальних мереж, показники центральності.

Події під назвою “Помаранчева революція”1 спричинили низку дискусій як серед 
широкої громадськості та медіа, так і серед академічної спільноти, що частково співзвуч-
ні з тими, що мали місце після 1991 року [1; 2]. Дослідники поставили під питання 
сутність та наслідки того, що відбувалося у Києві на майдані Незалежності, а також 
в інших містах, а точніше: чи мала місце “революція” – тобто заміна політичної еліти 
новими представниками правлячого класу, або ж це був coup d’etat –  тобто передання 
політичної влади від однієї групи еліти іншій [3; 4]. Більше п’яти років, які минули 
після того, не продемонстрували так званої циркуляції заміщення у політичній еліті 

© Костюченко Т. С., Винницький М. І., 2010
1 Назву “Помаранчева революція” отримало мирне протистояння громадян проти фальсифікації 

результатів чергових президентських виборів 2004 р. У грудні 2004 року під тиском суспільних 
протестів на вулицях українських міст тодішньою владою було вирішено провести повторне 
голосування, у результаті якого у січні 2005 року президентом України став В. Ющенко, 
кандидат від опозиції.

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV. 
Серія соціол. 2010. Вип. 4. С. 146–154 Ser. Sociol. 2010. Is. 4. P. 146–154
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[5, с. 113], яка мала би статися, згідно з обіцянками лідерів “помаранчевої команди”.1  
Натомість, є підстави припускати, що ті, хто займав найвищі владні позиції у державі, 
втримав свій статус після зміни політичного режиму і до сьогодні, тобто відтворення 
еліт мало місце радше, ніж циркуляція. Зокрема, у цьому таким особам міг допомогти 
досвід “виживання” та утримання впливовості у період після 1991 року, а також досвід 
активної діяльності у комсомольських та партійних організаціях республіканського, 
обласного та місцевого значення.     

Отже, у цій статті наведено результати аналізу процесів циркуляції/відтворення 
політичної еліти у період до та після 2004 р., зокрема, досліджено сталість перебування 
при владі тих, хто мав досвід активної діяльності у Комсомолі та КПУ до 1991 року. 
Одним із завдань дослідження було також перевірити зв’язаність цієї групи політичної 
еліти спільним біографічним досвідом, який дає змогу формувати поле неформальної 
взаємодії та міжособистісної довіри. Для цього було застосовано аналіз соціальних 
мереж, який дав змогу побудувати структуру зв’язків між представниками еліти, які 
залишилися на владних позиціях після 2004 р., а також перевірити потенціал їхньої 
впливовості у мережі.   

У цьому дослідженні термін “політична еліта” відповідає позиційному підходу і 
включає тих, хто займає найвищі посади у виконавчій та законодавчій гілках влади. 
Такий підхід дає змогу точніше визначити межі генеральної сукупності та уникнути 
складнощів із включенням до аналізу так званих “сірих кардиналів”, які мають вплив 
на владу, але не через формальні можливості своєї посади.   

Для оцінки ступеня циркуляції/відтворення у політичній еліті було проаналізова-
но офіційні біографії представників політичної еліти до та після 2004 року. На основі 
біографічного аналізу за раніше розробленою методологією дослідження мережі полі-
тичної еліти 2 було проаналізовано взаємозв’язки між колишніми комсомольськими та 
партійними активістами, які займали і нині займають найвищі владні посади, а крім 
2 Наприклад, такі слова В. Ющенка в інавгураційній промові на майдані Незалежності у Києві 

у січні 2005 р.: “Ми створимо демократичний уряд – чесний, професійний та патріотичний… 
Стіну, що відділяє демократичний уряд від народу, буде зруйновано.  Новий уряд буде .. 
працювати заради людей та країни”.  

2 Загалом, такий напрям аналізу соціальних мереж бере до уваги т.зв. “мережі приналежності” 
(affi liation networks), тобто зв’язки між індивідами та організаціями, які формують дворівневу 
мережу, у якій люди, що займають кілька посад у різних організаціях, є “вузлами”. Дворівневу 
мережу можна розглядати також в якомусь одному з вимірів, залежно від мети і завдань 
дослідження зосереджуючи увагу на зв’язках між індивідами через організації, або ж зв’язках 
між організаціями через індивідів. У роботі над цією статтею було застосовано  перший підхід, 
та аналізувалася мереже індивідів. Повна мережа включала 492 представники політичної 
еліти  на 2007–2009 рр. (депутати ВР України, члени Кабінету Міністрів та секретаріату 
Президента). За допомогою біографічного аналізу було сформовано базу зв’язків п’яти типів: 
політичні, економічні, освітні та громадські – за принципом накладання періодів роботи/
навчання/входження до одних і тих самих організацій чи установ, а та родинні. Детальний 
опис та обґрунтування використання аналізу соціальних мереж для дослідження політичної 
еліти України на основі даних з офіційних біографій представників політичної еліти, а також 
огляд емпіричних результатів “пілотного” аналізу див. [6].        
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того,  здійснено порівняння їхніх “мережевих” портретів із оцінкою потенційної впли-
вовості завдяки прямим та непрямим зв’язкам [7]. Отже, у  межах цієї статті результати 
аналізу циркуляції політичної еліти поєднано із результатами аналізу мережевих ха-
рактеристик тієї групи представників еліти на період 2007–2009 рр., які мають досвід 
активної комсомольської та партійної діяльності у минулому та втримали свої владні 
позиції після Помаранчевої революції.

Теоретичне обґрунтування та емпіричний аналіз важливості неформальної взає-
модії у владних колах наводять у своїх роботах як вітчизняні [8], так і західні дослідники 
[9; 10; 11]. Так, ключова роль зв’язків в одній із робіт описана через “неформальність 
як залишок від комунізму” [11, с. 217], в іншій – через практики “блату” як своєрідної 
валюти, що дає доступ до ресурсів [9]. У пострадянських країнах такий підхід дає 
змогу “залагоджувати справи” в умовах інституційної нестабільності та швидких со-
ціальних змін.    

Хоча відкритим залишається питання сили зв’язку, що грунтується на попередній 
співпраці у партійних організаціях, порівняно із родинними зв’язками або ж зв’язками, 
що тягнуться від навчання в університеті, емпіричні дослідження виявляють характерну 
особливість Комсомолу як своєрідного інкубатора для низки представників постра-
дянської бізнес – та політичної еліт, і, що важливіше, інкубатором, що створював та 
відтворював мережі зв’язків [12]. Це і дає підстави для використання саме мережевого 
підходу для визначення, наскільки колишні комсомольські та партійні активісти змогли 
втриматися при владі в умовах радикальних політичних змін на зразок Помаранчевої 
революції.   

На рис. 1 відображені зміни у політичній еліті за період 2002–2009 років, із виді-
ленням кількох груп із тих, хто складав на той час т.зв. еліту періоду президентства 
Л. Кучми (на рис.1 це, відповідно, період 2002–2006 рр.): перша група – ті, хто зміг 
втриматися при владі, незважаючи на Помаранчеву революцію, чергові та позачергові 

Рис. 1. Циркуляція/відтворення в політичній еліті України у 2002–2009 рр.
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парламентські вибори (136 осіб), друга – ті, хто відійшов від влади після Помаранче-
вої революції (271 особа), ще одна група (62 особи) протрималася при владі до 2007 
року, але потім теж відійшла, і нарешті, група тих, хто півтора року не був при владі, 
але потім повернувся до неї у 2007 році після позачергових виборів до Верховної Ради 
(39 осіб). 

Отже, більше половини, а точніше, 54% тих, хто входив до політичної еліти Л. 
Кучми, вийшли з еліти, принаймні, з посад національного масштабу, але 39% втрима-
ли свої позиції. Крім того, після Помаранчевої революції та чергових парламентських 
виборів 2006 року до політичної еліти увійшов 281 “новачок”, і більше половини цієї 
групи (160 осіб) зуміли втримати свої позиції, незважаючи на позачергові парламент-
ські вибори, що у 2007 році привели до влади ще 143 “новачка”. Усе це дає підстави 
стверджувати, що у політичної еліти України відбулася як часткова циркуляція, так і 
часткове відтворення.

Якщо подивитися тепер на тих представників політичної еліти, які мали певний 
досвід активної комсомольської/ партійної діяльності до 1991 року, та проаналізувати 
аналогічну схему циркуляції у середині цієї групи (див. рис. 2), то виявляється, що 
з загальної кількості у 136 осіб на 2002 рік до 2009 року дійшли тільки 33. У період 
2002–2006 років владні позиції покинуло 68 осіб, тобто половина усієї групи. Загалом, 
відбулося скорочення чисельності цієї групи у політичної еліти з 136 до 80 осіб (при-
близно на 40%) протягом семи років 1.

Тобто, з одного боку, часткова циркуляція все ж таки відбулася і серед тих пред-
ставників політичної еліти, які, за наведеною на початку статті тезою, мали особливий 
досвід набуття зв’язків під час своєї комсомольської та/або партійної діяльності до 1991 
року. Детальніший аналіз їхніх біографій показує, що серед тих, хто входить до полі-
тичної еліти 2007–2009 років, більшість становлять “комсомольці” (44 особи порівняно 
із 36 колишніми “партійними активістами”), і це є ще більш суттєвим результатом, 
зважаючи на загальне скорочення чисельності цієї групи у політичній еліті загалом. 

Попередні емпіричні дослідження доводять тезу про особливі навички тих, хто 
мав досвід активної комсомольської діяльності, адаптуватися, мати зиск від соціальних 
змін, а також використовувати соціальний капітал задля примноження інших видів 
ресурсів та власної впливовості [14]. Так, неформальна взаємодія між акторами у 
політичному полі виявляється подібною до ринку, де учасники обмінюються різними 
видами капіталу. Тоді позиція, чи формальний статус у структурах влади, надає доступ 
до кількох типів сконцентрованих ресурсів (економічного, репутаційного, адміністра-
тивного тощо), яких можна набути саме на певній посаді та обмінювати на інші форми 
капіталу, через вертикальну та горизонтальну мобільність, тобто змінюючи посади та 

1 Колишні активісти-комсомольці серед політичної еліти 2007 – 2009 рр. суттєво молодші 
за віком – майже 70% з них мали вік менше 40 років перед розпадом СРСР. Згідно з їхніми 
біографіями, у 1980-ті дехто був залучений до комсомольської діяльності на підприємствах 
тоді, коли з’явилися легальні можливості займатися приватним бізнесом та заробляти  на 
цьому гроші (детальніше про минуле т.зв. “українських олігархів” див. [13]). Натомість, група 
партійних активістів складається з більш досвідчених і старших людей, яким було поза 40 
років під час “перебудови”.
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долучаючись до все більшої кількості трансакцій та обмінів зобов’язаннями із іншими 
акторами. Це вимагає забезпечення певної сталості своєї впливовості – принаймні через 
отримання та втримання певної посади, що, у свою чергу, призводить до формування 
міжособистісної довіри на основі тривалої співпраці між учасниками взаємодії під час 
політичної нестабільності.  

Тож, окрім аналізу циркуляції еліт, важливо також дослідити структуру зв’язків між 
тими, хто входить до нинішньої політичної еліти, тобто ”пережив” період змін та втримав 
владну посаду. Для цього завдання якраз підходить мережевий підхід (аналіз соціальних 
мереж), який дає змогу побудувати модель неформальної взаємодії між акторами – пред-
ставниками політичної еліти – та визначити найбільш впливових серед них. 

Для визначення рівня потенційної впливовості у мереж були розраховані показ-
ники центральності1, а саме: а) degree, б) betweenness та в) eigenvector, які у різний 
спосіб демонструють впливовість актора у мережі завдяки: a) кількості прямих, 
безпосередніх зв’язків із іншими акторами, б) через зв’язкову позицію між щільно 
зв’язаними підгрупами акторів, та в) зв’язки із іншими дуже “центральними” акторами 
[15]. Тут ми покладаємось на припущення, що індивід, який має багато зв’язків або ж 
пов’язує різні підгрупи, може вважатися впливовим у певній спільноті.  

Якщо порівняти показники центральності та приналежність до певної політичної 
сили, то більша частка дуже “центральних” акторів із “комуністичним” минулим входять 
до фракції Партії Регіонів, а також до “НУ-НС”. У табл. 1 наведені показники централь-

1 Показники, що дають змогу порівняти важливість та впливовість актора завдяки його зв’язкам 
та зв’язкам між іншими акторами у мережі [15].

Рис. 2. Циркуляція/відтворення серед представників політичної елі-
ти, які мають досвід активної комсомольської /партійної діяльності, 

2002–2009 рр.
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ності за трьома різними вимірами: degree, betweeness та eigenvector. Загалом, результати 
порівняння показників центральності у цій групі представників еліти демонструють, що 
більш “центральними” у мережі політичної еліти є колишні комсомольці, ніж партійні 
активісти, а отже їхній потенційний вплив у мережі вищій.   

Таблиця 1 
Показники центральності у мережі для представників політичної еліти (2007–2009 рр.),

які мають досвід активної комсомольської та партійної діяльності до 1991 р.
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Rybak PR 57 Rybak PR 2736,4 Hryniv BYuT 0,207
Hryniv BYuT 53 Hryniv BYuT 1712,8 Rybak PR 0,133
Tarasiuk NU-NS 39 Tarasiuk NU-NS 1467,5 Tarasiuk NU-NS 0,125
Vashchuk Lytvyn 39 Vashchuk Lytvyn 1118,2 Larin PR 0,091
LytvynVM Lytvyn 38 Matvienko NU-NS 1095,8 Filenko BYuT 0,086
Matvienko NU-NS 34 Baburin CPU 1077,9 Turmanov PR 0,085

Larin PR 34 Tabachny D PR 955,3 Bondarenkо 
VD BYuT 0,072

TabachnykD PR 32 Larin PR 919,6 TabachnykD PR 0,071
Turmanov PR 32 Efremov PR 877,7 Vashchuk Lytvyn 0,070

Kruhlov PR 32 Lytvyn
VM Lytvyn 812,6 Marmazov CPU 0,066

KyrylenkoI BYuT 28 Turmanov PR 775,5 Kruhlov PR 0,065
Filenko BYuT 28 Kruhlov PR 749,0 Plyushch NU-NS 0,064
Efremov PR 27 Symonenko CPU 672,8 Symonenko CPU 0,062
Baburin CPU 26 Skubashevskyi PR 614,8 Matvienko NU-NS 0,060
Symonenko CPU 25 KyrylenkoI BYuT 580,8 KyrylenkoI BYuT 0,056
Kyrylchuk BYuT 25 Tolstoukhov PR 579,8 Baburin CPU 0,054

Potapov PR 24 Hrach CPU 556,7 Lytvyn
VM Lytvyn 0,051

Skubashevskyi PR 23 Slauta PR 512,9 Potapov PR 0,048
Klimov PR 23 Yedin PR 496,4 Tolstoukhov PR 0,043

Pliushch NU-NS 22 Matveev
VI CPU 448,5 Matveev

VG CPU 0,041

* Показники розраховувалися для усієї генеральної сукупності акторів N=492, тому 
враховують “мережеві портрети”, наведених у ТОП-20 колишніх “комсомольців” та “партійних 
активістів”, а отже, їхню потенційну впливовість у всій мережі політичної еліти. 

При детальнішому порівнянні видно, що одні актори групи мають високу цен-
тральність завдяки і прямим, і непрямим зв’язкам (напр., Рибак, Ващук, Тарасюк, 
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Ларін), натомість інші є “центральними” тільки в одному чи двох вимірах. Наприклад, 
Матвієнко є центральним за прямими зв’язками та як “зв’язкова ланка” між щільно 
зв’язаними підгрупами, але його зв’язки, ймовірно, менш впливові – через низьке зна-
чення центральності у вимірі eigenvector. Натомість, цей показник (eigenvector) є значно 
вищий у акторів БондаренкоВД та Філенко, хоча за  degree та betweeness їхні прізвища 
стоять значно нижче за інших або ж і взагалі не потрапляють у ТОП-20. Отже, у цих 
акторів небагато прямих зв’язків; але ті, що є – то з особами, які самі дуже “центральні” 
та мають численні прямі зв’язки. 

Результати дослідження, наведені у цій статті, показують, що колишні комсо-
мольські та партійні активісти продовжують бути потенційно впливовими у сучасній 
українській політичній еліті завдяки своїм центральним позиціям у мережі взаємодії 
– як через прямі, так і через опосередковані зв’язки. До того ж, серед ТОП-20 “цент-
ральних” акторів (табл.1) майже усі – це ті, хто втримався при владі у період політичних 
змін після 2004 року. Отже, можна певною мірою твердити про важливість мережевих 
характеристик для втримання при владі у періоди соціальних трансформацій, коли 
відбувається циркуляція заміщення у політичній еліті. Це твердження частково дово-
дить їхнє уміння адаптуватися до змін, а також сталість неформальної взаємодії серед 
правлячого класу.  

Отже, через 20 років після розпаду СРСР, частину найвищих владних пози-
цій в Україні займають колишні активісти Комсомолу та КПУ, які є досить добре 
взаємопов’язані через спільний біографічний досвід, і тому мають високі показники 
центральності, іншими словами – потенційну впливовість у загальній мережі політичної 
еліти.  Функціональність такої моделі мережі, а також значущість певного типу зв’язку 
з минулого залишається під питанням до закінчення етапу інтерв’ювання представників 
еліти, який має виявити, зокрема, реальну важливість входження до комсомольських 
та партійних організацій для набуття навичок формування своєї мережі та утримання 
зв’язків у період соціальних трансформацій.   

Загалом, циркуляція еліт у період радикальних трансформацій може бути набагато 
суттєвішою, ніж та, що мала місце під час та після Помаранчевої революції. Досить 
радикальні заяви лідерів “революції” стосовно формування нової влади не призвели 
до повного заміщення та оновлення політичної еліти. Однією з причин такої сталості 
української політичної еліти може бути  досить розгалужена та щільна мережа зв’язків 
між представниками “владного класу”, зокрема – можливості прямо чи опосередко-
вано взаємодіяти задля досягнення спільних цілей, наприклад, утримання існуючого 
розподілу керівних посад та владних повноважень. 
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POLITICAL ELITE NETWORKS DURING PERIOD OF CRISIS:
CIRCULTION OR REPRODUCTION?
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This paper contains the results of the analysis of circulation /reproduction within 
Ukrainian political elite that took place among former Komsomol and CPU activists in 
particular, due to the seemingly radical political transformations (the Orange Revolution). 
One of the major fi nding is that although some elite circulation did occur in the aftermath 
of the Orange Revolution, former Komsomol and CPU functionaries were not completely 
replaced by counter-elite, in contrary, their potential of infl uence might even increased due to 
the stability of their positions in political power. In addition, the further analysis discovered 
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whether their network positions make them infl uential as so-called ‘central players’ within 
tthe overall network of the current Ukrainian political elite. 

Keywords: political elite, the Orange Revolution, circulation, social network analysis, 
centrality measures. 

СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В ПЕРИОД КРИЗИСА: 
ЦИРКУЛЯЦИЯ ИЛИ ВОССОЗДАНИЕ? 

Т. С. Костюченко, М. И. Винницкий

Национальный университет Киево-Могилянская академия,
ул. Г. Сковороды, 2, 04655, г. Киев, Украина,

 tetiana.kostiuchenko@yahoo.com, mychailo@ukma.kiev.ua

В статье наведены результаты исследования процессов циркуляции / воссоздания 
среди представителей украинской политической элиты, в частности тех у кого есть 
опыт активной деятельности в комсомоле и коммунистической партии во время ради-
кальных трансформаций (после Оранжевой революции). Одним из основных резуль-
татов исследования стало выявление частичной циркуляции и стойкости в удержании 
при власти группы бывших комсомольских и партийных активистов, без их полного 
замещения представителями других групп элит. В исследовании также наводятся 
результаты анализа влиятельности представителей этой группы в общей сети поли-
тической элиты через показатели сетевой центральности.

Ключевые слова: политическая элита, Оранжевая революция, циркуляция элит, 
сетевой анализ, показатели сетевой центральности. 
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 У статті проаналізовано дискурс завершення трансформаційних процесів в ук-
раїнському суспільстві у контексті подолання соціальної аномії та розвитку демок-
ратії. Особливу увагу звернено на чинники, які стоять на заваді побудови в Україні 
справжньої демократії. Наголошено на ключовій ролі еліти в соціальному розвитку. 
Зазначено, що трансформаційні процеси в Україні йдуть відповідно до тих передбачень, 
які сформулювала Н. Паніна ще в середині 1990-х років.

Ключові слова: трансформація, демократія, соціальна аномія, еліта, соціальні 
зміни, традиціоналізм, авторитаризм.

Характерним для розвитку вітчизняної соціології доби незалежності став аналіз 
суспільства у контексті трансформації. Ця проблематика сфокусована на вивченні сус-
пільств посткомуністичного простору в зіставленні з основними трендами сучасних 
соціальних змін у глобальному та локальному вимірах.

Українське суспільство, як частина радянського, увійшло у період трансформації 
невдовзі після приходу до влади у Радянському Союзі М. Горбачова (1985). Спочатку 
тогочасні керівники СРСР бажали лише часткової модернізації велетенської держави. 
Вважалося, що достатньо лише усунути тотальний вплив комуністичної партії та бю-
рократично-адміністративних перепон, і настане покращення. Але реальність транс-
формаційних процесів виявилася жорстокішою. Соціальні зміни набирали стрімких 
обертів і призвели до руйнування соціалістичного блоку, а згодом і Радянського Союзу 
та його системи соціальних інститутів.

Унаслідок цього, розвиток вищеописаних суспільств набув рис соціальної аномії 
– стану відсутності загальнозначущих норм поведінки і взаємодії або цинічного їх 
ігнорування [1, с. 185]. Водночас метою трансформації була проголошена ліберальна 
демократія. Отже, основна дискусія  щодо питання закінчення трансформації полягає 
в тому, що вважати цією межею – подолання соціальної аномії чи побудову демократії. 
Подолання аномії пов’язане зі створенням нової ціннісно-нормативної системи суспіль-
ства та запровадження чіткої системи соціального контролю. А побудову демократії 
необхідно розглядати у двох ракурсах: проведення інституційних демократичних сус-
пільних змін; і, відповідності нових інституцій загальноусталеним нормам демократії 
– рівню свободи, рівню життя та можливостям впливу на владу. 
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Отже, мета цієї статті – проаналізувати нинішній етап розвитку українського 
суспільства в контексті основних викликів і проблем. 

Як зазначено вище, усі держави посткомуністичного простору обрали метою своєї 
трансформації демократію. Відтак, їхній поступ на цьому шляху мав суттєві відмінності. 
Деякі держави протягом 1990-х рр. змогли створити демократичні соціальні інститути, 
які відповідають “старим демократіям” і долучитися до їхньої спільноти через вступ 
до НАТО і Євросоюзу (країни Центральної та Східної Європи, Прибалтики). Деякі 
– призупинили демократичні процеси ще на стадії інституційних змін, обравши шлях 
авторитарних суспільств (Білорусь, країни Середньої Азії). Отож, ключовим критерієм 
закінчення трансформації можна вважати подолання аномії.

Найпотужніша з посткомуністичних країн, спадкоємиця Радянського Союзу – 
Російська Федерація, на думку більшості аналітиків, закінчила трансформацію на 
початку ХХІ ст., у період президентства В. Путіна. Російське суспільство інституційно 
зазнало суттєвих змін: воно має більшість атрибутів демократичного суспільства і її 
еліта заявляє про побудову в Росії демократії. Водночас така позиція не підтверджена 
думками зарубіжних експертів, які вказують, що російське суспільство поступово 
відходить від демократичних принципів, перетворюючись на авторитарне. За даними 
організації Freedom House у 2007 р. Росія потрапила до розряду “держав із вкоріненим 
авторитарним стилем керівництва” [2]. У доповіді цієї організації зазначено, що уряд 
Росії (як і Китаю) намагається використати силу ринку, водночас зберігаючи закриту 
політичну систему. Складається ситуація, подібна до колишньої радянської, коли керів-
ництво Радянського Союзу заявляло, що лише в його країні існує справжня “народна” 
демократія, а у всіх інших – “буржуазна”. Отже, не відмовляючись від демократії як 
такої, Росія будує свою, “особливу” демократію.

Деякі аналітики стверджують, що Україна також завершила перехідний період. 
Зокрема О. Куценко вказує, що трансформація Росії й України відбулася, передовсім 
як відхід від моністичної командно-адміністративної системи відносин, як подолання 
хаотичної динаміки фази переходу і виникнення нових структурних, культурних і 
діяльнісних сутностей, що наближають ці суспільства до характеристик суспільств, 
заснованих на ринкових засадах. При цьому, суспільства України і Росії вийшли із 
трансформаційних процесів різними, утверджуючи власні форми суспільних відносин і 
незбіжні “коридори” подальшого розвитку. Водночас вона зазначає, які суспільства, що 
виникають у результаті трансформації, поки мають неусталений “посткомуністичний” 
характер, їх активний рух триває, але вже на нових фазах узгодження, стабілізації, кон-
солідації інститутів і практик, що проявили себе як найуспішніші за нових суспільних 
умов [3, с. 25]. 

Певною мірою можна погодитися з тим, що трансформаційний період в Україні 
завершений. У ній, як і в Росії, створені нові інституції, характерні для демократичного 
суспільства, розвивається ринкова економіка. Керівництво України постійно заявляє 
про утвердження демократії та про стратегічний вектор європейської інтеграції. Більше 
того, у 2006 р. Freedom House вперше визнала Україну “вільною” країною [3, с. 27], а у 
доповіді за 2007 р. ця оцінка знову була підтверджена [2]. Це свідчить про значний пос-
туп у розвитку демократії. Водночас, за результатами досліджень Інституту соціології 
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НАН України, у 2007 р. лише 8% дорослого населення країни дали позитивну відповідь 
на запитання: “Чи є в країні демократія?” [4, с. 4]. Ці дані, своєю чергою, ставлять під 
сумнів деякі оптимістичні прогнози та вказують на проблематику демократичного 
розвитку українського суспільства, яка, насамперед точиться навколо питання: “Що 
заважає українському суспільству стати справді демократичним?”. 

Водночас для України відкритим залишається питання подолання соціальної аномії. 
Особливість українського суспільства полягає в тому, що воно рухається у демократич-
ному напрямку і за рівнем демократії випереджає Російську Федерацію та деякі держа-
ви колишнього Радянського Союзу. При цьому закріплення і легітимація соціального 
устрою ще не відбулася. Отже, з огляду на те, що українське суспільство ані дійшло до 
демократії, ані зупинилося на цьому шляху, можна припустити, що трансформаційний 
період в Україні наразі триває і проходить переломну межу. 

Перш ніж перейти до розгляду проблематики перехідного суспільства в Україні, 
необхідно пригадати деякі риси радянського суспільства, оскільки вони дуже суттєво 
впливають на сучасний розвиток. У словах російського соціолога Г. Батигіна, сказаних 
ще у 1988 р., міститься пророчий зміст: “Друга половина 80-х років увійде в історію 
як досвід відновлення суспільства й людини, досвід відновлення соціології. Чим за-
кінчиться досвід, поки не відомо. Все залежить від того, як скоро ми прийдемо від 
людини, яка пристосовується, до людини вільної, як скоро створимо правову державу, 
засновану на суверенітеті особистості. Легко сказати: “Треба по краплі вичавлювати з 
себе раба”. А якщо раб не бажає вичавлювати із себе свою сутність, хоче розчинитися 
в масі, стати “продуктом середовища” і ненавидить усіх, хто це середовище не прий-
має? Так чи інакше, забрати адміністративно-бюрократичні бар’єри недостатньо. Для 
формування політичної культури й етики, заснованих на особистій відповідальності 
й особистому виборі, потрібні роки й десятиліття, оскільки суспільні відносини в 
нашій країні значною мірою характеризуються рисами докапіталістичних формацій, що 
приймають обличчя соціалізму. Немає сумніву в існуванні елементів східної деспотії, 
родових зв’язків, сімейних політичних кланів. У разі відсутності ринкової економіки й 
відповідної правової системи суспільні відносини, засновані на насильстві, обов’язково 
будуть відтворюватися. Як шестірня призначена для механічної передачі “моменту”, 
так і людина звикла бути бездумним виконавцем або начальницьких вказівок, або 
забобонів юрби. Більше того, людям-гвинтикам необхідний “дорогий й улюблений 
вождь і учитель”: свобода нестерпна для того, хто звик коритися “загальному”. Він 
просить, ні, вимагає взяти назад свободу, а натомість – указати загальну істину й 
правильний шлях” [5, с. 30]. 

Схожі думки висловлюють і сучасні українські соціологи, зокрема директор Інс-
титуту соціології НАН України В. Ворона, який зазначає, що об’єктивними основами 
демократії є: рівень розвитку продуктивних сил, громадянського суспільства і культури 
населення, і навіть при масовій підтримці демократії і за наявності політичної волі 
еліти суспільства, її реальна побудова далеко не завжди виявляється успішною і навіть 
можливою [4, с. 7]. 

Отже, ключовим питанням аналізу трансформаційного суспільства є його цінніс-
но-нормативна система, на якій ґрунтуються соціальні інститути. І якщо Г. Батигін 
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говорив про характерність докапіталістичних ознак для радянського суспільства, то 
сучасні соціологи вказують на подібні тренди щодо пострадянського суспільства. За 
словами О. Зинов’єва воно дивно поєднує властивості соціалізму радянського періо-
ду, західного капіталізму та феодалізму, Є. Головаха називає його ”неостановим” або 
“неофеодальним станом”, Ю. Мєлков для опису сучасного українського суспільства 
вживає термін “Нове Середньовіччя” [6, с. 183–184]. 

Ці тези підтверджуються й емпірично. Серед найхарактерніших ознак сучасного 
життя в Україні, за даними омнібусу–2007 р., перші місця займають: хабарництво і 
корупція (51,3%), невпевненість у майбутньому (43,3%), політична нестабільність 
(43,3%), розвал економіки (40,3%), зубожіння населення (32,2%), екологічні проблеми 
(27,8%), безробіття (26,3%). Водночас серед найважливіших проблем були названі: 
підвищення загального рівня зарплат, пенсій, стипендій (61,4%), боротьба з корупцією 
(61,1%), боротьба зі злочинністю (52,8%), зниження цін на продукти і товари першої 
необхідності (50,3%), зменшення плати за квартиру і комунальні послуги (49,7%) [7, 
с. 468–469]. 

Вищенаведене свідчить про дисфункцію таких ключових соціальних інститутів, як 
держава та економіка, а також про відмову легітимації вищеописаних явищ. Більшість 
громадян вважають корупцію і бідність несправедливими і не погоджуються з тим, що 
вони мають стати нормою. Лише 16% респондентів активно включилися в нове життя 
і вважають його природним, а 37,6% – не бажають пристосовуватись до теперішньої 
ситуації і 32,5% – перебувають в постійному пошуку себе [7, с. 472].

Продовжуючи логічний ряд, зауважимо, що тип і структура суспільства найбільше 
детерміновані особливостями його еліти. Більшість людей в Україні вважають, що їхнє 
життя дуже (34,8%) та достатньою мірою (38,3%) залежить від того, хто складає прав-
лячу еліту [7, с. 472]. Відповідно, ми не можемо обійти увагою питання формування 
еліти в Україні. 

Основу нової української еліти утворили представники “номенклатури” радянсько-
го часу, яка складалася з вищих верств партійної, державної, господарської та військової 
бюрократії. Ця “номенклатура” вважалася охоронцем радянської тоталітарної системи. 
Поки історія Радянського Союзу була наповнена катаклізмами – революціями, війна-
ми, репресіями тощо, “номенклатура” зберігала вірність своїм ідеалам і була доволі 
мобільною. ХХ з’їзд КПРС (1956 р.) наніс перший значний удар по “безгрішності” 
“номенклатури”. У подальшому вона все більше розкладалася – відходила від своїх 
принципів, ставала амбівалентною, зокрема, почала сприймати державну власність 
як свою корпоративну, набиралася пільг і привілеїв тощо. До того ж вона втратила 
колишню мобільність, фактично перетворившись за закриту касту людей, які “займали 
посади” до глибокої старості. Коли свого часу М. Горбачов очолив СРСР, йому було 
54 роки і він був наймолодший серед членів Політбюро. На Заході тогочасну владу в 
СРСР називали “геронтократією”, а сам період із середини 60-х до середини 80-х рр. 
ХХ ст. – отримав назву “застій”.

Стара “номенклатура”, в силу свого конформізму, першою відкинула всі комуніс-
тичні ідеали і цінності, заявивши про підтримку незалежності, демократії та ринкової 
економіки. Водночас вона долучилася до процесу привласнення державної власності, 
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зайнявши своє місце у глобальній буржуазії. Парадокс полягає в тому, що ті, хто охоро-
няв устої радянського суспільства і державну власність, виступаючи проти “капіталіс-
тичного Заходу”, очолили процес первинного накопичення капіталу і стали першими 
капіталістами. 

Також зазначимо, що і в Радянському Союзі були соціальні інституції та соціальні 
групи, які, попри політику насильства, не поділяли радянську ідеологію та сповідували 
інші цінності. До них можна віднести релігійні організації, дисидентський рух, а також 
злочинність, яка мала свою потужну субкультуру і нормативну систему. Тому другим 
потужним джерелом пострадянської еліти стала злочинність. Вона ніколи не вірила 
у “міфи” комуністичної пропаганди, мала значний потенціал і власну нормативну 
систему, чого бракувало старій “номенклатурі”. Третім джерелом формування еліти 
стали найактивніші пересічні радянські громадяни. Російський політик А. Чубайс так 
сформулював кредо пострадянської еліти: “Якщо ти нахабний, сміливий, рішучий і 
багато чого знаєш – ти отримаєш усе” [6, с. 186]. Отже, пострадянська еліта в Україні 
об’єднала в собі дуже різних людей, інтереси яких, приховувані за демократичною ри-
торикою, спрямовані на забезпечення власної гегемонії в системі влади та власності.

На думку Г. Грабовича, сталася історична трагедія, трагедія, ще й досі повністю не 
усвідомлена. Народ, який зрештою є ще й електоратом, проголосував за цілі тих, для 
кого українська справа дійсно була справою життя і смерті; проте він надав владу не 
їм, а тому самому суспільному класові, який правив Україною за радянського періоду 
і в той час проводив політику, ворожу всьому українському. Можливо, що деякі люди у 
номенклатурі відчували потребу у створенні справжньої нової України, але, об’єктивно 
кажучи, вони були не здатні очолити цей клас. Не в останню чергу тому, що українську 
номенклатуру готували для втілення рішень “Союзного Центру”, а не для прийняття 
незалежних рішень, тим більше – у незалежній державі [8, с. 268]. 

Відтак, один із вирішальних чинників гальмування демократії українського сус-
пільства, збереження його “радянськості”, пов’язаний із тим, що в Україні після прого-
лошення незалежності, на відміну від країн колишнього “соціалістичного табору” (НДР, 
Угорщина, Польща та ін.) та Прибалтики не була проведена люстрація або ротація 
комуністичної “номенклатури”, тобто вона не була усунена від влади. Натомість вона 
була “посилена” злочинцями та злочинною субкультурою. У 2006 р., за даними моніто-
рингу Інституту соціології НАН України, більше третини населення вважало, що значну 
роль у житті українського суспільства відіграє “мафія, злочинний світ”, більше чверті 
вказали на значну роль “службовців держапарату – чиновників” [4, с. 4–5].

Як наслідок, сучасна еліта і влада в Україні сприймається більшістю населення 
негативно. На питання омнібусу–2007 р.: “Яким із наведених нижче слів Ви б харак-
теризували уряд у нашій країні?”, найбільше людей обрали варіанти – корумпований 
(57,8%), бандитський (43,6%), бюрократичний (37,1%) [7, с. 472]. Лише 4,4% респон-
дентів влаштовує теперішній суспільно-політичний лад, а більшість людей вважають, 
що його потрібно змінити радикальним шляхом (41,5%) або поступово покращувати 
реформами (37,4%) [7, с. 473]. 

Негативне ставлення і недовіра до влади характерна для усього періоду незалеж-
ності, незважаючи на конкретні прізвища. Але найбільш негативні оцінки з 2000 р. були 
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отримані в результаті опитування, проведеного центром імені О. Разумкова в грудні 
2008 р. [9]: 85% громадян упевнені, що країна розвивається в неправильному напрямі; 
на запитання про те, що в нас поліпшилося, починали поводитися агресивно. 

Водночас ставлення до політиків переноситься на ставлення до тих державних 
інституцій, які вони представляють, а низький рівень довіри до всіх гілок влади є 
ознакою слабкої легітимності держави. Це зумовлено тим, що державні інститути 
виявляють байдужість до соціальної ситуації, яка характеризується зниженням рівня 
життя більшості населення України. Якщо говорити про оцінку дій органів влади в 
контексті кризи, то громадяни вважають, що центральна влада займається переважно 
її поглибленням. Людям не подобається той стан конфлікту влади з владою, який вкрай 
негативно впливає на їхнє життя. 

Наслідком діяльності еліти та спровокованих нею аномічних процесів, стала від-
повідна модель українського суспільства, яку В. Ворона називає “кланово-бюрократич-
ною напівкримінальною” [4, с. 9]. Вона являє собою трансформацію влади у власність 
і боротьбу між багатими за владу з дедалі більшим відривом правлячого прошарку від 
населення. Ця модель перешкоджає формуванню механізмів цивілізованого нагромад-
ження й відтворення капіталу: приватні статки створюються багато в чому шляхом 
перерозподілу коштів держбюджету і порушення законності при приватизації і сплаті 
податків. Доходи соціальних груп, що перебувають при владі, як правило, не пов’язані 
зі станом реальної економіки, а механізми функціонування суспільства спрямовані не на 
розв’язання завдань розвитку суспільства, а концентруються на розподілі і перерозподілі 
державних ресурсів між елітними групами, що перебувають при владі. 

Ця модель не є ринковою і виступає бар’єром для створення верстви заможних 
людей – середнього класу. Вона призвела до того, що протягом нетривалого часу ук-
раїнське суспільство поділилося на багатих і дуже багатих та бідних і дуже бідних. 
Маючи близько десятка мільярдерів, Україна займає одне з останніх місць у Європі 
(разом з Албанією та Молдовою) за рівнем ВВП на душу населення, а саме цей показ-
ник є основним для визначення соціально-економічного розвитку. 

Чимало досліджень демонструють сталий позитивний зв’язок між економічним 
розвитком і рівнем демократії. Відповідно до марксистської тези, згідно з якою інсти-
тути влади відображають його соціально-економічну сутність, головна причиннісна 
інтерпретація цих кореляцій полягає в тому, що демократія є радше наслідком еконо-
мічного розвитку, ніж навпаки. Дослідники А. Пшеворскі та Ф. Лімонжі, розглядаючи 
ці кореляції, прийшли до таких висновків: у дуже бідних країнах (із річним доходом 
менше $1000) співвідношення імовірності перетворення автократії на демократію і 
імовірності перетворення демократії та автократію становить один до десяти; водночас 
у багатих країнах (понад $7000) трансформація автократії на демократію у 28 разів 
імовірніша, ніж трансформація демократії у бік автократії [10, с. 88]. Тому, починаючи 
з праць С. Ліпсета, прийнято вважати, що економічна модернізація сприяє демократії, 
оскільки приводить до змін у масових настановах, що й підриває автократію. Ці до-
слідження лише підтвердили ту просту загальновідому істину, що бідній людині не до 
політики, – вона шукає шляхи фізичного виживання. Отже, щоб побудувати демократію, 
необхідно створити об’єктивну передумову – підвищити рівень життя населення; бідне 
суспільство апріорі не може бути демократичним.
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Нинішня незалежна Україна – продовження України радянської. В усіх відношен-
нях, що мають хоч якесь реальне значення – особливо у відношенні інституцій, кадрів, 
цінностей, стилю культури і т.п., насправді у всьому, що сутнісною мірою стосується 
влади й авторитету – радянський період і його практика залишаються в основі своїй 
незмінними. Тому питання утвердження демократії в українському суспільстві насам-
перед залежить від того, як скоро воно подолає риси “радянськості”. 

Демократія в Україні лише тоді зможе стати реальною, коли громадяни будуть 
здатні впливати на владу, тобто буде створене громадянське суспільство. Демократія 
не зводиться лише до виборів; вона означає і вплив населення на владу у міжвиборчий 
період. Цей вплив забезпечується структурами громадянського суспільства, тиском 
громадської думки через засоби масової інформації, через участь населення у діяльності 
політичних партій і громадських організацій. Якщо такого постійного впливу населення 
на владу немає, треба сподіватися лише на “владну милість”. Оцінка можливостей 
громадян впливати на органи влади є ключовою характеристикою демократичного 
суспільства. 

Наразі в соціології досить добре відомі два типи реакції на аномію: ненормативна 
й нормативна. Ненормативна реакція на аномію – коли відсутність норм стає нормою 
поведінки, тобто криза соціуму стає нормою. Психологічний стан при ненормативній 
реакції на аномію характеризується зростанням цинізму й екстремізму. Така реакція на 
аномію фактично веде до посилення аномії, що сприяє формуванню не демократичного, 
а анархічного суспільства. 

Нормативна ж реакція на аномію найчастіше породжує розвиток аномічної де-
моралізованості. В умовах тривалої відсутності нормативних регуляторів поведінки, 
коли багатьом здається, що в таких умовах відбутися може “усе, що завгодно”, майже 
автоматично виникають вимоги “повернення до доброго старого часу” – традиціоналізм. 
Інший вихід з аномічної безвиході бачиться масовій свідомості в пошуках “сильного 
лідера” – вождя, що знає правильні способи дії й може змусити “інших” їх виконувати 
– авторитаризм. Загалом ненормативні реакції на аномію в Україні проявляються значно 
меншою мірою, ніж нормативні. 

Тому Н. Паніна ще у 1994 р. висловила думку, що на основі аномічної деморалі-
зованості в Україні досить імовірним є формування двох типів ціннісно-норматив-
них підсистем: традиційно-архаїчної (заснованої на вимозі повернути стару систему 
цінностей) і авторитаристської (заснованої на потребі приведення до влади сильної 
особистості, що зможе встановити “новий твердий порядок”) [11, с. 36]. 

На її думку, найбільш реальним є шлях традиціоналізму – повернення до архаїчно-
го чи до соціалістичного суспільства. Передумови до повернення в архаїку в Україні 
містяться в даних, що свідчать про психологічну відособленість від інших народів, в 
ізоляціонізмі. По шкалі соціальної дистанції Е. Богардуса населення України відчужує 
практично всі національності, окрім тих, хто традиційно проживав на її території. 
Низька стурбованість населення небезпекою ізоляціонізму свідчить про реальну мож-
ливість панування в суспільстві традиційно-архаїчних цінностей і побудові на цій 
основі держави, що має в основному етно-музейну цінність і виражені риси архаїчного 
суспільства. 
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Водночас вірогідним є й повернення до соціалістичних цінностей. Хоча соціаліс-
тична й комуністична системи цінностей більшістю населення відкидаються в прямій 
назві, серед населення широко поширені патерналістські настанови й переконання. 
Вони ж дуже близькі до системи цінностей соціалістичного суспільства. Суттю патер-
налізму є відсутність у людини особистої відповідальності не тільки за долю суспільства 
загалом, але й за власну долю.

Декларативне заперечення соціалістичних цінностей при поширеності патерналіст-
ських настанов є психологічною передумовою самої реальної загрози – орієнтації на 
авторитарного лідера. Зауважимо, що в українському суспільстві явно переважає точка 
зору, що кілька сильних лідерів можуть зробити для країни більше, ніж усі закони та 
дискусії. Найвищою вона є на Донбасі. Хоча зазначимо, що кількість прихильників 
“сильної руки” все ж зменшується: з 60,5% у 1998 р. до 50,7% у 2007 р. [12, с. 35]. У 
дослідженні, проведеному у червні 2007 р. Фондом “Демократичні ініціативи” і фірмою 
“Юкрейніан соціолоджі сервіс”, поставлено запитання: кого населення бачить у ролі 
“сильних лідерів”. Таких лідерів виявилося двоє – В. Янукович (30%) і Ю. Тимошенко 
(21%). Президент Віктор Ющенко набрав лише 12% голосів [12, с. 36].

Як і зазначала Н. Паніна ще у 1994 р., масова свідомість, не знаходячи в суспільстві 
діючих демократичних цінностей і елементарних законів, звернулася до традиційних 
цінностей регулювання соціальних відносин. Інтуїція підказала новій політичній силі 
(“Наша Україна” – прим. авт.), яка йшла і прийшла до влади, атрибутику й риторику 
традиційних цінностей, які набирали вагу морально-консолідуючої основи. На думку 
Є. Головахи і Н. Паніної “помаранчева революція”, яка маніфестувала себе як де-
мократична, насправді була культурно-етнічною [13, с. 155]. Вирішальним чинником 
тогочасних подій була історична ідентичність із розмежуванням електорату по лінії 
“Захід–Схід”, суть якого можна звести до ставлення до Росії.

Після п’яти років правління “помаранчевої влади” українське суспільство так і не 
вийшло зі стану аномії і не набуло ознак громадянського. Мова йде, насамперед, про 
такі декларовані новою владою цінності, як верховенство права і рівність усіх перед 
законом, повага до прав та інтересів кожної людини, відсутність дискримінації, со-
ціальна солідарність, громадянська активність і т.ін. Щоб запровадити ці цінності, еліта 
повинна не лише їх декларувати, але й сама демонструвати відповідні зразки поведінки, 
а для порушників – запровадити суворі невідворотні санкції. Але цього не відбулося 
– нова влада виявилася не кращою за стару, а з деяких питань її політика виявилася 
вкрай некомпетентною. Цим і пояснюється розчарування людей і їх недовіра до влади, 
а також падіння рейтингу Президента В. Ющенка та його політичної сили. 

Водночас можна погодитися з думкою О. Куценко, що події “помаранчевої ре-
волюції” послугували точкою перелому для українського суспільства, після проход-
ження якої, суспільство стало іншим. Воно повірило у власні сили, відбувся вибух 
громадянської ідентичності, національної самосвідомості, політичної мобілізації й 
структурування [3, с. 26].

На нашу думку, нині Україна проходить певний переломний рубіж. Хоча для декого 
і неприємно, але логічно до тих процесів, що відбуваються в Україні, Президентом 
став В. Янукович. Приховано, але він є виразником соціалістичної, патерналістської, 
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ціннісно-нормативної системи. Водночас він уособлює собою “сильну руку”, здатну 
“навести порядок”. Дії нового Президента за короткий проміжок часу, особливо в 
контексті розподілу влади в країні, свідчать про серйозність його намірів і авторитарний 
стиль управління. 

Отже, можна спрогнозувати такий розвиток подій. Нова влада буде намагатися 
подолати соціальну аномію, легітимізувавши свою нормативну систему за допомогою 
застосування жорстких санкцій. Це дещо нагадує російську модель. При цьому 
опозиція в Україні дійсно може грати суттєву роль лише за умови, що вона дійсно 
буде демократичною, тобто позбудеться кланово-олігархічних ознак і буде дослухатися 
до думки людей. Отже, може скластися парадоксальна ситуація: сили, які бажають 
подолати соціальну аномію, будуть намагатися зробити це ціною поступу демократії; а 
демократичні сили, навпаки, будуть виступати проти стабілізації і легітимації соціальних 
інститутів у нинішньому стані. І основна роль, звісно, тут відводиться елітам.
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Стаття присвячена аналізу гумористичного дискурсу політики, який включається 
в процес пізнання та інкорпорує когнітивні, аксіологічні та емоційні складові полі-
тичної свідомості на повсякденному рівні. Автор показує, як гумористичний дискурс 
деконструює ідеологічний та створює альтернативний образ соціополітичного простору 
на прикладі спонтанного студентського гумору про політику.

Ключові слова: гумористичний дискурс політики, образ соціо-політичного про-
стору, політичний дискурс, політична свідомість на повсякденному рівні, спонтанні 
гумористичні висловлювання про політику.

Актуальність статті викликана поширеністю політичного гумору в сучасній не-
формальній повсякденній комунікації з приводу політики, але недостатньою пред-
ставленістю цього феномену в концептуальних розробках української соціології. Ми 
вводимо поняття гумористичний дискурс політики і зазначаємо, що він має власні 
характеристики репрезентації важливого концепту повсякденної політичної свідомості 
– соціо-політичного простору – в альтернативному, несерйозному, ірраціональному 
вимірі, де деконструюються гегемонічні значення політичного дискурсу. Ми проаналі-
зуємо конструювання соціо-політичного простору в конкретних прикладах спонтанного 
гумору про політику та поміркуємо над причинами функціонування гумористичного 
дискурсу в повсякденному пізнанні політичної реальності.

Важливим з погляду розуміння гумористичного дискурсу є здатність політичної 
свідомості переходити до інших смислових світів [1], в яких формується позастерео-
типна картина політичної реальності, із залученням соціальної уяви, для осягнення 
такого політичного досвіду, в якому багато чого залишається невідомим, проблемати-
зованим, потребує прогнозів [2, с. 95–142]. Інтеракціоністи (Дж. Мід, І. Гофман) також 
підкреслюють важливість враховувати чуттєві та раціональні компоненти картини світу 
людини. Гумористичний дискурс політики ми розглядаємо саме як такий смисловий 
світ, що втілює когнітивні, аксіологічні та афективні виміри політичної свідомості та 
дає змогу сформувати уявний образ соціо-політичного простору, протидіючи впливу 
гегемонічних значень політичного дискурсу. Спираючись на бачення соціального про-
стору П. Бурд’є [3], ми розуміємо соціо-політичний простір як категоризацію позицій 
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владних і невладних груп, дефініції та ціннісно-емотивної оцінки відносин між ними, 
означування характеристик оточуючого середовища.

Крім впливу гегемонічних значень, сучасний політичний дискурс впливає на 
політичну свідомість своєю декларативністю (семантичною спустошеністю та фор-
мальністю), фантомністю [див. 4]. Наповнення структури семіотичних просторових 
опозицій політики залежить від прагматичних потреб політичних гравців у боротьбі 
за владу, а не від визначення “суспільного блага” [5, с. 154]. В умовах нестачі власного 
реального політичного досвіду внаслідок і об’єктивних (відсутність громадянського 
суспільства), і суб’єктивних (низький рівень довіри, низька мотивація, низький рівень 
інкорпорованих стратегій активної політичної участі) факторів гумористичний дискурс 
політики стає формою реінтерпретації політичної сфери, вираження емоцій, способом 
символічної участі.

Взаємозв’язок між політичним дискурсом, повсякденною політичною свідомістю 
та гумористичним дискурсом політики можна позначити так. Політичний дискурс через 
гегемонічні інструменти (закріплення певних значень за політичними фігурами, полі-
тичними відносинами, фактами, подіями) впливає на політичну свідомість у процесі 
пізнання політичної сфери. Носії політичної свідомості мають ширші знання, оцінки та 
емоції й викривають некогерентність значень політичного дискурсу. В гумористичний 
дискурс вкладається викрита некогерентність, за рахунок залучення інших дискурсів 
відбувається обігрування, створення умовного образу політичних фігур, відносин, 
подій. Крім цього, усі учасники гумористичної комунікації вкладають в гумористич-
ний дискурс власні позиції щодо політики, що дає змогу говорити саме про створення 
образу соціополітичного простору. 

Умовний образ соціополітичного простору сприймається і конструюється в гумо-
ристичному дискурсі, щоб пізнати реальний образ асоціативно; саме влучне, “дотеп-
не” ув’язування асоціацій дає шлях сміху. Але при цьому в гумористичному дискурсі 
політики наявні репрезентації політичного дискурсу, без чого неможливим було б саме 
співвіднесення гумору з політикою. Отже, гумористичний дискурс політики можна 
називати альтернативним способом пізнання та осмислення соціополітичного просто-
ру, а також дискурсом другого порядку, що репродукує певні елементи та структурні 
компоненти політичного дискурсу.

У гумористичному дискурсі можна виокремити когнітивний, аксіологічний та 
афективний виміри образу соціополітичного простору. В когнітивному вимірі образу 
простору гумористичного дискурсу співвідносяться два взаємопротилежні когнітивні 
фрейми1 [6], один з яких є фреймом політичного дискурсу, в результаті цей фрейм 
руйнується та заміщується іншим. Думка Д. Ліхачова підкреслює процес когнітивного 
деконструювання та відтворення, що проявляються також і в межах образу соціо-
політичної реальності: “Сміх показує безглуздість всіх існуючих в соціальному світі 
відносин… Він немовби повертає світу його первісну хаотичність. … Руйнуючи, він 
будує дещо власне: світ порушених відносин, світ нісенітностей, логічно не виправда-

1 За М. Мінським, фрейми становлять особливі пакети інформації та забезпечують когнітивну 
обробку об’єкта пізнання.
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них відносин, світ свободи від умовностей…” [7; 3]. Важливим аксіологічним виміром 
образу соціополітичного простору в гумористичному дискурсі стають естетичні та 
етичні категорії [8]. У гумористичному образі соціо-політичного простору втілюються 
емотивні компоненти політичної свідомості, наприклад, під впливом емоції страху 
влади гумористичний образ буде показувати гіперболізовані розриви між “мною” та 
“владою”1. 

Гумористичний дискурс політики формує семіотичний рівень простору: знаково-
символічну типізацію позицій та відносин, а також будує бінарні та асиметричні смислові 
опозиції, за рахунок яких можливий “діалог” між різними смисловими компонентами, 
будується символічна межа ідентифікації [9] та образу “іншого”. Знаково-символічна 
тканина гумористичного дискурсу будується знаками та символами різної природи, з 
високим ступенем емоційного навантаження та конотативного маркування.

Нижче ми наводимо характеристики гумористичного дискурсу політики, що 
обумовлюють створення образу соціополітичного простору:

• Типізація, категоризація соціополітичного простору – визначення акторів, що 
включені в політичні відносини, контексту та характеру цих відносин та ін. Гуморис-
тичний дискурс конструює ситуації політичних відносин, що можуть бути впізнані 
учасниками гумористичної комунікації, надає номінації учасникам ситуації, вихоп-
лює компоненти знакового середовища, щоб надати образу простору сигніфікації. В 
гумористичному дискурсі важливою є позиція тих, хто розділяє та розуміє гумор, (а 
також його автору, якщо він може бути зафіксований), що виражається в оцінюванні та 
емоційному ставленні до об’єкта гумору та впливає на рівень критичності, емоційну 
установку гумору. В гумористичному дискурсі відбувається фіксація характерної риси 
позиції політичного актора, риси, яка видається щонайменше дивною тим, хто розуміє 
гумор, та може бути покладена в основу неконгруентності.

• Неконгруентність (невідповідність) та опозиціонування. Одним зі спускових 
механізмів гумору є неконгруентність певного факту критеріям релевантності, очіку-
ваності, наприклад етичним та естетичним критеріям (відсутність істинності, сорому, 
гіперболізованість, потворність, механічність, перевага форми над змістом). Неконгру-
ентність в гуморі досліджувалася багатьма вченими, зокрема лінгвістами С. Аттардо 
та В. Раскіним, як опозиція двох значеннєвих скриптів – нормативного або ціннісного 
[10]. Ми пропонуємо розглядати неконгруентність у політичному гуморі як наслідок 
конфлікту позицій в соціополітичному просторі з притаманними їм інтерпретаціями 
політичного поля (важливим є термін “конфлікт інтерпретацій” П. Рікера), цінностями 
і нормами, практиками та ресурсами (що також свідчить про важливі характеристики 
соціальних відносин, наприклад, інклюзія-ексклюзія). 

1 Стосовно вираження страху в гуморі хотілося б навести цитату: “Анекдот дозволяє проробити 
і сценарні помилки, і парадоксальний вихід з стереотипної безвихідної ситуації. Соціальні 
страхи – перед свавіллям, силою, грошима – проробляються в анекдоті, трансформуючись 
в позитивну настанову на успіх. Анекдот, таким чином, має певну компенсаторну функцію: 
те, з чого ми посміялися, вже не є виразно страшним” [Конева А. В. Анекдот как феномен 
социального воображения // Анекдот как феномен культуры. Материалы круглого стола 16 
ноября 2002 г. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – С. 72].
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• Створення альтернативної реальності. Гумор створює відчуття гри, умовності 
або віртуальної реальності (за визначенням М. Рюміної [8]), і, таким чином, відносності 
між протилежними полями значень. Значення, що представляють собою зовнішній 
світ у гумористичних висловлюваннях, відмінні від реального світу: гумористичний 
світ аномальний, смішний, але при цьому достовірний. Для цього в гумористичному 
дискурсі використовуються різні прийоми. На думку М. Бахтіна, сміх пропускає крізь 
себе все високе та робить з нього на виході щось низьке, творить карнавал – перегор-
тає гору донизу і низ догори [11]. Відбувається зняття табу та сумнів у стереотипному 
знанні, відкидаються нормативні рамки, переоцінюються цінності (зокрема, теорії 
гумору як полегшення пов’язують гумор зі зняттям моральних обмежень). Важливими 
є механізація об’єкта гумору, його уречевлення, гіперболізація експресивних рис (за 
А. Бергсоном, [12, с. 21]), а також створення фантастичних образів, існування яких 
неможливе насправді. Деідеологізація значень офіційного політичного дискурсу (пе-
ренесення значень з ідеологічного дискурсу у логіку іншого) є важливим механізмом 
політичного гумору.

• Інтердискурсивність. Для забезпечення опонування, а також для можливості 
нових прочитань, у гумористичних висловлюваннях вводяться значення різних дис-
курсів. Інтерпретація позицій владних груп відбувається через комбінацію офіційного 
політичного дискурсу з іншими навколополітичними дискурсами (мас–медіа, чутки 
про політику і т.п.), а також наявними у повсякденній свідомості ресурсами номі-
нування політичних “героїв” (міфи, казки, символи культури загалом), уявленнями 
про інші сфери соціальних практик (наприклад, спорт, ринок, шоу-бізнес), через які 
політичні позиції, відносини, практики можуть отримати гумористичні конотації. Для 
сигніфікації соціальних груп, що залучені до політичних відносин, (наприклад, у гуморі 
про прибічників певної політичної сили), залучається типовий досвід комунікації з її 
представниками (наприклад, стереотипи та стигми). Сприймаючи текст, аудиторія з 
різними знаннями, життєвими світами, ідентифікаціями впізнає знайомі поняття, що 
співвідносяться з близькими їй модусами бачення та розуміння політичної реальності. 
Крім того, за рахунок інтердискурсивності створюється текстова відкритість чи шелест 
мови (за терміном Р. Барта), що дає свободу пізнання. 

Два взаємопов’язані процеси в гумористичному дискурсі важливі для аналізу 
репрезентації соціально-політичного простору: (1) гумор може виникати внаслідок 
сприйняття некогерентностей у сфері політики та подальшої комунікації “гуморис-
тичних ситуацій” в повсякденному спілкуванні про політику; (2) використання гумо-
ристичного дискурсу надає можливість створювати умовний образ соціополітичного 
простору через сітку некогерентностей, що спирається на практичний довід стосунків 
зі сферою політики (накопичені знання з різних джерел, нормативно-ціннісну систему, 
що застосовується по відношенню до політики, а також емоції, що переживаються). За 
асоціацією з дослідженнями когнітивних лінгвістів та представників інших суміжних 
спеціальностей в царині конструювання в мові “можливих світів” та їх модальностей 
[13], у гумористичному дискурсі також можна виділити певні модальності “можливого 
світу”. (1) Модальність “дивності” – реєстрація невідповідності факту дійсності сте-
реотипизованому або очікуваному фрейму (модальність норми). Це створює реактивний 
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гумор та дає змогу говорити про сприйняття вже готового, але дивного, несподіваного 
факту, що відноситься до політичного простору, як смішного. (2) Власне модальність 
“можливого світу” – можливий уявний світ гумору конструюється через висловлю-
вання, в яких породжується образ простору (здебільшого, іронічні висловлювання). 
Такий гумор містить більше оціночних компонентів стосовно наявної структури со-
ціополітичного простору.

Соціологічно дослідити картину гумористичного дискурсу політики, що творить-
ся носіями повсякденної свідомості, можна, звернувшись до спонтанного гумору, що 
виникає в процесі комунікації з приводу політики. Спонтанний гумор, приклади якого 
ми наводимо нижче, є студентським гумором, що був зібраний автором та його студен-
тами під час актуальних політичних подій – виборів Президента України 2009–2010. 
Всього було зібрано більше 100 записів спонтанних гумористичних висловлювань, 
найвагомішим критерієм відбору саме цих висловлювань як гумористичних був сміх 
учасників комунікації, коли ці висловлювання мали місце. Тут наводяться характерні 
приклади цього матеріалу. Важливо, що спонтанний гумор відрізняється від гумору 
формального – політичних анекдотів, жартів та ін. – тим, що він виникає стихійно, є 
завжди авторським та має визначеного адресата. Такий гумор є простором відкриття 
діалогу з приводу політики, тобто протидіє гегемонічному закриванню простору значень 
у політичному дискурсі або його спустошеному “символічному шуму”. Зазвичай цей гу-
мор викликається певними стимулами політичного дискурсу, що оточує повсякденність. 
Студентське авторство гумору накладає відбиток на ті значеннєві компоненти, що в ньому 
присутні: в гуморі помітні “сліди” повсякденних практик студентського життя. 

На конкретних прикладах спонтанного студентського гумору з приводу політики ми роз-
криємо репрезентацію соціополітичного простору у гумористичному дискурсі політики.

24.10.2009, м. Київ, музей, зал з давньоіндійською малою пластикою та іншими 
предметами декоративного мистецтва. Дві студентки, побачивши на стелажі зі 
статуетками індійських богів статуетку гнівної індуської богині, що має дикий 
вираз обличчя та пазурі.
Студентка 1:  Дивись, яка дика! Дика баба… (в захваті) зовсім як Юлька! 
Студентка 2:  Так-так! (сміються)1.

Листопад, 2009р., м. Київ, приміщення вищого навчального закладу, перерва між 
парами. 
Студентка 1: Чула новий прикол про Юлічку? – ЗміЮля (посміхається)2.
Студентка 1: Ні. Зате вчора прочитала прикол про Януковича. – В нього улюблена 
письменниця – Анна Ахметова (сміються)3.

1 Мається на увазі кандидат у Президенти 2009 р. Ю. Тимошенко.
2 “ЗміЮля” – антропонім, побудований за асоціацією з іншим антропонімом політичного дис-

курсу “ТигрЮля”, тобто ім’я одного з символів передвиборчої кампанії 2009р. Ю. Тимошенко 
– маленького білого бенгальського тигра жіночої статі.

3 У 2006 році на мітингу в Одесі В. Янукович повідомив народу, що у цьому місті жила відома 
поетеса “Анна Ахметова”, що народжує конотацію із заступником В. Януковича бізнесменом 
Р. Ахметовим.



170 О. Є. Ненько 

Листопад, 2009р., м. Київ, пивний паб, компанія друзів – студентів різних київсь-
ких вузів обговорюють, кандидатів, за яких голосувати на виборах, а також їх 
різнобічні якості.
Студент: Навіщо Ван Гог відрізав собі вухо? Він не хотів почути кожного! 
(сміх).
…
Студентка: Чи не псих Противсіх? (сміх)1.

20.10.2009, м. Київ, сквер. Студенти-гуманітарії розмовляють про політику. 
Студентка: “Він почує всіх!” – безкоштовне проведення сексотового телефону в 
кожен дім (сміх).

Очевидно, для студентського гумористичного дискурсу політики, взятого в кон-
кретному контексті, притаманна персоніфікація політичних сил, що з одного боку, 
на думку багатьох вітчизняних учених, є характеристикою політичної свідомості, а 
з іншого – похідною від самого характеру політичного дискурсу конкретних подій, 
в якому актуалізовані окремі політичні фігури, що борються за владу та складають 
просторовий порядок. У зібраному нами матеріалі основним знаково-символічним 
тлом для розгортання комічних образів стали особистісні риси політиків і факти їх-
ньої біографії, а також найбільш персоніфіковані елементи їхніх політичних програм 
(у прикладах – політичні лозунги). Номінації, створювані в гумористичному дискурсі 
політики, також визначаються метафоричністю. Метафоричність дискурсу втілює як 
базову характеристику свідомості – “наша щоденна понятійна система метафорична 
за своєю суттю” [14], так і має інноваційний потенціал, можливість створювати фанта-
зійний світ. Метафору також можна розглядати як вираження емоцій в мові [15, с. 368]. 
Метафоричність грає роль у створенні асоціації між яким-небудь випадковим знаком 
повсякденності та політиком, внаслідок чого знак перетворюється на новий символ полі-
тичної фігури (характерні приклади – “Зміюля” і “дика баба”). Гумористичний образ В. 
Януковича зазвичай формується на основі введення у висловлювання конотацій з його 
“кримінальним минулим” та недостатнім рівнем освіченості; гумористичний образ Юлії 
Тимошенко зазвичай має конотації з надмірністю експресивності та символічності в її 
політичному образі. Гумористичні образи в межах єдиного гумористичного дискурсу 
можна розглядати у відношенні один до одного: найбільш характерним є їх висміювання 
з точки зору установки повсякденної політичної свідомості, згідно з якою кандидати 
в Президенти “один одного гірше”. Персоніфіковані знаки гумористичного дискурсу 
можна узагальнено розділити на: а) ті, що походять від знаків офіційного політичного 
дискурсу, які орієнтовані на широку аудиторію; б) ті, що походять від інших знань, та 
творчо-асоціативно приписуються політичним фігурам.

16.10.2009, м. Харків, харківський вокзал. Дві студентки йдуть вулицею, одна з них 
бачить передвиборчий плакат Інни Богословської “Я переможу, вона - відпочине”. 

1 “Почую кожного” – лозунг на одному з передвиборчих плакатів В. Януковича під час пере-
двиборчої кампанії 2009 р. Василь Противсіх (справжнє прізвище Гуменюк) – кандидат у 
Президенти (самовисуванець).
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Студентка: (посміхається) Ну і плакат! Він же має подвійний контекст. Якщо 
б ще не було плаката Тимошенко “Вона працює. Вона – це Україна”, а був би 
тільки “Вона працює. Вони заважають”, то був би просто дуже великий виклик 
від Інни.

Листопад, 2009 р., м. Київ, кафе.
Студент 1: (Позіхаючи) Це ж знову дурдом почнеться перед другим туром голо-
сування, та й після нього.
Студентка: Ну і що! (посміхається) Почнеться свавілля, Ющенко зробить, що 
треба, та залишиться на другий термін. Він цього і чекає й чудово себе почуває!
Студент 2: Люди його після такого лопатами закопають на Майдані (посміхається).
Студент 1: Які люди! (з жартівливим викликом). Це Юля з Януковичем з вилами 
по Майдану за Ющенком бігати будуть! (сміються).

Лютий, 2009 р., м. Київ, приватне помешкання, зібрання студентів-друзів.
Студентка 1: Чули прикол про те, чому Янукович до Львова не з’їздив? (імітуючи 
Януковича, повільно, ніби розмірковуючи) Я дважди хотів, але щось заважало, та 
не зміг…(посміхається)1.
Студентка 2: Ні, у Яценюка крутіше буде (посміхається). Чому він відмовився 
від дебатів (посміхається). (Офіційним тоном) Спілкування з людьми на морозі 
значно продуктивніше для країни, ніж той цирк, що ви побачите на дебатах!

Листопад, 2009 р., м. Київ, приватне помешкання, зібрання студентів-друзів. По 
телебаченню йде політична реклама, після її закінчення розгоряється обговорення.
Студентка: Що вона сказала? (з подивом) “Мене влаштовує?” Мені не почулося?
Студент: Звісно! (імітуючи голос бабусі, але ) Я живу все життя в болоті, пенсія 
маленька, ціни на ліки великі та … мене все влаштовує! Труїть нас, тарганів, далі! 
Янукович – наш президент! (злий сміх)2.

30.10.2009, м. Київ, вечір, три студентки йдуть містом, біля Володимирської гірки 
бачать передвиборчий плакат Юлії Тимошенко “Вона працює, Вона – це Україна”. 
Студентка 1: Ага, вона працює, а я халтурю (сміються). 
Студентка 2: Так ми взагалі просто нічого не робимо!
Побачивши вгорі палаючий хрест, що тримає у руках Св. Володимир…
Студентка 1: А, ось він працює!
Студентка 3: Так, от хто працює!
Студентка 2: Він працює століттями, не те що вона. Їй би повчитись (сміються).

Гумористичний дискурс репрезентує сприйняття позиціювання політичних фігур 
у боротьбі за владу, а також втілює позиціювання невладних груп у відношенні до 
тих, хто має владу (владних груп або окремих політиків, що також є ознакою сприй-
1 Під час президентської кампанії 2009 р. В. Янукович декілька разів відкладав свої поїздки у 

західні регіони України, чим спровокував чутки, що він боїться туди їхати.
2 Під час Президентської кампанії 2009 р. у В. Януковича була політична реклама, де жінка-

пенсіонерка агітує за нього.
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няття влади). Унікальним джерелом опозицій політичного гумору, які саме і роблять 
його політичним, є опозиції, що притаманні політичному дискурсу. “…поле політики 
подається мовою як простір, в певних місцях якого розташовані ті чи інші політичні 
суб’єкти. Політичні суб’єкти семіотично усвідомлюються у вертикальному вимірі (“на-
род – влада”; владна ієрархія “вище – нижче”) і в горизонтальному вимірі (групових 
суб’єктів – партій та рухів, гілок та органів влади)” [4, с. 152]. Найбільш глибинною 
опозицією політичного дискурсу в широкому розумінні є опозиція “свої-чужі” [16], 
що відображає тотальний характер політичної боротьби у відстоюванні своїх позицій 
усіма акторами політичного поля. Гумористичний соціополітичний простір має більш 
широкий соціальний контекст та основи категоризації, що розширює наповнення опо-
зиції “свої-чужі” в межах політичного дискурсу. Опозиції в гумористичному дискурсі 
розкриваються в контексті визначення “блага” політики в політичній свідомості: по-
чинаючи від найбільш загальної опозиції “істина - хибність” (“правдивість - обман”), 
до більш конкретних – “доброзичливе ставлення до виборців – використання їх заради 
власної волі до влади”, “корисні – некорисні політичні дії” та ін. У гумористичних 
висловлюваннях студентів зображується розташування фігур, що уособлюють владу, 
біля негативного полюсу цих дихотомій, тобто піддається сумніву “правильна” офіційна 
картина політичного простору. 

Опонування в гумористичному дискурсі багато в чому реалізується через його 
тональність, його підкреслену етикетність або антиетикетність, а також цілеспря-
мований підбір позитивної або негативної оцінювальної лексики. Взагалі, в дискур-
сивному вимірі “«свої» часто маркується піднесеною лексикою та урочисто-підне-
сеною тональністю, у той час як для зазначення ‘чужиx” використовується знижена 
лексика та презирливо-саркастична тональність…” [5, с. 151]. У більшості випадків 
в отриманому матеріалі простежується антиетикетне номінування “чужих” до народу 
політиків, сигніфікація їх характеристик та дій, відносин (“Зміюля”, “псих Противсіх”, 
“проведення сексотового телефону”, “улюблена письменниця Анна Ахметова”, “бігати 
з вилами по Майдані” та ін.). Внаслідок розчарування в політиці та вкрай недовірливих, 
переповнених сумом та невдоволеністю політичних настроїв, учасники повсякденного 
спілкування про політику вживають інвективну лексику, з негативним підтекстом 
(“дурдом”, “свавілля”, “труїть нас далі”), що також відбивається у звинувачувально-
агресивному спрямуванні гумору.

У вищенаведених гумористичних висловлюваннях відбувається типізація а) полі-
тичних фігур, найбільшою мірою – персон “основних” політиків, що змагаються за 
владу на виборах; б) повсякденних типажів (народу, електорату, студентства як со-
ціальної групи) як сторонніх спостерігачів процесу “боротьби за владу”, а також його 
“жертв”. У гумористичному дискурсі проявляється уявлення про дихотомічні відносини 
між “політиком-народом” (електоратом), “політиком-політиком”, а також як більш 
абстрактні дихотомії, наприклад “праця напоказ – реальна праця”, “кривда-правда”, 
що ціннісно та емоційно розводять політиків та представників народу на різні полюси. 
Цікавим є непрямо виражене сприйняття можливостей впливу на владу з боку народу 
(“лопатами закопають на Майдані”, “мене все влаштовує”), що постулюються як не-
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реальні або взагалі відсутні внаслідок комформності, хоча проявляється і критичність 
ставлення до такого стану речей.

Інтердискурсивність гумористичного дискурсу проявляється у номінуванні політи-
ків із залученням певних міфологічних концептів (від специфічної індійської міфології 
до поширеного символу “змії” як хитрої, верткої істоти), символів колективної історич-
ної пам’яті (історичний персоніфікований символ “Св. Володимир”, символ “сексот”1, 
характерний для пам’яті про радянське минуле). Різні дискурси можуть формувати 
вихідний фрейм мислення, який потім переключається за аналогією на політичний 
дискурс, і при цьому створюється когнітивний парадокс (символ мистецтва Ван Гог, 
що відрізав собі вухо). Символи дискурсу студентства та студентських практик (“ВНЗ”, 
“стипендія”) дають змогу позиціонувати авторів гумористичних висловлювань та їхнє 
прочитання практик владних фігур як далеких від чесного виконування рішень, що 
стосуються студентів, та дійсного розуміння студентських проблем. Характерним є дис-
курс “божевілля”, яким позначається соціополітичний простір як такий, та його окремі 
представники, що передає не просто несерйозне чи фантазійне сприйняття політики 
в гуморі, але саркастичне ставлення до політики як до патології (зокрема, до процесу 
виборів, які є символом демократії в межах політичного дискурсу). Інтердискурсивність 
дає змогу формувати умовний соціополітичний простір за рахунок різних прочитань 
певних концептів групами, що відрізняються за політичною позицією (а звідси за 
ресурсами та можливостями, фоновими знаннями). Через обігравання протилежності 
прочитань, наприклад, концепту “щасливого життя”, передаються різні смисли, що туди 
вкладають політична реклама та студенти, а через це і конфлікт “моралі” та нерівного 
соціального розподілу благ між тими, хто мають владу та не мають її. 

Лютий, 2009 р., м. Київ, приватне помешкання, зібрання студентів-друзів.
Студентка 1: Чули, що Янукович відмовився від дебатів з Тимошенко?
Студентка 2: Щось ти відстаєш від подій (посміхається). Юля ще давно йому 
“пігулку від боягузтва” пропонувала, як самому “хороброму” політику.
Студент: Так тут ніяких “пігулок” не вистачить, потрібна цілодобова крапельниця 
(сміх).

Хоча гумористичний дискурс втілює конструкти колективної пам’яті для побуду-
вання влучних асоціацій, він значною мірою характеризується резонансністю, преце-
дентністю подій, що висвітлює: в гуморі зазвичай використовуються найбільш акту-
алізовані факти політичного життя, наприклад, характеристики політичних фігур. Для 
гумористичного дискурсу, що є продуктом групового спілкування, характерне створення 
впізнаваності під час сприйняття для забезпечення успіху комунікації. Звичайно, що 
здатність зрозуміти жарт залежить і від характеристик того, хто сприймає (якщо в нього 
чи неї взагалі нема знань про об’єкт гумору, то сенс гумористичного висловлювання 
буде незрозумілим, незважаючи ні на які стратегії формування впізнаваності).

1 Скорочення російською мовою словосполучення “таємний співробітник”, має символічні 
конотації як донощик.
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Кінець жовтня, 2009 р., м. Київ, парк. 
Студент 1: Вони задовбали своєю боротьбою з корупцією, більше галасу навколо 
цього, ніж справ!
Студентка: Я довго сміялася, коли на виході з універу побачила рекламу: “Коруп-
цію подолали у ВНЗ – зроблено!”.
Студент 2: Це дивлячись для кого (посміхається). Для нього, авжеж, подолали 
– старший вже закінчив навчання, а молодшим ще далеко до універу (сміх)1.

Листопад, 2009 р., м. Київ, кафе.
Студентка 1: Я буду голосовати за Юлю, вона найбільш адекватна.
Студентка 2: Звісно (саркастично), на відміну від інших політиків, Тимошенко 
будує свою рекламу на своїх досягненнях.
Студентка 3: Ага. Вона працює так, що нам на стипендію не вистачає (посмі-
хається)2.

Співвідношення приватного та публічного є дуже важливим для розуміння образу 
соціополітичного простору, що формується в гумористичному дискурсі. Подібне спів-
відношення розглядають автори, що присвятили свої роботи розгляду можливостей 
формування широкої політичної участі та, ширше, побудуванню загальних мереж 
комунікації в суспільстві, визначною домінантою якого є розподіл влади. Р. Сеннет 
розглядає співвідношення між приватністю та публічністю як відносини між внут-
рішнім та зовнішнім; соціальне існування – це процес виявлення внутрішньої при-
ватності у зовнішньому просторі соціальності [17, с. 24–25]. Статус публічного стає 
еквівалентом статусу спостереження за оточуючим світом, в цьому театрі глядач є 
трансцендентальним спостерігачем. Публічне як сфера вираження тісно пов’язується 
з уявою як соціальним феноменом. Себто гумористичний дискурс політики, який дає 
можливості рефлексивного ставлення до реальності, переходу на іншу, хоч би й умовну 
(трансцендентальну) точку зору, що є продуктом соціальної уяви, виражає публічне 
через приватні спостереження та почуття, або дає можливість піти від сфери політики, 
що не пропускає звичайну людину в свою “реальність”. Комунікативний простір, що 
прості громадяни здатні створити в просторі “таверни” (Ю. Габермас), є тим простором, 
в якому точаться жарти та неформальне обговорення політики, в якому конституюється 
приватний образ соціополітичного простору. 

Пов’язаним із проблематикою приватного і публічного є формування образу соціо-
політичного простору як перетину різних життєвих світів – життєвого світу студента 
та життєвого світу представника політики, “обґрунтування” образу соціально-полі-
тичного простору у “домашньому світі” студента як члена суспільства. За логікою 
розгляду різних порядків цінностей як легітимації соціальних практик Л. Болтанські 
та Л. Тевено, домашній чи неформальний порядок цінностей пояснює ті смисли, що 

1 Під “він” мається на увазі тогочасний Президент України В. Ющенко, який має велику родину 
та багато дітей.

2 Знову обігруються передвиборчі політичні лозунги Ю. Тимошенко “Вона працює. Вона – це 
Україна”, “Вона працює. Вони заважають” і т. ін.
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пов’язані не з “ідеальним типом” раціональності, а з особистими стосунками, зви-
чаями, укладом [18]. Наприклад, замість норми серйозної політичної боротьби, між 
політиками показуються відносини боротьби заради задоволення власних потреб, зі 
значним компонентом особистісного (тобто неідейного) ставлення один до одного. 
Когнітивно, ціннісно та емоційно такий жарт, з одного боку, викликає співчуття та 
співрозуміння внаслідок наближення до “домашнього порядку” побудови відносин, 
але з іншого викликає “прозріння”, презирство, “злу посмішку” стосовно “замилю-
вання ока” виборців. Конституювання системи політичних позицій у гумористичному 
дискурсі втілює бачення гумористичного дискурсу щодо розподілу статусів та ролей 
політичних агентів, владних ресурсів, стратегій політичної дії, причому є принципо-
вим те, що властиве гумористичному дискурсу: показ конфліктуючих, суперечливих 
прочитань цих політичних позицій – з погляду гегемонічних та більш широких (цінніс-
них, “здорового глузду”) поглядів агентів політичного життя (наприклад, тих, хто вже 
має владу, і тих, хто її немає). Взагалі, у досліджуваному спонтанному студентському 
гуморі ми помічаємо певну “профанацію” світу політики, присутність великої кіль-
кості персоніфікованих концептів, входження в світ політики та політиків крізь схеми 
“кумівських”, морально-сумнівних відносин, практична відсутність виміру боротьби 
різних ідеологічних позицій. 

Замість висновку: чому відбувається створення образу соціо-політичного 
простору в гумористичному дискурсі?

У періоди змін та трансформацій внаслідок втрати очевидності світу відбувається 
фрустрація і шок [19, с. 46]. Для підтримки соціальної комунікації необхідно, щоби 
люди знаходилися в одному полі (“горизонті”) значень, внаслідок чого підтримується 
інтерсуб’єктивність повсякденного світу як важлива його характеристика [19, с. 163]. 
Типологізація проявляється не тільки на рівні типологізації способів поведінки у пев-
них життєвих обставинах, але є водночас типологізацією смислів. Типологізації та-
кож потребують ті обставини, факти, події, що випадають з нерефлексивних рецептів 
повсякденності. Мінливість образу соціополітичного простору утверджується також 
через нестачу інформації з достатнім рівнем “довіри” “на вході” для побудови образу 
політики, яким би можна було керуватися у повсякденних діях. На думку Н. Лумана, 
комунікативна “щирість” стає найбільшим сьогочасним дефіцитом [20, с. 144]. Полі-
тична інформація в мас–медіа та інформаційні компанії політиків не є тим джерелом, 
якому цілковито довіряє людина. Гумористичний дискурс політики може виникати як 
інтенціональний проект створення значень, спрямований на “добудовування” образу 
політичної реальності, соціополітичного простору. Звісно, що повсякденна практика 
недовіри політичним інституціям і політикам, установка повсякденного розуму на 
виживання “окремо від політиків”, без їх втручання та допомоги, з лейтмотивом “хоча 
б не чіпали та давали займатися своїми справами”, вибудувала вже свою концепцію 
взаємодії між політичним полем та “простими людьми”. Але при цьому “мерехтливість” 
та непередбачуваність політичного поля, яке все одно продовжує бути сферою ризику, 
і бажання бути ознайомленими з нормами та правилами гри, спонукають людей до 
добудови образу соціополітичного простору. Політичний гумор стає певним “ідеаль-
ним” варіантом із мінімальними затратами: гумор не спонукає змінювати свою позицію 
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“невключеності” до серйозних політичних практик, які на сьогодні можуть розглядатися 
повсякденною політичною свідомістю як ризикована інвестиція ресурсів. 

Отримавши свідчення того, що гумористичні практики студентства часто стають 
реакцією на політичну рекламу, політичні лозунги, тобто ті знаки політичного дискурсу, 
що апелюють до нас у повсякденності, можна висунути тезу, що саме такі практики є 
тактичними, за терміном М. де Серто, на противагу стратегічним практикам політич-
них дискурсів. Тобто саме вони, супроводжуючи сприйняття та усвідомлення політичної 
реальності студентством, змінюють вектор маніпулятивної дії політичних дискурсів 
[21]. Тактичні дії на рівні повсякденного виміру дають можливість уникнути стратегії 
влади на опанування суспільною більшістю, її “оперативним кодом”. Конструювати 
інші сенси в цій дискурсивній формації можна на рівні мовленнєвих актів, що перед-
бачають компетентність у політичному дискурсі, але не збігаються з його стратегіями, 
яскравим прикладом чого є гумористичний дискурс політики.
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This article is devoted to analysis of humorous discourse on politics, which is included 
into the cognition process and incorporates the cognitive, axiological and emotional 
constituents of political consciousness in everyday level. The author shows how humorous 
discourse deconstructs the ideological and constructs alternative image of socio-political 
space in student’s spontaneous political humor. 
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Данная статья посвящена анализу юмористического дискурса политики, который 
включается в процесс познания и инкорпорирует когнитивные, аксиологические и 
эмоциональные составляющие политического сознания на повседневном уровне. Автор 
показывает, как юмористический дискурс деконструирует идеологический и создает 
альтернативный образ социополитического пространства на примере спонтанного 
студенческого юмора о политике.
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У статті розглянуто соціологічну логіку визначення соціальних спільнот. Пока-
зано відмінність між сільською та міською спільнотою, яка полягає не лише у їхньому 
масштабі, але й у різному ступені соціальної та культурної однорідності. Специфіка 
міста дає змогу інтерпретувати місто як уявлену спільноту, що акцентує увагу на не-
обхідності дослідження ідентичності міста.

Ключові слова: місто, уявлена спільнота, ідентичність міста.

Як відомо, поняття соціальних груп та спільнот є одними з головних у соціоло-
гії. Інколи наголошується на тому, що індивіди є їхнім продуктом, інколи – що їхнім 
творцем; у певних конкретних випадках існування тих або інших груп може запере-
чуватися (наприклад, середнього класу в Україні); критерії виокремлення соціальних 
груп та спільнот є предметом дискусії тощо. Але загалом існування соціальних груп 
та спільнот як таке дуже нечасто піддається сумніву, а тому можна у загальних рисах 
окреслити, що ж саме найперше береться до уваги, коли йдеться про групи або спіль-
ноти. Оскільки йтиметься не про чіткі визначення, а лише про соціологічну логіку, 
ми не будемо вдаватися до детальних дискусій, а розглядатимемо у цьому випадку 
поняття соціальних груп та спільнот як синоніми (усвідомлюючи всю “приблизність” 
такого ототожнення).

Отже, під час соціологічного розгляду соціальних груп та спільнот ключовим 
вважається їхня усталеність. Мається на увазі, що не будь-який продукт класифікації 
дослідника є соціальною реальністю. Група або спільнота мусить в своїй основі мати 
певну структурну відмінність від інших груп чи спільнот; на основі цієї структурної 
відмінності виникають певні спільні риси у межах самої групи або спільноти; а “вер-
шиною” її існування є усвідомлення нею власних відмінностей та інтересів і певна 
колективна дія задля реалізації цих інтересів [1].

Дискусійні моменти виникають у першому ж пункті розгляду – як інтерпретувати 
структурні відмінності? Очевидно, що певні критерії можуть вважатися релевантними 
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певній дослідницькій ситуації, а інші ні. Наприклад, поділ на тих, хто більше полюбляє 
чай, ніж каву, і тих, хто віддає перевагу каві над чаєм, може бути важливим з огляду на 
завдання певних маркетингових досліджень, але навряд чи буде плідним для розуміння 
функціонування та розвитку суспільства загалом. Частіше за інші “суттєві” критерії 
в соціології, як відомо, використовуються “місце в системі суспільного виробництва” 
або “кількість певних ресурсів (влада, власність, престиж, освіта тощо)”. Не менше 
запитань викликає й інтерпретація спільних рис та інтересів, так само, як і способів 
їхнього вираження та захисту.

У цьому контексті цікавим предметом розгляду є поселенські спільноти. Щодо 
структурних відмінностей між ними можна зауважити можливість застосування обох 
“суттєвих критеріїв”: сільська місцевість характеризується зазвичай сільськогоспо-
дарською працею, а місто – не сільськогосподарською (“місце в системі суспільного 
виробництва”); нерівність розподілу різних ресурсів між селом та містом також не 
викликає сумнівів. Власне, на цьому ґрунті й формується те, що лежить у фокусі до-
сліджень поселенських спільнот, а саме – відмінність сільського й міського способів 
життя. Предметом нашого розгляду будуть не поселенські спільноти як такі, а те, що 
перетворює їх на “громади” (тобто на суб’єкти, які усвідомлюють власні інтереси та 
здатні їх захищати).

Логіка формування “поселенських громад” зазвичай уявляється такою ж самою, 
яка була зазначена вище: на основі спільного проживання людей виникають спільноти, 
які мають власні відмінності й інтереси, відмінні від інтересів інших поселенських 
спільнот. Власне, використовуючи марксистську схему перетворення “класу-в-собі” на 
“клас-для-себе”, можна сказати, що “громада” – це є спільнота, яка усвідомила власні 
інтереси. Саме громада задля захисту власних інтересів та потреб формує місцеві 
органи влади.

Свого роду ідеальним типом функціонування такої громади є модель, за якою спіль-
ні потреби та інтереси обговорюються всією громадою, а на основі цього обговорення 
й формуються спільні рішення (віче, агора, форум й т. ін.). Ця модель ґрунтується  на 
двох передумовах. По-перше, відмінність інтересів всередині громади не повинна бути 
надто великою, а спільний інтерес – переважати над внутрішніми відмінностями (що 
власне й є однією зі складових існування соціальної групи). А по-друге, сама громада 
має бути “первинною групою” (Ч. Кулі) з особистими зв’язками й міжособистісними ко-
мунікаціями. І якщо сільська громада загалом відповідає цій моделі, то міську громаду, 
особливо сучасну та особливо великого міста, в цей спосіб розглядати неможливо.

Сучасне місто являє собою складний комплекс різних спільнот (про їхню спільність 
між собою поки що не йдеться), оскільки не секрет, що люди намагаються проживати, 
маючи своїми сусідами представників “свого кола” (людей із таким самим достатком, 
освітою, походженням тощо) [2]. Останнє призводить до формування виразно відмін-
них між собою міських районів та навіть гетто, які нерідко ведуть власне життя, мало 
пов’язане із життям міста. Тож хіба що можна спробувати уявити місто як ієрархію 
громад, які об’єднують жителів районів, мікрорайонів та/або багатоквартирних будин-
ків, сподіваючись у цих менших за обсягом об’єднаннях віднайти ознаки первинних 
груп та спільних інтересів.
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Однак, і це не завжди можливо. Зростання ролі культурних чинників у функціону-
ванні сучасного суспільства призводить до зміни структур солідарностей. Так, зокрема 
З. Бауман, на противагу традиційному розгляду суспільства як великої спільноти, що 
визначається головно державними кордонами (як територіальними, так і символіч-
ними), пропонує змінити акценти і говорити про “співтовариство” (agency) й “місце 
проживання” (habitat). Особливістю такого розгляду є те, що під співтовариством тут 
мається на увазі спільнота агентів, яка побудована на стильовій подібності, спільності 
культурних практик тощо; також йдеться про можливість обирати власну спільноту, 
власне співтовариство і у цей спосіб “творити себе” (self-constitution, self-assembly). 
Місце тут, відповідно, не є жорсткою умовою конструювання спільнот – на одній 
території можуть співіснувати представники різних співтовариств, тоді як представники 
одного співтовариства можуть існувати у різних частинах фізичного простору. Так, 
наприклад, представник певної субкультури має більше спільного з представником тієї 
ж субкультури з іншого міста чи навіть країни, ніж із своїми сусідами по під’їзду [3].

Попри сказане, місто усвідомлює себе й упізнається іншими як певна (принаймні, 
стильова) єдність. І оскільки його “інтегральний” образ зазвичай не збігається повністю 
з уявленнями однієї з міських спільнот, можемо назвати його віртуальним – в тому сенсі, 
що конструйована ним спільнота будується не стільки на об’єктивних (структурних) 
чинниках, скільки на уявленні про її (спільноти) існування. Тому в цьому випадку 
йдеться про уявлену спільноту.

Як відомо, Б. Андерсон, використовуючи поняття уявлених спільнот, мав на увазі те, 
що такі спільноти не мають інших суттєвих чинників для формування та підтримання, 
окрім віри в існування цієї спільноти – віри у те, що існують люди, які являють собою 
певну (духовну) спільність та є відмінними від інших [4].

Але з одного боку, навряд чи можна повністю виключити вплив об’єктивних 
чинників, принаймні, на відтворення цієї віри1. А з іншого, власне кажучи, майже 
будь-яка спільнота є тією чи іншою мірою уявленою, оскільки задля власного існування 
потребує суб’єктивної складової – саме тому поняття Андерсона і стало широко 
уживаним.

У будь–якому разі інтерпретація міської спільноти не стільки як громади (за 
аналогією з сільською), скільки як уявленої спільноти цілком можлива, і передбачає 
існування певних уявлень, які лежать в її основі. Подібно до того, як ідеологія творить 
клас, націоналізм – націю і т.д., уявлення про місто творять місто як міську спільноту. 
Тож попри різну можливу ступіть своєї “уявленості”, така спільнота має потенціал стати 
громадою у зазначеному вище сенсі – тобто повноцінним соціальним суб’єктом. Тому 
сказане звертає увагу на причини символічної боротьби за встановлення легітимного 
бачення міста [5, 6]. Бажаним результатом боротьби соціальних агентів у цьому випадку 
є не лише легітимізація певних уявлень як така, а існування відповідно консолідованої 
спільноти, що є вельми суттєвим з огляду на можливість через цю консолідацію 
реалізувати власні владні амбіції.
1 Згадаймо, наприклад, відомий вислів “Extra ecclesiam nulla salus” – “Поза церквою немає 
спасіння”, одна з інтерпретацій якого (цілком у дюркгеймовському дусі) звертає увагу на 
необхідність перебування в общині задля збереження стійкості переконань.
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Якщо переформулювати сказане у термінах ідентичності, то йдеться про встановлення 
міської ідентичності – почуття приналежності до міської спільноти. В основі ж міської 
ідентичності, як було сказано, лежить певна система уявлень про те, що являє собою місто 
– його специфіку, ширший культурний та/або геополітичний контекст, історичну та/або 
сучасну роль тощо. Цю систему уявлень ми пропонуємо називати ідентичністю міста 
[7, 8], і важливим тут є те, що ідентичність міста не “належить” лише його мешканцям 
– певні уявлення про нього має будь-хто, хто його ідентифікує [9].

Сказане актуалізує ще одну важливу тему, яка нечасто є предметом соціологічних 
роздумів [10, 11] – тему бренду міста та конструювання міської ідентичності, яка 
має виразне практичне значення (особливо для туристичних центрів, наприклад). 
Але цей аспект є предметом інших досліджень. У будь – якому разі розгляд міста як 
уявленої спільноти, яка формується за логікою, відмінною від спільноти сільської, 
видається плідним з погляду різних дослідницьких перспектив. Зокрема, звертає увагу 
на дослідження того, якою саме уявлятиметься ця спільнота.

1. Качанов Ю. Л. Проблема реальности в социологии: как возможна социальная группа? 
/ Ю. Л. Качанов, Н. А. Шматко // Социологические исследования. – 1996. – № 12. 
– С. 90–105.

2. Бурдье П. Физическое и социальное пространство: проникновение и присвоение / 
П. Бурдье ; пер. Н. А. Шматко // Социология политики / пер. с фр. ; сост., общ. ред. и 
предисл. Н.А. Шматко. – М.: Socio-Logos, 1993. – С. 33–52.

3. Бауман З. Социологическая теория постмодерна / З. Бауман // Человек и общество. 
Хрестоматия. – К. : Ин-т социологии НАН Украины, 1999. – С. 255–267.

4. Андерсен Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму 
/ Б. Андерсен ; пер. з англ. В. Морозова. – К.: Критика, 2001. – 272 с.

5. Середа В. Політика пам’яті у міському просторі: вироблення теоретико-методологічної 
схеми дослідження / В. Середа // Вісник Одеського національного університету. – 2008. 
– Т. 13. – Вип. 5. Соціологія і політичні науки. – С. 214–223.

6. Середа В. Місто як lieu de mémoire: спільна чи поділена пам’ять? Приклад Львова / В. 
Середа // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів : ЛНУ ім. Ів. 
Франка, 2008. – Вип. 2. – С. 73–99.

7. Мусиездов А. Идентичность города: динамика образа Харькова в исторической 
ретроспективе / А. Мусиездов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 
сучасного суспільства : збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. 
– Вип. 15 – С. 488–494.

8. Мусиездов А. Идентичность города: Образ Харькова в представлениях Харьковчан / 
А. Мусиездов // Вестник Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. 
“Социологические исследования современного общества: методология, теория, 
методы”. – 2009. – № 881. – С. 154–159.

9. Мусієздов О. Соціальні уявлення про культурну ідентичність Харкова (за матеріалами 
дослідження харківських першокурсників) / О. Мусієздов // Вісник Львівського 
університету. Серія соціол. – 2008. – Вип. 2. – С. 100–109.

10. Мусиездов А. Локальная идентичность как бренд / А. Мусиездов // Вестник Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина. “Социологические исследования 
современного общества: методология, теория, методы”. – 2010. – № 889. – С. 116–120.



182 О. О. Мусієздов 

11. Дяк С. Творення образу Львова як регіонального центру Західної України: радянський 
проект та його урбаністичне втілення / С.  Дяк // Схід – Захід: Історико-культурологічний 
збірник / за ред. В. Кравченка ; Схід. ін-т українознавства ім. Ковальських. – Вип. 9–10. 
– Харків : НТМТ, 2008. – С. 75–86.

CITY AS IMAGINED COMMUNITY

O. O. Musiyezdov

V. N. Karazin National University of Kharkiv,
sq. Svobody, 4, Kharkiv, 61077, Ukraine, 

musiyezdov@gmail.com 

The article deals with sociological logic of defi nition of social communities. The dif-
ference between rural and urban communities, which consists not only in their measure but 
also in different level of social and cultural homogeneity, is shown. The specifi city of the city 
gives us an opportunity to interpret the city as imagined communities that pays the attention 
to the necessity of studying the identity of the city.
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В статье рассмотрено социологическую логику определения социальных общнос-
тей. Наведено отличие между сельской и городской общностью, которое состоит не 
только в их масштабе, но и в разной степени социальной и культурной однороднос-
ти. Специфика города дает возможность интерпретировать город как воображаемое 
сообщество, что акцентирует внимание на необходимости изучения идентичности 
города.
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СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ МІСТО У КРИЗОВИХ УМОВАХ: 
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У статті розкрито особливості дослідницького підходу до аналізу змін міського 
середовища в руслі конструктивістського підходу. На основі даних, одержаних в ході 
проведення дослідження за розробленою методологією, охарактеризована ситуація 
у м. Харкові. Проаналізовано загальні рамки сприйняття міського простору, а також 
наведено схему аналізу кейсів окремих “народних” районів.

Ключові слова: криза, місто, сприйняття простору, морфологія міста, конструю-
вання міського простору.

Кризові умови та сучасне суспільство – нерозривні в роботах сучасних науковців, 
публіцистів, тих, хто аналізує та вивчає проблеми сучасного суспільства. У цій статті 
ми проаналізуємо ситуації в сучасному українському суспільстві в контексті змін, які 
відбуваються у міському середовищі.

Актуальність дослідження сучасного міста у кризових умовах пов’язана із бага-
товекторністю проявів кризової ситуації та нерозривністю існування і функціонуван-
ня міського середовища із життям населення міста, зокрема, його повсякденністю. 
Для визначення рамок подальшого аналізу сформулюємо визначення кризи, кризової 
ситуації. У визначенні кризи та кризових умов немає однозначності. Головним у цій 
роботі є визначення кризи як крайнього загострення протиріч системи, що погрожує 
її життєстійкості в оточуючому середовищі. Криза може розглядатися як перехідний 
період від старого до нового [1].

З огляду на таку інтерпретацію, ми можемо говорити про місто у кризових умовах 
у багатьох контекстах. Зупинимось на більш детальному аналізі деяких з них.

По-перше, відбувається вплив політичних, економічних, екологічних чинників на 
міське середовище. Це знаходять своє відображення у міському просторі (наприклад, 
обмеження можливостей щодо фінансування, занедбання об’єктів та територій, при-
зупинення забудов). 

По-друге, зі змінами становища у різних сферах, змінюються і настрої населення, 
його активність та параметри прийняття рішень (наприклад, зміни офісних приміщень 
на більш бюджетні варіанти, обмеження можливостей щодо оренди житла, зміни у 
відвідуванні розважальних закладів).

По-третє, важливим аспектом кризової ситуації у місті є поява так званих “кризових 
територій”, тобто територій, для яких притаманні їм функції перестають бути харак-
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терними (зокрема, мова йде про промислові райони міст пострадянського простору).
Чому зупиняємось саме на таких аспектах та як можна аналізувати представлені 

явища?
Для аналізу ситуації ми ґрунтуємося на позиції конструктивістського структу-

ралізму і розглядаємо місто як таке, що конструюється пересічними мешканцями та 
водночас як таке, що структурує їхнє життя.

Як головне поняття у подальшому аналізі фігуруватиме “морфологія міста”. Під 
морфологією міста ми розуміємо образ фізичного середовища, що формується в уявлен-
нях мешканців. Морфологічні одиниці – структурні елементи міста (до них відносяться 
структурні елементи різного порядку, наприклад, район, двір, квартира, вулиця тощо).

Для пояснення процесу конструювання міського простору будемо звертатись до 
робіт представників конструктивістського напрямку соціологічної думки.

Згідно з таким підходом, соціальна реальність конструюється індивідами. Конс-
труктивістська позиція дає змогу розглядати генезу схем сприйняття, думок та дій, а 
також соціальних структур. Серед представників конструктивізму, до яких ми будемо 
звертатися в контексті розробки методології дослідження, – А. Щютц, П. Бергер та 
Т. Лукман [2, 3]. 

А.Щютц виходить з того, що соціологія має займатися дослідженням не прихова-
них від суспільства процесів, а тими уявленнями, які виникають у людській свідомості 
при безпосередньому сприйнятті світу. На думку А. Щютца, соціальна реальність не 
є об’єктивною даністю, яка спочатку знаходиться поза суб’єктом і лише через соціалі-
зацію, виховання та освіту стає його складовою частиною. Вона “конструюється” за 
допомогою образів та понять, що виражаються в комунікації.

Соціальний світ сприймається людиною як міцне переплетення соціальних від-
носин, систем знаків і символів з їхньою особливою структурою значень. Людина 
включається у процес формування соціальної реальності, при цьому вона включена у 
систему об’єктивованих соціальних відносин, що склалися “до неї” [2, с. 20–38]. Також 
до сфери інтересів А. Щютца входили такі аспекти як спосіб, за допомогою якого люди 
будують свою соціальну реальність та його співвідношення з жорсткістю соціальної 
та культурної дійсності, яку вони наслідують від своїх попередників [2].

Повсякденність, згідно з П. Бергером та Т. Лукманом набуває значущості в силу 
того, що напруженість свідомості найбільш висока саме в повсякденному житті: повсяк-
денне життя накладається на свідомість найбільш сильно й глибоко. У роботі П. Бергера 
та Т. Лукмана “Конструювання соціальної реальності” ідеї А. Щютца знайшли своє 
відображення та продовження. Процес створення інституціональних структур про-
ходить кілька етапів: рутинізація (будь-яка дія, що часто повторюється, стає взірцем, 
який у майбутньому може бути відтворений із суттєвою економією зусиль, адже індивід 
звільняється від необхідності вибору, взаємодія з іншими акторами стає передбачува-
ною), рутинні дії поступово класифікуються, “типізуються”. При переданні знань про 
систему типізованих дій новому поколінню ця система збагачується ще однією якістю 
– об’єктивністю. Нове покоління освоює світ, в якому вже склалися певні соціальні 
відносини, тому інститути сприймаються індивідами як такі, що володіють власною ре-
альністю; “реальністю, з якою індивід стикається як із зовнішнім фактом” [3, с. 98].
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Закріплені при переданні новому поколінню індивідів інституційні ділянки взаємодій 
набувають стійкості та об’єктивності, змінити чи анулювати їх неможливо. Остання 
ступінь об’єктивації – реіфікація (повне упредметнення соціальної реальності) [3].

Методологія дослідження міського середовища згідно з таким підходом спирається 
на дослідження сприйняття міста його мешканцями. В ході дослідження виявляються 
“кризові території”, що підлягають додатковому аналізу. За допомогою такого дослід-
ницького бачення можливим є:

• виявити засадничі принципи структурування та ієрархізації структурних еле-
ментів міста його мешканцями;

• на прикладі конкретного міста сформувати “мапу сприйняття” (за основними 
виділеними параметрами);

• виявити ключові морфологічні одиниці в структуруванні міського простору;
• виявити “кризові”, “проблемні” морфологічні одиниці, проаналізувати особ-

ливості їхнього сприйняття мешканцями.
У містах, що розвиваються, активно виникають, інтегруються, накладаються одна 

на одну, ускладнюються існуючі та нові функції. Структурні зміни у місті відбувають-
ся постійно (забудовуються нові території, реконструюються старі, створюються та 
оновлюються транспортні розв’язки). Також відбуваються латентні зміни (зміщуються 
центри проявів соціальної активності, з’являються нові центри, до яких тяжіють різні 
сфери діяльності, змінюються форми прояву активності), за наявності якісних пере-
ходів відбуваються корінні зміни, залишаються лише деякі первинні елементи, з яких 
створюються послідовні комбінації, що утворюють конкретні форми та структури [4, 
с. 231].

Вивчаючи міський простір, ми звертаємось не тільки і не стільки до аналізу 
об’єктивних (у розумінні зовнішніх, фізичних змін), скільки до уявлень мешканців 
про ці зміни. Через контекст “тут і зараз” (в уявленнях мешканців), ми матимемо 
можливість проаналізувати й уявлення про трансформації міського середовища. Це 
забезпечує бачення ситуації в контексті змін, якими вони є у сприйнятті мешканців на 
цей момент, та того, як вони впливають на сьогодення та перспективні зміни.

Методологія дослідження ґрунтується на одержанні головно якісної інформації, що 
характеризує сприйняття міського простору та окремих його елементів мешканцями. На 
цьому етапі дослідження реалізується на прикладі та в рамках міста Харкова. В межах 
окресленої сфери вивчення основна мета – аналіз сприйняття міського середовища 
його мешканцями та характеристика трансформації міського простору, пов’язана зі 
зміною сприйняття.

У межах комплексного дослідження реалізується серія фокусованих групових 
інтерв’ю з мешканцями міста (учасники відрізняються за статтю, віком та іншими 
соціально-демографічними характеристиками, а також представляють різні частини 
міста та типи житла). На цьому етапі основними завданнями дослідження є: виявлення 
загальної структури міста в уявленнях мешканців; виділення критеріїв оцінки струк-
турних елементів – морфологічних одиниць; визначення значущості цих критеріїв 
оцінки для виявлення статусу морфологічних одиниць; аналіз особливостей сприйняття 
окремих морфологічних одиниць.
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Наступні етапи дослідження – проведення серії напівструктурованих інтерв’ю та 
фокусованих групових інтерв’ю з представниками визначених морфологічних одиниць 
– зокрема, на рівні “народних районів” міста. В рамках дослідження, що проводиться, 
одним із таких районів є район “ХТЗ”. 

Зосередимо свою увагу на основних моментах сприйняття м. Харкова його меш-
канцями. 

Під час структурування міського простору виділяють такі морфологічні одиниці 
як райони, мікрорайони, зупинки громадського транспорту (зокрема, станції метро), 
деякі значимі об’єкти (наприклад, магазини, кафе і т. п.). Такі морфологічні одиниці, 
як райони, мікрорайони визначаються не стільки окраїнами, деякими “прикордонними 
лініями”, скільки “центрами”, тобто певними об’єктами, приналежність яких до пев-
ної території не підлягає сумнівам. Ключову роль у конструюванні та структуруванні 
міського простору відводять транспортній мережі, зокрема метро, а особливо зупинкам 
громадського транспорту та станціям метрополітену. Транспортна розв’язка, пункти 
зупинок транспорту структурують соціальний простір (водночас є результатом його 
структурування).

Питання про статус морфологічної одиниці розкривається через такі категорії, як 
“престижність”, “елітність”, “зручність”, “комфортність”, “дороговизна” житла. Такі 
характеристики застосовуються мешканцями, зазвичай при описі таких морфологіч-
них одиниць як будинок (висотний або приватний) та район (мікрорайон, “народні” та 
адміністративні райони). Серед “непрестижних”, “поганих” районів найперше було 
названо ХТЗ (“взагалі не район, це автономна республіка”), а також Південно-Західна 
частина міста, Залютино, Нова Баварія, Москальовка, Одеська, район Кінного рин-
ку. Серед ознак непрестижних районів на перший план виходить їхня належність до 
промислової зони, уявлення про той чи інший район як осередок проживання певних 
субкультурних або етнонаціональних груп (наприклад, “на Одеській скіни натовпами 
ходять” або “Москальовка – це за цирком, там такий цирк, там одні цигани”), погана 
транспортна розв’язка.

Зосередимось на більш детальному аналізі кейсу району ХТЗ (Харківський трак-
торний завод). Для цього будемо використовувати схему аналізу морфологічної одиниці, 
яка включає в себе:

• сприйняття морфологічної одиниці мешканцями міста загалом та мешканцями, 
що відносять себе до цієї морфологічної одиниці;

• відповідність морфологічної одиниці критеріям оцінки (наприклад, розви-
неність інфраструктури, наявність промислових об’єктів, рівень безпеки, на-
явність паркових зон, розгалуженість транспортної мережі);

• виявлення специфіки морфологічної одиниці в порівнянні з іншими (того ж 
порядку), виділення якісних характеристик (наприклад, факти з історії, особ-
ливості організації інфраструктури тощо);

• виділення морфологічних одиниць меншого порядку в межах визначеної мор-
фологічної одиниці (наприклад, різні типи забудов у межах одного “народного” 
району).

З огляду на наведені параметри аналізу, проаналізуємо ситуацію в районі ХТЗ. 
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Район “ХТЗ” – забудований за спеціально розробленим у 1930-х роках планом 
“Новий Харків”, район було створено для працівників, розташованих неподалік про-
мислових підприємств. Зі зміною ситуації по відношенню до промислових об’єктів 
змінювалось і становище прилеглих територій та їхнє функціональне наповнення. Так, 
місце проживання працівників заводів перестає бути таким і перетворюється на місце 
проживання людей, що втратили роботу та тих, хто обрав порівняно недороге житло. 
Сьогодні в уявленнях мешканців район визначається як непрестижний, занедбаний, 
населений представниками етнічних меншин. 

Як мешканці м. Харкова, так і мешканці самого району “ХТЗ” відзначають непре-
стижність цього “народного” району, транслюють стереотипи щодо його сприйняття. 
Незважаючи на достатньо розвинену транспортну мережу, інфраструктурні характе-
ристики (наприклад, торгові точки різного типу, кінотеатр, освітні заклади), наявність 
паркової зони, на перший план виходять інші “критичні” параметри. До них відносяться 
уявлення про рівень злочинності в районі, особливості населення – сусідів, наявність 
промислових об’єктів.

Мешканці Харкова говорять про ХТЗ як яскравий район з негативним підтекстом, 
що виражається в образах та асоціаціях – колоритні кіоски, кладовище, місцеві клуби 
для “підготовлених”. Більшість будівель – п’ятиповерхові “хрущовки”. 

На основі одержаної під час проведення фокусованих групових інтерв’ю інфор-
мації, можна говорити, що район “ХТЗ” виділяється як кризова територія через низку 
причин. Серед них: значні відмінності ситуації у часі, велика територія (відповідно, і 
значна кількість населення), особливості забудови території. Символи, знакові місця, 
стереотипи яскраво демонструють ситуацію, втілюючи в собі особливості сприйняття 
території та кризову ситуацію “кризовості” району.

Перспективою подальшого аналізу окресленого кейсу є дослідження особливостей 
сприйняття цієї морфологічної одиниці представниками різних верств населення, що 
мають спільну територію проживання, виявлення того, як сприймаються ними транс-
формаційні процеси, які характеристики району є “критичними”, в чому виражаються 
особливості району.

Дослідження уявлень мешканців про міське середовище дає змогу проаналізувати 
ситуацію “зсередини”, виявити “сильні та слабкі місця” морфологічних одиниць. Отже, 
вивчення сприйняття міського простору дає можливість визначити ключові “маркери” 
сприйняття як міста загалом, так і його окремих структурних елементів, виявити клю-
чові критерії оцінки, визначення статусів конкретних об’єктів та територій, порівняти 
ситуацію щодо різних морфологічних одиниць та окреслити шляхи застосування одер-
жаної інформації (наприклад, щодо підвищення статусу районів, планування міських 
активностей, прийняття рішень про зміни міського середовища різного характеру тощо). 
Особливо актуальним є аналіз ситуації щодо територій, які перебувають у кризових 
умовах та потребують адаптації до умов, що склалися.

1. Кризис как иррациональное явление: сб. материалов научн. конференции / под ред. 
А. М. Арзамасцева. – Магнитогорск: МГТУ, 2002. – 122 с.



188 А. І. Денисюк

2. Бергер П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : 
Медиум, 1995. – 323 с.

3. Щютц А. Смысловая структура повседневного мира  / А. Шютц. – М. : Институт Фонда 
“Общественное мнение”. – 2003. – 336 с.

4. Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и социокультурные 
характеристики / отв. ред. Э. В. Сайко. – M., 2001. – 392 с. 

СОВРЕМЕННЫЙ УКРАИНСКИЙ ГОРОД В КРИЗИСНЫХ 
УСЛОВИЯХ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО 
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В статье раскрыты особенности исследовательского подхода к анализу изменений 
городской среды в русле конструктивистского похода. На основании данных, получен-
ных в ходе проведения исследования по разработанной методологии, охарактеризована 
ситуация в г. Харькове. Проанализированы общие рамки восприятия городского про-
странства, а также приведена схема анализа кейсов отдельных “народных” районов.

Ключевые слова: кризис, город, восприятие пространства, морфология города, 
конструирование городского пространства.
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In this article main features of research approach to city space changes within the 
constructivism approach framework are represented. On the base of obtained from the 
research conduction data the situation in Kharkiv was characterized. The general framework 
of city space perception were analyzed, and also the scheme of analysis of “public” districts 
particular cases was given.
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ПРОФІЛІ КУЛЬТУРНИХ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНОМУ 
УКРАЇНСЬКОМУ МІСТІ

І. В. Козлова 
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В основі роботи лежить типологія конфліктів на культурному ґрунті, що мають 
місце на теренах сучасного українського міста. Це конфлікти між представниками су-
перкультури і субкультур, між мешканцями міста та мешканцями сільської місцевості, 
міжпоколінні, міжрелігійні та міжнаціональні конфлікти. На основі проведених емпі-
ричних досліджень автор докладніше аналізує кожну з конфліктних ліній, визначаючи 
специфіку їхньої появи, розгортання та найтиповіших проявів.

Ключові слова: культурні конфлікти, конфлікти між представниками суперкульту-
ри і субкультур, конфлікти між мешканцями міста та мешканцями сільської місцевості, 
міжпоколінні конфлікти, міжрелігійні конфлікти, міжнаціональні конфлікти.

На сучасному етапі місто, як нам відомо, найчастіше розглядається не як форма по-
селення чи організації виробництва, а як певна соціальна спільнота, особливий вид со-
ціальності, визначальна риса якої – інтеграція різних способів життєдіяльності в єдину 
систему, що розвивається і має власні механізми підтримки стабільності та порядку.  Щодо 
розкриття  обраної нами тематики у науковій літературі, то, змушені визнати, воно є доволі 
фрагментарним. Соціології міста присвячені праці класиків соціології, таких як М. Вебер, 
Е. Дюркгайм, Г. Зіммель, Ф. Тьонніс, більш детально цією проблематикою займалися 
представники Чиказької школи соціології міста Р. Парк, Л. Вірт, Е. Берджес, Р. Маккензі, 
а також її критики, серед яких варто згадати В. Файрі. Постмодерністське бачення міста 
представлене працями Ж. Бодріяра, З. Баумана. На сучасному етапі дослідженням цієї те-
матики займаються такі автори, як Л. Зеленов, В. Вагін, О. Алексєєв та ін. Вперше ж місто 
почали розглядати як результат соціального конструювання, як певний соціокультурний 
проект такі вчені, як З. Гідіон, Ж. Бодріяр, Г. Качанов.

На теренах України дослідження в галузі соціології міста проводять такі вчені, як 
В. Гордієнко, І. Євдокимова, А. Яковенко, С. Катаєв, Ю. Сурмін, В. Середа, Л. Малес та 
ін. Але ці автори не вивчали окремо саме обрану нами ділянку, а власне конфлікти на 
ґрунті культури, хоча тою чи іншою мірою займалися вивченням міського простору як 
такого. Автори по-різному  трактували те, що відбувається з особистістю/спільнотами у 
міському середовищі. Вважалося, що міжособистісні стосунки в містах дещо інші, ніж у 
сільській місцевості. Ф.Тьонніс говорив про формалізацію особистісних відносин у містах; 
Е. Дюркгайм – про послаблення моральних принципів; М. Вебер – про зниження глибини 
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міжособистісних контактів. Ч. Кулі вважав, що у великих містах послаблюються первинні 
міжособистісні контакти, а Г.Зіммель – що духовне життя у великих містах характеризується 
прагматизмом і розрахунком. У наукових колах також активно обговорюють негативні со-
ціально-психологічні наслідки урбанізації у сфері міжособистісних відносин: відчуження 
особи (Л. Вірт), морально-психологічну порожнечу міжособистісних контактів (Р. Нісбет), 
деіндивідуалізацію і, як наслідок, немотивоване насильство (Р. Зімбардо). Однак, емпіричні 
дослідження не зовсім підтверджують цю тезу, оскільки переорієнтовують здебільшого на 
вивчення структури і механізмів взаємодії у міській спільноті. Конфлікти ж, які розглядалися 
у межах міського простору, носили зазвичай чи то економічний, чи то політичний характер, 
у будь-якому випадку, точно не культурний. Також не була розроблена класифікація конфлік-
тів у міському просторі, відповідно не було й класифікацій саме конфлікту на культурному 
ґрунті. З вищенаведеного можемо зробити висновок, що отримана тематика у такому форматі 
є мало розробленою і тому вимагає подальшого осмислення і дослідження.

Отож метою нашої статті є визначення причин, сутності та  проявів конфліктів у сферах 
культури  між певними групами населення сучасного українського міста.

До того ж ми поєднуємо у нашій роботі дві галузеві соціології: соціологію міста та со-
ціологію конфлікту, що у підсумку дасть нам змогу більш широко розглянути досліджувану 
нами проблематику. Також аналіз обраної тематики ми здійснюватимемо за допомогою несу-
перечливого синтезу двох парадигм: конфліктологічної та символічного інтеракціонізму.

Обґрунтовуючи обрану нами предметну галузь, найперше зазначимо, що не лише 
соціологія займалася вивченням явища конфлікту, цим питанням займаються й інші науки, 
акцентуючи свою увагу на певних аспектах досліджуваного явища, зокрема психологія, 
політологія, педагогіка, але лише соціологія як генералізуюча наука здатна представити 
найширше трактування цього суспільного явища.

Перші спроби створити  власне соціологічну теорію удосконалення соціальної систе-
ми, де б обґрунтовувалась роль конфлікту, відносяться до другої половини ХІХ ст. У цей 
період з’явилась праця Г. Спенсера “Основи соціології”, де підкреслювалася думка про 
універсальність самого явища конфлікту. Приблизно в той самий час розвивалась і усім 
відома марксистська теорія конфлікту. Але саме праця “Соціологія” Г. Зіммеля знаменувала 
собою новий напрямок у вивченні конфлікту – функціональну теорію конфлікту. Саму ж 
конфліктологію як самостійну науку вибудували Р.Дарендорф та Л.Козер. Р. Дарендорф 
у своїх роботах “Класи і класові конфлікти в індустріальному суспільстві” і “Сучасний 
конфлікт” розглядає конфліктологію як головну категорію соціології та усю соціологію 
називає теорією конфлікту, вважає, що наявність конфліктів – нормальний стан суспільства. 
Л. Козер, послідовник Г. Зіммеля, у своїй праці “Функції соціального конфлікту” підкреслює 
всезагальність та універсальність конфліктів у суспільстві й обґрунтовує їхню позитивну 
роль. К.Боулдінг у своїй праці “Конфлікт і захист. Загальна теорія”” зробив спробу створити 
універсальне вчення про конфлікт – “загальну теорію конфлікту”. 

Що ж стосується міста як простору, де розвиваються конфлікти, то тут ми дотримує-
мось визначення  О. Якуби, згідно з яким місто виступає як єдиний організм, як цілісна, 
відносно самостійна соціально-економічна і культурна одиниця. Під культурним конфлік-
том ми розуміємо будь-яке накладання сенсів, цінностей, традицій, інтерпретацій,  які 
на початковому етапі зіткнення не здатні до комплексної взаємодії. Допоміжним для нас 
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буде також визначення міста Дж. Шорта, який розглядає останнє як систему знаків, що 
демонструє владу та престиж, статус і вплив, перемоги і поразки. 

Загалом конфлікти можна класифікувати так: мегарівень (конфлікти між національними 
державами); макрорівень (конфлікти між класами на рівні держави, конфлікти загально-
національного характеру); мезорівень (конфлікти між соціальними групами); мікрорівень 
(конфлікти між особистостями). Інтереси соціальних груп міста, про взаємодію яких йде 
мова, перетинаються у таких сферах: соціальні ресурси, соціальний статус, соціокультурні 
цінності [10, с. 15].

У нашій роботі нас цікавлять конфлікти на основі соціокультурних цінностей, отож, 
можемо  класифікувати конфлікти на ґрунті культури так: конфлікт між суперкультурою 
(традиційною культурою) і субкультурою (а також конфлікти між субкультурами); міжна-
ціональні конфлікти; конфлікти між поколіннями (віковими групами); конфлікти між 
мешканцями міста і мешканцями сільської місцевості; релігійні конфлікти. Зазначимо, 
що усі виділені нами напрямки конфліктів належать до мезорівня.

Отож, наш аналіз ми почнемо із лінії конфлікту суперкультура – субкультури. Ви-
никнення субкультури як такої взагалі – це свого роду автономізація системи цінностей, 
спричинена браком зв’язку між декларованими цінностями та життєвою практикою батьків, 
носіїв субкультури. Субкультура (підкультура, контркультура) – це система норм і цінностей, 
яка відрізняє групу від більшості суспільства. Не останню роль у творенні такого світогляду 
відіграють символи: такі, як одяг, нюанси мови, деталі поведінки. Виділяють також такі 
типи субкультур: позитивна (професійна), негативна (девіантна), змішана (молодіжна). У 
нашій роботі ми робимо акцент на змішану субкультуру, тобто молодіжну, оскільки у наш 
час поняття субкультури асоціюється саме з молоддю. Говорячи про саму теорію субкультур, 
зазначимо, що її прийнято розглядати у двох вимірах: альтернативи (поміркований варіант) 
та контркультури (крайній варіант) [14, с. 12]. Теорія альтернативи Ф. Тенбрука приписує 
молоді культурну автономію в межах домінуючої культури. Натомість  контркультуру 
Е. Фромм визначив як “бунт проти самотнього життя в юрбі” [14, с. 20]. Контркультура 
відстоювала ідею відродження природної людини, з нематеріалістичним світосприйняттям 
та ставленням до дійсності. 

Що ж призвело до виникнення субкультур у 50–80-х рр. ХХ ст. і що спричинило їхню 
активізацію на початку ХХІ століття? Модною була і лишається індивідуальна втеча від 
суспільства, створення чогось нового, свого, незалежного. Попри усі відмінності між суб-
культурами 50–80-х рр. ХХ ст., у них була спільна, об’єднуюча риса: усі вони відстоювали 
право на свободу.  Наразі ситуація є зовсім іншою: для сучасних представників субкуль-
турних напрямків зовнішня оболонка (антураж, символічний образ) стає важливішою, аніж 
ідеологічна суть. Наразі можемо припустити, що конфлікт між представниками традиційної 
культури та представниками субкультур дещо нівелювався, натомість маємо конфліктогенні 
ситуації у середовищі представників різних субкультур, кількість яких постійно зростає.

Якщо  говорити про зіткнення “традиційна культура – субкультура”, тоді треба згадати 
про зіткнення носіїв старої і нової культур або, якщо бути точнішими, зіткнення поколінь-
носіїв цих культур. Отож переходимо до наступної лінії конфлікту – міжпоколінної.

Умови соціалізації різних поколінь є відповідно  різними, і режими, за яких вони ви-
ховувались, наклали свій відбиток на культуру, традиції, уподобання, стиль представників 
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чи, краще сказати, носіїв культури цих поколінь. На сучасному етапі існує декілька теорій 
міжпоколінних конфліктів. Це теорія людського розвитку і соціально-психологічна теорія. 
Теорія людського розвитку включає в себе психоаналітичну теорію та теорію когнітивного 
розвитку. Психоаналітична теорія стверджує, що конфлікти з батьками і відчуження від них 
є корисними для здоров’я, необхідними для підтримки становлення особистості, перебу-
дови відносин (між батьками і дітьми) і зменшення тривожності особистості. Особистість 
віддаляється і встановлює альтернативні відносини зі своїми однолітками, які займають 
місце тісних контактів з батьками. Теорія когнітивного розвитку стверджує, що конфлікт є 
результатом інтелектуальної зрілості, що спонукає до перегляду розуміння себе і відносин  
з батьками [7, с. 172]. Та, на жаль, ці теорії не дають нам змоги розглянути питання міжпо-
колінних конфліктів у ширшому аспекті, тому ми хотіли б запропонувати альтернативний 
варіант розгляду цієї проблематики. З огляду на позиції символічного інтеракціонізму, 
міжпоколінні конфлікти виникають через суперечність символічних систем, що склада-
ються з: відмінностей соціалізації (одні соціалізувалися інакше, ніж інші, хоча символічні 
системи були однаковими); відмінностей життєвих світів (тобто життєвого досвіду), про 
що ми зазначили на самому початку. Таким чином у вказаній лінії конфлікту теж можна 
виділити певну класифікацію: конфлікт “батьки (люди середнього віку) – діти”; “батьки 
(люди старшого віку) – діти (люди середнього віку)”; “конфлікт дідусь/бабуся – онуки”; 
“конфлікти між усіма трьома поколіннями”.

 Міжпоколінні конфлікти є небезпечними для існування і функціонування суспіль-
ства, оскільки саме сім’я є  його основою, а конфлікти такого плану скеровані саме на її 
руйнування, отже й на руйнування суспільства загалом. Як зазначає Л. Козер, чим тісніші 
відносини в групі, тим гостріший конфлікт [5, с. 90].

Щодо лінії “місто – сільська місцевість”, треба зауважити, що місто і сільська міс-
цевість протистоять одне одному перш за все не як два типи населених пунктів, а як два 
різні принципи організації соціального життя. Місто є складнішим конгломератом, ніж село, 
у місті “кожен сам за себе”, цитуючи Р. Парка [11, с. 3]. Ступінь згуртованості населення у 
місті набагато менший, ніж у сільській місцевості. Життя у міському просторі – “анонімне”, 
соціальний контроль сільського типу тут неможливий. У процесі переосмислення  істо-
ричних події можемо дійти висновку, що конфлікт “місто – сільська місцевість” набував 
також і національного забарвлення, коли корінна нація (українці) зазвичай проживали у 
сільській місцевості, а національні меншини, що знаходились на той момент при владі, 
проживали у місті. 

Релігійний конфлікт у цьому випадку ми розглядаємо як категорію для визначен-
ня антагоністичного протистояння носіїв різних систем релігійних цінностей, що має 
культурологічний (релігія як форма культури та її інтерпретації) вимір і розкриває свій 
зміст у їхньому взаємопереході. Релігійний конфлікт як вимір зіткнення культурних 
текстів репрезентують протистояння релігійних інтерпретацій культури, які надалі 
також можуть бути інституціоналізовані. 

Отож, на цей момент Україна – поліконфесійна держава, у якій діє майже 17 тис. громад, 
92 релігійні течії та їхні відтінки (різні джерела подають різні дані, наразі зупинимось на 
цьому) [13]. Чим спричинена  така розмаїтість? Тезисний аналіз представлено далі.
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Таблиця 1
Тезисний аналіз причин релігійної розмаїтості сучасної України

1. Після розпаду Радянського Союзу, як точки кардинальної зміни релігійної орієнтації 
населення, на перший план вийшла проблема самоідентифікації українців – як особистісної, 
так і суспільної.

2. На cьогодні в українському суспільстві немає єдності поглядів щодо того, якою має бути і 
як має розвиватись Українська держава. Відповідно, церкви України розглядаються різними 
суспільними групами з різних позицій, здебільшого політичного характеру.

3. Нестабільна соціально-економічна ситуація у країні, з одного боку, призводить до втрати 
довіри до традиційних суспільних інституцій, включаючи традиційні Церкви, а з іншого 
боку – сприяє поширенню містицизму або ж нетрадиційних релігій.

4. Суперечності серед традиційних Церков дали змогу  неорелігіям розвиватися на теренах 
України.

5. Підвищення рівня релігійності суспільства не відповідає ступеню його залученості до 
Церкви, зокрема, до традиційних Церков (йдеться про різницю між кількістю віруючих і 
довірою до церковних установ)

Такий стан речей не дає нам  підстави для сумніву, що за таких умов на теренах 
України, зокрема у місті Львові, відсутні конфлікти на релігійному ґрунті.

Отже, фіксуємо конфліктність/протистояння у релігійному середовищі, що поді-
ляється на такі лінії: православно-католицьке – між усіма відгалуженнями католицько-
го православ’я з одного боку, та римо - і греко-католиками – з іншого; міжправославне 
– між УПЦ, яка перебуває в юрисдикції Московського патріархату, УПЦ Київсь-
кого патріархату, Українською автокефальною православною церквою; внутрішні 
суперечності всередині інших конфесій; зіткнення між традиційними для України 
релігіями та неорелігіями.

Доволі цікавим є той факт, що в Україні загалом досить поширеним є протистояння 
між відгалуженнями саме православної церкви.

Що ж стосується міжнаціональні лінії, то конфлікти у цьому контексті виника-
ють, коли у суспільстві існує проблема недостатньої соціальної самоідентифікації, 
коли колективне “я” нації ще недостатньо самостійне і сильне [7, с. 212]. Так само тут 
має місце і “механізм заміщення” Т. Парсонса: оскільки було б небезпечно і помил-
ково виражати ворожі почуття стосовно членів своєї групи, часто буває психологічно 
легше “перемістити” афект на зовнішню групу, щодо якої вже існує певна основа для 
ворожнечі [5, с. 148].

Беручи до уваги багатокультурну спадщину Львова та досвід міжнаціональної 
взаємодії, тепер, у часи незалежності України, можна спостерігати вплив застарілих 
стереотипів на поведінку й ставлення українців до представників інших національнос-
тей, і навпаки. Найбільш підвладне стереотипам ставлення спостерігається до пред-
ставників російської, польської та єврейської національностей з боку представників 
титульної нації, і, відповідно – навзаєм. Така модель поведінки сучасних мешканців 
Львова вкладається у концепцію Е. А. Паніна і А. А. Попова щодо конфліктів стерео-
типів, згідно з якою національні групи не завжди навіть чітко усвідомлюють причини 
протиріч, але у відношенні до опонента складають негативний образ неприхильного 
сусіда, небажаної групи [7, с. 190]. 
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Отож, такою є теоретична база нашої статті, тепер ми б хотіли порівняти ці дані із 
даними дослідження “Профілі культурних конфліктів у сучасному українському місті”, 
яке проводилось з 5 листопада 2008 року по 17 березня 2009 року. 

Для підтвердження авторської робочої гіпотези про те, що у місті наявні конф-
ронтації між певними п’ятьма групами населення, у межах нашого дослідження було 
проведено низку інтерв’ю та фокус-групових дискусій з представниками цих груп, 
також було проведено контекстуальний аналіз настінних вуличних написів.

Отож, щоб зрозуміти, якою насправді є ситуація у сфері суперкультура – суб-
культура, ми ознайомлюємось із думкою молоді, що належить до суперкультури (тра-
диційної культури) і субкультури. У результаті дослідження нам вдалося сформувати 
визначення субкультури з погляду представників традиційної культури, згідно з яким  
субкультура – це група людей, пов’язаних між собою спільною ідеологією, в основі якої 
обов’зково повинен бути протест (протест проти суспільства, його норм, нелюбові 
до інакомислячих), а також системою ціннісних орієнтацій, специфічною мовою та 
дрес-кодом. Як ми бачимо, ідеологія стоїть на першому місці, але наявні такі чинники, 
як “дрес-код” і “специфічна мова”, які ми можемо трактувати як певні символи, чи 
навіть набори символів. З безлічі відомих респондентам субкультур було виокремлено 
шість найбільш часто згадуваних та характерних для міста Львова, а саме: гопи, репери, 
панки, емо, готи та скінхеди. Ідеологічним символом субкультур виступають музичні 
уподобання.  Явна конфронтація як така респондентами не відзначається, та натомість 
з їхнього ставлення та рефлексій можна зробити висновок про наявність конфронтації 
латентної, до того йдеться про конфронтацію на ідеологічному рівні. Щодо конфрон-
тації між представниками суперкультури і субкультур, то можемо судити про наявність 
коливальної динаміки. Ріст і падіння негації то підвищуються і понижуються в межах 
приблизно 3–5 років (для детальнішого аналізу потрібно більше даних). Прояви були 
різні: рукоприкладство, моральне приниження. На цьому етапі рівень конфронтації 
дещо зменшився за рахунок популяризації субкультур. 

У ході аналізу матеріалу ми прийшли до висновку, що доцільною у цьому випадку 
буде така авторська модель класифікації субкультур: за зовнішніми символами; за 
внутрішніми символами. 

Таблиця 2 
Авторська модель класифікації субкультур.

1. За зовнішніми 
символами

Тут маємо на увазі  приналежність до молодіжних субкультур як певний 
етап соціалізації, через який проходить значна частина молоді. Йдеться 
про прийняття чисто зовнішніх символів, таких, як одяг, антураж, мова, 
чітко продумана манера поведінки, тобто молодь, відходячи від фази 
вибору, переходять до фази наслідування, визначених Ч.Кулі. Таке 
наслідування із часом минає.

2. За внутрішніми 
символами 

На початковому етапі для них так само багато важать зовнішні символи на 
кшталт усіляких аксесуарів, та з часом відбувається перехід до цілковито 
внутрішніх символів; важливою стає ідеологія субкультури  – вона 
повинна пройти крізь свідомість людини і перебудувати її (свідомість) за 
своїми законами. Відповідно свідомість стає, так би мовити, ідеологічно 
заангажованою, а показове символічне “напилення” зникає. 
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Аналізуючи ситуацію на релігійному грунті, зазначимо, що її проблеми однаково 
розцінюють як греко-католики, так і православні. Поділ на конфесії сприяє поляризації, 
вихованню негативного ставлення у представників однієї конфесії стосовно іншої. 
На думку респондентів, у місті наявна релігійна поляризація на політичній основі1. 
Найбільша проблема у цьому плані полягає у тому, що Україна “застрягла” між двох 
релігійних традицій східно-християнської, тобто православної, де церква нерозривно 
пов’язана з державою, та греко-католицькою, яка є далекою від держави.  Якщо ж брати 
до уваги ситуацію з нетрадиційними церквами, то тут усе значно простіше, оскільки 
вони не мають офіційного визнання, використовують відмінні від традиційних методики 
проповідування і мало перетинаються із традиційними церквами. Складнішою є ситуа-
ція з іншими релігіями, за визначенням респондентів, мусульманством та іудаїзмом. Тут 
вже існує свого роду “расове” підґрунтя стосовно мусульман, а щодо євреїв, то нелюбов 
до них склалася історично, оскільки вони трактуються як “найбільше зло Української 
держави”2. Як наслідок така сакральна поляризація та конфронтації на її ґрунті у по-
дальшому можуть призвести до занепаду і втрати довіри до інституту Церкви.

Для з’ясування ситуації у царині “місто – сільська місцевість” вони проаналі-
зували дані респондентів з обох типів поселення. Корінні мешканці міста трактують 
сільську місцевість та її мешканців як інший тип суспільства – “фермерсько-сільсь-
кий”3. У селі відсутня мозаїка спільнот, фактично немає представників інших етносів 
чи національностей, відповідно немає дискусії, і це негативно впливає на сільський 
спосіб мислення (очима мешканця міста). Відмінність також полягає і у цінностях та 
символічних системах, характерних для мешканців сільської місцевості і для мешканців 
міста. Для перших – це постійна фізична праця, що залишає мало часу на духовний 
розвиток,  для других – це здебільшого і є духовний розвиток, хоча на теперішньому 
етапі він дедалі більше  нівелюється. Такими були рефлексії мешканців міста стосовно 
мешканців села. Зазначимо, що мешканці міста ототожнюють селянина і сільську 
місцевість, чого, не можна сказати про жителів сільської місцевості. Останні у свою 
чергу чітко розмежовують місто та його мешканців. Місто виступає як елемент на-
ціональної атрибутики, національна гордість, ставлення ж до мешканців доволі часто 
носить негативне забарвлення. Поведінку селян у міському просторі можна умовно 
поділити на дві моделі: а) вони або інтегруються у міський простір; б) “закриваються”, 
зберігаючи свої уявлення з попереднього місця проживання, не враховуючи того, що 
для міста вони не є прийнятними. Конфлікт полягає радше у відмінностях структури 
системи цінностей та побудови світоглядного ряду.

Щодо національного питання, то тут усе радикальніше, на нашу думку, це най-
конфліктогенніша з визначених нами ліній. Потиріччя існує, воно склалося вже істо-
рично, а тепер лишень видозмінює свої форми. Якщо говорити про лінії міжнаціо-
нального протистояння, то найсильнішими, знову ж таки, є такі: польсько-українська; 
1 Матеріали авторського дослідження “Профілі культурних конфліктів у сучасному українському 

місті”, виконаного у Львівському національному університеті імені І. Я. Франка у 2010 році. 
2 Матеріали авторського дослідження “Профілі культурних конфліктів у сучасному українському 

місті”, виконаного у Львівському національному університеті імені І. Я. Франка у 2010 році.
3 Там само. 
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українсько-російська; українсько-єврейська [7]. Проаналізувавши ці інтерв’ю, можемо 
твердити, що міжнаціональний конфлікт склався “стереотипно”. Збереження та транс-
ляція стереотипів відбувається через усну історію, зокрема популярними є жарти на 
національну тему. За таких умов доволі відчутною є поляризація між українцями та 
представниками інших національностей, репрезентованих у місті. Доволі негативним 
аспектом також є те, що фактор національності, так само як і релігії, використовується 
у політичних цілях.

Конфлікти на національному ґрунті проявляються зазвичай як дискусії між нау-
ковцями чи представниками політичних сил, несуть вербальний характер.

Стосовно міжпоколінної ситуації, то в ході дослідження ми прийшли до виснов-
ку, що міжпоколінні конфлікти завжди відбуваються як наслідок взаємодії (принаймні 
з боку покоління “дітей”), тобто якби не було взаємодії – не було би конфлікту. Про 
наявність взаємодії у міжпоколінних стосунках свідчать також висновки аналізу ма-
люнків, які створили респонденти (“діти”) під час фокус-групової дискусії на прохання 
“намалювати свою сім’ю”. У ході дискусії було визначено такі причини виникнення 
конфліктів, з погляду “дітей”: байдужість батьків; небажання йти на поступки, 
знаходити компромісне рішення; різниця в цінностях; намагання батьків уберегти 
дітей від власних помилок; не аргументованість батьками власних рішень; внутріш-
ній спротив дітей; нав’язування батьками їхньої думки; різниця життєвих досвідів; 
надмірна опіка; примус з боку батьків; вирішення батьками проблем дітей.

Щодо “батьків”, то вони так само визнають наявність конфлікту як із своїми дітьми, 
так і зі своїми батьками, а причини виділяють такі: різниця у поглядах; різниця у ха-
рактерах; різниця у світоглядах ( різниця в оцінці одного і того самого явища ). У 
міжпоколінних конфліктах завжди наявні свідомі і несвідомі фактори. Підсвідомий, 
прихований фактор є найбільш небезпечним, оскільки конфлікт, побудований на ньому, 
матиме тенденцію до затягування, існування протягом значно довшого відрізку часу. 

Підсумовуючи, можемо сказати, що міжпоколінний конфлікт існує у двох формах: 
у явній і у латентній, і не завжди чітко можна сказати, яка з них є більш небезпечною, 
як, скажімо, це можна зробити зі свідомими та підсвідомими мотивами конфліктів. До 
того ж цей конфлікт є неминучим.

Отже, бачимо, що наші теоретичні гіпотези знаходять своє підтвердження у ме-
жах соціокультурної міської реальності. На жаль, ми змушені констатувати наявність 
конфронтації за усіма п’ятьма лініями. Найнебезпечнішими з них виступають між-
національна, міжрелігійна та лінія суперкультура-субкультура, решта дві несуть вже 
більш поміркований характер.
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Article presents typology of the cultural confl icts, which appear in the modern Ukrainian 
city. This typology includes: confl icts between members of superculture and subcultures, 
confl icts between citizens and  the villagers, intergenerational confl icts, confl icts between 
different nationalities. On the basis of the empiric researches author detailed each of the 
confl ict lines, determining the specifi c of their (сonfl ict’s) appearance, development and most 
typical displays. Сulture confl icts, confl icts between members of superculture and subcultures, 
between city dwellers and villagers, intergenerational confl icts, confl icts between different 
religious, confl icts between different nationalities. 
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Работа основана на типологии конфликтов, вызванных культурными факторами, 
которые происходят в современном городском пространстве в Украине. Это конфлик-
ты между представителями суперкультуры и субкультуры, между жителями города 
и сельской местности, между людьми, которые принадлежат к разным поколениям, 
межрелигиозные и межнациональные конфликты. На основании проведенных эмпи-
рических исследований автор детально анализирует названые конфликтные линии, 
определяя специфику и закономерности их проявления.

Ключевые слова: культурные конфликты; культурное, субкультурное, межгенера-
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НОРМАТИВНА ПЕРМІСИВНІСТЬ: 
УКРАЇНСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ 

ЗАКОНОМІРНОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ

О. Б. Демків, Л. М. Кондратик

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000, Україна,

oldemkiv@gmail.com, lkondratyk@gmail.com 

Здійснено концептуалізацію поняття ”пермісивне суспільство” та на підставі 
бази даних Європейського соціального дослідження (хвиля 2008 року) сконструйова-
но індекс нормативної пермісивності. Виявлено конфесійні, політичні, економічні та 
демографічні закономірності вкорінення нормативної пермісивності в європейських 
країнах.

Ключові слова: кросс-національне дослідження, нормативна пермісивність, пер-
місивне та рестриктивне суспільство, індекс пермісивності.

Спроби науковців ”схопити” в універсальній формулі  змінність, ”мозаїчність” та 
”плинність” сучасної соціальної реальності відповідають одному із базових методологіч-
них принципів соціології – генералізації, яка не лише є результатом наукового пошуку, а у 
певному сенсі є і його вихідною точкою. Генералізація чи не найяскравіше виявляється у 
масштабних кросс-національних дослідженнях: дослідник ”впорядковує” та ”виструнчує” 
соціальну реальність різних, часом відмінних у багатьох планах суспільств, використову-
ючи терміни, концепції, теорії, які, як передбачається, є універсальними, релевантними 
щодо всіх контекстів. Усю множину, часто суперечливих, різноспрямованих соціальних 
процесів соціолог-компаративіст інтерпретує, обираючи фокус аналізу, методологію, 
теоретичні засади, термінологічний апарат та конкретні методи дослідження. 

Таким чином, ще на етапі, який передує самому дослідженню, соціолог-компа-
ративіст здійснює генералізацію, вияскравлюючи ті аспекти складної соціальної ре-
альності, які можуть бути вивчені через конкретну дослідницьку оптику. Зрозуміло, 
що у ході генералізації відбувається схематизація і спрощення соціальної реальності, 
нехтування одними її аспектами на користь інших. Так переплітаються дедуктивний 
та індуктивний спосіб наукового пошуку.  

© Демків О. Б., Кондратик Л. М., 2010

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV. 
Серія соціол. 2010. Вип. 4. С. 199–207 Ser. Sociol. 2010. Is. 4. P. 199–207
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У межах цієї розвідки центральним елементом такої пояснювальної схеми, яка уніфі-
кує, схематизує і виструнчує соціальну реальність, є поняття пермісивності (від англ. 
permission – дозвіл) та концепція ”пермісивного суспільства”. Ці поняття привертають 
увагу дослідника до нормативного виміру соціальності та до глобальних тенденцій 
у ньому, які попри їхню локальну специфічність мають і спільні риси: одна з них – 
встановлення соціальних систем із вбудованим інституційним механізмом нормативної 
гнучкості чи, точніше, нормативної екстенсивності. Пермісивним є суспільство, в 
якому наявна тенденція до розширення нормативних меж, декриміналізації раніше 
формально засуджуваних і караних соціальних практик та дій, а також до відповідних 
змін масової свідомості. Концептуальною протилежністю до пермісивного суспільства 
є рестриктивне суспільство (від англ. restriction – заборона). Концептуально важливим є 
питання про те, чи треба вважати пермісивність ознакою саме сучасних суспільств, а чи 
пермісивність була тою чи іншою мірою притаманна і попереднім етапам соціального 
розвитку. Відповідно до змісту комплексів соціальних технологій нормативного 
регулювання соціальної поведінки, що втілюються у конкретних суспільствах, є підстави 
розмежувати два ідеальні типи суспільств: рестриктивні та пермісивні. Кожен із двох 
ідеальних типів, у крайньому вияві, містить внутрішні суперечності, які неминуче 
призводять до формування гібридних соціально-технологічних систем із елементами 
як рестриктивного, так і пермісивного характеру. Рестриктивне суспільство є занадто 
резистентним, несприйнятливим до соціальних інновацій та відповідно занадто 
інституційно ригідним, таким, що чинить опір соціальним інноваціям і входить у 
суперечність із самою динамічністю соціального. Натомість у пермісивному суспільстві 
бракує нормативного фундаменту соціальної солідарності, моральної вкоріненості 
важливих для суспільства норм поведінки, інститутів та соціальних практик. 

Динаміка нормативних систем включає універсальний спектр ймовірної мінливості. 
У розвитку кожного соціуму міститься як досвід екстенсивної динаміки нормативної 
системи, так і досвід звуження нормативних меж. Тобто, пермісивним суспільством є 
суспільство, в якому впродовж значного періоду часу нормативні кордони перебува-
ють у екстенсивній динаміці, яка забезпечується інституційними механізмами. Цен-
тральним принципом цих інституційних механізмів є респонсивність інституційної 
системи, яка втілюється, наприклад, у можливості зміни законодавства, скасуванні 
нормативних заборон, декриміналізації певних соціальних практик у відповідь на ви-
могу (англ. – claim) зацікавлених соціальних груп. Тяжіння до формування гібридних 
пермісивно-рестриктивних систем знаходить вияв у коливальній динаміці, коли періоди 
гнучкості та розширення нормативних меж змінюються періодами їхнього звуження та 
посилення. Власне, ця нормативна динаміка і становить собою ”фабулу” морального 
розвитку людства. 

У науковому дискурсі триває дискусія щодо історичної точки відліку, з якої можна 
виводити появу пермісивного суспільства. Існує теза про 60-ті роки ХХ століття як про 
таку точку відліку. Водночас більш сучасною та такою, що відповідає методології нової 
соціальної історії, є теза про більш давню історичну вкоріненість і довготривалість 
процесу, який лише інтенсифікується у другій половині ХХ століття. Останню позицію 
відстоює Т. Фішер, який стверджує, що еволюцію нормативної системи, яка врешті при-



201Нормативна пермісивність: українські та загальноєвропейські закономірності...

звела до формування пермісивного суспільства, треба відстежувати від Вікторіанської 
доби (пізнього ХIХ століття), аналізуючи історичну діалектику між рестриктивним та 
пермісивним ”моральним кодом” – консервативними та ліберальними тенденціями. 
Йдеться про лібералізацію норм законодавства, які регулювали розлучення; дискусії 
щодо цензури в літературі і кіно; поступову емансипацію неконвенційних форм 
сексуальності, насамперед гомосексуалізму, що інтенсифікуються, починаючи з 50-х 
років ХХ століття [1]. 

Пошук відповіді на питання хронологічної локалізації початків становлення пер-
місивного суспільства змушує дослідника визнати нелінійний характер історичного 
розвитку більшості суспільств світу в цьому сенсі. Такий розвиток є радше циклічним, 
за якого етапи відносного послаблення і розширення нормативних меж змінюються 
етапами їх посилення та звуження. Так, Бокаччо і де Сад у свій час і у своєму контексті 
символізують посилення пермісивних тенденцій, в той час як Саванарола і Бональд 
– рестриктивістський реванш. У цьому сенсі коливальна динаміка історичного доміну-
вання пермісивного та рестриктивного морального кодів уподібнює соціум до міфічного 
змія Уробороса, що поглинає власний хвіст, – символ нескінченного відродження, 
циклічності розвитку та самореферентності. 

На сучасному етапі розвитку людства відбувається інтенсифікація процесів переоз-
начення нормативних меж – тенденція, приклади якої спостерігаються у всіх сучасних 
суспільствах. У деяких політико-культурних ареалах поява цієї тенденції є органічним 
продовженням тривалого історичного розвитку. На сучасному етапі історично-соціаль-
ного розвитку авангардом людства в цьому сенсі є розвинуті суспільства ”західного” 
світу. В інших суспільствах вкорінення нормативної пермісивності є наслідком запо-
зичення, спричиненого політичною, економічною та соціокультурною кон’юнктурою 
сучасності. Окремим випадком є екстенсивна динаміка нормативних меж суспільства як 
прояв його кризи – у такому випадку розширення нормативних меж є антисистемним та 
вказує на процеси соціальної ерозії: йдеться уже не про специфічний зміст соціальних 
технологій, що нейтралізують дисфункційні наслідки нормативної трансформації, а 
про неспроможність соціальної системи підтримувати нормативний зразок. Таке сус-
пільство стає безборонним перед ”внутрішніми агресорами”, ”новітніми варварами”, 
які руйнують саме серце соціуму – його нормативну систему, що генерує соціальну 
солідарність та порядок. 

Окрім констатації наявності цієї тенденції в нормативному просторі більшості 
сучасних суспільств та досліджень закономірностей соціального вкорінення пермі-
сивності, її взаємозв’язку із генерацією та врегулюванням соціальних проблем, скла-
довою наукового дискурсу є і полемічна соціально-критична складова, відповідно до 
утвердження публічної модальності існування соціології. 

У межах цієї складової наукового дискурсу з приводу інтенсифікації переозначення 
нормативних меж у сучасному світі широко представлений, умовно кажучи, аларміст-
ський напрям. Згідно з ним, прогресуючий пермісивізм стає соціальною патологією, 
що руйнує саму соціальність. Пермісивне суспільство дає змогу руйнувати засади, 
без яких існування гармонійного суспільства неможливе. Суспільство відмовляється 
від захисту сім’ї та релігійної спільноти і в результаті буде безборонним перед лицем 
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непогамованих бажань індивідуалізованих шукачів приватного блага. Пермісивне сус-
пільство відмовляється від захисту єдиних ефективних перепон на шляху ”внутрішніх 
агресорів”, ”новітніх варварів”, які, подібно до гунів і вандалів, зруйнують саме серце 
соціуму – його нормативну систему, що генерує соціальну солідарність та порядок. За 
цією логікою інтерпретації, наприклад, сексуальна пермісивність призвела до дегра-
дації сексуальної моралі, дестабілізації інституту шлюбу, що дисфункційно впливає на 
виконання ним однієї із центральних функцій – виховної, таким чином мультиплікуючи 
негативні соціальні наслідки. 

В емпірично спрямованій частині роботи зосередимося на українському суспіль-
стві та ступені його пермісивності в загальноєвропейському контексті. Емпіричною 
базою для такого дослідження є база даних четвертої хвилі Європейського дослідження 
цінностей (European Values Study) – масштабного кросс-національного дослідження, 
початки проведення якого сягають 1981 року [2]. 

Рівень пермісивності суспільств учасників дослідження вимірювався на підставі 
сконструйованого інтегрованого показника – індекса пермісивності. До нього увійш-
ло сім змінних, що стосувалися ставлення респондентів до: 1) вживання ”легких” 
наркотиків, 2) гомосексуальності, 3) абортів, 4) розлучень, 5) евтаназії, 6) суїциду, 
7) проституції. 

Респондентам пропонували відповісти на запитання, ”Якою мірою можна виправ-
дати кожну із названих соціальних практик”, обравши свій варіант відповіді на десяти-
бальній шкалі, на якій альтернатива ”1” означала ”цього ніколи не можна виправдати”, 
а альтернатива ”10” – ”це завжди можна виправдати”. 

Розподіл середніх значень за цими показниками є таким. Вживання ”легких” нарко-
тиків є найменш прийнятним у Вірменії (1,103), а найбільш прийнятним у Данії (7,61). 
Середній бал, за відповідями українських респондентів, 1,23 при середньоєвропейсько-
му показнику 1,89. Гомосексуальність є найменш прийнятною у Грузії (1,13), а найбільш 
прийнятною в Данії (7,89). Українські респонденти відзначаються низьким рівнем 
виправдання гомосексуалізму (1,605) при середньоєвропейському показнику 3,62. 
Найменше схильні виправдовувати аборт респонденти з Молдавії (2,89), а найбільше 
готові виправдовувати цю контраверсійну медичну процедуру данці (7,96). Середній бал 
українських респондентів, як і щодо решти показників, є нижчим за середньоєвропей-
ський (3,41 при середньоєвропейському показнику 4,09). Соціальну практику розлучень 
найменше виправдовують молдавські респонденти  (3,04), а найбільше – данські (7,99). 
Показник українських респондентів 4,31 при середньоєвропейському показнику 5,21. 
Схильні виправдовувати суїцид та евтаназію на європейському просторі найбільшою 
мірою данські респонденти (7,61 та 7,93 відповідно), а найменшою мірою – грузинські 
респонденти (1,13 та 2,42 відповідно). Середні бали українських респондентів щодо 
обох питань, як і щодо попередніх показників, є нижчими за середньоєвропейські: 1,41 
при середньоєвропейському показнику 2,44 у відповіді на питання про самогубство; 
3,64 при середньоєвропейському показнику 4,3 у відповіді на питання про суїцид. Рі-
вень виправдання, а отже і соціальної прийнятності проституції є найнижчим у Грузії 
(1,18), а найвищим – у Данії (7,65). В Україні рівень виправдання проституції є нижчим 
за середньоєвропейський (1,83 при середньоєвропейському показнику 2,65).
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Попри позірну тематичну строкатість, сконструйований індекс відзначається ви-
соким рівнем цілісності у всіх досліджуваних суспільствах. Найнижчим його значення 
виявилося для Вірменії (ά-Кронбаха – 0,545), а найвищим – для Польщі (ά-Кронбаха 
– 0,874). Результати розподілу країн учасниць Європейського дослідження цінностей 
(хвиля 2008 року) за індексом пермісивності наведені на рисунку 1. 

Рисунок 1. Розподіл країн-учасниць Європейського дослідження 
цінностей за індексом пермісивності1

1 У таких країн як Сербія, Румунія, Чорногорія, Албанія, Боснія та Герцоговина відмінностей у 
рівнях пермісивності з Україною за критерієм Тамхена немає. 
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Кластеризація країн у наведеному ранжуванні дає змогу виявити, принаймні у 
гіпотетичній формі, особливості утвердження пермісивності в досліджуваних суспіль-
ствах. Так, чітко простежується латентна структура розподілу країн за такими чинни-
ками (ознаками) як: 1) конфесійний, 2) політичний, 3) економічний. Названі чинники 
(ознаки) є до певної міри автономними, хоч і тісно переплітаються, витворюючи таку 
емерджентну характеристику соціуму, як рівень його пермісивності. 

За конфесійним чинником країни розподілились так: в авангарді європейських 
країн із високим рівнем пермісивності переважають ті, в яких у конфесійному сенсі 
домінує протестантизм. Країни переважно католицькі за конфесійним складом насе-
лення, перебувають усередині ранжування, тоді як країни із переважанням православ’я 
перебувають ”у хвості” ранжування і відзначаються найнижчим рівнем нормативної 
пермісивності в європейському просторі. 

Латентна структура розподілу країн за політичним чинником (ознакою) є такою: 
вгорі ранжування розташувалися ”старі європейські країни” – ті, в історичному досвіді 
яких немає досвіду державного соціалізму, а процеси демократизації розпочалися 
після Другої світової війни або раніше, і які сьогодні відзначаються найвищим рівнем 
демократії у світовому масштабі. Усередині ранжування перебувають ”нові європейські 
країни” – країни, в яких є досвід соціалістичного минулого або періоди авторитарного 
розвитку після Другої світової війни та які сьогодні інтегровані в Європейський Союз. 
Найнижчим рівнем пермісивності характеризуються країни колишнього соцтабору, 
які не увійшли до Європейського Союзу та які в європейському масштабі є найбільш 
проблемними у сенсі авторитарних інтенцій влади та дотримання прав людини. 

Економічна логіка розподілу рівня пермісивності полягає у тому, що країни із най-
вищим рівнем якості життя є водночас і країнами із найвищим рівнем пермісивності. 
Зберігається і зворотна закономірність. 

Отже, можемо виділити щонайменше три виміри соціального, в яких відносно 
автономно визначається рівень пермісивності суспільств. У кожному з цих вимірів 
впродовж останніх десятиліть виявилися процеси, які визначають винятково глибоке 
вкорінення пермісивності саме на сучасному етапі історичного розвитку. Це: 

1) у релігійній сфері – процеси секуляризації чи, принаймні, деклерикалізації, які 
призводять до поширення соціального плюралізму; 

2) у політичній сфері – встановлення політичних систем, які характеризуються 
високим рівнем респонсивності; 

3) в економічній сфері – поширення технологій та способу виробництва, які спри-
яють індивідуалізації споживання і, врешті, автономізації індивіда.  

Важливою і бажаною складовою компаративного дослідження є прогностична складо-
ва. За умови відсутності даних лонгітюдного чи трендового дослідження, які безпосередньо 
спрямовані на виявлення часової динаміки соціальних явищ, досліднику залишаються 
квазіпрогностичні методи, такі як, наприклад, порівняння соціальних установок респон-
дентів різних вікових груп, виявлення міжгенераційних відмінностей та передбачення по-
тенційного соціального ”зсуву”. Розгляньмо рівень пермісивності населення європейських 
країн за трьома віковими групами: 1) респонденти, народжені до 1960 року, 2) респонденти, 
народжені до 1980 року, 3) респонденти, народжені після 1980 року. 



205Нормативна пермісивність: українські та загальноєвропейські закономірності...
7,

83

4,
83

4,
68

4,
61

4,
56

4,
32

4,
31

3,
78

4,
12

3,
69

3,
67

3,
59

3,
44

3,
14

3,
12

2,
97

3,
04

2,
80

2,
81

2,
83

2,
75

2,
72

2,
85

2,
70

2,
49

2,
38

2,
24 2,

22
2,

26
2,

13 1,
91

1,
93

1,
89

7,
79

5,
81

5,
50

5,
19

5,
19

4,
85

4,
93

5,
32

4,
71

4,
71

4,
53

4,
54

4,
16

3,
80

3,
70

3,
83

3,
84

3,
82

3,
39

3,
31

3,
30

3,
37

3,
41

3,
23

2,
74

2,
78

2,
83

2,
39

2,
67

2,
39

2,
09

2,
06

2,
05

7,
76

5,
52

5,
75

5,
41

5,
13

5,
03

5,
11

5,
35

4,
96

5,
14

5,
12

5,
16

4,
61

3,
82

3,
79

3,
96

4,
10

4,
07

3,
67

3,
53

3,
46

3,
38

3,
18

3,
35

2,
87

3,
23

2,
93

3,
10

2,
66

2,
46

2,
31

1,
99

2,
00

1234567

 -
 (

 2
00

8 
.)

,
 1

96
0 

,
 1

98
0 

,
 19

80
 



206 О. Б. Демків, Л. М. Кондратюк 

Як бачимо, населення країн – учасниць Європейського дослідження цінностей 
демонструє наявність стійких паттернів зміщення нормативних меж. Чітко просте-
жується тенденція до міжгенераційного розриву в рівнях нормативної пермісивності: 
він найбільший між респондентами, народженими до 1960 року та після 1960 року. 
Молодші респонденти відзначаються статистично значимо вищим рівнем нормативної 
пермісивності майже у всіх країнах – учасницях дослідження. Було виявлено лише три 
винятки із цього правила нормативної динаміки: це населення таких країн, як Данія, 
Вірменія та Грузія (лише в цих трьох країнах рівні нормативної пермісивності пред-
ставників трьох вікових груп не відрізняються на статистично значимому рівні). Отже, 
в нормативному просторі Європи є підстави виділити три групи країн: 

1) статично-пермісивні суспільства (прикладом такого суспільства є Данія, де 
високий рівень пермісивності характерний для респондентів усіх вікових груп та не 
існує міжгенераційної нормативної прірви); 

2) динамічно-пермісивні суспільства в яких спостерігаються статистично значимі 
відмінності в рівнях пермісивності між представниками різних вікових груп (такими 
є більшість європейських країн); 

3) статично-рестриктивні суспільства, в яких немає міжгенераційної нормативної 
прірви, а рівень пермісивності низький. 

1. Fisher Т. Permissiveness and the politics of morality / T. Fisher // Contemporary British 
History. – Vol. http://www.informaworld.com/smpp/title%7Edb=all%7Econtent=t7136345
59%7Etab=issueslist%7Ebranches=7 - v77, – 1993. – P. 149–165.

2. EVS Foundation / Tilburg University: European Values Study 2008, 4th wave, Integrat-
ed Dataset. GESIS Cologne, Germany, ZA4800 Data File Version 1.0.0 (2010-06-30) 
DOI:10.4232/1.10059. Режим доступу до бази даних: http://www.europeanvaluesstudy.
eu/evs/data-and-downloads.
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Концептуализируется понятие ”пермиссивное общество” и на основании базы 
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У статті проаналізовано міжнародний досвід дослідження довіри в економічних 
відносинах. Наведено огляд основних праць та результатів досліджень з цієї пробле-
матики, що дає змогу краще розуміти соціально-економічні взаємодії. Розглянуто 
взаємозв’язки довіри і контролю, довіри та ризику, довіри та взаємності у соціально-
му обміні. Особливу увагу приділено практичним результатам дослідження довіри в 
економічних відносинах. Також представлено довіру як соціальний капітал, запоруку 
стабільності відносин і партнерства, її вплив на роботу організацій та роль у міжор-
ганізаційній співпраці.

Ключові слова: довіра, соціальний капітал, обмін.

У період змін, зокрема в економічних відносинах  українського суспільства акту-
альним стало питання довіри, дослідження її формування та значення. Функціональна 
необхідність в довірі  сьогодні є значною, що зумовлено, насамперед, глобальним, 
міжнаціональним виміром взаємодій, великою мережею співпраці та комунікацій. 
Довіра визначається як відкриті позитивні взаємовідносини між людьми, що містять 
впевненість у порядності та добросовісності поведінки іншої людини, з якою той, хто 
довіряє знаходиться у певних відносинах. Як соціальний феномен, вона пов’язана з 
раціональним вибором, ризиком, свободою дій інших людей, з активною діяльністю 
індивіда в умовах невизначеності та є важливим елементом ефективних взаємодій. 

В економічній соціології вивчення довіри відбувається в межах відносин вироб-
ництва, розподілу, обміну та споживання. 

В українській соціології питання довіри є досить новим,  і мало розкритим, тоді 
як закордоном вивчається ще з 70-х років ХХ століття. Серед українських науковців, 
вивченням довіри займалися такі дослідники, як С. Макеєв, І. Мартинюк, Н. Соболєва, 
І. Бекешкіна, Н. Погоріла, Т. Петрушина та ін. Вітчизняні науковці довіру трактували 
як один із показників політичного успіху, як показник морально-психологічного стану 
суспільства [1; 2]. Проводили порівняльний аналіз довіри до державних, політичних 
та публічних інституцій в Україні, Польщі, Росії та Угорщині [3], а також розглядали 
інституціоналізацію довіри як механізм інтеграції українського суспільства [4]. Фено-
мен довіри вивчали і з позицій соціальної психології [5], і в умовах інституційних змін 
[6]. Також наявний ряд емпіричних показників довіри в соціологічному моніторингу 
Українське суспільство 1992–2008, автори якого – Є. Головаха та Н. Паніна [7]. Та все 
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ж українські соціологи здебільшого торкаються питання довіри в ході аналізу інших 
соціальних проблем в економічному просторі сучасної України, а безпосереднє дослід-
ження цього питання поки що не було здійснене.

Значний теоретичний досвід вивчення довіри в економічних відносинах наявний у 
працях таких відомих вчених, як Дж. Коулмен, А. Селігмен, Ф. Фукуяма, П. Штомпка, 
Р. Патнам, П. Бурд’є, Р. Крамер, Т. Тайлер, та ін. 

Світовий досвід дослідження цієї проблематики є досить значний та важливий. 
Проаналізувавши його, можна зрозуміти певну специфіку,  роль та особливості фор-
мування довіри, її вплив на соціально-економічні взаємодії.

Метою статті є здійснення порівняльного аналізу досліджень довіри в економічних 
відносинах у міжнародній практиці, а також окреслення особливостей довіри, які ви-
явлено в результаті цих досліджень. Джерелами інформації, які аналізуємо у цій статті, 
є відомі праці, що містять практичні результати досліджень довіри у таких країнах, як 
США, Італія, Англія, Франція, Нідерланди, Японія, Росія, Польща, Україна та ін.

Значними є результати дослідження довіри американськими дослідниками. Зок-
рема, економіст-соціолог Дж. Коулмен досліджує довіру як раціональну дію, еко-
номічну ефективність довіри, соціальну організацію довіри в економічному аналізі 
[8]. Вчений розглядає важливість соціальної організації довіри: “довіра в соціальній 
системі залежить не просто від середнього рівня довіри, а від соціальної організації 
довіри” [8, с. 35]. Він вказує на те, що втрата довіри одним суб’єктом взаємодії може 
вплинути на всю систему, а також акцентує увагу на ефективності довіри: “Група, 
всередині якої існує повна надійність і абсолютна довіра здатна здійснити набагато 
більше, порівняно з групою, якій не притаманні ці якості” [8, c.126]. За Коулменом, 
економічний аналіз не дозволяє повністю ефективно дослідити економічну поведінку, 
оскільки “економісти можуть моделювати поведінку на рівні індивідів, але рідко здатні 
здійснити адекватний перехід до поведінки системи, утвореної цими індивідами” [8, 
с. 33]. Феномен довіри розглянуто як вид інвестиції, що сприяє обміну ресурсами і 
називає її цінним економічним ресурсом.

А. Селігмен простежує еволюцію довіри, починаючи з античності та доводить, 
що проблема довіри виникає у відповідь на соціальний поділ і рольову складність 
сучасного суспільства. В книзі “Проблема довіри” (“The problem of trust”) автор пише, 
що “…визначення довіри в Західному індустріалізованому і “сучасному” суспільствах 
базуються на обґрунтуванні ідеї індивіда як кінцевого накопичувача прав і цінностей” 
[9, P. 14]. Селігмен стверджує, що на сучасній стадії розвитку суспільства внаслідок 
виникнення рольового поділу та трансформації соціальних ролей невід’ємною рисою 
рольових очікувань став ризик. Він вказує на таку проблему сучасного суспільства, 
як втрата людьми здатності до узгодження, тобто до довіри по відношенню один до 
одного. А це, відповідно, призводить до того, що дедалі більшу роль у сферах взаємодій 
відіграють системні обмеження, які по суті є протилежними до довіри. Безособову 
довіру він вважає одним із головних елементів соціально-економічного розвитку 
суспільства. 

У праці Ф. Фукуями “Довіра” автор розглянув та описав її формування, динаміку 
у різних країнах (а саме, США, Канаді, Росії, Китаї, Північній Кореї, КНДР, Німеччині, 
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Франції, Англії, Японії, Італії та ін.), з огляду на їхнє суспільно-історичне та суспільно-
економічне становлення, а також розглянув вплив довіри на соціально-економічні 
відносини. Ф. Фукуяма умовно поділив країни на 3 типи – з високим (Японія, Німеччина 
та США), середнім (Китай, Франція, Північна та Центральна Італія) та низьким 
(Південна Італія, Росія, Південна Корея) рівнем довіри. 

Він показав вплив довіри на прикладі конкретних підприємств, і зауважив, що вона 
є основою економічного успіху: “Одним із головних уроків вивчення економічного 
життя є те, що добробут країни, а також її конкурентна спроможність на тлі інших 
країн визначаються однією універсальною культурною характеристикою – наявним 
в суспільстві рівнем довіри” [10, с. 20–21]. Цю тезу він обґрунтовував тим, що за 
умов відсутності довіри збільшуються трансакційні витрати: “…недовіра, поширена 
в суспільстві, накладає на всю його економічну діяльність щось схоже на додаткове 
мито, яке суспільствам з високим рівнем довіри сплачувати не доводиться” [10, с. 55]. За 
Фукуямою, важливе значення у формуванні довіри, та, відповідно, й економічного росту 
і процвітання мають такі чинники, як децентралізація управління, “добросусідство”, 
наявність мережі горизонтальних взаємодій, добровільних об’єднань, зокрема 
організацій середнього рівня, які не залежать від сімейної (родинної) приналежності, 
а ґрунтуються на нормах, спільних для членів організацій.

Довіру у Італії досліджував Р. Патнам. Він, як і багато інших науковців, розглядав її 
як соціальний капітал і, зокрема,  вказував на певну особливість: “Однією з особливостей 
соціального капіталу, як-от довіри, норм і зв’язків є те, що він звичайно становить 
спільне добро, тоді як звичайний капітал є приватним добром” [11, c. 207 ]. У його праці 
“Творення демократії” вказано на те, що довіра сприяє співпраці: “Що вищий рівень 
довіри у суспільстві, тим більша ймовірність співпраці” [11, c. 208]. Патнам розглянув 
вплив територіальних особливостей при формуванні довіри. Зокрема, він порівняв 
її формування та особливості на півночі та півдні Італії. На його думку, існування 
вищого рівня довіри в Північній Італії зумовлене наявністю в ній ширшої мережі 
горизонтальних громадських зв’язків, які “…забезпечували набагато вищий рівень 
розвитку економіки та ефективності роботи інституцій, ніж на Півдні, де суспільно-
політичні зв’язки були вертикально структурованими” [11, c. 221]. Отже, дослідник 
вказував на отримання загальної корисності від існування довіри в суспільстві.

П. Бурд’є теж характеризував довіру як соціальний чи символічний капітал. Він 
представив її як потенційний ресурс, який дає змогу людям отримати матеріальну 
вигоду. Науковець розглядає довіру як чесноту, що має цінність навіть на ринку, і 
людина може здійснити угоду, отримати вигоду  “за рахунок кредиту і капіталу довіри, 
який дає репутація людини не тільки багатої, але й чесної” [12, с. 233]. За П. Бурдьє, 
люди, користуючись довірою і накопиченими ними зв’язками спроможні отримувати 
матеріальну вигоду, незалежно від того, чи є у них гроші.

П. Штомпка провів соціологічний аналіз терміна “довіра”.  Він виділив 
первинний і вторинний рівні в структурі довіри, зауважив різні явища та феномени, 
які супроводжують процес довіри, а також описав функції та дисфункції довіри й 
недовіри. У книзі “Соціологія. Аналіз сучасного суспільства” дослідник визначав 
довіру як певний культурний ресурс, що сприяє реалізації потенціалу дії і виділив, 
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відповідно, культуру довіри і культуру недовіри [13]. Культура довіри в суспільстві 
загалом, за Штомпкою, впливає на довірчі відносини між людьми зокрема. Також, одним 
із мотивів у виборі довіри чи недовіри у взаємодіях автор вбачає раціональну оцінку 
вигод відповідно до вибору. Становлення культури довіри, за Штомпкою, залежить від 
певних традицій та цінностей, що існують у суспільстві. 

Довіру в організаціях аналізували в однойменній книзі англійські дослідники 
Р. Крамер та Т. Тайлер. Вони здійснили аналіз довіри в організації на макро-, мезо- та 
мікрорівні, досліджуючи, відповідно, вплив соціальної організації на модель довіри, 
соціальні мережі, та психологічні зв’язки довіри й недовіри [14]. Науковці також 
аналізували динаміку та можливість відновлення довіри в організаціях, здійснили 
порівняння раціональної та соціальної мотивації у її формуванні.

Дослідження впливу міжособистісної довіри на структуру, призначення і 
організаційну прозорість здійснила С. Вільямс. Вона запропонувала організаційну 
модель пояснення того, коли і як довіра поширюється в організації, коли вона “скута” 
і якою мірою інформує про прозорість сприйняття серед ”акціонерів”. Важливим у 
роботі організації є поширення в ній довіри для отримання користі. Щоб підвищити 
рівень довіри в організації, що приведе до покращення її функціонування, необхідно 
забезпечити сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі. Для цього 
потрібно налагодити відносини і сформувати довіру на міжособовому, груповому та 
організаційному рівнях. Унаслідок дослідження [15], Вільямс зробила висновок, що 
відновлення довіри в громадських компаніях високо корелюється з тим, як інвестори 
сприймають управлінську цілісність і бажання бути відкритими. Здійснене нею 
дослідження підтверджує, що міжособова довіра, узгоджена поведінка і позиція мережі 
відіграють вирішальну роль у забезпеченні кваліфікованого та ефективного управління 
організаціями. Довіра також допомагає утворенню “прозорості” організації. 

Багато дослідників зосереджували увагу на міжорганізаційній співпраці. Зокрема, 
теоретичні інтерпретації складної міжорганізаційної співпраці, а саме державних та 
приватних організацій представлені нідерландськими науковцями Дж. Еленбосом 
та Е. Клійном. На прикладі дослідження окремих організацій та їх залучення 
до партнерського проекту вони показали зміну рівня довіри між організаціями 
[16]. Важливим моментом у підвищенні рівня довіри між двома конфліктуючими 
організаціями є, на їхню думку, поява третьої сторони (арбітра), яка буде підтримувати 
інтереси обох і наглядати за здійсненням роботи. Дослідники показали, що довіра має 
важливе відношення до міжорганізаційної співпраці, зокрема вона:

1) полегшує співпрацю – зменшує невизначеність можливої поведінки та транс-
акційні витрати;

2) зміцнює співпрацю – організації, які працюють разом, зацікавлені в успішному 
виконанні роботи;

3) приводить до збільшення дій у співпраці – сприяє не тільки отриманню спільної 
вигоди організаціями-партнерами, а й впровадженню інноваційних проектів.

Міжорганізаційні взаємодії описані також Г. Фаррелом та Дж. Кнайтом [17]. Але 
якщо попередні вчені досліджували великі організації, то ці – малі, зокрема їх спів-
працю (часто навіть без письмових контрактів). Автори надають виразності базовій 
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теорії взаємозв’язків між інституціями та довірою. Вони застосовують цю теорію у 
дослідження індустріальних районів, географічно концентрованих областей, де ви-
робництво здійснюють малі фірми. Така форма співпраці передбачає горизонтальні 
відносини і дає змогу працювати швидко, гнучко та надійно, а також забезпечувати 
підтримкою партнерів. 

Взаємозв’язки довіри та контролю цікавили багатьох дослідників. Зокрема, А. Кос-
та і К. Франкема запропонували [18]  аналіз нових поглядів на зв’язок довіри та контро-
лю в організаційних відносинах. Довіру та контроль вони розглядають як взаємозалежні 
процеси, які виступають засобом досягнення ефективності всередині організаційних 
відносин та між ними. Проте відношення між довірою та контролем є складним. Для 
визначення контролю вони використовують два підходи. Перший фокусує увагу на 
встановленні та корисності формальних правил, процедур, настанов для керування 
поведінкою (формальний контроль). Другий підхід розглядає неформальний чи со-
ціальний контроль. Відношення довіри і контролю полягає в тому, що низький рівень 
довіри вимагає формального контролю, а високий – дає змогу обмежити його. 

Також дотримання формальності в детермінації довіри наявне в працях інших ні-
дерландських дослідників – Б. Нотбума, Б. Хілбранда та Р. Вултуіс. Вони описали [19] 
взаємозв’язок довіри та контракту з трьох поглядів. У першому контракт розглянуто 
як передумову довіри. Другий розглядає контракт “в конфлікті” з довірою, оскільки 
він інтерпретується як знак недовіри. Третій погляд на взаємозв’язок між довірою 
та контрактом констатує, що вони взаємовиключені. Домінуючою концепцією у цій 
статті є концепція “протилежних альтернатив”, згідно з якою контракти призводять 
до зниження довіри, а довіра – до зниження повноти контрактів.

Значні напрацювання із вивчення довіри є у працях таких російських дослідників, 
як Ю. Веселов, Е. Капусткіна, В. Звоновский та ін. Зокрема, Ю. Веселов та Е. Капусткіна 
розглядають постійну мінливість довіри: “Довіра – це процес: розвивається суспільс-
тво – змінюється природа і форми прояву довіри” [20, с. 22]. Соціальна ефективність 
спільної діяльності, за висновками дослідників, збільшується, коли незнайомі люди 
можуть, не побоюючись, планувати спільні дії: “Довіра – необхідна умова нормальної 
комунікації в суспільстві, яка забезпечує розуміння, згоду і, відповідно, взаємодію” [20, 
с. 9]. Особливий інтерес для дослідників становить довіра між соціальними групами, 
довіра індивіда до соціальних інститутів (держави, наприклад). 

В. Звоновський, вважаючи, що подальший розвиток приватного сектору економіки 
потребує росту довіри, підвищення кваліфікації праці на підприємствах, розглядає її як 
фактор господарської діяльності. Він, як і згадані вище науковці, аналізує особливості 
довіри в Росії та її формування. За Звоновським, російська специфіка довіри полягає 
в тому, що “…після розпаду соціальних інститутів радянського суспільства (та за від-
сутності нових) довіра функціонує тільки як особиста, тобто між знайомими людьми. 
А безособова довіра між двома незнайомими людьми, які є членами одного і того ж 
суспільства, залишається одним із найменш розвинутих елементів соціальної взаємодії” 
[21, с. 107]. Саме низький рівень довіри в особистих відносинах незнайомих людей 
впливає на рівень довіри в країні загалом.

Вартими уваги є практичні досліди довіри в економічних відносинах, описані в 
низці статей.
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Американськими дослідниками Л. Молм та Н. Такахаші наведено результати ек-
спериментального тестування, у перебігу якого здійснено порівняння ступеня довіри 
та зобов’язання у двох формах прямого обміну – обумовленого і взаємного, а також 
показано їх взаємозв’язки, з огляду на невпевненість, ризик, зобов’язання, владу. Унас-
лідок проведених досліджень науковці підтвердили три висунуті ними гіпотези, а саме 
те, що:

1. Довіра агентів та зобов’язання будуть більшими  до партнера у відносинах 
взаємного обміну, ніж у відносинах одностороннього обміну. 

2. Довіра агентів  буде змінюватися залежно від ступеня еквівалентності їхніх 
обмінів.

3. Поведінкові зобов’язання агентів до їхніх партнерів та  рівність їхніх обмінів 
буде варіюватися обернено пропорційно до їхньої влади [22].

Результати вчених також підтвердили класичне твердження, про те, що взаємний 
двосторонній обмін виробляє міцнішу довіру та емоційні зобов’язання, ніж односто-
ронній. 

Американськими дослідниками – Н. Бачан, Р. Кросон та Р. Дейвсом – було роз-
глянуто взаємодію культури і соціальної ідентичності, а також схильність до довіри та 
взаємності [23]. Для того, щоб проаналізувати особистий інтерес та побачити його вплив 
на довіру і взаємність, дослідники розглянули прямий та непрямий обміни. Прямий 
обмін передбачав безпосередню взаємодію двох суб’єктів, а непрямий – взаємодію в 
групі. Вони провели дослідження (в університетах США, Китаю, Кореї та Японії),  в 
результаті якого підтвердили такі твердження:

1. Довірча поведінка буде нижчою в умовах непрямого обміну, ніж в умовах 
прямого обміну.

2. Взаємність буде постійною в процесі прямих і непрямих обмінів.
3. Через культурні відмінності у встановлених групах учасники, які є більш ін-

дивідуально-орієнтовані, проявляють активнішу співпрацю в груповому непря-
мому обміні, ніж у непрямому обміні серед незнайомців. Натомість учасники, 
які більш колективно-орієнтовані, проявляють однаковий рівень співпраці у 
непрямому обміні і в межах групи і серед незнайомців.

4. Рівень довіри і взаємності буде відрізнятися у різних країнах.
5. Довіра виявилася вищою серед “сусідів”, ніж серед “незнайомців”. Зроблено 

висновок, що співпраця між суб’єктами соціального процесу знижується, за-
лежно від збільшення соціальної дистанції між ними.

Під час огляду низки праць та результатів досліджень соціологів із розвинутих 
країн, розглянуто питання довіри і ризику, довіри та контролю, довіри й взаємності 
у соціальному обміні, її ролі у міжорганізаційній співпраці тощо. Також розглянуто 
довіру як соціальний капітал, гарант стабільності відносин і партнерства. Здійснивши 
теоретичний аналіз, варто зазначити, що формування та прояви довіри багато зале-
жать від особливостей суспільства, його історичного розвитку, соціально-економічної 
ситуації, норм та принципів, які підтримують члени суспільства.  Саме тому дослід-
ження довіри, зокрема її значення в соціально-економічних відносинах, чинників, які 
впливають на формування довіри, повинно відбуватися з урахуванням властивих рис 
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суспільства. А міжнародний досвід  може бути хорошою основою для порівняльного 
аналізу, і, відповідно, прийняття правильних рішень для ефективності соціально-еко-
номічних взаємодій.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОВЕРИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
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В статье проанализирован международный опыт исследований доверия в эконо-
мических отношениях. Приведен обзор основных работ и результатов исследований  
по этой проблематики, что дает возможность лучше понять социально-экономические 
взаимодействия. Рассмотрено взаимосвязи доверия и контроля, доверия и риска, до-
верия и взаимности в социальном обмене. Особое внимание уделено практическим 
результатам исследования доверия в экономических отношениях. Также представлено 
доверие как социальный капитал, залог стабильности отношений и партнерства, его 
влияние на работу организаций и роль в межорганизационной сфере. 
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In this paper the analysis of international experience of investigation of trust in economic 
relations is considered. The review of principal works and the results of researches essential 
for better understanding of socio-economic interactions is outlined. The interrelations of trust 
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attention is given to practical results of research of trust in economic relations. Also, trust 
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Сучасній світовій системі суспільств притаманні серйозні соціальні проблеми 
у різних сферах, які неможливо дослідити та пояснити на рівні окремих суспільств. 
У статті розглянуто глобальні екологічні, демографічні, економічні, політичні, куль-
турні проблеми, а також глобальні соціальні нерівності. Автор зауважує, що світова 
система суспільств переживає комплексну системну кризу, спричинену внутрішніми 
закономірностями і тенденціями її функціонування.

Ключові слова: суспільство, світова система суспільств, криза.

У соціальних науках панує дискурс кризи, що не дивно в контексті нещодавніх 
економічних потрясінь. Дивно інше – коли мова йде про кризу окремих суспільств або 
суспільства взагалі. Безумовно, окремі суспільства можуть переживати екологічну, 
економічну чи соціальну кризу, яка може завершитись або конструюванням якісно 
нового суспільства, поділом, приєднанням до іншого, або навіть колапсом, передумови 
якого ґрунтовно дослідив Дж. Даймонд [3]. Кризу суспільства взагалі уявити доволі 
складно, оскільки соціальний спосіб життя є визначальним для людей, можуть зміню-
ватись тільки соціальні спільноти, до яких люди належать. Очевидно, що сучасність 
ставить перед суспільствами виклики, відповісти на які стає все складніше, і стурбо-
ваність соціальними проблемами у реальних суспільствах знаходить відображення у 
дослідженнях соціальних наук. Однак за сучасного рівня взаємозалежності суспільств 
соціальні проблеми одних суспільств можуть створювати соціальні проблеми в інших, 
більше того, структурні властивості світової системи суспільств можуть бути джерелом 
схожих проблем у різних суспільствах. Отже, проблема полягає у відсутності розробле-
ного цілісного уявлення про глобальні соціальні проблеми світової системи суспільств. 
Відповідно, нашою метою є виявлення тих глобальних соціальних проблем, які дають 
підстави говорити про кризу світової системи суспільств.

Із самої постановки проблеми випливає, що для розуміння глобальних соціальних 
проблем їхній розгляд необхідно здійснювати на найбільш масштабному системному 
рівні – на рівні світової сукупності суспільств загалом. Як було зазначено в іншій нашій 
статті [4], світова система суспільств як теоретична модель найповніше відображає 
будову та внутрішні процеси найбільш інклюзивної глобальної соціальної системи.

Глобальні соціальні проблеми присутні у різних функціональних сферах, тому вони 
будуть виявлені незалежно від послідовності їхнього розгляду. Однак якщо виходити з 
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принципу інфраструктурного детермінізму [8], екологічні, демографічні та економічні 
чинники з найбільшою імовірністю можуть виявитись визначальними. Безумовно, у 
довгостроковій перспективі навіть культурні чинники можуть визначати параметри ма-
сового природокористування та екологічної політики, процесів відтворення населення 
та демографічної політики, і безперечно, економічних процесів. Однак у короткостро-
ковій та середньостроковій перспективах найбільш вагомими є саме інфраструктурні 
тенденції та зміни. З огляду на такі міркування, розгляд глобальних соціальних проблем 
логічно розпочати з трьох зазначених.

Наявність і всеохопність екологічних проблем є найбільш очевидною, і їхній 
глобальних характер довести найпростіше. Наприклад, М. Е. Ольсен зауважує такі 
екологічні загрози, як: швидке зменшення запасів основних мінералів; виснаження 
запасів викопних палив та подорожчання їхнього видобутку, і це при тому, що ядерна 
енергія не може бути вирішальною відповіддю на проблему нестачі енергії; забруднен-
ня повітря, води та землі, які є закономірним наслідком промислового виробництва, 
причому кумулятивний наслідок такого забруднення може бути перетворення значних 
площ землі непридатною до життя людей; перетворення прісної води на рідкісний та 
цінний ресурс; ерозія ґрунту, зменшення площ лісів, втрата сільськогосподарських 
земель та розширення площ пустель [9]. До цього списку можна додати зменшення 
біорізноманіття, яке є важливим для людського здоров’я та добробуту у довгостроковій 
перспективі [10, 338].  Найбільш очевидним наслідком цих тенденцій є зменшення 
ареалу придатної для життя людей території. І це питання не стільки фізичного, скільки 
соціального простору, адже збільшення густини населення спричиняє низку негативних 
соціальних та психологічних наслідків. Звичайно, економічні та політичні діячі ядра, 
як з економічних міркувань зменшення виробничих витрат, так і через збільшення 
вимог громадськості щодо екологічних стандартів, здійснюють експорт екологічно 
небезпечних виробництв до периферії, однак у кінцевому підсумку це не зменшує 
загрози довкіллю на глобальному рівні, а тільки акцентує екологічний вимір глобаль-
ної нерівності. Ще одним наочним, безперечно проблемним, питанням залишається 
зменшення обсягів природних ресурсів. А це є критично важливим, адже, як зауважує       
М. Гаріс, обсяги енергії та ресурсів, які є у розпорядженні суспільства, визначають 
діапазон його економічних та соціальних можливостей [6].

Ситуація ускладнюється зростанням очікувань і потреб людей щодо кращої якості 
життя, незалежно від того, чи розглядати це зростання як природне прагнення до 
кращого, чи як наслідок культури конс’юмеризму. Наприклад, тоді як зменшуються 
запаси бензину, попит на нього швидко зростає як в індустріальних суспільствах, так 
і в суспільствах, що індустріалізуються [10, 337]. Більше того, зважаючи на сучасну 
величезну нерівність поділу ресурсів між різними соціальними групами,  поділ ще 
менших обсягів природних ресурсів та енергії загрожує зростанням соціальної напруги 
у світових масштабах. У цьому контексті необхідно відмітити недостатні обсяги вироб-
ництва і нерівний розподіл їжі між населенням світу [9, 541]. Ця проблема, як і низка 
інших, ще більше посилюється через зростання чисельності населення.

Перенаселення у глобальних масштабах все більшою мірою стає світовою пробле-
мою. Г. Ленскі та П. Нолан зазначають, що, незважаючи на деяке зменшення темпів, 
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відбувається значний приріст населення світу, і за прогнозами ООН у 2050 році його 
чисельність сягне 9 мільярдів, причому все більша частина світового населення меш-
катиме у щільно заселених містах [10, 335–336]. Проблематичним є не самий факт 
зростання чисельності населення світу, а спричинене ним зменшення світових ресурсів 
в розрахунку на одну особу. Якщо ж врахувати, що за висновком Д. Гелда та Е. МакГ-
рю, природні ресурси розподілені вкрай нерівномірно між суспільствами, всередині 
суспільств та у світовому масштабі [7], логічно припустити, що за інших рівних умов 
для більшості людей це означатиме відчутне погіршення якості життя.

Не дивно, що спостерігається тенденція значної міграції із суспільств Третього світу 
до промислово розвинених суспільств [10, 336], або, якщо скористатись термінологією 
світ-системного аналізу, з периферії до ядра. По суті, це прояв індивідуальної стратегії 
зміни соціальної системи приналежності, яка дає шанс покращити якість життя за ра-
хунок вищих стандартів у багатших суспільствах. Однак масовість глобальних міграцій 
з периферії до ядра, з одного боку, збільшує конкуренцію між мігрантами, а з іншого, 
через збільшення пропозиції найманої праці, зменшує загальний рівень зарплат, який є 
відносно більшим для мігрантів і водночас відносно меншим для корінного населення. 
Більше того,  невідповідність між фактичним перебуванням мігрантів у суспільствах 
та легальними обмеженнями їхніх прав (найперше,  відмова у наданні громадянства), 
може призвести до сильного зв’язку між їхніми низькими економічним, політичним і 
соціальним статусами і відповідної класової поляризації [1, 358].

Доволі промовистою є системна економічна криза. Причому для коректного ро-
зуміння її суті потрібно розрізняти ситуативну (кон’юнктурну) кризу та системну кризу. 
Розглядаючи сучасну глобальну соціальну систему як світ-економіку, І. Валерстайн 
пропонує розуміти під справді системною таку кризу, за якої кумулятивний ефект 
внутрішніх суперечностей системи робить неможливим розв’язок її дилем звичайними 
методами  [1, 109]. Якщо зважити на те, що сучасна світ-економіка існує щонайменше 
п’ятсот років, і при цьому вона доволі ефективно розширювалась географічно, вклю-
чаючи нові економічні регіони, та здійснювала саморегуляцію, забезпечуючи постійне 
примноження капіталу, припущення про її сучасну кризу варто сприймати критично. 
Тим не менше, дослідник наводить низку аргументів на користь твердження про кризу 
сучасної капіталістичної світ-системи. Перший з них полягає в тому, що, з одного боку, 
капіталісти прагнуть якомога більших прибутків, а тому мінімізують розмір доданої 
вартості, яка дістається найманим працівниками, а з іншого боку, принаймні деякі ка-
піталісти повинні дозволити хоча б частковий перерозподіл цієї доданої вартості, щоб 
їхні товари хтось міг купувати [2, 178]. Оскільки соціальні групи у звичайній ситуації 
розумні, переслідують власні інтереси і не страждають на шизофренію, це означає, 
що їхні безпосередні інтереси суперечать їхнім довгостроковим інтересам – у корот-
костроковій перспективі діяч накопичення капіталу є здирником, у середньостроковій 
перспективі він схильній до співпраці, а у довгостроковій перспективі відбувається 
руйнація системи [1, 110].

Якщо головною метою кожного окремого підприємця, який діє за системними 
принципами, і капіталістичної системи в цілому є нескінченне примноження капіталу, 
то досягнення меж такого примноження справді може бути ознакою системної кризи. 
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Протягом усієї історії її існування у капіталістичній світ-економіці інтенсивне зростання 
прибутків ставало можливим завдяки зменшенню компенсаційних витрат (зокрема, 
зарплатні найманим працівникам, у тому числі і внаслідок перенесення виробництва 
у райони периферії), операційних витрат (наприклад, будівництву інфраструктури на 
кошти держави, а в кінцевому рахунку – платників податків), податкових витрат (завдяки 
лобіюванню власних інтересів в уряді аж до “захоплення держави”), а також відкриттю 
нових ринків завдяки розширенню світ-економіки. Однак з часом ці можливості почали 
вичерпуватись: компенсаційні, операційні та податкові витрати зростають, світ-система 
майже досягла межі свого розширення, свідченням чого є зменшення норми прибутку 
в усьому світі [2]. Якщо зазначені кризові тенденції існують, їхній вплив залежить 
також і від ступеню інтегрованості світової економіки. Сильну економічну інтеграцію 
помічають різні дослідники, наприклад, Г. Ленскі та П. Нолан, які прямо стверджують, 
що окремі суспільства стають усе більше вразливими до усього, що загрожує функ-
ціонуванню світової системи суспільств у цілому [10, 351]. Індикатором зменшення 
прибутків у реальному секторі і водночас вразливості світ-економіки є збільшення 
фінансових спекуляцій, які не ґрунтуються на реальному зростанні виробництва і 
дестабілізують світ-економіку [2, 193].

Безперечно важливим простором стабільності або, навпаки, кризового стану сві-
тової системи суспільств є політична сфера. На рівні держав усе більше помітні ознаки 
політичної кризи. По-перше, базова суперечність між лібералізмом і демократією на-
разі стає все більше очевидною і порушує легітимність політичних систем Заходу [10, 
549–550]. По-друге, уряди в усьому світі стикаються із фіскальною кризою держави: 
сучасним урядам усе складніше виконувати свої фінансові зобов’язання, тому що вони 
знаходяться під впливом двох суперечливих вимог: збільшувати видатки і зменшувати 
податки [9, 550]. По-третє, сучасні держави є значною мірою олігархічними та елітист-
ськими, і панування економічних та / чи політичних еліт призводить до неможливості 
адекватно задовольняти громадські потреби та долати соціальну нерівність [9, 551–552]. 
Якщо і легітимність, і об’єктивна здатність держав виконувати соціетальні функції 
стає все більше умовною, можливі альтернативні сценарії поділу влади з посиленням 
інших політичних гравців. Наприклад, І. Валерстайн зазначає, що світові економічні 
процеси спричиняють згуртування упосліджених прошарків, які усе чіткіше усвідом-
люють несправедливість вилучення в них доданої вартості і стають все більш здатними 
і готовими до повстання, проявом чого є виникнення і розвиток антисистемних рухів 
[1, 113]. І якщо у ХІХ–ХХ століттях це були націоналістичні та соціалістичні рухи, то 
зараз набирають сили антисистемні рухи, які поширені в усьому світі, та у глобальних 
масштабах протидіють капіталістичній системі в цілому.

У світовій політиці мають місце зовсім інші явища, які, однак, теж не сприяють 
збереженню цілісності світової системи суспільств. Визначальною є втрата США своєї 
гегемонії, що означає високу ймовірність економічного, політичного та військового 
протистояння двох інших претендентів на гегемонію: Японії та Європейського Союзу 
[1, 351]. І якщо економічні переваги США поступово перебирають на себе інші ре-
гіони ядра, військово-політичному домінуванню наддержави кидають виклики уряди 
суспільств саме периферії. Захоплення Кувейту збройними силами Іраку було випро-
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буванням панівної міждержавної системи, і необхідність підтримки США союзниками 
з НАТО свідчить саме про втрату колишньої могутності гегемона. Це припущення 
підтверджують також постійні спроби КНДР створити ядерну зброю. Ідеологічний 
виклик США кидають Венесуела і Лівія, які (не без економічних переваг експорту 
нафти) експериментують з альтернативними суспільно-політичними моделями, які не 
вкладаються у рамці неоліберального Вашингтонського консенсусу. Так само, як і в 
економічному плані, військово-політичні конфлікти мають світовий резонанс, оскільки 
через взаємозалежність суспільства також є вразливими до можливості світової війни 
[10, 351].

На перший погляд, у царині культури говорити про кризу доволі складно, оскільки 
кожне поширене культурне явище неодмінно відбиває реальні соціальні процеси, або 
минулі, або актуальні. Тим не менше, ознакою кризи світової культури може бути сам 
факт зменшення поширення глобальних культурних зразків (якщо визнавати існуван-
ня світової культури) або принаймні зменшення поширення національних культур у 
світовому масштабі (якщо розглядати світові культурні процеси виключно як взаємодії 
національних чи локальних культур) та відповідного зростання впливовості національ-
них чи локальних культур. Саме це і відбувається у сучасному світі: наскільки відомо, 
немає жодних кількісних даних, які б демонстрували суттєве зростання глобальних 
ідей, ідентичностей, практик чи глобального поширення культурних зразків протягом 
останніх років. Причина є у світових політекономічних процесах: якщо більшість насе-
лення світу не має реальної можливості і не практикує закордонні туристичні подорожі, 
навчання за кордоном, спілкування з іноземцями, то немає об’єктивних підстав для 
масового поширення ані транссуспільних, ані глобальних культурних зразків. Іншим, 
дещо несподіваним, показником ідеологічної кризи сучасної світової системи суспільств 
є криза соціальних наук. Згідно з теоретиком світ-системного аналізу І. Валерстайном, 
історичні соціальні науки слугували за ідеологічну надбудову капіталістичної світ-еко-
номіки, позаяк пропонували ефективний механізм її легітимації, і саме ці науки стають 
усе менш здатними пояснювати соціальний світ, і тим більше зберігати монополію на 
істину [1]. Розчарування у капіталістичній світ-системі, антисистемних рухах та заі-
деологізованій панівній культурі спричинило світову культурну революцію 1968 року, 
друга хвиля якої прокотилась 1991 року [2].

Якщо національні уряди на міжурядові організації не вирішують більшості со-
ціальних проблем, їхня легітимність, а відповідно, і можливість впливати на людей 
зменшується. Закономірно, що люди все більшою мірою звертаються за підтримкою 
до менших соціальних груп – етнічних, релігійних, мовних, родинних та ґендерних [1, 
366–367], які стають джерелом ідентифікації, соціальної згуртованості та кооперації. 
Безумовно, такі стратегії є адаптивними особисто для людей, однак є дизфункціональ-
ними для системної цілісності світової системи суспільств, незалежно від того, чи 
вважати зростання глобальності позитивним, бажаним чи ні.

Найбільш промовистим полем розгортання глобальних соціальних проблем є 
світова нерівність. Її причинами є найперше закономірності функціонування капіталіс-
тичної світ-економіки, у якій надприбутки економічних діячів ядра можливі тільки 
завдяки нерівному економічному обміну з периферією, та глобального класу капі-
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талістів за рахунок глобального класу пролетаріату. Більше того, за умов зменшення 
норми прибутку у світовому масштабі та концентрації світових інвестицій у Китаї та 
Росії, перспективи інвестицій (а отже, і економічного зростання, і покращення якості 
життя) у решті суспільств напівпериферії та периферії стають усе більше примарними 
[1, 356]. Дослідження Л. Біра і Т. Босвела на основі емпіричних даних свідчить про 
те, що економічна нерівність є суттєвою, і що вона зросла протягом останньої чверті 
ХХ століття між індивідами всередині націй, між націями, та між індивідами у мас-
штабі всього світу [5, 30]. І це при тому, що середні класи у ядрі світ-системи зросли 
чисельно, стали більш освіченими і встигли відчути кращу якість життя – зменшення 
їхнього добробуту рішуче відрізняється від їхніх очікувань, що може загрожувати 
політекономічним повстанням [1, 358–359].

Отже, світова система суспільств взаємодіє зі своїм біофізичним зовнішнім середо-
вищем вкрай неоптимально, через що швидко зменшуються обсяги природних ресурсів, 
можливості та якість життя більшості людей. Причому ця тенденція посилюється 
зростанням чисельності світового населення, ресурси між яким розподіляються вкрай 
нерівномірно. Капіталістична світ-економіка, яку розривають внутрішні суперечності, 
переживає справжню системну кризу, за якої як зменшення прибутків, так і посилення 
коливань можуть означати наближення економічного хаосу. Фінансова, управлінська та 
легітимна криза держави ставить під питання майбутнє цієї інституції, адже набирають 
сили як транссуспільні, так і локальні альтернативні центри політичної влади. Універ-
сальність неоліберальної політики та справедливість міждержавної системи стають усе 
більш вразливими до критики і змушують шукати та випробовувати інші моделі полі-
тичного ладу. За умов втрати гегемонії та зростання військово-політичної конкуренції 
між претендентами на наступну гегемонію виникають сумніви стосовно майбутнього 
миру, до якого настільки звикли мешканці ядра. Спроби створити і поширити глобальну 
ідеологію та культуру зазнали краху, на противагу чому все важливішими стають ло-
кальні цінності, традиції, ідентичності, загалом культури, та локальні соціальні групи. 
Соціально-економічна нерівність на локальному, соціетальному та глобальному рівнях 
породжують соціальну поляризацію, а потреби представників глобальних соціальних 
класів, які конфліктують між собою та не відповідають можливостям їхнього задово-
лення, посилюють соціальну напругу. 

Розглянуті обставини дають підстави стверджувати, що сучасна світова систе-
ма суспільств справді перебуває у комплексній системній кризі. Наслідки кризи мо-
жуть розвиватись за кількома сценаріями. Негативні тенденції можуть посилитись, і 
об’єктивні екологічно-економічні умови, помножені на соціально-політичне протисто-
яння транснаціонального капіталістичного класу та глобального класу працівників 
призведуть до глобального соціального конфлікту, будь-яка перемога у якому буде 
Піровою. Можлива й інша варіація цього сценарію, за якої конфлікт буде спрямовано 
у напрямку боротьби між суспільствами, внаслідок якої більшість знову програє. Не 
можна однозначно відкидати і сценарій дезінтеграції світової системи суспільств на 
сукупність відносно автономних суспільств – якщо глобальні політичні та економічні 
процеси виявляться надто витратними, і єдиними вигідними відносинами будуть ло-
кальні відносини. Якщо ж транснаціональний капіталістичний клас буде змушений 
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відмовитись від прибутків за рахунок деградації довкілля та за кошт більшості насе-
лення світу, може стати ймовірним сценарій кардинальної трансформації глобальних 
економічних, політичних та соціальних структур у напрямку більшої егалітарності. 
Еволюційними чи революційним шляхом може навіть постати нова світова система 
суспільств, якій будуть притаманні зовсім інші закономірності.
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The contemporary world system of societies has serious social problems in different 
spheres, which can not be researched and explained on the level of individual societies. 
Global ecological, demographic, economic, political, cultural problems and global social 
inequalities are examined in the issue. The author comes to the conclusion that the world 
system of societies is experiencing a complex system crisis, caused by internal regularities 
and tendencies of its functioning.
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Современной мировой системе обществ присущи серозные социальные проблемы 
в различных сферах, которые невозможно исследовать или объяснить на уровне отде-
льных обществ. В статье рассмотрено глобальные экологические, демографические, 
экономические, политические, культурные проблемы, а также глобальные социальные 
неравенства. Автор подчеркивает, что мировая система обществ переживает комплек-
сный системный кризис, вызванный внутренними закономерностями и тенденциями 
ее функционирования.
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У статті актуалізовано проблему сімейного насильства щодо чоловіків, визначено 
особливості жіночої агресії в сім’ї. Запропоновано результати опитування чоловіків-
жертв насильства в сім’ї. Надано пропозиції щодо подолання цього соціального яви-
ща.

Ключові слова: сімейне насильство, чоловіки, агресія, жертва насильства, сім’я.

Досліджуючи питання домашнього насильства, засоби масової інформацій, влада, 
громадські організації, науковці та суспільство загалом, вбачають цю проблему здебіль-
шого як проблему жінок та дітей, закриваючи очі на той факт, що чоловіки страждають 
від домашнього насильства не рідше, ніж жінки та діти. Більше ніж 200 досліджень [1] 
доводять, що чоловіки, так само як і жінки, стають жертвами цього соціального явища. 
Вважається, що не менше половини випадків агресивної поведінки в сім’ї спрямовано 
на представників сильної статі. Причиною замовчування реального стану речей є став-
лення членів суспільства до чоловіків-жертв домашнього насильства як до слабких, 
таких, що не можуть побудувати стосунки в сім’ї за традиційною схемою “чоловік в домі 
господар”  та таких, що не заслуговують на допомогу оточуючих, саме це і актуалізує 
більш детальний аналіз явища – домашнє насильство над чоловіками. 

Мета статті – вивчення сучасного стану проблеми сімейного насильства над чо-
ловіками та розроблення рекомендацій роботи з чоловіками – жертвами насильства в 
сім’ї, що і зумовило  постановку таких завдань:

- проаналізувати сучасний стан сімейного насильства щодо чоловіків;
- вивчити особливості жіночої агресії в сім’ї;
- представити результати опитування з чоловіками-жертвами сімейного насильства;
- розробити рекомендації щодо подалання цього явища домашнього насильства 

над чоловіками. 
За сучасних умов в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, простежено тен-

денції до поширення насильницьких дій у сім’ї, на міжособистісному рівні, у стосунках 
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батьків і дітей, чоловіка і жінки. Ще зовсім недавно в нашій державі проблемам насиль-
ства в сім’ї практично не приділялося уваги, а тим більше не йшлося про необхідність 
пошуку шляхів протидії цьому явищу.

Проблема сімейного насильства надзвичайно важлива передусім тому, що сім’я є 
основою суспільства і повинна перебувати під особливим захистом держави. Насиль-
ство й жорстокість у сім’ї не лише руйнують гармонію і злагоду в ній, а й виступають 
однією з передумов злочинності в суспільстві.

В Україні за даними досліджень близько 70% жінок зазнають різноманітних форм 
сімейного насильства. До 35% неповнолітніх систематично застосовуються жорстокі 
форми покарання, майже половина усіх випадків зґвалтувань, більше третини усіх 
навмисних убивств і злочинів із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень скоюються 
в сім’ї [2].  З приводу приниження або побиття чоловіків в українських сім’ях соціоло-
гічних опитувань не проводили, проте це зовсім не означає, що цього явища в нашому 
суспільстві не існує. Чоловіки теж підлягають насильству  проте вони майже ніколи 
не говорять про це.

Сьогодні жінка домоглася певних соціальних і політичних прав, отримала змогу 
бути матеріально незалежною. Відповідно змінилася і сама сім’я в бік демократичності 
і рівноправності між її членами. Перебираючи на себе функції, що кілька десятиліть 
тому вважались суто чоловічими, сучасна жінка навчилась захищати себе, а інколи – і 
виявляти прагнення домінування, що посилюється агресією.  І якщо раніше потерпілими 
від рук роздратованої жінки в родині найчастіше ставали діти, то тепер усе частіше 
можна почути про чоловіків, які відверто бояться власної дружини.

Феномен родинного насильства щодо чоловіків досі маловивчений. Дослідни-
цька діяльність проводилась в площині загальних причин та передумов виникнення 
родинного насильства, де в числі інших об’єктів розглядався і чоловік. Не проводили 
дослідження особливостей поведінки чоловіків у сімейному конфлікті.

Західні вчені, ґрунтуючись на результатах соціологічних та психологічних дослі-
джень, звернули увагу на таку серйозну соціальну проблему, як агресивна роль жінки у 
подружньому насильстві, а також на гендерну симетрію у сімейному конфлікті. Масове 
обстеження ”Національного огляду злочинності” (National Crime Survey) свідчить, 
що у США чоловіки менш схильні заявляти про вчинені проти них факти насильства 
з боку жінок, ніж дружини, вважаючи це приватною справою: серед усіх дружин, що 
постраждали протягом 1998–2001 р., повідомили про насильство 53%, серед чоловіків 
– лише 46%. За даними іншого телефонного опитування про випадки зґвалтувань пові-
домляють 17,2% жінок, фізичного насильства – 26,7% жінок та лише 13,5% чоловіків. 
Останні рідше звертаються по медичну допомогу [3].

Вивчивши основні засади дослідження насильства в сім’ї, зазначимо, що не існує 
єдиної теорії, здатної повністю пояснити всі випадки й причини сімейного насильства.

Основними науковими течіями, що безпосередньо займаються проблемою на-
шого дослідження є соціологічна та психологічна. Однак, враховуючи складність 
проблеми, беручи до уваги особливості соціальної взаємодії та характер сім’ї, як соціаль-
ної структури, продуктивними вважаються міждисциплінарні підходи, серед яких 
вирізняють: соціокультурний, системний сімейний  та індивідуально-психологічний. 
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Під сімейним насильством розуміють агресивні та ворожі дії (іноді – і бездіяль-
ність) стосовно членів сім’ї, в результаті яких об’єкту насильства можуть бути заподіяні 
шкода, травма чи приниження, а іноді смерть. Відповідно, у вітчизняному законодавс-
тві закріплено чотири види насильницької та образливої поведінки в родині: фізичне, 
сексуальне, психологічне, економічне насильство [4]. Деякі фахівці з соціальної роботи 
виокремлюють також такий різновид насильства, як медичне, під яким розуміємо від-
мову у першій медичній допомозі, несвоєчасно наданій медичній допомозі чи наданню 
медикаментів. Вказаний розподіл є відносно умовним, адже зазвичай жертва потерпає 
від декількох видів насильства.

Про насильство в сім’ї говорять у тих випадках, коли факти грубого і жорстокого 
поводження виявляються не одиничними, випадковими і ситуативними, а регулярни-
ми, систематичними і постійно повторюються. Результатом насильницьких дій може 
стати загроза життю і здоров’ю членів сім’ї. Найжорстокіші акти приймають форму 
навмисного нанесення збитку або членоушкодження.

Проаналізувавши основні види сімейного насильства можна стверджувати, 
що існує велика кількість причин та факторів, що викликають чи впливають на прояви 
агресивної поведінки. Серед них виділяють три великі групи чинників: індивіду-
ально-психологічні особливості особистості, стресогенні чинники та характер внут-
рішньосімейних відносин. Проаналізований матеріал засвідчив, що в одних випадках 
і чоловік, і дружина можуть виступати як активна, провокуюча сторона сімейного 
конфлікту, в інших – власними діями або бездіяльністю (внаслідок соціальних, пси-
хологічних або біологічних причин) сприяти вчиненню правопорушень щодо своєї 
персони або скоювати злочин як відповідь на агресію з боку партнера.

Говорячи про насильства в сім’ї стосовно чоловіків, треба зазначити, що такі ви-
падки зауважені вкрай рідко. Як біологічні причини такого виду насильства, можуть 
виступати фізичні вади, хвороби, інвалідність чоловіка.

Матеріальна залежність від дружини, безробіття виступають економічними при-
чинами насильства в сім’ї стосовно чоловіків. У таких сім’ях часто спостерігаються 
формальні стосунки з причин хвороби та маніпулювання інтимними стосунками з 
боку жінок.

Психологічними причинами насильства в сім’ї по відношенню до чоловіків є насам-
перед психологічні особливості самих чоловіків, зокрема залежні, психастенічні риси 
характеру. Зазвичай, у таких випадках у чоловіка наявний негативний досвід батьківсь-
кої сім’ї, де мати була головною, а батько приниженим та ображеним. Звідси – низький 
статус чоловіка у власній сім’ї, а інколи його роль – це такий собі “хлопчик для биття’. 
Досить часто у чоловіків, що зазнають насильства в сім’ї, спостерігається інфантильність, 
недорозвиненість структури власного “Я”, низька самооцінка, духовна криза [5].

Крім того, визнаючи загалом наявність у нашому суспільстві певних культурних, 
політичних та економічних утисків жінок, треба звернути увагу на деякі цікаві, кримі-
ногенно значимі, феномени відстоювання ними своїх прав, що згодом призводить до 
насильства над протилежною статтю. 

Л. Крижна виокремлює дві підгрупи жінок-злочинців. Першій притаманні риси 
суб’єктивного характеру (неврівноваженість, емоційна нестійкість, розбещеність, амо-
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ральні погляди, важко пояснювана дратівливість, надмірно принизливе ставлення до 
членів сімейно-побутового оточення і т. ін.). Іншу підгрупу складають жінки, які вчи-
нюють злочини за наявності віктимної поведінки потерпілої сторони. Іноді це свідоме 
провокування, особливо при систематичному вживанні спиртних напоїв, знущаннях, 
образах, погрозах, інших фактах протиправної поведінки [6].

Суттєвим чинником, що породжує економічне насильство в сім’ї, є певні індивіду-
ально-психологічні особливості жертв: невіра в себе та незнання своїх прав і можливос-
тей на основі низької самооцінки, що й породжує перш за все економічну залежність; 
низький соціальний статус (не працює); низький рівень правової культури (незнання 
законів); неправильні соціальні установки та стереотипи стосовно місця, прав і ролі в 
сім’ї з позиції жертви.

Поведінка “жертв” характеризується схильністю, найперше, до уникнення кон-
флікту, адаптації (за пристосуванням стоїть готовність задовольнити чужі потреби 
за рахунок нехтування власними інтересами) та компромісу. Компроміс є спробою 
зрівняти всі можливі “виграші” та “програші”. Подібний підхід часто передбачає свого 
роду арифметичний підрахунок, який залишає осторонь суть проблеми: “Неважливо 
як – головне, щоб іншому стільки, скільки й мені”’ Така стратегія дуже складна для 
конструктивного вирішення конфлікту, тому часто й призводить до скоєння насильства 
більш сильною особою. Основними зв’язками поведінкових стратегій “жертв” тут є 
“уникнення – компроміс” та “компроміс – пристосування” [7].

Виходячи з досвіду практичної роботи з потерпілими від сімейного насильства, 
психологи визначили найбільш типові індивідуально-психологічні риси тих, хто зазнав 
насильства в сім’ї.

Для жертв сімейного насильства характерні, на думку більшості експертів, пасивно-
споглядальна позиція, почуття страху, тривожність, терплячість, що доходить до жертов-
ності, ригідність установок. Майже завжди відзначається наявність низької самооцінки, 
невпевненості в собі, залежності від інших, неврівноваженості, яка може виявлятися у 
підвищеній емоційності, вразливості або неадекватних реакціях, агресивності.

Як зазначають фахівці, часто потерпілі від сімейного насильства мають виражені 
акцентуації характеру – депресивну, тривожну, демонстративну. Акцентуації характе-
ру є варіантом психічної норми, проте вони свідчать про наявність у людини яскраво 
виражених рис характеру, що пов’язані з типом її реагування, основними потребами, 
захисними механізмами [8].

Протягом червня 2010 року за участі авторки було проведено опитування чоловіків, 
які стали жертвами насильства в сім’ї. З цією метою проводилось опрацювання заяв та 
повідомлень, що надходили до одного з районних відділів внутрішніх справ м. Жито-
мира. При виявленні випадку, ідентифікованого як сімейне насильство щодо чоловіка, 
проводилось інтерв’ювання потерпілих.

Зазначимо, що з 17 випадків, які відповідали зазначеним критеріям, погодились 
на проведення інтерв’ю  лише 6 осіб віком від 23 до 56 років. Це підтверджує думку, 
що насильство над чоловіками в сім’ї має латентний характер.

Термін перебування інтерв’юйованих у шлюбі коливається від 3 до 27 років. У 
п’ятьох респондентів є діти, у двох з них – повнолітні.
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Досліджуючи взаємозв’язок соціального статусу чоловіка, було встановлено, що 
троє з опитаних мають середню спеціальну освіту та працюють за фахом; двоє мають 
вищу освіту та власну справу; ще один – середню освіту та офіційно не працює. Саме 
чоловік із низьким соціальним статусом вважає цю обставину головною причиною 
того, що з ним сталося.

Зрештою, аналізуючи кожен з окремих випадків, було встановлено, що причинами  
вчинення насильницьких дій було:

1) зловживання алкоголем обома членами подружжя та взаємні звинувачення у 
невірності;

2) негідна поведінка членів сім’ї;
3) майновий конфлікт; 
4) наявність у дружини коханця;
4) незгода у розподілі сімейного бюджету;
5) незгода у розподілі сімейних обов’язків та ролей;
6) конфлікт інтересів, надмірна авторитарність дружини;
7) тиск з боку родичів дружини. 
Аналізуючи частоту виникнення сімейного насильства в родинах опитуваних було 

встановлено, що в трьох з них це є звичайним явищем (4–5 разів на тиждень), ще у 
одного – частим (1–2 рази на тиждень), у одного – близько 1 разу на місяць. Ще один 
потерпілий вказав, що тиск на нього здійснювався постійно, але він не сприймав це як 
насильство. Отримані дані дають змогу зробити висновок, що насильство в родинах 
потерпілих не є випадковістю і має циклічний характер.

Вивчаючи ставлення чоловіків до самого факту вчинення відносно них насиль-
ницьких дій було встановлено, що вони не бажали б, щоб це стало відомо широкому 
загалу. У чотирьох випадках потерпілі не мали наміру звертатись до міліції чи до інших 
служб (про три повідомили працівники медичних закладів, в одному – виявлено під час 
несення служби працівниками міліції). Тільки двоє потерпілих самостійно звернулись 
по допомогу, однак теж зазначили, що вчинили це під тиском обставин.

Загалом, значну складність у проведенні  інтерв’ювання представляло те, що потер-
пілі вважали тему сімейного насильства закритою, такою, що не підлягає обговоренню 
зі сторонніми особами та повинна вирішуватись тільки в самій родині.

Отже, чоловік, як потерпіла особа в контексті проблеми нашого дослідження може 
розглядатися як людина, якій притаманні індивідуально-психологічні особливості, що 
за певних обставин призвели до його залежного становища. Окремо треба розглядати 
випадки, де чоловік хворіє на алкоголізм або наркоманію. Ще одним специфічним 
чинником є стан здоров’я чоловіка, що потерпає від насильства в сім’ї (тривала та/або 
важка хвороба, психофізичні вади, сексуальні розлади).

Визначаючи індивідуально-психологічні особливості чоловіків-жертв сімейного 
насильства, зауважимо, що ці риси багато в чому збігаються з рисами, якими характе-
ризуються інші потерпілі.

Дослідивши таке явище як агресія, можна зазначити, що незалежно від статі, на 
її виникнення може впливати низка чинників: індивідуально-типологічні особливості, 
біологічні чинники, спадковість, виховання або некомфортний стан середовища. 
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Науковці все ж визнають, що стать має значення, але чоловіки і жінки відріз-
няються, насамперед, своїми установками щодо агресивної поведінки. Чоловіки від-
носяться до агресії як до засобу досягнення поставленої мети і схильні вдаватися до 
прямої агресії. 

Специфіка жіночої агресії полягає в тому, що жінки відносяться до агресії як засобу 
виразу гніву та зняття стресу і схильні вдаватися не до прямої, а до опосередкованої 
агресії, завдаючи шкоди супротивнику найчастіше обхідними шляхами. 

Статеві відмінності в агресії породжуються тим, що в більшості культур вважаєть-
ся, що чоловіки в багатьох ситуаціях повинні поводитися агресивніше, ніж жінки.

Визначаючи індивідуально-психологічні особливості чоловіків-жертв сімейного 
насильства, зауважимо, що ці риси багато в чому збігаються з рисами, якими харак-
теризуються жертви-жінки, а саме: занижена самооцінка, тривожність, невротизм, 
залежність, невпевненість у собі, внутрішня агресивність, втрата орієнтирів, а також 
несформованість моральних цінностей, відсутність ціннісних орієнтацій на духовний 
розвиток, низька повага до себе та інших. Окремий випадок становить алкоголізм 
чоловіка, коли жінка, не маючи інших засобів впливу, вдається до психологічного та 
економічного тиску, а то й фізичної сили.

Чоловіки, що зазнають насильства в сім’ї часто мають сексуальні проблеми або 
відзначаються неадекватною статево-рольовою самоідентифікацією; у таких сім’ях 
спостерігається переплутаність соціальних ролей, що виявляється передусім у домі-
нуванні жінки, повній підлеглості і безпорадності чоловіка, в якого низький рівень 
потреб та бажань, несформоване почуття власної гідності.

Характерною поведінкою чоловіків у конфлікті є обрання стратегії уникнен-
ня (залишення домівки) або протистояння (насильство у відповідь). Конструктивне 
розв’язання сімейного конфлікту було невдалим.

Особливістю українського законодавства є те, що зазвичай особа, яка вчинила 
насильство в сім’ї, з неї не вилучається. Статистика свідчить, що переважна більшість 
випадків сімейного насильства трапляється пізно ввечері, а тому рішення про покарання 
агресора буде прийнято тільки наступного ранку, адже такі справи розглядають виключ-
но суди. Увесь цей час і винна і потерпіла сторони знаходяться в одному помешканні. 
До відділків міліції за такі дії забирають тільки особливо агресивних осіб. 

З метою вирішення соціальної проблеми насильства в суспільстві, держава та 
громадські організації мають об’єднати свої зусилля  в розробці рекомендацій по 
зміні Законодавства України щодо виявлення, попередження та подолання наслідків 
насильства в сім’ї;  в підготовці та проведенні інформаційних програм із попередження 
насильства, виявлення жертв агресивної поведінки; розробці та реалізації навчальних 
програм, семінарів, тренінгів, як для жертв домашнього насильства, так і для експертів 
та волонтерів, які працюють з цією категорією населення;  наданні телефонних  та оч-
них консультацій жертвам домашнього насильства; у створенні кризових центрів для 
жертв домашнього насильства. Крім того, необхідно розробити програми тренінгового 
змісту, що будуть містити компонент управління гнівом.

Під час організації досліджень, метою яких є вивченння реального стану домаш-
нього насильства над чоловіками, важливо усвідомлювати, що це соціальне явище має 
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латентний характер, що передбачає використання комплексних методик міждисциплі-
нарного характеру. Важливо організувати інформування суспільства та засобів масової 
комунікації про грубі помилкові судження стосовно домашнього насильства. Багато 
сучасних методів запобігання домашнього насильства спрямовані на захист жінок, 
потерпаючих від агресивної поведінки.  Необхідні нові підходи, які б враховували 
інтереси чоловіків та визнавали домашнє насильство не тільки як гендерну проблему, 
а як проблему загальносуспільного масштабу.
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СІМЕЙНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
ТА ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ У РОДИНІ 
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У статті розглянуто трансформаційні зміни у сімейній структурі населення 
України. Проаналізовано гендерні відносини у сучасній українській родині, а саме, 
гендерний розподіл ролей. Дослідження ґрунтується на масивах Європейського со-
ціального дослідження 2005, 2006 і 2009 років, моніторингу “Українське суспільство” 
1992–2008 рр. та омнібусу “Громадська думка в Україні” 2007 та 2009 років Інституту 
соціології НАН України.

Ключові слова: сім’я, сімейна структура населення, гендерні відносини. 

Ні в кого не виникає сумнівів, що сучасне українське суспільство перебуває в кри-
зовому стані, як на об’єктивному, так і на суб’єктивному рівнях. Ось уже два останні 
десятиліття ми спостерігаємо, з одного боку, політичні, економічні та культурні неста-
більності в країні, а з іншого – кризу на рівні особистості. Сім’я не стала винятком, і 
на нашу думку, зазнає найскладніших трансформацій. Зважаючи на це, автор вважає за 
доцільне здійснити аналіз трансформаційних змін у сімейному середовищі сучасного 
українського суспільства за останні два десятиліття, застосовуючи гендерний підхід.

Проблема не залишилась поза увагою українських соціологів. Важливе значення 
посідають соціологічні дослідження, які мали національний масштаб: “Формування 
гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень” (2002 р.) 
[1] та “Гендерні стереотипи і громадське сприйняття гендерних проблем в українському 
суспільстві” (2006 р.) [2]. У цих дослідженнях уперше було здійснено гендерний аналіз 
змін, які відбувалися у сімейному середовищі, а саме, динаміка процесів шлюбності, 
дітності, проблема розподілу влади у родині, домашньої праці, сімейних стереотипів, 
насильства тощо. Також цій проблемі присвячені роботи Н. Лавріненко [3,4,5], С. Ок-
самитної [6], Л. Амджадін [7] тощо.

Однак, до сих пір немає комплексних досліджень трансформацій та кризових явищ 
у сімейному середовищі з використанням гендерного підходу, які б охоплювали значні 
часові проміжки, тому особливого значення сьогодні набуває вивчення динаміки змін, 
яких зазнала сучасна українська сім’я за останні два десятиліття. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
− провести аналіз рівня шлюбності та розлучення;
− розглянути сімейну структуру населення, динаміку дітності сучасної українсь-

кої родини;
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− провести гендерний аналіз розподілу ролей у родині;
− виявити та дослідити кризові явища у сімейному середовищі. 
Емпіричними джерелами для нашого дослідження виступають дані Держкомс-

тату України, Європейського соціального дослідження (ESS), яке проводилося в 2005 
(N = 2031), 2007 (N = 2002) та 2009 роках (N = 1846), що являє собою порівняльний 
міжнародний соціологічний моніторинг, до якого Інститут соціології приєднався на 
другій хвилі у 2004 році. Генеральна сукупність для цього дослідження становить все 
населення України від 15 років, що живе на території України у домогосподарствах за за-
реєстрованими адресами. Значення дизайн-ефекту для опитування дорівнює 1,32. Також 
дані моніторингу “Українське суспільство” за 1992–2008 роки та омнібусу “Громадська 
думка в Україні” 2007 і 2009 років Інституту соціології НАН України. Розрахункова 
вибірка для цих досліджень охоплює 1800 осіб, які репрезентують доросле населення 
країни (18 і більше років) за статтю, віком, освітою, типом поселення й областями.

У цій статті аналіз трансформаційних змін та кризових явищ у сімейному середо-
вищі здійснюється з використанням гендерного підходу, під яким ми розуміємо аналіз 
відносин влади, організованих на основі культурно-символічного визначення статі (що 
називається гендером). Ми схильні вважати гендерний підхід варіантом стратифікацій-
ного підходу, в ньому завжди присутня теза про нерівний розподіл ресурсів за ознакою 
статі, про відносини домінування – підпорядкування, виключення – визнання людей, 
яких суспільство відносить до різних категорій статі [8, с. 1064].

Н. Смелзер визначає сім’ю як засноване на кровному спорідненні, шлюбі або уси-
новленні об’єднання людей, пов’язаних спільністю побуту і взаємною відповідальністю 
за виховання дітей [9, с. 83]. У національній концепції сім’ї використовується ідеальний 
образ родини як традиційного об’єднання людей, в якому пріоритет мають альтруїстські, 
а не економічні інтереси, де значення та цінність відносин приватної сфери є “справж-
німи”. Ось чому ми маємо високий рівень довіри до сім’ї та родичів у суспільстві, що 
підтверджується даними моніторингу “Українське суспільство” (див. табл. 1). 

Таблиця 1
Динаміка рівня довіри сім’ї та родичам серед населення України: 

розподіл за статтю, %

Який рівень Вашої довіри… сім’ї 
та родичам?

1994 1998 2002 2006 2008

чо
ло
ві
ки

ж
ін
ки

чо
ло
ві
ки

ж
ін
ки

чо
ло
ві
ки

ж
ін
ки

чо
ло
ві
ки

ж
ін
ки

чо
ло
ві
ки

ж
ін
ки

1. Не довіряю 3,8 3,6 5,3 2,6 3,2 2,2 2,3 2,5 1,8 1,5

2. Важко сказати, довіряю чи ні 7,1 7,2 5,8 6,0 4,0 6,3 4,4 4,1 2,5 2,5

3. Довіряю 89,1 89,3 88,9 91,5 92,7 91,5 93,3 93,4 95,7 96,0

Зазначимо, що за останні 16 років показник довіри лише зростав: від 89% у 1994 
до 96% у 2008 році. Суттєвих відмінностей у відповідях жінок та чоловіків ми не 
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простежили, що свідчить про однакову високу цінність родини як для чоловіків, так 
і жінок. 

Але з іншого боку, процеси, які відбуваються у сімейному середовищі сучасного 
українського суспільства, деякі науковці схильні вважати рухом до так званого другого 
демографічного переходу, притаманного нині економічно розвиненим країнам. Для 
нього характерне не тільки зниження рівня народжуваності, а й зростання середнього 
віку укладення шлюбу та народження першої дитини, збільшення кількості сімей ли-
шень з одним із батьків тощо (див. табл. 2) [7, с. 62]. 

Таблиця 2
Динаміка розподілу населення України за сімейною структурою,%

Який склад Вашої сім’ї? 2002 2004 2006 2008
1. Живу один (одна) 12,3 12,1 11,3 12,0
2. Подружжя без дітей 15,6 16,2 16,0 15,7
3. Подружжя без дітей, але з батьками (або одним із них) 2,2 3,2 2,8 3,8
4. Подружжя з дитиною (дітьми) 34,7 35,4 36,6 34,7
5. Подружжя з дитиною (дітьми) і батьками (або одним із них) 12,1 10,0 9,3 12,3
6. Мати (батько) з дитиною (дітьми) 9,1 11,4 10,9 9,1
7. Мати (батько) з дитиною (дітьми) і батьками (або одним із них) 5,3 4,7 6,0 6,0
8. Інше 8,1 6,7 6,6 6,5

За даними моніторингу більшість населення України (35%) проживає у шлюбі 
разом з дітьми. На перший погляд маємо позитивну картину – більшість складають 
сім’ї з дітьми, але якщо згрупувати 2 та 3 варіанти в категорію “бездітні сім’ї”, 4 та 
5 – в категорію “сім’ї з дітьми”, а 6 та 7 – в категорію “неповні сім‘ї”, то матимемо 
зовсім іншу картину – рівень бездітних сімей становить п’яту частину, а 15% склада-
ють неповні сім’ї станом на 2008 рік, що свідчить про негативні тенденції у сімейній 
структурі населення країни. За даними Держкомстату України, станом на 2007 рік в 
Україні було 6,9 млн сімей з дітьми, з них 2,3 млн – це неповні сім’ї, що становить 
третину (у 76% таких сімей присутня лише мати). В них виховується до 1,5 млн. дітей 
віком до 18 років [10, с. 6]. 

Демографічне старіння населення, що відбувається в усьому світі внаслідок низької 
народжуваності та збільшення середньої тривалості життя, змінює сімейну структуру 
– збільшується частка самотніх одинаків похилого віку (в Україні, зазвичай, це жінки), 
літніх подружніх пар, які проживають окремо від дітей тощо.

Тип сімейної структури населення України є характерним для сучасного розвину-
того суспільства – переважають прості (нуклеарні) невеликі за розміром сім’ї; складні 
багатопоколінні сім’ї не є типовими, доволі поширені неповні родини (особливо в 
індустріально розвинених областях), що підтверджується вище наведеними даними. 
Матеріали переписів свідчать, що в Україні з кожним десятиріччям зменшується питома 
вага сімей з дітьми у загальній кількості сімей. Станом на 2008 рік більшість родин 
(68,5%), які мали дітей до 18 років були однодітними. 
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Таблиця 3
Динаміка розподілу населення України за шлюбним станом, %

Ваш сімейний стан: 2002 2004 2006 2009

1. Ніколи не був(ла) у шлюбі 13,8 13,5 14,8 14,6

2. Перебуваю у зареєстрованому шлюбі 60,0 57,3 57,9 59,0

3. Перебуваю у фактичному, незареєстрованому шлюбі 5,0 5,9 4,4 5,4

4. Розлучений(на) офіційно 7,4 7,8 7,7 6,9
5. Розлучився(лась), хоч офіційно не розлучений(на) 1,9 1,5 1,9 1,4
6. Вдовець (вдова) 11,9 14,0 13,3 12,7

За даними моніторингу “Українське суспільство” більшість населення України 
перебуває у зареєстрованому шлюбі, таких виявилось близько 60% (див. табл. 3). 
Неодружених в країні виявилось 14%, рівень консенсуального шлюбу  становить 5%, 
розлучених – 8%, вдівців – близько 12–14%, та тих, хто розійшовся, але не є офіційно 
розлученим становить близько 1,5 – 2% населення України.

Зовсім іншу ситуацію маємо з абсолютними показниками рівня шлюбності та 
розлучень (див. табл. 4). 

Таблиця 4
Динаміка рівня зареєстрованих шлюбів та  розлучень, народжуваності 

та позашлюбної народжуваності в Україні1

 Роки Кількість 
зареєстрованих 
шлюбів, тис.

Кількість зареєстрованих 
розлучень, тис.

Кількість 
народжених
дітей, тис.

% дітей,
народжених поза 

шлюбом
1990 482,8 192,8 657,2 11,2

1995 431,7 198,3 492,9 13,2

2000 274,5 181,3 385,1 17,3

2005 332,1 183,5 426,1 21,4

2008   209,4*    134, 2* 510,5 20,9

*Дані вказані за 2009 рік, джерело: Шлюбні “рекорди” десятиріччя // Урядовий кур’єр. 
– 2010. – №20. – С. 4. 

За даними Держкомстату України, за останні два десятиліття кількість шлюбів 
зменшилася майже в 2,3 раза. Однак зауважимо, що поряд з падінням шлюбності, 
зменшилась і кількість розлучень: з 192 тис. у 1990 році до 134 тис. у 2009 році, тобто 
кількість шлюбів перевищує кількість розлучень на 56% станом на 2009 рік. Чітко є 
вираженими регіональні відмінності: у Закарпатській області на 4 шлюби припадає 
одне розлучення, у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Черні-
1 [11] Статистичний щорічник України за 2008 рік / За ред. О. Г. Осауленко. – К. : Держком-

стат України, 2009. – 566 с.
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вецькій та Тернопільській областях – 3 шлюби на одне розлучення, у решті регіонів 
– 2 шлюби на одне розлучення. 

Звичайно, рівень шлюбності залежить від кількості молодого населення, яке вихо-
дить на шлюбний ринок у різні роки. Однак, навіть, зважаючи на цей фактор, тенденція 
до зменшення кількості шлюбів є очевидною, і пояснюється вона дією таких чинни-
ків, як погіршення соціально-економічного рівня життя  населення, особливо в 90-х 
роках, що зменшувало можливості для створення нової сім’ї; так звана “сексуальна 
революція”, яка призвела до зміни моральних норм у взаємостосунках між статями у 
молодіжному середовищі (пропаганда сексуальної свободи (в тому числі поширення 
сексуальних меншин та консенсуального шлюбу) тощо. 

Також протягом двох десятиліть в Україні спостерігається зниження абсолютних 
та відносних показників народжуваності, відбуваються зміни у структурі  дітонарод-
ження (див. табл. 4).

Показники народжуваності в Україні залишаються найнижчими в Європі. Падіння 
народжуваності у 90-ті рр. було лавиноподібним як за тривалістю, так і за темпами, і 
при цьому воно уособлювало один із взірців вельми швидкого реагування дітородної 
активності населення на стрімке погіршення умов життя під час розгортання кризи. За 
період з 1990 по 2001 роки чисельність новонароджених в Україні скоротилася майже 
на 43% [12, с. 56]. 

Регіональний аналіз свідчить, що інтенсивність дітонароджень в Україні зни-
жується у напрямку зі заходу на схід. Найнижчі показники народжуваності характерні 
для південно-східних областей, найвищі – спостерігаються у західному регіоні, що 
пов’язано зі збереженням сильних сімейних традицій у Західній Україні. 

Які ж головні чинники, що призвели до кардинальних змін у рівні та структурі 
народжуваності? На думку автора, потрібно враховувати комплексну дію багатьох чин-
ників, які мають різну силу та природу: соціально-економічні, культурні, демографічні, 
медичні чинники тощо.

Одним із найголовніших соціально-економічних чинників, який впливає на рівень 
дітності в країні є дохід та матеріальний рівень добробуту населення: з одного боку 
його зростання створює сприятливі умови для народження дитини, однак з іншого боку, 
високу народжуваність мають саме бідні верстви населення (оскільки, як правило, вони 
вирізняються найнижчими вимогами щодо умов утримання та виховання дітей). 

Інший соціально-економічний чинник, який набирає ваги в українському суспільс-
тві – це зростання економічної активності жінок саме дітородного віку, що збільшує їхні 
можливості щодо заробітку, тож альтернативні витрати, пов’язані з дітонародженням, 
у зайнятих жінок вищі, що призводить до скорочення попиту на дітей [13, с. 483]. 

Наступний чинник, особливо був відчутним у 90-х роках – це високий рівень 
безробіття, особливо серед жінок, що зумовлює відкладення материнства (батьківства) 
на невизначений термін. 

Освітній чинник має як безпосередній вплив, так і непрямий. Прямий вплив полягає 
в тому, що молодь відкладає створення власної сім’ї, тим більше народження дитини, 
принаймні до моменту закінчення навчання та формування певного підґрунтя для 
подальшого кар’єрного зростання і матеріального добробуту, – це зумовлює “постарі-
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шання” народжуваності, що скорочує дітородний період, і призводить до зменшення 
кількості народження дітей однією жінкою. Непрямий вплив освіти виявляється в тому, 
що високі життєві стандарти, характерні для більш освіченої частини населення, турбо-
та про виховання, освіту й якісний професійно-кваліфікаційний рівень підростаючого 
покоління, що потребує від батьків певних капіталовкладень, з одного боку, та високий 
рівень зайнятості, значне трудове навантаження освіченої жінки – з іншого, сприяють 
обмеженню розміру сім’ї, спонукають високоосвічених осіб задовольняти потребу у 
дітях, здебільшого народженням однієї дитини. 

На індивідуальному рівні потреба у дітях може бути відсутньою, що демонструють 
представники (поки що віртуального) руху “чайлд-фрі”, мотивуючи це тим, що найбіль-
ше вони цінують свободу, а щасливе, гармонійне, насичене різноманітними подіями 
життя можна прожити і без дітей. Ми не маємо спеціальних досліджень цього явища, 
але демографічне обстеження “Сім’я і діти”, проведене у квітні 2008 року, встановлює, 
що до цього руху залучено 0,3% населення України [12, с. 44]. Послаблення сімейних 
цінностей в українському суспільстві, зниження престижу жінки-матері сприятимуть 
розвитку цього явища. Більш того, проблема посилюватиметься ще й через те, що таке 
середовище гальмуватиме формування потреби у дітях на мікрорівні. Адже соціально-
демографічний портрет виглядає досить привабливим. Так, вільними від дітей прагнуть 
бути молоді люди віком 20–35 років, здебільшого жителі великих міст, з вищою освітою, 
престижною високооплачуваною роботою, зазвичай, висококваліфіковані спеціалісти, 
які користуються значним попитом на ринку праці. 

У традиційному суспільстві шлюбність та народжуваність були тісно пов’язані. 
Сьогодні ж репродуктивна поведінка стала свідомою та автономною, для неї харак-
терне планування не тільки кількості народження дітей, а й часу їхньої появи. Сучасні 
трансформації шлюбних відносин: сексуальне партнерство як підготовка до офіційного 
шлюбу, довгий пошук партнера для офіційного шлюбу та підвищення віку реєстрації 
шлюбу, нестабільність подружніх відносин – це моделі поведінки, які призводять до 
низького рівня народжуваності. 

В Україні зростає кількість дітей, народжених поза шлюбом, якщо станом на 1990 
рік частка таких дітей становила лише 11% від усіх новонароджених, то через 15 років 
вже п’ята частина дітей народжується поза шлюбом, тобто кількість таких дітей зросла 
вдвічі. Також зазначимо, що кількість позашлюбних народжень однакова для сільських 
та міських поселень. Вчені, занепокоєні сучасними змінами у шлюбно-сімейних від-
носинах і непередбачуваністю їхніх віддалених наслідків, вбачають у зростанні рівня 
позашлюбних народжень вияв глобальної системної кризи сім’ї в умовах індустріаль-
но-ринкової цивілізації [14, с. 314].

Стрімке зростання питомої ваги дітей, народжених поза юридичним шлюбом, 
у більшості країн Європи спостерігається приблизно з 80-х років ХХ ст. На початку 
ХХІ ст. у більшості країн Південної Європи частка позашлюбних народжень була близь-
ко – 10%; в ряді інших країн: Данія, Велика Британія, Латвія, Словенія, Франція – понад 
40% дітей; Скандинавські країни б’ють рекорди – більше половини дітей народжені поза 
шлюбом. В Україні (20% дітей) така частка залишається нижчою за середньоєвропей-
ську [12, с. 123–124]. Чинники цього явища різнопланові та неоднозначні; вона являє 
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собою один із проявів кардинальних змін у шлюбі та сексуальній поведінці населення. 
Головними чинниками, які сприяють позашлюбній народжуваності, вважають юри-
дично неоформлений шлюб, який з певних причин не реєструється; незареєстрований 
шлюб, який розпався до народження дитини; народження жінкою “дитини для себе”, 
розлучення або овдовіння жінки, яка очікує дитину; небажана вагітність, яка не була 
перервана з якоїсь причини, тощо. Але головною причиною зростання позашлюбної 
народжуваності для більшості європейських країн вчені вважають поширення консен-
суального шлюбу [15, с. 78 ].

Найбільше поза шлюбом народжують жінки віком 20–29 років (близько 60% дітей), 
більше половини новонароджених – це первістки [12, с. 132–133]. Традиційно, поза-
шлюбна народжуваність поширена на Півдні та Сході України, для західного регіону 
вона не є типовою. 

Репродуктивне здоров’я є важливим чинником формування рівня народжуваності. 
Саме аборт фахівці визнають основним чинником розладу репродуктивного здоров’я. 
На кожні 100 вагітностей в Україні припадає близько 33 абортів, на кожні 100 ново-
народжених живими – 44,3. Найбільше абортів припадає на жінок віком 18–34 років. 
Україна займає одну з лідируючих позицій у Європі за кількістю абортів, гірша ситуація 
лише у Російській Федерації.

Значне поширення інфекції, що передається статевим шляхом, також завдає не-
виправної шкоди репродуктивній сфері. Було б неправильним вважати причиною 
погіршення ситуації лише поширення на теренах України сексуальної революції із 
Заходу. Загострення соціально-економічних проблем, зумовлене падінням рівня життя 
значної частини населення, безробіттям, бідністю, підвищенням мобільності населення, 
міграцією у межах як країни, так і за кордон, нестійкістю сім’ї, а також поширення 
зловживання алкоголем і наркотиками, ранніми статевими контактами та незахищеним 
сексом, безвідповідальне ставлення до свого здоров’я – це далеко неповний перелік 
чисто національних чинників, що сприяли розповсюдженню цієї патології. Однак, на 
думку автора, питання впливу венеричних захворювань на зменшення рівня народжу-
ваності потребує спеціальних додаткових досліджень 

Друга частина статті присвячена аналізу сімейних відносин з погляду гендерної 
рівності/нерівності. Під гендерною нерівністю у сімейному середовищі ми розуміємо 
відносини відмінностей, соціально конструйовані у формах нерівних можливостей та 
життєвих шансів, прав, обов’язків, свобод та відповідальності для жінок і чоловіків у 
сімейній сфері. 

Гендерний розподіл ролей у сім’ї. Ми схильні вважати, що частина українських 
сімей за рольовими моделями поведінки та механізмами взаємовідносин між жінкою і 
чоловіком є патріархатними (голова родини – батько, тільки він розподіляє ресурси та 
приймає життєво важливі рішення функціонування сім’ї), та більшість із них є егалі-
тарними (голова у родині не є чітко виділеним, обов’язки розподіляються ситуативно, а 
рішення приймаються колегіально, або рішення приймає найбільш компетентна людина 
у цьому питанні), однак як не дивно, в Україні наявний високий рівень матріархатних 
сімей (відповідно, де головою в родині є жінка), це звичайно пов’язано з неповними 
сім’ями, де присутній лише один із батьків, і зазвичай, це мати. 
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Більшість теорій описує сім’ю, визначаючи конкретне місце у ній як жінці, так і 
чоловіку, обмежуючи таким чином їхні права, обов’язки та можливості. У 40–50 роках 
ХХ ст. Т. Парсонс (T. Parsons) запропонував рольовий підхід на прикладі сім’ї, згідно з 
яким жінка виконує експресивну роль у соціальній системі (створення психологічного 
затишку, теплоти, емоційної підтримки у родині), а чоловік – інструментальну 
(забезпечення матеріального добробуту та зв’язку сім’ї із зовнішнім світом), виходячи з 
їхньої природної дихотомії (чоловік має значну фізичну силу, а жінка народжує і виховує 
дітей). Наголошуючи на тому, що чоловік повинен мати більший авторитет у родині, 
ніж жінка, для того, щоб зберегти природний стан речей [16, с. 92]. Однак у сучасних 
умовах ми можемо лише частково використовувати цей підхід для аналізу сімейних 
відносин, оскільки сьогодення демонструє значну гнучкість рольової поведінки жінок 
та чоловіків і не лише у сім’ї.

Погоджуючись з відомим етнографом та соціологом М. Мід (M. Mead), яка у своїй 
книзі “Стать та темперамент” (1935 р.) поставила під сумнів стереотипні судження, 
згідно з якими чоловіки та жінки виконують ролі, які виходять з їхньої природи. І 
на основі дослідження племен Нової Гвінеї дійшла висновку, що статеві відмінності 
використовуються суспільством як основа для диференціації соціальних ролей, але 
сутність цих ролей не є біологічно обумовленою такими факторами, як більша фізич-
на сила чоловіків або здатність жінок до народження дітей. Гендерні ролі в сучасних 
суспільствах склалися скоріше на основі культурних і соціальних особливостей, а не 
в результаті “природного порядку речей” [17, с. 323]. 

Дані Європейського дослідження 2005 року дають нам можливість дослідити 
уявлення населення України щодо розподілу ролей чоловіка та жінки у сім’ї (див. 
табл. 5). 

Таблиця 5
Рівень згоди населення України щодо ролі чоловіків і жінок у сім’ї: 

розподіл за статтю, 2005 р., %

До якої міри Ви 
погоджуєтесь або ж не 

погоджуєтесь з кожним із 
цих тверджень…

Жінка має бути 
готовою зменшити 
свою зайнятість на 
роботі заради своєї 

сім’ї

Коли робочих місць 
недостатньо, чоловіки 
повинні мати більше 
прав на роботу, ніж 

жінки

Чоловіки мають 
нести таку ж 

відповідальність 
за дім та дітей, як і 

жінки

чо
ло
ві
ки

ж
ін
ки

чо
ло
ві
ки

ж
ін
ки

чо
ло
ві
ки

ж
ін
ки

1. Погоджуюсь 74,7 69,0 50,5 41,3 85,2 91,2

2. Важко сказати, 
погоджуюсь чи ні 17,3 18,8 24,1 21,5 8,2 5,5

3. Не погоджуюсь 8,0 12,2 25,4 37,2 6,6 3,3

Більшість чоловіків (75%) та жінок (65%) вважають, що сімейна сфера є першо-
черговою для жінки, тому вона має зменшити свою зайнятість заради родини. Майже 



241Сімейна структура населення України та гендерні відносини у родині

п’ята частина населення вагається з відповіддю, і лише десята частина жінок та чо-
ловіків схильні не погоджуватися з цим твердженням. Половина чоловіків та 40% жінок 
погоджуються з тим, що чоловіки повинні мати більше прав на роботу, ніж жінки у 
випадку, коли робочих місць не вистачає. Четверта частина чоловіків та п’ята частина 
жінок вагається з відповіддю. Але зазначимо, що п’ята частина чоловіків та майже 40% 
жінок не погоджуються з обмеженням прав жінки на трудову діяльність. Ці результати 
опитування свідчать про домінування традиційних сімейних стереотипів у свідомості 
українських чоловіків та жінок, однак чоловіки навіть більше схильні погоджуватись 
з тим, що жінка має більше уваги приділяти сім’ї, ніж кар’єрі чи професійній саморе-
алізації. Неоднозначною є інтерпретація результатів опитування з приводу тверджен-
ня “чоловіки повинні мати більше прав на роботу, ніж жінки, коли робочих місць не 
вистачає” – на перший погляд, такі дані відбивають традиційну ситуацію на робочо-
му ринку, коли під час економічних криз у лавах безробітних переважають жінки та 
молодь, тому така ситуація ніби є звичайною, але з іншого боку, коли зростає  рівень 
освіченості та економічних і культурних запитів жіночого населення, зростає їхня 
економічна активність, у системі цінностей важливого значення набуває професійна 
самореалізація поряд із сімейною – все більше жінок не погоджуватиметься з такими 
дискримінаційними твердженнями.

З іншого боку, дані європейського соціального опитування свідчать про високий 
рівень згоди чоловіків (85%) та жінок (91%) з тим, що чоловіки повинні нести таку ж 
саму відповідальність за дітей та дім, як і жінки, тобто прагнути до збалансованого 
та гнучкого розподілу прав і обов’язків у сімейному середовищі. На думку автора, 
більший відсоток жінок, порівняно з чоловіками, свідчить про те, що жінки прагнуть 
більше бачити своїх чоловіків залученими саме до виховання дітей. Так, за даними 
дослідження “Гендерні стереотипи і громадське сприйняття гендерних проблем в ук-
раїнському суспільстві” 67% жінок та 59% чоловіків вважають, що вихованням дітей 
мають займатися обидва батьки [2, с. 72]. А дані дослідження “Формування гендерного 
паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень” (2002 р.) свідчать 
про толерантне ставлення до того, що відпустку по догляду за дитиною до 3 років бере 
батько: 47% жінок та 41% чоловіків вважають це нормальним станом речей, лише де-
сята частина чоловіків та жінок схильні вважати неприйнятною ситуацію, коли батько 
доглядає дитину [1, с. 45]. 

Б. Рісман (B. Risman) стверджує, що чоловіки здатні виконувати функції матері 
та іноді навіть краще виховують дітей, ніж це роблять жінки [18, с. 21]. Але фізіологи 
довели, що материнський інстинкт у жінок має нейробіологічну природу. А турбота 
про потомство у чоловіків – це результат виховання в родині, крім того, це значною 
мірою зумовлено морально-етичними нормами суспільства [19, с. 238]. Однак такі 
позитивні уявлення населення щодо партнерського виховання дітей у родині розходяться 
зі справжнім станом речей: чоловіки або зовсім не займаються вихованням дітей, або 
приділяють увагу тільки хлопчикам, тоді як дівчаток, частіше опікує мати. Між тим 
батько потрібен дітям нарівні із матір’ю, як вихователь, захисник родини, носій традицій. 
Одним із основних чинників, який негативно впливає на морально-етичне становище 
у сім’ї, є відсутність чоловіка у житті родини та вихованні дітей. Зазвичай чоловіки не 
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мають зі своїми дітьми теплих емоційних стосунків “від серця до серця” і не беруть 
активної участі у виховному процесі, це відбувається не тільки через фізичну смерть чи 
розлучення, але й через небажання або неспроможність бути свідомим, відповідальним 
та зацікавленим батьком. Чоловік через відсутність здорового самоусвідомлення себе як 
батька став “слабкою ланкою” в родині та суспільстві. Переважна більшість соціальних 
хвороб сучасного суспільства є нічим іншим, як наслідками відсутності батька в житті 
родини. Автор переконаний, що українське суспільство переживає банкрутство щодо 
розуміння життєвої сутності чоловіка як батька. З одного боку, більшість чоловіків 
не усвідомлює, в чому полягає якість та зміст їхнього буття, а з іншого – суспільство 
не має зразка або сучасної моделі поведінки батьків, згідно з якими чоловіки могли 
б себе ототожнювати і коригувати напрямок свого розвитку та самореалізації через 
батьківство. 

Вирішення проблеми має бути комплексним, враховуючи економічні, правові і 
морально-етичні важелі. Шлях до подолання кризи батьківства, насамперед, повинен 
полягати у наявності відповідного світогляду щодо того, хто є добрим батьком, у вигляді 
державної ідеології з цього питання. Тому треба приймати відповідні нормативно-
правові акти, певні програми та заходи, які б допомагали чоловікам реалізуватися 
через батьківство.

Наступна група тверджень стосувалася оцінки сім’ї як саме суспільної цінності 
(див. табл. 6). 

Більшість чоловіків та жінок (90 %) погоджуються з тим, що сім’я має стояти на 
першому місці як для чоловіків, так і для жінок. З іншого боку, як не дивно, але більшість 
чоловіків (45,5%) та 40% жінок погоджуються з тим, що сім’я має бути збережена за 
наявності дітей, навіть якщо чоловік та дружина не ладять між собою. Однак третина 
жінок та четверта частина чоловіків не погоджуються з цим твердженням. 

Таблиця 6
Оцінка населенням України сім’ї як суспільної цінності: розподіл за статтю, 2005 р., %

До якої міри Ви погоджуєтесь
або ж не погоджуєтесь з кожним 

із цих тверджень…

Сім’я має бути головним 
пріоритетом у житті як 
чоловіка, так і жінки

Коли в сім’ї є діти, батьки 
мають залишатися разом, 
навіть якщо вони не 
ладять між собою

чоловіки жінки чоловіки жінки

1. Погоджуюсь 88,4 90,5 45,5 39,2

2. Важко сказати, погоджуюсь чи ні 9,2 7,5 28,7 30,8

3. Не погоджуюсь 2,4 2,0 25,8 30,0

Чому жінок є більшість серед тих, хто не прагне зберегти сім’ю, в якій чоловік та 
дружина не ладять між собою? Ми вважаємо, що часто не усвідомлюючи того, жінка, 
відчуваючи дилему перевантаженості (робота – сім’я), прагне полегшити своє існу-
вання, вона хоче звільнитися від шлюбу, від чоловіка, якого потрібно обслуговувати. 
Але якщо говорити про українські реалії, то як показує практика судових процесів про 
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розлучення: 95% справ викликані словесною образою і побиттям, що свідчить про 
високий рівень насильства у сучасній українській сім’ї [20, с. 10]. 

Отже, у сімейному середовищі відбуваються якісно нові трансформаційні зміни. У 
сімейній структурі населення переважають прості сім’ї, поширена однодітність, висо-
кий рівень неповних та бездітних сімей, зростає рівень консенсуального шлюбу, триває 
тенденція до зменшення частки молодих сімей, поряд з цим зростає рівень овдовіння 
та позашлюбної народжуваності. Незважаючи на зростання абсолютних показників 
народжуваності останні вісім років, зростання кількості населення не відбувається 
(смертність переважає над народжуваністю). 

Розподіл сімейних обов’язків у сучасних українських сім’ях, незважаючи на по-
зитивні зрушення у суспільній свідомості останніх років, залишається здебільшого 
традиційним і передбачає, що зазвичай жінки повинні вести домогосподарство та 
виховувати дітей, а чоловіки – матеріально забезпечувати сім’ю. Наслідком такого 
розподілу сімейних ролей є, по-перше, перевантаження жінок, що призводить до фі-
зичного знесилення та психічних розладів; по-друге, неможливість повною мірою 
реалізувати себе у професійному плані; по-третє, виникнення феномена “відсутнього 
батька”, який негативно відображається на процесі виховання дітей та позбавляє чо-
ловіків можливості отримати задоволення від батьківства і, по-четверте, поширення 
серед чоловіків гендерно-рольового стресу, який виникає тоді, коли чоловіку складно 
підтримувати стандартні традиційні маскулінні ролі (годувальник, успішний у про-
фесійній діяльності тощо). 

Безперечно, далеко не останню роль у створенні такої ситуації відіграють соціаль-
но-економічні умови. Однак найбільш впливовим чинником є сталі традиціоналістські 
погляди в суспільстві, схвалення наявної системи розподілу праці в сім’ї, а також 
інститутів, які формують та підтримують такий розподіл. 

Хоча дані наведених досліджень свідчать, що на суб’єктивному рівні жінки та 
чоловіки готові сприймати гендерно-рольовий розподіл певних обов’язків у сім’ї на 
паритетних засадах. 

Гендерна політика держави, що фактично ототожнюється з репродуктивно-сі-
мейною політикою, знову ж таки закріплює традиційний розподіл ролей. І головне те, 
що в нашому суспільстві, на жаль, ще не виникла потреба у гендерній рівності як у 
суспільних відносинах загалом, так і в сімейному середовищі зокрема. 

Отже, потрібне вироблення демократичної політики у відношенні сім’ї і статі, яка 
повинна будуватися на певних етичних основах. Звісно, вироблення такого підґрунтя 
– справа не проста. Багато що залишається невідомим у відношенні статі, і науці ще 
доведеться це з’ясувати, як стикується біологічне та соціальне, які форми соціокуль-
турних відносин оптимальні, для того щоб обидві статі набули самоусвідомлення, не 
пригнічуючи один одного, не допускаючи екологічного дисбалансу, зберегти сім’ю.

1. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства / [Алек-
сєєва Г., Бондаровська О., Балакірєва О. та ін.] ; за ред. Т. Тележенко. – К. : Агентство 
“Україна”, 2002. – 121 с. 



244 С. В. Узун

2. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському 
суспільстві / [Саєнко Ю. І., Амджадін Л., Васильчик М. Л. та ін.]. – К. : Видавництво 
Компанія ВАІТЕ, 2007. – 144 с.

3. Лавріненко Н. Гендер та інститут сім’ї / Н. Лавріненко // Структурні виміри сучасного 
суспільства: [навчальний посібник] ; за ред. С. Макеєва. – К. : ВІПОЛ, 2006. – С. 264–
291. 

4. Лавриненко Н. Женщина: самореализация в семье и обществе (Гендерный аспект) / 
Н. Лавриненко. – К.: ВИПОЛ, 1999. – 172 с. 

5. Лавриненко Н. Гендерные отношения в украинской семье / Н. Лавриненко // Социоло-
гия : теория, методы, маркетинг. – 2010. – №1. – С. 138–162.

6. Оксамитна С. Динаміка сімейного стану та складу сім’ї / С. Оксамитна // Українське 
суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. 
– К. : Інститут соціології НАН України, 2004. – С. 73–80.

7. Амджадін Л. Трансформаційні зміни інституту сім’ї та шлюбних відносин в українсько-
му суспільстві: гендерний аналіз / Л. Амджадін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 
– 2007 . – №3. – С. 60–76.

8. Scott J. Gender: A Useful Category of Historical Analysis / J. Scott // American Historical 
Review. – 1986. – №91. – P. 1053–1075.

9. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер // Социологические исследования. – 1992. – №10. 
– С. 79–88.

10. Міцна родина – сильна Україна // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 95. – С. 6.
11. Статистичний щорічник України за 2008 рік / за ред. О. Г. Осауленко. – К.: Держкомстат 

України, 2009. – 566 с.
12. Населення України. Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформацій-

них процесів / [Е. М. Лібанова, С. Ю. Аксьонова, В. Г. Бялковська та ін.]. – К. : АДЕФ 
– Україна, 2008. – 288 с. 

13. Watkins S. C. Cultural and Economic Approaches to Fertility: Proper Marriage or Misalliance 
/ S. C. Watkins // Population Review. – 1993. – Vol. 19. – №3. – P. 467–496.

14. Социология семьи / под. ред. А. И. Антонова. – М.: ИНФРА–М, 2005. – 304 с. 
15. Macura M. The New Demografi c Regime Population Challenges and Policy Responses / 

M. Macura, A. MacDonald, W. Haug. – UN and Geneva, 2005. – 320 p.
16. Парсонс Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс. – М. : Академический 

проект, 2000. – 880 с.
17. Mead M. Sex and Temperament in Three Primitive Societies / M. Mead. – N. Y. : New 

American Library. – 1935. – 450 p.
18. Кіммел М. Гендероване суспільство / М. Кіммел [пер. з англ. С. Альошина]. – К. : 

Сфера, 2003. – 490 с.
19. Trait anxiety and prior exposure of non-stressful stimuli : effect on psychological arousal 

and anxiety / [Wilken J. F., Smith B. D., Tola K., Mann M.] // International Journal Psycho-
physiology. – 2000. – Vol. 37. – P. 233–242.

20. Гендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства / Вісник Програми сприяння 
парламенту України університету Індіани. – №217. – 2004. – 35 с.

21. Safi lios-Rothsild C. Love, Sex, and Sex Roles / C. Safi lios-Rothsild. – N. Y. : Prentice Hall, 
1977. – 400 р. 

22. Bernard J. The Future of Marriage / J. Bernard. – [2nd ed.]. – New Haven : Yale University 
Press, 1982. – 345 p.



245Сімейна структура населення України та гендерні відносини у родині

FAMILY STRUCTURE OF THE UKRAINIAN POPULATION 
AND GENDER RELATIONS

S. V. Uzun

Institute of sociology of the National Academy of Scinces of Ukraine,
Shovkovychna st. ,12, Kyiv, 01021, Ukraine,

missaniya@rambler.ru

The transformation changes in family structure of the Ukrainian population are 
considered in this article. Gender relations in modern Ukrainian family: gender distributing 
of roles are analyzed. Research is based on data of the European Social Survey on 2005, 
2006, 2009 years, monitoring “Ukrainian society” on 1992–2008 years and omnibus “Public 
opinion in Ukraine” on 2007 and 2009 years conducted by the Institute of Sociology of the 
NAS of Ukraine. 

Key words: family, family structure of population, gender relations.

СЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ 
И ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ

С. В. Узун

Институт социологии НАН Украины,
ул. Шелковичная, 12, г. Киев,01021, Украина?

missaniya@rambler.ru 

В статье рассмотрено трансформационные изменения в семейной структуре насе-
ления Украины. Проанализировано гендерные отношения в современной украинской 
семье, а именно, гендерное распределение ролей. Исследование базируется на масси-
вах Европейского социального исследования 2005, 2006 и 2009 годов, мониторинга 
“Украинское общество” 1992–2008 гг. и омнибуса “Общественное мнение в Украине” 
2007 и 2009 годов Института социологии НАН Украины.

Ключевые слова: семья, семейная структура населения, гендерные отношения.

Стаття прийнята до редколегії 12.05.2010
Прийнята до друку 25.06.2010



УДК 316.356.2 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА БАГАТОПОКОЛІННА СІМ’Я: 
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У статті розглянуто основні підходи до визначення складної багатопоколінної 
сім’ї, а також наведена авторська інтерпретація аналізованого поняття. Складна бага-
топоколінна сім’я розглядається крізь призму її кількісних та якісних характеристик. 
Проаналізовано найважливіші риси складної багатопоколінної сім’ї в традиційному 
та сучасному суспільстві.

Ключові слова: багатопоколінна сім’я, нуклеарна сім’я, розширена сім’я, пра-
батьки, батьки та діти 

Зміни, що відбулися на пострадянському просторі у дев’яностих роках ХХ ст. 
вплинули на зразки, цінності, норми, які є основою функціонування індивіда в сім’ї, а 
також на нові зв’язки, які існують між членами сімей. Незважаючи на те, що в Україні 
існують особливі економічні, соціальні та культурні умови для поширення багатопо-
колінної сім’ї, дослідники продовжують приділяти основну увагу розвитку нуклеарної 
сім’ї. Натомість дослідження багатопоколінної сім’ї залишається маргінальною темою, 
оскільки нею цікавляться здебільшого в контексті історичного розвитку суспільства 
та вивчення певних демографічних особливостей українського суспільства. Поза ува-
гою дослідників залишається характер міжпоколінних зв’язків у аналізованому типі 
сім’ї та причини поширеності багатопоколінних сімей. Саме тому, основні завдання 
статті полягають у з’ясуванні основних якісних та кількісних характеристик сучасної 
української багатопоколінної сім’ї, визначенні особливостей міжпоколінної взаємодії 
всередині аналізованого типу сім’ї, а також класифікації основних чинників пошире-
ності багатопоколінної сім’ї в сучасному українському суспільстві. Оцінюючи ступінь 
розробленості проблематики в межах пострадянського простору, виділимо таких соціо-
логів: В. Савка , А Синельников, А Ружже, А Кандибур, І. Елисєєва, А. Журек, Х. Бер-
трам, В. Бенгстон тощо. 

Аналізуючи проблемність визначення сім’ї, варто згадати про питання її класи-
фікації, що розроблені в рамках соціології. Однією з найпоширеніших типологій сім’ї 
можна вважати виділення її двох видів згідно з критерієм сімейної структури, а саме 
родинних зв’язків: проста/нуклеарна та розширена/складна. Нуклеарний тип сім’ї 
складається з подружньої пари та її дітей, що не перебувають у шлюбі, тобто така сім’я 
містить представників двох поколінь. У нуклеарній сім’ї діти залежні від батьків у 
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матеріальній, економічній, житловій, емоційній сферах. Натомість розширена/складна 
сім’я включає три і більше поколінь або дві і більше нуклеарних сімей, які пов’язані 
між собою спільним домогосподарством та проживають в одному помешканні. В соціо-
логічній літературі можемо знайти твердження, що розширеною сім’єю можна назвати 
групу людей, що включає бабусь, дідусів, братів і їхніх жінок, сестер і їхніх чоловіків, 
тіток, племінників тощо. Саме тому уточненням розширеної/складної сім’ї виступає 
термін “багатопоколінна”, оскільки таким чином акцентують увагу на тому, що сім’я 
розширюється за рахунок трьох і більше поколінь прямих родичів, а не лише за рахунок 
приєднання до нуклеарної сім’ї непрямих родичів (двоюрідних сестер/братів, тітки, 
дядька, племінників тощо).

З огляду на те, що сучасні нуклеарні сім’ї можуть бути територіально відокремле-
ними, але одночасно підтримувати тісні зв’язки, можемо навести приклад диференціації 
розширеної сім’ї, а саме її поділ на реальну та номінальну розширену сім’ю. Перша 
включає декілька поколінь, що проживають разом. Критерій локалізації в такому випад-
ку вважається визначальною ознакою цієї сім’ї. Друга ознака – економічна кооперація, 
спільне ведення домашнього господарства і спільне володіння сімейною власністю. 
Номінальна розширена сім’я – спільнота родичів, що належать до різних поколінь, які 
проживають у різних місцях, ведуть роздільне господарство, але надають один одному 
соціальну та економічну допомогу, відчувають психологічну прив’язаність один до 
одного, тобто включені до системи внутрішньо-сімейної солідарності [1]. Беручи до 
уваги дискусійність питання щодо спільного місця проживання трьох поколінь однієї 
сім’ї як основного критерію творення багатопоколінної сім’ї як такої, можемо висло-
вити думку, що аналізований тип сім’ї варто розглядати в широкому контексті, а отже, 
визнавати наявність монолокального та полілокального типів багатопоколінних сімей. 
Таку позицію можна аргументувати тим, що в разі підтримки вузького розуміння виз-
начення багатопоколінної сім’ї, її суть зводиться до ознак простого домогосподарства, 
коли важливішим вважається спільний побут, а не зв’язки, які існують між різними 
поколіннями.

Перш ніж навести авторське визначення багатопоколінної сім’ї, варто звернути 
увагу на декілька визначальних чинників поширення аналізованого типу сімей в роз-
винутих країнах, які можуть виявитися актуальними і для українського суспільства. На 
думку німецького соціолога Х. Бертрама, можна виділити декілька чинників розвитку 
багатопоколінних сімей у сучасних розвинутих суспільствах. По-перше, зростання 
середньої тривалості життя, що призводить до збільшення можливостей для спільного 
проведення часу, взаємопідтримки та взаємовпливу між різними поколіннями. По-дру-
ге, зростання рівня розлучень, що призводить до руйнування нуклеарного типу сім’ї 
в її класичному вигляді та збільшення важливості мережі родичів (зокрема покоління 
прабатьків), які здатні взяти на себе відповідальність за підтримку дітей та онуків з 
розлучених сімей [2]. На наш погляд, пристосовуючи вищевказані ідеї до українських 
умов, з одного боку, ми можемо відкинути першу тезу, оскільки середня тривалість 
життя українців є однією з найнижчих у Європі; з іншого боку, при визначенні розши-
реної сім’ї варто враховувати аналогічну до європейських тенденцію, а саме, високий 
рівень розлучень, що впливає на виникнення великої кількості неповних сімей, у яких 
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одного з батьків немає. Отже, можемо навести наступну теоретичну інтерпретацію 
означення розширеної сім’ї, згідно з якою вона складається з двох і більше нуклеарних 
сімей, кожна з яких може бути як повною, так і неповною, в якій три (або більше) 
поколінь пов’язані між собою або спільним/близьким місцем проживання та спільним 
побутом, або/і тісними економічними, соціальними та психологічними зв’язками. Вико-
ристання вищезазначеного визначення розширеної сім’ї дасть змогу перевірити гіпотезу 
про те, що у сучасному українському суспільстві не існує чітких меж між нуклеарною 
та складною багатопоколінною сім’єю за рахунок розширення меж останньої. Адже, з 
одного боку, спільне місце проживання та спільне ведення домогосподарства сім’ями, 
що входять до складу розширеної сім’ї, можуть втрачати значення основних чинників 
визначення останньої, а отже, чіткого поділу сімей на нуклеарні та розширені; з іншого 
боку, у такому поділі визначальними можуть стати саме тісні економічні, психологічні 
та соціальні зв’язки між сім’ями, які входять до складу розширеної. А в такому випад-
ку стираються межі незалежної, відокремленої нуклеарної сім’ї, адже вона стає тісно 
пов’язаною з іншими сім’ями.

Звернемо увагу на кількісні характеристики сучасної української складної бага-
топоколінної сім’ї. Якщо наводити офіційні дані Всеукраїнського перепису населення 
2001 р., то можна простежити тенденцію до збільшення частки складних трипоколінних 
сімей у сільській місцевості та західних областях України. Основними причинами цієї 
тенденції можна вважати сімейні традиції у західному регіоні України, відсутність 
високоорганізованої інфраструктури по догляду за людьми похилого віку, стагнацію 
економіки України та загострення проблем виживання у перехідний період 90-х рр. 
ХХ ст., а також розповсюдження ринкових форм господарювання (фермерство, само-
зайнятість у малому та середньому бізнесі), що сприяло підвищенню ролі сімейної та 
міжсімейної кооперації. Загальна частка складних та трипоколінних сімей в Україні у 
2001 р. становила 19,8%, тобто складала близько 1/5 частини від загальної кількості 
сімей. Варто зазначити, що, виділяючи такі демографічні типи сімей як складні та бага-
топоколінні сім’ї, дослідники мали на увазі сімейні домогосподарства, які складаються 
з двох і більше шлюбних пар, з дітьми і без дітей, з одним із батьків подружжя (або 
без них), з іншими родичами (або без них), а також сім’ї з однією шлюбною парою з 
дітьми і без дітей, до складу яких входить один із батьків подружжя, інші родичі. У 
міжпереписний період 1989–2001 рр. частка складних індивідуальних домогосподарств 
із двома і більше шлюбними парами у сільських жителів України зросла від 6,1 до 7,2%, 
у міських жителів вона значно зменшилась – від 5,0 до 3,8%. Водночас Всеукраїнський 
перепис населення 2001 р. зафіксував і збільшення кількості часток домогосподарств, 
які складаються з однієї шлюбної пари з дітьми чи без них, з одним із батьків подружжя 
(або без них) та з іншими родичами або не з родичами (від 12,9% у 1989 р. до 14,9% 
у 2001 р) [3, с. 21–24]. Продовжуючи розглядати тенденції щодо розповсюдженості 
багатопоколінної сім’ї, використаємо результати дослідження “Українське суспільство. 
Соціологічний моніторинг”, згідно з якими у структурі української сім’ї у 2008 році 
подружжя з дитиною (дітьми) і батьками (або одним із них) становить 12,3%, мати 
(батько) з дитиною (дітьми) і батьками (або одним із них) – 5,9%, подружжя без дітей, 
але з батьками (або одним із них) – 3,8%. Загалом порівнюючи частку багатопоколінних 
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сімей у 2002 та 2008 роках, можемо відмітити збільшення кількості такого типу сімей: з 
19,3% до 22%. Варто зазначити, що упродовж цього періоду можемо бачити тенденцію 
до незначного коливання частки багатопоколінних сімей довкола 1/5 частини від усіх 
типів сімей [4, с. 61].

Розглядаючи багатопоколінну сім’ю в контексті історичної перспективи, можемо 
зазначити, що розширена сім’я історично більш рання фаза розвитку інституту сім’ї, 
нуклеарна – більш пізня. У традиційному суспільстві розширена сім’я представляла 
собою те, що називають “тотальним інститутом”. Це означає, що в сім’ї і через сім’ю 
індивід отримував все те, що йому зараз дають всі соціальні інститути разом узяті. В 
традиційній сім’ї індивід здійснював виробництво, задовольняв сексуальні потреби, 
знаходив моральну та психологічну підтримку, займався економічною діяльністю, 
вчився і проходив соціалізацію. Сім’я була джерелом цінностей, які транслювалися в 
суспільство [1]. Характерними ознаками такої традиційної складної багатопоколінної 
сім’ї прийнято вважати наявність таких характеристик.

1. Спільне місце проживання (“під одним дахом” або в різних будинках, зведених 
на одному подвір’ї, на території одного домогосподарства у сільській місце-
вості).

2. Ведення спільного господарства з характерним розподілом функцій, відповідно 
до статі та віку.

3. Наявність спільного, єдиного для всіх членів розширеної сім’ї бюджету, сфор-
мованого на основі прибутків від сімейного бізнесу чи внаслідок поєднання 
доходів членів сім’ї.

4. Спільний догляд та виховання малодітних дітей; допомога тим, хто унаслідок 
старості чи хвороби не може себе забезпечити.

5. Зазвичай спільне проведення вільного часу, виконання функцій відпочинку та 
рекреації.

6. Єдина система внутрішнього сімейного контролю та лідерства, достатньо 
жорстке підпорядкування всіх членів сім’ї одноособовому керівництву батька 
родини (діда – представника старшого покоління) або у випадку його відсут-
ності – матері чи старшого брата.

7. Практична неможливість формулювання самостійних інтересів сімей, що вхо-
дять до складу розширеної сім’ї, та їх “зовнішнього” представництва у стосун-
ках з громадою, владними інституціями [5, с. 119–120].

Було б неправильно стверджувати, що нуклеарна сім’я є домінуючою формою 
сім’ї у всьому сучасному світі. У більшості сучасних суспільств розширена сім’я 
залишається нормою, зберігаючи традиційні практики сімейних відносин. Більше 
того, типи сімейних систем досить різноманітні, і зміни в цих системах відбувають-
ся в різних напрямах і з різною швидкістю, причому виділяють декілька зустрічних 
тенденцій. Наприклад, на Філіппінах, у міських районах виявилося значно більше 
складних сімей, ніж у сільських. Можливо, це не продовження традиційного способу 
життя розширеної сім’ї, а дещо зовсім інше. Покидаючи сільські райони і потрапля-
ючи в місто, двоюрідні брати/сестри, племінники та племінниці оселяються разом зі 
своїми родичами, щоб використати переваги, які їм при цьому надаються. Такі самі 
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приклади є у різних суспільствах: як в індустріально розвинених, так і в тих, що роз-
виваються [6, с. 283]. Наприклад, порівнюючи відносини між поколіннями в Росії та 
США, А. Синельников та Д. Децнер виявили, що у США, незважаючи на поширення 
індивідуалізму, зв’язок між поколіннями залишився доволі тісним. Близько 80% бать-
ків похилого віку бачаться зі своїми дітьми не рідше одного разу на тиждень. Зустрічі 
з дітьми в США полегшуються хорошим станом транспортної системи та фактично 
цілковитою автомобілізацією країни. Знаходячись далеко один від одного, родичі про-
довжують допомагати один одному. У територіально віддаленій сім’ї (модифікованій 
розширеній сім’ї) зберігається незалежність, але й одночасно набуваються стійкі зв’язки 
між прямими родичами з різних поколінь, хоча така структура і не веде єдине домо-
господарство. Проте варто зазначити, що американці дотримуються правила, що не 
потрібно допомагати дітям, життя яких протікає цілком нормально. В Росії ж натомість 
поширена думка, що допомагати дітям – це обов’язок батьків. Здавалося б, це ознака 
відмінності двох культурних традицій батьківства. Проте, на думку А. Синельникова 
та Д. Децнера, насправді відмінність не є великою, оскільки постійна допомога батьків 
в Росії існує через матеріальну неспроможність дорослих дітей повністю себе забез-
печити. А це відповідник допомоги американських батьків дітям в екстремальних 
ситуаціях [7, с. 119–127]. У сучасному українському суспільстві можемо спостерігати 
іншу особливість, коли діти залишаються годувальниками батьків, адже проживання 
батьків старшого віку в сім’ях дітей є досить поширеним явищем в Україні. Після 
одруження та створення власної сім’ї дорослі діти, як правило, відокремлюються від 
батьків, що сприяє поширеності простих (нуклеарних) сімей. Проте у випадку, коли 
один із батьків залишається самотнім, більш того – немічним, він знову об’єднується з 
сім’єю дітей. Особливо стійкими традиціями щодо догляду за батьками похилого віку 
вирізняються західні області України [3, с. 21–24]. Варто зазначити, що в українському 
суспільстві можна побачити ту саму особливість міжпоколінної допомоги, проте з боку 
батьків. Адже важливу роль у функціонуванні молодої сім’ї продовжують відігравати 
батьки, які дуже часто забезпечують молоде подружжя не лише житлом, але й грішми 
та продуктами. Зокрема, дані соціологічного дослідження, проведеного у червні 2003 
р. Державним інститутом проблем сім’ї та молоді, показують, що більше третини мо-
лодих сімей мешкає на житловій площі батьків або інших родичів (37%), при цьому 
69% молодих сімей отримують допомогу від батьків грішми і 73% – продуктами [8, 
с. 61–71]. Отже, характерним явищем для молодих українських сімей можна вважати 
не лише прагнення до незалежності, але й потребу підтримувати зв’язок з батьками, 
оскільки взаємодопомога, підтримка, а також спільні практики та візити один до одного 
поєднують різні покоління в одну мережу. Варто зазначити, що згідно з даними “Євро-
пейського соціального дослідження”, українці більше від інших європейців надають 
фінансову допомогу й підтримку у повсякденній домашній роботі своїм дорослим 
дітям та онукам, які живуть окремо від них. Утім, більшою мірою вони отримують 
відповідну підтримку від дітей та онуків. Усе це – очевидний наслідок збереження 
традиційних відносин в українській сім’ї, а також недостатньо розвиненої державної 
підтримки сім’ї та неефективності соціальної політики [9, с. 132]. Варто зауважити, 
що інтенсивність та специфіка зв’язків між прабатьками, батьками та дітьми залежить 
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від циклу життя сім’ї: найбільшої допомоги та підтримки потребують молоді, неповні 
сім’ї, а також сім’ї, які складаються з людей похилого віку.

Намагаючись знайти відповідну соціологічну теорію, яка пояснює причини роз-
повсюдженості та специфічні риси складних багатопоколінних сімей, а також характер 
зв’язків між різними поколіннями, звернемося до теорії обміну. Аналіз, що використовує 
теорію обміну і стосується розгляду зв’язків між членами сім’ї, а також її родинним 
оточенням, передбачає, що причиною такого зв’язку є не лише структуральний примус, 
але й характер винагороди від таких соціальних зв’язків. Винагороди, що отримуються 
– це любов, задоволення потреб безпеки, матеріальні вигоди, різного роду інформація 
тощо. Одночасно дії, що мають інструментальний характер (фінансова допомога чи 
інші послуги) є трансакціями (явищами обміну, що пов’язані з певними затратами та 
нагородами), що існують між членами родини. Теорія обміну передбачає, що зв’язки, 
які існують між членами родини зазвичай підтримуються з тими особами, які нагород-
жують, а осіб з якими пов’язані витрати намагаються уникати [10, с. 29–30]. Відносини, 
що поєднують членів розширеної сім’ї можуть мати різноманітний характер і стосу-
ватися як якості зв’язку між її членами, так і інтенсивності та складності створених 
контактів. Відрізнятися може також ступінь почуття емоційної близькості між членами 
сім’ї, почуття безпеки, що виникає внаслідок впевненості, що родичі можуть надати 
підтримку в проблемній чи критичній ситуації. Надана допомога має передовсім ма-
теріальний характер та передбачає надання послуг, проте зв’язок, що поєднує членів 
багатопоколінних сімей стосується також відпочинку, задоволення емоційно-товарись-
ких потреб та рекреації, потреб безпеки, а також формування норм та цінностей під 
впливом членів сім’ї. Варто зазначити, що багатопоколінну сім’ю потрібно розглядати 
не лише з позитивного боку, але й як джерело виникнення конфліктів та стресів в кон-
тексті зв’язків між різними поколіннями [11, с. 60–62].

Відповідаючи на питання щодо занепаду чи розквіту сучасної української багато-
поколінної сім’ї, можемо зазначити, що ми не знаходимо ні кількісних, ні якісних ознак 
для ствердження її занепаду. Натомість, намагаючись узагальнити причини поширення 
розширеної сім’ї в українському суспільстві, наведемо власну класифікацію основних 
чинників такого процесу:

1. Демографічні (зростання кількості неповних сімей (батьків-одинаків) та лю-
дей похилого віку, які шукають підтримки з боку інших поколінь та членів 
родини).

2. Соціокультурні (сімейні цінності; набуття соціального капіталу через зв’язки 
різних поколінь).

3. Економічні (незабезпеченість житлом та низький рівень матеріального доб-
робуту молодих і неповних сімей, людей похилого віку; поширення ринкових 
форм господарювання (фермерства, самозайнятості), коли міжсімейна коопе-
рація стає вигідною; неефективність соціальної політики у сфері підтримки 
молодих, неповних сімей та людей похилого віку).

4. Індивідуальні (задоволення матеріальних та духовних потреб; зінтерналізовані 
ціннісні орієнтації та норми взаємності родинних зв’язків, допомоги по догляду 
за дітьми та батьками/прабатьками).
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Зрозуміло, що сучасна багатопоколінна сім’я значно відрізняється від традиційної 
патріархальної розширеної сім’ї, що була найпоширенішим типом у доіндустріальну 
епоху. Проте трансформована багатопоколінна сім’я займає вагоме місце і у сучасному 
українському суспільстві, а найважливішими причинами такого поширення можна вва-
жати специфічні демографічні, економічні, соціокультурні та індивідуальні чинники. 
Згідно з результатами соціологічних досліджень частка складних багатопоколінних 
сімей становить близько 1/5 частини від усіх решти видів сімей у сучасній Україні, а 
неофіційні дані з’ясувати дуже важко, адже при таких обрахунках не враховуються так 
звані “полілокальні” багатопоколінні сім’ї, члени яких не проживають разом. На наш 
погляд, розглядаючи багатопоколінну сім’ю в її широкому контексті, ми перевіряємо 
чи не надто вузько соціологи дають дефініцію цьому поняттю. Підтвердження не лише 
кількісних, але й якісних ознак важливості багатопоколінних сімей у сучасній Україні 
знаходимо у характері взаємодопомоги та взаємопідтримки, яка існує між різними 
членами родини, в тому числі між прабатьками, батьками та дітьми.
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У статті проаналізовано стан українських сімей в умовах криз, які є постійними 
супутниками людського життя. Розглянуто значення сім’ї в соціальній та економічній 
структурах суспільства, як осередку відтворення населення.

Ключові слова: сім’я в умовах соціальної кризи, функції сім’ї, соціальні про-
блеми.

Фундаментальне значення сім’ї здавна полягало у її посередницькій функції, яка 
з’єднувала окрему людину із соціальною структурою суспільства. Так тривало аж 
до XX ст. Однак поступове відособлення, диференціація і спеціалізація діяльності 
соціальних інститутів започаткували процес послаблення посередницької ролі сім’ї, 
звуження кола її функцій. Це було зумовлено частковою співучастю у реалізації сімей-
них функцій, ”перехопленням” їх іншими соціальними інститутами, переміщенням за 
межі сім’ї важливих видів діяльності, які традиційно їй належали. Так, сім’я перестала 
бути виробничим осередком, члени сім’ї часто харчуються за межами дому, все частіше 
вдаються до сфери послуг тощо, значну відповідальність за виховання дітей взяла на 
себе школа.

Пом’якшилося ставлення до дошлюбних і позашлюбних стосунків, спростилася 
процедура розлучення. В індивідуальних уявленнях про сім’ю починає переважати 
орієнтація на сексуальне партнерство, товаришування, на домашню кооперацію. Ба-
жання стати матір’ю (батьком) відійшло на задній план, а народження однієї дитини 
стало даниною одруженню, побутовому конформізму. Одночасно розростаються по-
засімейні орієнтації, розширюються можливості для мінімізації кількості дітей у сім’ї 
аж до бездітності. 

Послаблення почуття сімейного обов’язку в усіх членів сім’ї — у батьків перед 
дітьми, молодших перед старшими, у подружжя одне перед одним стає одним із чин-
ників сімейної дезорганізації. Зникають форми власне сімейного життя, його способу. 
Сім’я сприймається як зосередження безлічі справ, які вимагають сил, часу, емоційних 
витрат. Все частіше це призводить до її розпаду або формування неповної сім’ї з одним 
із батьків. 

У межах соціологічного дискурсу щодо інституту сім’ї все частіше дослідники 
аналізують кохання як чинник інституціоналізації чи деінституціоналізації сім’ї. Часто 
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люди, досягнувши взаємності у коханні, вступивши у шлюб, заспокоюються, гадаючи, 
що мають те, до чого прагнули. Але людина не може володіти коханням, як річчю. Із 
цього випливає цілком практичний висновок: після одруження людина повинна турбу-
ватись про те, щоб залишатися привабливою в очах свого партнера. Це можна зробити 
передусім шляхом самооновлення і самозбагачення. З іншого боку, у разі втрати кохання 
не обов’язково ставити під сумнів правомірність шлюбу. Можливо, треба відмовитися 
від ілюзії довічного кохання, реалістичніше оцінити життя. Раціональний шлюб, тобто 
такий, що передбачає певну вигоду, має певну інструментальну спрямованість за різних 
часів набував різних форм: політичних, династичних, економічних, психологічних, 
сексуальних тощо. Наприклад, одруживши сина чи дочку, батьки нерідко позбувались 
витрат на їхнє утримання, чи, навпаки, мали можливість отримати придане, прийняти 
у сім’ю ще одну пару робочих рук. Зять чи невістка могли також бути гарантією щодо 
забезпеченої старості батьків [1].

Тепер чимало шлюбів укладаються також з економічних міркувань: двоє багатих 
людей бажають об’єднати свою власність чи хтось один хоче отримати доступ до 
грошей іншого. Господарську причину часто мають шлюби літніх людей, адже разом 
вести господарство легше. Про певні матеріальні підстави можна говорити і тоді, коли 
шлюб пов’язується із можливим позитивним впливом шлюбного партнера на професій-
ну, службову кар’єру. Деякі сучасні шлюби мотивуються психологічним комфортом: 
задовольнити свою потребу, турбуватись про когось і відповідно відчувати турботу 
про себе або позбавити себе самотності. Тому однозначної негативної або позитивної 
відповіді щодо раціонального шлюбу бути не може, кожна людина сама вирішує, як їй 
вчиняти. Міжособистісні стосунки чоловіка та дружини можуть мати постійні зміни 
на різних етапах подружнього життя: у перші місяці спільного життя; у період народ-
ження дітей, особливо першої дитини; на етапі їх виховання у середньому віці шлюбу; 
у період старіння. Тому зазвичай жодна сім’я не обходиться без конфліктів.

Причини виникнення конфліктів можуть бути різними: на основі незадоволеної 
потреби у визнанні значимості власного “Я”, посягання на почуття гідності з боку 
партнера, його зневажливе ставлення; незадоволення сексуальних потреб одного або 
обох партнерів; відсутність позитивних емоцій; психологічне відчуження чоловіка і 
дружини; пристрасть чоловіка, дружини чи обох до алкогольних напоїв, азартних ігор 
чи інших захоплень, які породжують марнотратство; розбіжності фінансового характеру, 
надмірні потреби одного із подружжя; через домашній благоустрій, розподіл праці в 
сім’ї, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми; різні інтереси, смаки щодо 
проведення вільного часу тощо. Конфлікти ще не свідчать про неблагополучність сім’ї. 
Часто вони сприяють порозумінню подружжя. Серйозні проблеми виникають тоді, 
коли конфлікти набувають затяжного, хронічного характеру і мають негативні наслідки 
для членів сім’ї. Тому нераціональною є установка на уникнення конфліктів узагалі 
і шкідливою є їхня недооцінка. Стійкі й невирішені конфлікти зумовлюють постійне 
напруження в сім’ї, яке може спричинити її дезорганізацію та розпад.

Конфлікти і напруження можуть виникати не тільки між чоловіком і дружиною, а 
й між батьками і дітьми. Часто спричиняє їхня вікова різниця, відмінність характерів, 
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що утруднює взаєморозуміння. Причина непорозумінь частіше лежить у площині цін-
ностей, стандартів поведінки, адже діти виростають в умовах, відмінних від тих, у яких 
виховувалися їхні батьки. Тому конфлікти батьків і дітей серйозніші, ніж ускладнення між 
подружжям. Нерідко батьки схильні трактувати своє ставлення до дітей так, ніби існує 
якийсь договір між ними та їхньою дитиною. При цьому забувають, що діти з’явилися 
на світ внаслідок односторонніх дій батьків, і тому їхні обов’язки теж односторонні.

Характерним проявом кризи сучасної сім’ї є висока розлучуваність шлюбних пар. 
Соціальні наслідки цього негативні: більша частина розлучених чоловіків і жінок три-
валий час не мають загалом змоги чи бажання вступити у повторний шлюб, а чимало 
розлучених жінок, які мають дітей, зовсім не вступають у шлюб; можливості дітона-
родження розлучених жінок залишаються нереалізованими, що негативно впливає на 
процеси відтворення населення; збільшується кількість неповних сімей, у яких дитину 
виховує один із батьків. Обставини, які призводять до розлучення, спричиняють нервові 
розлади, захворювання як у батьків, так і в дітей; складною соціально-психологічною 
проблемою стає самотність [2].

Сучасний етап розвитку західного суспільства приніс революцію в сімейному 
житті, яка не лише докорінно змінила сім’ю і родинні стосунки, а й, на думку багатьох 
дослідників, поставила під сумнів саме існування сім’ї. Це зумовлене цілою низкою 
обставин економічного і культурного характеру. Соціологи називають серед них: зрос-
тання економічної незалежності жінок та їхнє активне включення в трудову діяльність 
(а це викликає прагнення жінок до більшої самостійності, перегляду традиційної струк-
тури родинних взаємин, до змін традиційних функцій сім’ї, рівноправ’я з чоловіками 
у прийнятті рішень, у контролі над видатками та майном сім’ї тощо; утворення двох 
центрів життя – праці й дому (раніше професійна діяльність і домашнє господарство 
існували в єдності, в межах однієї сім’ї); еволюція поглядів на сексуальну мораль (або 
сексуальна революція з послабленням соціального контролю, збереженням секрет-
ності позашлюбних зв’язків, зміною загального ставлення суспільства до сексуальної 
поведінки з пом’якшенням традиційних уявлень про дозволене і недозволене тощо); 
винахід надійних контрацептивних засобів.

Ці та інші причини викликали появу різного роду тенденцій розвитку сучасної 
сім’ї, які нині широко поширені і в розвинених західних, і посткомуністичних країнах. 
До них належать: зростання розлучень (абсолютне і відносне); зростання кількості 
неповних сімей і дітей, народжених поза шлюбом; зменшення середньої тривалості 
шлюбу; пізніший час вступу в шлюб; спільне життя подружніх пар без оформлення 
шлюбу; зменшення сім’ї і народжуваності дітей з наступним постарінням населення та 
навіть його депопуляцією; збільшення кількості одиноких людей, які не беруть шлюбу; 
зменшення кількості повторних шлюбів тощо.

Ці тенденції властиві і для розвитку сучасної сім’ї в Україні. Однак в Україні 
специфіка сімейних взаємин полягає в тому, що вони надзвичайно тісно пов’язані із 
загальним кризовим станом українського суспільства і, насамперед, з низкою матеріаль-
них проблем, суть яких можна висловити дуже коротко: боротьба родин за виживання 
в кризовому соціумі. Розглянемо основні індикатори становища сімей в Україні, роз-
почавши з демографічних аспектів їхнього існування.
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Передусім зазначимо, що розвиток сімейно-шлюбних процесів у сучасній Україні 
відбувається в дуже складній соціодемографічній ситуації, для якої характерне явище 
депопуляції населення. Це поняття означає зменшення населення країни внаслідок 
перевищення кількості померлих осіб над кількістю народжених. 

Загалом становище в молодіжному середовищі сьогодні стикається із значними 
проблемами практично в усіх сферах життєдіяльності. Збільшення питомої ваги такої 
молоді створює помітну загрозу стабільності суспільства. Усунення держави від вирі-
шення багатьох питань, які виникають у процесі соціалізації молоді, викликає відчу-
ження значної частини підростаючих поколінь від державності. Видається необхідним 
вироблення і практична реалізація комплексу заходів, спрямованих на пом’якшення 
соціальної диференціації усіх прошарків молоді до єдиного соціуму.

Сьогодні шлюб все більше втрачає ореол релігійного таїнства. Релігійні переко-
нання ще не зовсім пішли в минуле, та вільне від релігійних заборон відношення до 
шлюбу і розлучення поступово стає панівним. Урбанізація також впливає на збільшення 
розлучень. Вплив суспільної думки на поведінку подружжя у місті слабне і підштовхує 
до розлучення.

Усі ці процеси суттєво ускладнюють повноцінний розвиток сім’ї, створення под-
ружніх пар. В Україні дедалі поширенішими стають такі тенденції як зменшення кіль-
кості шлюбів та збільшення кількості розлучень. Конкретно прояв цієї тенденції можна 
побачити в даних Держкомстату України: на 2002 р. на кожні 100 шлюбів припадало 
53 розлучення. А ще 1991 року Україна посідала перше місце в Європі за рівнем 
шлюбності.

Протягом 11 місяців 2009 року в Україні було розірвано 134 226 шлюбів, і це 
найнижчий показник за останнє десятиріччя. Так, порівняно з аналогічним періодом 
2008 року, коли було розірвано 166 155 шлюбів, кількість розлучень поточного року 
зменшилася на 20%. Триває також тенденція до значного перевищення кількості за-
реєстрованих шлюбів над кількістю розлучень. Попри те, що у 2009 році, порівняно 
з аналогічним періодом 2008 року, спостерігається зменшення реєстрації шлюбів на 
1,47%, кількість одружень перевищує кількість зареєстрованих розлучень на 56%. 
Найнижчі показники розлучуваності зафіксовані на Закарпатті. Так, з початку 2009 
року на Закарпатті на кожні 4 шлюби припадало лише одне розлучення. Три шлюби 
до одне розлучення були зареєстровані у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, 
Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях та у Києві. У решті регіонів з по-
чатку 2009 року на кожні два шлюби припадало приблизно одне розлучення [8].

Також збільшились показники народження дітей. Однак народження і виховання 
дітей – справа дуже відповідальна, і вимагає від молодих батьків максимальної само-
віддачі. Так, народження первістка є не тільки радістю, але і причиною кризи сімейних 
відносин, бо змінюються відносини між подружжям. [10].

Слово криза від грецького krisis – це порізнювальна сила, відокремлення, вибір, спір, 
перевага, суд, незгода судження, роз’яснення тощо. Це ситуація емоційного та розумового 
стресу, що вимагає зміни перспектив протягом короткого часу. Заглиблюючись у суть 
кризи, можна виявити кілька її характерних рис. Криза може бути: позитивним досвідом, 
що відкриває нові горизонти, проте, якщо вона погано розв’язана, то впливає негативно 
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на людину; досвід, через який проходить кожна людина (вразливість кризи та вміння 
впоратись); досвідом пов’язаним із світом цінностей, світом людських рішень [6]. В 
контексті дослідження інституту сім’ї кризу можна описати, як перехідний ритуал від 
існуючого до нової чи іншої особливості взаємодії між членами сім’ї та оточуючим 
сім’ю соціальним і матеріальним світом.

У період кризи цінність сім’ї збільшується, бо на коханок немає грошей, а на за-
доволення – часу, потрібно шукати додаткові шляхи здобування грошей, і тому людина 
починає шукати підтримки у сім’ї. Криза – є перевіркою сім’ї на міцність. В умовах 
перехідного періоду ринкова трансформація економіки посилює значення сім’ї в со-
ціальній та економічній структурах суспільства і як осередку відтворення населення. 
За таких обставин організована на засадах гендерного підходу сімейна політика стає 
одним із визначальних напрямів соціальної політики, який передбачає посилення 
демографічної спрямованості останньої. Треба також зважити і на те, що антикризові 
заходи сімейної політики здійснюються зазвичай у формі соціального захисту насе-
лення. Тому з реалізацією сімейної політики як одним із головних засобів протидії 
демографічній кризі пов’язані надії на підвищення ефективності впливу на демог-
рафічні та соціальні процеси в Україні. Реалізація цих та інших заходів дасть змогу 
не лише поліпшити становище різних категорій сімей та забезпечити їхню соціальну 
підтримку, а й сприятиме якнайширшому розкриттю потенціалу української родини 
щодо виховання молодого покоління [5].

Соціологічні дослідження свідчать, що розлучення часто не вирішує проблем, а 
навпаки, породжує нові. Індивідові доводиться реорганізувати міжособистісні стосун-
ки, встановлювати їх з новим партнером; переживати почуття болю, провини за те, 
що сталося; переглядати особисті звички, смаки, пов’язані із зруйнованим шлюбом; 
змінювати взаємини з друзями, знайомими, які були в добрих стосунках з обома чле-
нами подружжя; долати, пов’язані з необхідністю заробляти собі на життя і самостійно 
себе забезпечувати; налагоджувати взаємини з дітьми тощо. Розлучення є одним із 
найсильніших потрясінь у житті дорослої людини. 

Отже, для оптимізації шлюбно-сімейних відносин суспільству необхідно вирішу-
вати низку соціальних питань. Але багато залежить і від індивіда. Соціологи вважають, 
що стабільність шлюбу, сім’ї значною мірою залежить від волі людини до досягнення 
щастя, успіху в шлюбі, вироблення особистісної установки на терпимість до партнера, 
членів сім’ї. Важливу роль відіграє організація взаємодії у сім’ї, заснована на врахуванні 
реальних можливостей членів сім’ї. Вагомим чинником зміцнення шлюбних взаємин 
є спільна, значима для обох діяльність [9].
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У статті розглянуто сутність та класифікацію соціальних криз, їх прояви у кри-
зовому суспільстві. Проаналізовано основні технології регулювання таких криз, ос-
новною з яких виступає соціальний маркетинг. Зроблено висновки щодо значущості 
маркетингу конфліктів у соціальній сфері суспільства.

Ключові слова: соціальна криза, соціальний маркетинг, маркетинг проблем, мар-
кетинг конфліктів, соціальні маркетингові технології.

Одною з важливих і практично невивчених сьогодні проблем є соціальні кризи в 
суспільстві. В той час, як в економіці кризам приділено значну увагу, глибоко аналізу-
ють питання, пов’язані з різними типами криз (природними, антропогенними, еконо-
мічними) та їхнім впливом на розвиток суспільства, виник цілий науково-практичний 
напрям, який отримав назву кризовий (чи антикризовий) менеджмент, у соціальній 
сфері відповідна проблематика практично не розробляється. 

Тому навіть кризові явища, пов’язані виключно із соціальною сферою (наприклад, 
в освіті, охороні здоров’я, культурі і т. п.), аналізують, головно, з погляду економічного 
підходу: в плані достатності чи недостатності фінансування, вибору тих чи інших під-
ходів до вирішення матеріальних, економічних проблем. В той час як у цьому випадку 
необхідні найперше “соціальні” підходи. І лише після того – рішення про фінансування 
і його спрямованість.
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З особливою гостротою ця проблема постає, коли йде мова про кризове суспільство 
чи суспільство в стані кризи. Природно, значна кількість подібних проблем і їхніх на-
слідків (інфляція, безробіття, відстала база охорони здоров’я та ін.) має й економічний 
характер, однак, сміливо можна стверджувати, що не лише економічний.

На жаль, проблематика соціальних криз (чи криз у суспільній сфері суспільства) 
настільки нерозроблена, що відсутні навіть хоч якоюсь мірою серйозні підходи до 
виділення подібних криз, визначення їхньої специфіки, класифікації. 

Тому цікавими є роздуми А. С. Ольшевського, який стверджує, що значимість і 
складність таких криз настільки велика, що вважається, що людина, яка навчилася 
керувати суспільним об’єднанням в умовах кризи, зможе працювати на управлінських 
посадах де завгодно [1, с. 188].

Які ж види соціальних криз насправді існують чи можуть виникати в суспільстві, 
яке знаходиться як у звичайному стані функціонування і розвитку, так і в стані криз? 
Використовуючи класифікацію згаданого А. С. Ольшевського і доповнивши її, можна 
говорити про такі різновиди соціальних криз:

• Кризи ідеології пов’язані як з ідентифікацією, недостатнім позиціюванням 
іделогій (так, значне число програм політичних партій в Україні містить практично 
однакові декларації, те саме можна сказати і про багато благодійних фондів, які декла-
рують практично одні і ті ж цілі і методи їх досягнення), так і застарінням, втратою 
потенціалу відповідних ідей (наприклад, ідеології комуністичної). Однак, тут заува-
жимо, що, кажучи про кризу ідеології необхідно мати на увазі не власне її економічну 
чи політчину обґрунтованість, а головно ідеологію як певний імідж соціального руху. 
Тут можна говорити про ідеологію, наприклад, прийнятої системи освіти чи охорони 
здоров’я тощо. Так, в Україні, зокрема, можна цілком чітко спостерігати кризи у виборі 
ідеологій прийнятих систем пенсійного забезпечення чи медичного обслуговування. 
Незважаючи на кризи, реальні реформи, прийняття інших, достатньо відомих у світі 
ідеологій розвитку цих сфер, не застосовують;

• Кризи цілей, які є, так би мовити, “продовженням” криз ідеологій. Реально 
політична партія чи суспільна організація, чи держава, які здійснюють відповідну діяль-
ність у соціальній сфері, можуть мати (чи розробити) відповідну ідеологію вирішення 
проблем, але висунуті (поставлені) цілі, в силу різних обставин, практично нівелюють 
можливість їх реалізації. Причин може бути кілька: принципова недосяжність постав-
лених цілей; невідповідність можливостям суб’єкта, який їх поставив; малозначущість 
цілей, яка знижує ефективність діяльності, нарешті, повна відсутність цілей, досяг-
нення яких планується. Як приклади криз, до яких призводить подібне неефективне 
висунення цілей у соціальній сфері, можна навести неадекватність поставлених цілей 
і можливостей їх досягнення окремими політиками і політичними партіями в Україні. 
Прикладом недосяжності поставлених цілей можуть слугувати численні популістські 
обіцянки політиків і державних діячів, зокрема, забезпечення всіх пільговиків житлом 
упродовж кількох років чи обіцянки відмовитися від стягування податків з малого і 
середнього бізнесу впродовж п’яти років в умовах жорсткої фінансової (зовнішньої і 
внутрішньої) кризи. Можна згадати і обіцянку (дану КПРС ще в радянські час) щодо 
надання кожній сім’ї до 2000 року окремої квартири: цей випадок можна вважати кла-
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сичним для такого виду криз – адже і в той час, коли таку обіцянку давали, таку ціль 
ставили – ніхто в них не вірив. 

• Кризи діяльності пов’язані найперше з наявними та ефективними механіз-
мами здійснення тої чи іншої діяльності в умовах кризи. Часто може виникати така 
ситуація: ідеологія є, цілі хороші, але механізмів їх досягнення немає. Тому насправді 
нічого не діють чи проводять лише “теоретичні” розмови стосовно того, що “необхідно 
і терміново треба зробити”. На жаль, саме кризи подібного типу також широко поши-
рені в Україні. Можна згадати, що таким чином “заговорюються” проблеми переходу 
на Болонську систему навчання у сфері освіти (все нібито є, але як насправді буде 
здійснюватися навчальна міграція, чи як будуть враховуватися українські дипломи 
– невідомо); рішення про розвиток місцевого самоврядування (зрозуміло, що не все 
тут ідеологічно відпрацьовано, але багато речей цілком можна було б втілити); заходи 
з впровадження системи студентського самоврядування; навіть законно щодо боротьби 
з тютюнопалінням в громадських місцях та ін.;

• Кадрові кризи найчастіше пов’язані з недостатністю кваліфікованих спе-
ціалістів для досягнення поставлених цілей, відтоком кадрів та іншими причинами, 
які стримують ефективний розвиток громадських організацій. На жаль, в умовах ринко-
вого суспільства великої кількості кваліфікованих спеціалістів, які бажають займатися, 
наприклад, соціальною роботою при мінімальній зарплаті, немає. Звідси ситуації, коли 
ті чи інші важливі проблеми не вирішуються, виникають кризові ситуації головно через 
відсутність раціонального кадрового забезпечення;

• Фінансові кризи також мають місце в діяльності громадського сектора, органі-
зації соціальних програм. Тут можна не розглядати проблему широко, оскільки ситуації, 
коли немає можливості взяти в штат людей для реалізації тих чи інших громадських 
функцій, організувати офіс, дати соціальну рекламу, взяти участь у виборчій кампанії 
та інше достатньо відомі;

• Технологічні кризи можна вважати “супутніми” до криз діяльності. Мова йде 
про наявність (чи відсутність) необхідних для вирішення тих чи інших соціальних про-
блем в умовах кризи методів та технологій. Наприклад, за допомогою яких технологій 
можна забезпечити активну та ефективну участь громадської організації чи партії у 
виборчій кампанії? Як краще організувати благодійний фонд чи систему фандрейзінга? 
Як реалізувати акції з боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням? Як 
реально забезпечити ефективність студентського самоврядування?

Вище ми назвали далеко не всі можливі різновиди соціальних криз, які виникають 
у процесі функціонування і розвитку суспільства і вимагають вирішення. Але ми і не 
ставили перед собою такого завдання. Наше завдання: розгляд специфічного різновиду 
соціальних проблем – технологічних криз та підходів до їх врегулювання.

Отже, які ж технології можуть бути використані в кризових ситуаціях, з якими 
стикаються громадська організація чи держава? Ймовірно, найперше, тут необхідно 
звернутися до досвіду “поведінки” організацій (фірм, компаній та ін.) при вирішенні 
подібних кризових проблем в економічній сфері. Мова йде про так званий “маркетинг 
проблем”, в процесі якого фірма здійснює зворотній зв’язок з покупцями для врахування 
і розв’язання проблем і кризових ситуацій, які виникають. Так, І. Сіняєва наводить такі 
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форми роботи зі споживачами, які мають претензії до компанії в кризових ситуаціях: 
введення так званого “Білля про права покупців” (компанія “Крайслер Моторс”); ство-
рення споживацьких арбітражних судів; організація служб сервісу, розгляду претензій 
та ін. [2, с. 249].

В цій ситуації мова, як видно, йде про застосування маркетингових підходів до 
вирішення конфліктних, кризових проблем, які виникають в економічній сфері. Суть 
у них одна: знайти можливі технології вирішення таких конфліктів, використовуючи 
ринкові економічні методи. При цьому у якості найважливішої технології вирішення 
різноманітних криз і конфліктів розглядається маркетинговий підхід, а сам процес 
регулювання подібних конфліктів отримав назву “маркетинг конфліктів”.

Чи може бути застосований такий підхід до процесів регулювання конфліктів і криз 
у соціальній сфері? З нашого погляду – безумовно! Адже що таке маркетинговий підхід, 
маркетингові технології? Суть їх якраз і полягає в тому, щоби в умовах конкурентного 
середовища просувати різноманітні продукти і послуги в найрізноманітніших умовах 
обміну, в тому числі і під час виникнення кризових ситуацій, пов’язаних з втратою 
іміджу організації чи бренду товару, активністю конкурентів, виходом на ринок нових 
продуктів та ін. 

З огляду на обставину, що поряд з бізнесовим, комерційним маркетингом, останні-
ми роками активно розвивається некомерційний чи соціальний маркетинг [3; 4], можна 
відповідально стверджувати, що однією з його найважливіших функцій виступає саме 
врегулювання кризових ситуацій, які виникають у процесі соціального розвитку сус-
пільства, функціонування громадських, неурядових організацій тощо.

Специфіка використання соцілаьного маркетингу у якості маркетингу конфліктів 
достатньо проста. Соціальний маркетинг (як і бізнесовий маркетинг у комерційній 
сфері) формує цілі, технології, маркетингові механізми, які можуть бути застосовані 
щодо різних сфер суспільного життя (освіта, охорона здоров’я, культура, спорт, еколо-
гія, наука та ін.). Відповідно у випадку недостатньо ефективної роботи тих чи інших 
регуляторів чи їх відсутності саме за допомогою маркетингових підходів (тобто зістав-
лення потреб населення, клієнтів і можливостей, напрямків їх можливого задоволення) 
визначаються шляхи виходу із кризи.

Наведемо кілька прикладів використання (чи підготовки до використання) подібних 
підходів до регулювання соціальних проблем у кризовому суспільстві, яким цілком вип-
равдано можна назвати українське суспільство, яке перебуває на стадії трансформацій.

Маркетинг освіти демонструє якраз найбільш ефективні підходи до вирішення 
проблем, які виникають в процесі переходу до ринкової економіки, найперше у сфері 
вищої освіти. Відомо, що в перші роки політичної, соціальної та економічної трансфор-
мації українського суспільства виникла криза, пов’язана із практичною неможливістю 
фінансування значного числа ВНЗ країни. Застосування маркетингового підходу дало 
змогу значною мірою вирішити цю проблему, віддавши “на відкуп” недержавним ВНЗ 
підготовку значного числа спеціалістів із числа молоді, яка орієнтується на здобуття 
економічних, юридичних, гуманітарних спеціальностей.

Маркетинг охорони здоров’я. На відміну від маркетингу в сфері освіти, у цьому 
випадку маркетингові механізми, технології лише апробують можливі підходи до по-
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долання кризи в українській системі охорони здоров’я. Повне зубожіння медичних за-
кладів, нестача медичного обладнання, висока вартість ліків та інші обставини диктують 
необхідність не просто реформ, а революційних змін в охороні здоров’я. За кордоном і у 
Російській Федерації наявний досвід вирішення таких проблем, пов’язаний зі страховою 
медициною. Однак, низка наявних проблем робить такий досвід малоприйнятним в 
Україні. Ці проблеми пов’язані як з необхідністю величезних витрат, які повинні взяти 
на себе підприємства і фірми, на які покладається більша відповідальність у формуванні 
відповідних фондів, так і недостатня впевненість (заснована на негативному досвіді 
існування “фінансових пірамід” у країні) щодо життєздатності та ефективності фондів, 
що акумулюють і використовують кошти в наших умовах. 

Маркетинг соціального, пенсійного забезпечення. Криза пенсійної системи в 
Україні відчувається вже впродовж багатьох років. “Солідарна” система пенсійного 
забезпечення громадян не лише не забезпечує більшості з них достойного життя, але 
навіть в існуючому вигляді вимагають дотацій з боку державного бюджету. Тут також 
наявний світовий досвід організації трьохрівневої системи пенсійного забезпечення. 
Однак, як і в попередньому випадку, докорінні реформи, спрямовані на вирішення 
проблеми, подолання кризової ситуації поки що не проводяться. Причина цього не злі 
наміри керівництва країни, депутатів, а знову ж таки те, що маркетингові підходи до 
подолання соціальних проблем поки не дають чіткої відповіді на те, яким чином, у які 
терміни, з використанням яких організаційних механізмів можна вирішити описану 
проблему. Справді, сьогодні внески в пенсійний фонд з боку бізнесу (та й працюючих, 
які отримують, принаймні, середню заробітну плату) настільки значні, що підвищення їх 
розмірів скоріше за все призведе до подальшого переходу економіки в “тінь”. Зрозуміло, 
що “революційними” діями з боку держави тут, як і у вище описаних випадках, мало 
що можна вирішити. Тому пошук відповідей на такі складні соціальні кризи полягає у 
використанні різноманітних соціальних маркетингових технологій.

Як цікавий приклад використання маркетингових підходів у соціальній сфері 
можна навести і таку сферу як територіальний маркетинг. Так, під час підготовки 
України до “Євро-2012” в 2008–2009 рр. виникла справді кризова ситуація, яка загро-
жувала тим, що країну могли взагалі позбавити можливості приймати європейський 
чемпіонат з футболу. На прикладі Дніпропетровська, Харкова і Львова можна помітити, 
наскільки і яким чином “спрацьовують” маркетингові механізми в процесі подолання 
криз. В першому випадку (Дніпропетровськ) – була реальна можливість прийняти чем-
піонат, було прийнято попереднє рішення про це; одак невикористання маркетингових 
механізмів у процесі підготовки позбавило місто відповідної перспективи. У другому 
випадку (Харків) саме використання маркетингових підходів (ініціативне будівництво 
готелів, реконструкція стадіону та ін.) дозволило “замінити” у списку відібраних міст 
Дніпропетровськ – Харковом. У третьому випадку (Львів) навіть у 2010 р. фактично 
не були вирішені проблеми з будівництвом стадіону, адже надмірну надію покладали 
на  державне фінансування і не використовували маркетингові підходи.

Можна наводити й інші приклади маркетингового підходу до подолання соціальних 
криз, зокрема, в спорті (чого варта ситуація з російською підготовкою до зимової олім-
піади в Сочі в 2014 р., у зв’язку з виключно слабким виступом російських спортсменів 
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у Ванкувері), культурі (ситуація з театром, кіно, музейною справою), екологією (не-
обхідність вирішення серйозних протиріч між ефективністю господарської діяльності 
підприємств, компаній і вимогам до захисту оточуючого середовища) та ін.

У всіх цих випадках, повторимо, для виходу з кризових ситуацій необхідні марке-
тингові підходи. Саме вони забезпечують пошук шляхів подолання криз у соціальній 
сфері, вирішення конфліктів, допомагають “співставляти” різноманітні шляхи виконан-
ня поставлених завдань; дають змогу реалізувати зі значною ефективністю рішення, 
які приймаються, просувати соціальні продукти і послуги.

Роль соціального маркетингу в цьому плані настільки велика, що поряд із такими 
його підходами як сучасна технологія організації функціонування соціальної сфери 
суспільства і соціально-відповідальний маркетинг як філософія соціально-відповідаль-
ного бізнесу, виділяють такий: соціальний маркетинг як маркетинг соціально значущих 
проблем. Тут соціальний маркетинг виступає своєрідною маркетинговою технологією, 
в межах якої використовується соціотехнологічний підхід, у процесі використання 
якого вирішуються ключові завдання, а саме вивчають і аналізують громадську думку 
щодо проблеми, розробляють стратегію “просування” соціальної проблеми, привер-
тають до неї увагу громадськості, організовують комплексну інформаційну підтримку, 
розробляють ефективні канали комунікації з цільовими групами та ін. Іншими словами, 
забезпечують локальне “просування” певної соціально значущої проблеми. Зрозуміло, 
що такий підхід може бути використаний і в кризовому маркетингу за необхідності 
“виправлення” ситуації з реалізацією будь-яких соціальних продуктів та інновацій.
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У статті розглянуто проблеми викладачів та допоміжного персоналу в організації 
інтегрованого середовища вищого навчального закладу. Зазначено результати дослід-
ження, проведеного з відповідальними працівниками вищих навчальних закладів щодо 
першого досвіду перебування студентів із функціональними обмеженнями здоров’я  
в інтегрованому середовищі.

Ключові слова: інтегроване середовище, особистість з функціональними обме-
женнями здоров’я, викладач, вищий навчальний заклад.

Реформування освіти України за останні роки, в тому числі введення зовнішнього 
незалежного оцінювання та збільшення пільгових категорій, тобто, хто має право вступу 
у ВНЗ поза конкурсом, викликало чимало протиріч.

Зміна законодавства щодо пільгового вступу спричинила збільшення пільгових 
місць у вищих навчальних закладах. Поза конкурсом зараховують за результатами 
співбесіди без подання сертифікатів зовнішнього незалежного тестування лише осіб 
з обмеженими фізичними можливостями. Більшу частину пільговиків зараховують 
поза конкурсом при наявності сертифікатів зовнішнього незалежного тестування з 
мінімальними балами (не нижче 124): 

а) за цільовим прийомом (за направленнями) без вступних випробувань – чорно-
бильці, сільська молодь (25% місць);

б) без вступних випробувань – переможці олімпіад і конкурсів-захистів науково-
дослідних робіт; 

в) за наслідками співбесіди – чорнобильці; 
г) за наслідками попереднього тестування з профільного предмета – категорії 

соціального захисту і  випускники підготовчого відділення та підготовчих курсів при 
вищих навчальних закладах, які одержали на випускному іспиті оцінку достатнього 
або високого рівня; 

ґ) після вступних випробовувань у вищих навчальних закладах на умовах попе-
реднього тестування (зараховано, не зараховано) – медалісти шкіл та випускники ПТУ, 
що мають дипломи з відзнакою. Цим категоріям належить 40–60% місць державного 
замовлення. 

Право вступу поза конкурсом мають також учасники міжнародних олімпіад і при-
зери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Проте з числа 

© Бацман О. С., 2010

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV. 
Серія соціол. 2010. Вип. 4. С. 267–272 Ser. Sociol. 2010. Is. 4. P. 267–272



268 О. С. Бацман

пільговиків виключили призерів шкільної Малої академії наук, хоча їхня кількість 
становить десяті долі відсотка [1].

Так, в умовах вступу до ВНЗ України на 2009 рік вступники, що належали до 
пільгових категорій, зокрема інваліди І-ІІ групи та діти-інваліди мали право на вступ 
без сертифікатів незалежного тестування. 

Об’єктом нашого дослідження є особлива категорія претендентів на пільгове за-
рахування – специфічна група осіб із функціональними обмеженнями здоров’я. Ця 
категорія відрізняється низьким стартовим рівнем освіти, що зумовлене навчанням у 
спеціальних закритих закладах освіти або навчанням на дому, відсутністю соціального 
досвіду перебування в інтегрованому середовищі, слабкістю комунікативних зв’язків 
та відсутністю готовності до повноцінного навантаження під час навчально-виховного 
процесу, що, насамперед, пояснюється станом здоров’я.

Вищезазначені проблеми потребують глибокого вивчення з метою застосування 
соціальних технологій, насамперед тих, що пов’язані з адаптаційним процесом. По-
перше, поява студентів цієї соціальної групи викликає певні незручності не тільки для 
цих студентів, а і для здорових студентів, які не повідомлені, що в групі разом з ними 
будуть навчатися студенти із функціональними обмеженнями здоров’я, по-друге, сту-
денти-інваліди не готові, через відсутність досвіду, перебувати в інтегрованих групах 
вищого навчального закладу і, по-третє, ті студенти, що не потрапили на бюджетні 
місця з високими балами сертифікатів, відчувають високий рівень негативного напру-
ження, агресії по відношенню до студентів з обмеженими можливостями здоров’я, так 
званих “пільговиків”. 

Наступною групою, яка має створювати соціальне середовище інтегрованого типу  
є суб’єкти іншої сторони навчального процесу – керівники, викладачі, допоміжний 
персонал. Простежено певні проблеми цієї групи, а саме: невміння швидко реагувати 
на потреби певної категорії студентів, неволодіння методиками, упереджене ставлення, 
занижені вимоги до студентів з інвалідністю, недосконалість матеріальної бази. Проте, 
найгострішою з усіх зазначених проблем є психологічна неготовність, що пов’язана з 
стеріотипізованим уявленням про студентів цієї категорії, відсутність навичок роботи 
в інтегрованому середовищі, низький рівень культури взаємодопомоги та взаємодії зі 
студентами, що мають хворобу, особливо зовні марковану.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на науковому припущенні, що викладацько-
адміністративний склад вищого навчального закладу не готовий до роботи в інтегро-
ваному середовищі, через психологічні бар’єри та негнучкість методик.

З метою перевірки цієї гіпотези ми у період з 25 лютого до 15 березня 2010 року 
було взято інтерв’ю у Полтавському національному педагогічному університеті ім. 
В. Г. Короленка, Полтавському університеті споживчої кооперації України, Українсь-
кій медичній стоматологічній академії та Полтавському інституті економіки і права, в 
якому взяло участь 12 осіб. Респондентами виступали декани, завідувачі кафедрами, 
відповідальні секретарі приймальної комісії. Статус опитаних дав змогу це інтерв’ю 
вважати експертним.

Ми поставили такі завдання:
1. Визначити ставлення експертів до так званого “пільгового зарахування”.
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2. Окреслити низку проблем, що виникають перед педагогічним та допоміжним 
персоналом у разі присутності в академічній групі студентів з інвалідністю.

3. Проаналізувати спостереження експертів щодо першого досвіду перебуван-
ня в інтегрованому середовищі студентів із функціональними обмеженнями 
здоров’я, а також реакцію здорових студентів на присутність у групі студентів-
інвалідів.

4. Розробити рекомендації із впровадження тренінгових технологій з метою 
пом’якшення процесу адаптації як викладацького складу, так і студентського 
загалу в інтегрованому середовищі. 

Експертам було запропоновано вісім питань, які були пов’язані з особливостями вступ-
ної кампанії 2009–2010 року, що ввійде в історію вищої школи як рік “пільгового буму”.

На питання “Як Ви відноситесь до збільшення кількості пільгових місць у вищих 
навчальних закладах?” більшість експертів ставляться до збільшення пільгових місць 
у вишах позитивно, але вважають, що пільгових місць не повинно бути багато. При 
цьому вони наголошують, що лікарняні  довідки, які надають у приймальну комісію, 
часто не відповідають справжнім хворобам абітурієнтів, що свідчить про корупційні 
прояви у медичних закладах.

Окремо треба відзначити позицію одного експерта, що наголосив на підтримці 
талановитих дітей. На його думку, всі категорії пільговиків мають мати свій конкурс, 
що дасть можливість потрапити до вишу найкращим.

На питання “Які для Вас найбільш проблемні категорії в навчальному процесі?” 
ми отримали такі відповіді: половина експертів проблемною групою вважає безініціа-
тивних, неграмотних студентів, які навчаються заради отримання диплому, а не знань. 
Третина вказує на студентів з обмеженими можливостями здоров’я, які показують низь-
кий стартовий рівень підготовки. Проте, більшість експертів зауважують, що студенти 
із функціональними обмеженнями здоров’я більш мотивовані до отримання освіти та є 
досить ініціативними. У навчанні вони прагнуть опанувати знання, виділитися, досягти 
успіху, що свідчить про  свідомий вибір рівня навчання цієї категорії студентів. 

На питання “Ваше ставлення до інтегрованих груп у вищих навчальних закладах?” 
більшість експертів зазначають про необхідність створення інтегрованих груп у вищих 
навчальних закладах, але окреслюють низку проблем при створенні таких груп – це 
неготовність здорових студентів та викладачів, поглиблення комплексів у студентів з об-
меженими можливостями здоров’я, які, насамперед пов’язані зі складністю перебування  
в інтегрованому середовищі, психологічна неготовність всіх суб’єктів навчального 
процесу, що свідчить про необхідність проведення спеціальних адаптаційних заходів 
при входженні в інтегроване середовище всіх учасників навчально-виховного проце-
су. Тільки два експерта вказують на безпроблемне функціонування таких груп, проте 
на додаткове запитання про рівень маркованості хвороби означеної групи студентів, 
опитані не відзначили зовнішніх проявів вад здоров’я. Це дає підставу припустити, що 
при помітній відсутності патології, уваги до потреб цієї категорії студентів немає, що 
і робить “безпроблемним” функціонування інтегрованих груп.

На питання “Які проблеми виникають у студентів в інтегрованих групах вищого 
навчального закладу?” відповіді були такими: три експерти зауважують низький рівень 
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шкільної підготовки, а звідси складність у навчанні. Два експерти вважають причинами 
виникнення труднощів у навчанні – непідготовленість навчального корпусу, аудиторій 
та навчально-технічної бази вищого навчального закладу (відсутність спеціальних 
підручників, слухових апаратів, сурдоперекладачів тощо.). Також експерти зауважи-
ли психологічні проблеми – виникнення страхів, комплексів, проблем у спілкуванні, 
міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів, неадекватне (на психоло-
гічному рівні) сприйняття здоровими студентами студентів з обмеженими можливос-
тями здоров’я. Це дає підставу зробити висновок, що недостатня адаптованість усіх 
суб’єктів навчально-виховного процесу породжує виникнення додаткових проблем в 
інтегрованих групах.

На питання “З якими труднощами стикаються  викладачі та допоміжний персонал 
в інтегрованих групах?” ми відзначили, що більшість експертів вказують на проблеми 
у викладанні матеріалу на заняттях. Нерозроблений або нескорегований  навчальний 
матеріал, щоб спільно навчати здорових студентів та студентів з обмеженими мож-
ливостями здоров’я. Три експерти вказують на психологічну неготовність викладачів 
сприймати студентів із функціональними обмеженнями здоров’я. Дві опитані особи 
вважають, що не на достатньому рівні в суспільстві сформована позитивна думка про 
інвалідів і це ускладнює процес викладання та сприймання студентів цієї категорії. 
Але один експерт вважає, що проблемою є гіперопіка та жалість до студентів з обме-
женими можливостями, що знижує вимоги та гальмує темп навчального процесу. З 
іншого боку, один з опитаних вважає, що студенти із функціональними обмеженнями 
здоров’я маніпулюють викладачами, що проявляється у діях, які викликають жаль, а 
це призводить до певної розгубленості і знижує вимоги до цієї групи першокурсни-
ків. Цікавою є думка двох експертів, які представляють медичний заклад, про вибір 
спеціалізації студентами з обмеженими можливостями. Вони вважають, що таким 
студентам недоцільно обирати спеціалізацію, яка пов’язана з хворими пацієнтами. 
Вони пояснюють це тим, що спостерігається упереджене ставлення хворих до лікаря 
з маркованою патологією. 

На питання “Чи обговорювалось це питання у вашому навчальному закладі?” 
майже всі експерти відповіли, що обговорення цієї проблеми відбувалось тільки на 
неформальному рівні, на кафедрі або окремо між викладачами, на офіційному – це 
питання не обговорювалось. Один експерт – представник Полтавського інституту 
економіки і права ВНЗ “Університет “Україна”, який є єдиним вищим навчальним 
закладом країни інтегрованого типу, зауважив, що обговорення було на методичних 
семінарах і на Вчених радах, що свідчить про глибину методичного і наукового пошуку 
оптимальної моделі побудови інтегрованого освітнього середовища. Проте ця ситуація 
характерна для всіх структурних підрозділів “Університету “Україна”, що безумовно 
пояснюється специфікою навчального закладу. Отже, можна зробити висновок, що 
загалом питання інтегрованого навчання у вишах не обговорюється на достатньому 
рівні  та  не проводиться робота в цьому напрямку. 

На питання “Які форми роботи були б ефективними для адаптації викладаць-
кого складу при організації інтегрованого середовища?” всі експерти відповіли, що 
вважають за потрібне організацію для викладачів спеціальних курсів, консультацій, 
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кейс-стаді, лекційних (теоретичних) занять,  присвячених вивченню специфіки фі-
зичного та психічного розвитку студентів з обмеженими можливостями, розроблення 
методичних рекомендацій, навчальних фільмів, проведення круглих столів, тренінгів, 
майстер-класів. 

На питання “Чи готові Ви прийняти участь в тренінгу?” всі експерти дали пози-
тивну відповідь.

Аналізуючи матеріали проведеного дослідження, ми дійшли висновку, що пільго-
вий вступ до вузів у 2009 році був використаний дуже активно і підвищив рівень коруп-
ції в медичних установах і органах, відповідальних за видачу документів про пільги. 

Проте, сама ситуація пільгового зарахування виявила низку проблем вищих нав-
чальних закладів, пов’язаних з неготовністю суб’єктів навчального процесу до входжен-
ня в інтегроване освітнє середовище. Тому можна запропонувати низку рекомендацій 
щодо поліпшення вищезазначеної ситуації.

Насамперед, потрібно адаптувати навчальні комплекси та програми для полег-
шення викладання та для покращення рівня знань усіх студентів у цих групах. Також 
необхідно розробити низку заходів, які мають психологічно підготувати суб’єктів нав-
чального процесу до адекватного (об’єктивного) сприйняття студентів з функціональ-
ними обмеженнями здоров’я. За результатами опитування видно, що викладачі готові 
працювати в інтегрованих групах, але їх потрібно психологічно адаптувати, створити 
навчально-технічну базу для роботи в цих групах для подальшої продуктивної роботи 
і позитивних результатів. 

Отже, через комплексний підхід у вирішенні питання організації навчання за 
інтегрованою моделлю можливо отримати позитивний результат не тільки у наданні 
якісної освіти особам із функціональними обмеженнями здоров’я, а також зруйнувати 
стереотипи та міфи у ставленні до людей з інвалідністю, що реалізує високу гуманну 
місію – виховання толерантності  і побудови громадянського суспільства.

1. Наказ МОН №243 від 26.03.2010 “Про затвердження змін до умов прийому до вищих 
навчальних закладів України”. – Режим доступу до сайту: http://znomon.at.ua/news/2010-
04-09-59.
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У статті розглянуто питання розробки та впровадження регіональної освітньої 
політики як чинника, що впливає на ефективність функціонування освіти та сприяє 
посиленню її впливу на розвиток усіх сфер регіональної спільноти; розкрито сутність 
регіональної освітньої політики, висвітлено найбільш перспективні її напрямки.

Ключові слова: регіоналізація освіти, освітня політика, напрямки регіональної 
освітньої політики.

У сучасному суспільстві, яке зазнає перетворень у всіх сферах життєдіяльності, 
відбувається зміна орієнтирів функціонування освіти як соціального інституту. Освіта 
стає не тільки процесом і результатом засвоєння систематизованих знань, умінь та на-
вичок, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів – вона перетворюється сьогодні у 
визначальну, стратегічну основу розвитку особистості, суспільства, нації та держави.

У науковій літературі декількох останніх десятиліть виконання соціального при-
значення освіти пов’язане з утворенням регіональних систем освіти та регіональною 
освітньою політикою. Потреба у розробленні регіональної освітньої політики виникає 
унаслідок стратегічного курсу суспільства на посилення регіональних начал. У “Хартії 
регіоналізму”, прийнятій Європейським парламентом у 1998 р., регіоналізація, яка 
розуміється як посилення ролі регіонів у регулюванні суспільного життя, визначається 
як один із головних напрямів розвитку сучасних держав. Зростання уваги до регіональ-
них аспектів соціального та економічного розвитку зумовило виникнення особливого 
напрямку у внутрішній політиці держав – регіональної політики, що потягло за собою 
переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, переосмислення функцій 
освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних 
змін у регіоні. 

Зазначені тенденції мають місце і в Україні, де створюються регіональні концепції, 
у тому числі і в галузі освіти, які сприяють подоланню інерційності існуючої освіти та 
її відірваності від освітніх запитів регіону, структурній перебудові системи освіти, її 
адаптації до мінливих реалій життя та дають змогу комплексно вирішувати цілу низку 
взаємопов’язаних соціально-економічних завдань регіону. Перед регіонами постає 
необхідність розроблення власних моделей, проектів і систем регіональної освіти, 
здатної виконувати соціальні функції на якісно новому рівні. В цих умовах виникає 
потреба у дослідженні регіональної освітньої політики як чинника, який впливає на 
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ефективність функціонування освіти, сприяє посиленню її впливу на розвиток усіх 
сфер регіонального співтовариства.

Мета статті – розкрити сутність регіональної освітньої політики та характеристику 
її основних напрямів.

Проблеми регіоналізації освіти, у тому числі розробки регіональної освітньої 
політики, досить широко висвітлені у низці праць російських соціологів пострадянсь-
кого періоду. Питання програмно-цільового управління інтеграційними процесами в 
освіті регіону як основи її модернізації розглядала Г. Ф .Ушамирська. А. В. Єфремов 
вивчав процеси розвитку регіональної освітньої системи, соціальні умови управління 
регіоналізацією освітньої системи, управління регіональною системою освіти з ураху-
ванням ролі соціально-психологічних чинників, використання соціальних технологій 
у регулюванні відносин як всередині педагогічних колективів, так і між школою та 
структурами управління освітою.

Питання регіоналізації освіти висвітлено у монографіях російських учених 
В. М. Авєркіна, В. В. Нестерова, В. М. Петровичева. Головну увагу в цих працях при-
ділено організаційному та управлінському аспектам проблеми функціонування системи 
освіти регіону. Значний інтерес для фахівців становлять праці російських соціологів, 
де аналізують соціальний розвиток регіонів та інтеграцію регіональних систем освіти 
(праці М. Г. Ганопольського, М. П. Макаркіна), висвітлено соціальні та економічні 
питання розвитку вищої школи регіону (публікації І. Г. Акперова, В. В. Гаврилюк, 
О. В. Даринського, В. С. Собкіна). 

Серед праць українських соціологів привертають увагу публікації М. В. Бірюко-
вої, присвячені питанням прогнозування розвитку вищої школи регіону, а також праці 
П. О. Куделі, у яких розглядаються регіональні особливості вищої освіти регіону, пи-
тання модернізації управління вищою освітою у форматі регіональних перетворень та 
розробки соціальних технологій управління вищою освітою.

Незважаючи на велику кількість публікацій, які стосуються проблем освіти регіону, 
висвітленню сутності регіональної освітньої політики та характеристиці її основних на-
прямків приділяється, на наш погляд, недостатня увага, що зумовило вибір теми статті.

Освіта є одним з компонентів розрахунку показника стану людських ресурсів 
регіону – регіонального індексу людського розвитку (ІЛР), розробленого групою екс-
пертів ПРООН. “Рівень освіти населення є найвагомішою складовою загального ІЛР 
регіону. Освіта є ключовим елементом забезпечення людського розвитку. Саме освіта 
готує людину до життя, забезпечує їй свободу інтелектуального, професійного та со-
ціального вибору. … Отже, освіта найпомітніше впливає на рівень людського розвитку 
регіону [1, с. 114].”

Оскільки освіта регіону є елементом системи вищого порядку – суспільства, її 
функціонування зазнає впливу суспільного оточення. Виконання функцій освіти ре-
гіону пов’язане також з процесами, що мають місце у світовому освітньому просторі, 
оскільки освіта регіону є його складовою. Але ці зовнішні впливи не призводять до 
кардинальних змін освіти у напрямку її відповідності регіональним запитам. Вони 
не призводять до єднання зусиль суб’єктів освітнього простору, їхньої координованої 
взаємодії у досягненні спільної мети – формування особистості, здатної до соціотворчої 
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діяльності. В умовах регіоналізації освіти підвищення рівня її функціонування не може 
бути досягнуте розрізненими ініціативами та окремими заходами – потрібна виважена, 
науково обґрунтована система дій у цьому напрямі. Отже, головною передумовою для 
переорієнтації освіти з режиму функціонування на режим розвитку, надання регіонам 
прав та обов’язків вибору своєї освітньої стратегії, створення власної програми розвитку 
освіти відповідно до регіональних економічних та соціокультурних умов є формування 
виваженої та гнучкої освітньої політики.

Для забезпечення послідовного підходу до вивчення впливу регіональної освітньої 
політики на функціонування освіти необхідно розглянути категоріальний ряд, головним 
поняттям якого, на наш погляд, є “регіональна політика”, що в науковій літературі виз-
начається як “внутрішня політика держави, яка спрямована на розвиток певних тери-
торій, які об’єднані економічними, політичними, етнічними, історичними, культурними 
тощо факторами у більш стале “однорідне” утворення; надання їм більшої політичної 
та економічної незалежності, самостійності у прийнятті рішень та відповідальності 
за них” [2, c. 132]. Регіональна політика розглядається також як “система цілей та 
завдань, сукупність економічних та організаційно-правових механізмів, узгоджених 
дій органів державної влади і місцевого самоврядування з приводу забезпечення умов 
для соціального відтворення населення регіону та його ефективного функціонування 
як складової системи держави” [3, c. 156].

Початок розробки довгострокової концепції регіональної політики пов’язаний 
зі створенням в 1975 р. Комітету з регіональної політики та Європейського фонду 
регіонального розвитку. З метою сприяння процесу регіоналізації в Європі, 
міжрегіональному співробітництву та посиленню ролі регіонів у процесах європейської 
інтеграції в 1985 р. була створена Асамблея регіонів Європи (АРЄ). В Єдиному 
Європейському Акті, підписаному в 1986 р. в Люксембурзі та Гаазі, була сформульована 
мета регіональної політики: “Співтовариство особливо намагається скоротити розрив 
між різними регіонами і відставання регіонів, які знаходяться у найменш сприятливих 
умовах”. Основним засобом досягнення цієї мети вважалося планомірне створення 
для населення різних регіонів приблизно однакових умов доступу до капіталу, праці, 
освіти і послуг на основі бюджетно-фінансового вирівнювання [4].

Об’єктом регіональної політики в країнах ринкової економіки вважають соціально-
просторові нерівності, що виявляються:  в рівні і умовах життя; в темпах економічного 
розвитку окремих регіонів; в наявності особливостей зайнятості та безробіття; у ступені 
зосередження наукових потужностей та ін. Одночасно регіон являє собою і суб’єкт 
регіональної політики. Суб’єктивація регіону, зростання ініціативи його населення, 
активність і відповідальність регіональної еліти виступають засобом, системою 
інструментів проведення цієї політики. Отже, суб’єктами регіональної політики є і 
центральна влада, і регіони, що взаємодіють.

В Україні проблема регіоналізації має свою національну специфіку, яка зумовлена, 
по-перше, різними рівнями економічного і соціального розвитку регіонів у минулому; 
по-друге, розривом економічних та соціально-культурних зв’язків між ними; по-третє, 
переважанням в їхній діяльності не ендогенних, а екзогенних відносин, тобто спрямо-
ваних не в середину національної території, а назовні.
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Регіональна політика українського уряду, в якій в перше десятиліття незалежності 
не було єдиної методологічної платформи кардинальних перетворень в усіх сферах 
регіонального соціуму, поступово набуває законодавчого оформлення. У низці законів 
та методичних розробок останніх років сформульовано новий підхід до здійснення 
регіональної політики [5, 6, 7, 8, 9]. Згідно з Концепцією державної регіональної полі-
тики, затвердженої у травні 2001 р., основне завдання полягає у створенні умов для 
динамічного і врівноваженого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, 
підвищення стандартів добробуту, законодавчо гарантованого дотримання єдиних або 
однакових соціальних стандартів, а також поглиблення процесів ринкової трансформації 
на основі підвищення ефективності використання потенціалу регіонів.

Розбудова української держави на демократичних та гуманістичних засадах пот-
ребує надання пріоритетів у регіональній політиці людині та її інтересам, визначає 
спрямування її заходів на реалізацію всебічного розвитку людського потенціалу (ос-
вітнього, науково-технічного, культурного, соціального), який становить головний 
ресурс розвитку держави. Стратегічний план розвитку регіону, визначення громадою 
власного майбутнього відповідним чином окреслюють орієнтири регіональної політики 
в освітній сфері – освітньої політики. 

Поняття “освітня політика” не має загальноприйнятого тлумачення. Так, В. В. Ка-
дакін розуміє сучасну освітню політику як “сукупність доктринальних ідей та стра-
тегічних цілей, що визначають функціонування і розвиток системи освіти в рамках 
існуючого законодавства” [10, с. 3]. В. С. Журавський вважає, що “державна освітня 
політика є системою дій щодо реалізації в суспільстві затвердженої органами державної 
влади і схваленої громадською думкою концепції освіти. В Україні на сьогодні такою 
концепцією є “Національна доктрина розвитку освіти”, затверджена Указом  Прези-
дента України від 17 квітня 2002 р.” [11, c. 11]. У цих визначеннях, на нашу думку, 
не враховується сутнісна якість політичного впливу: політика – це “організаційна 
і регулятивно-контрольна сфера суспільства” [12, c. 258], регулювання відносин в 
системі, побудова режиму взаємодії елементів у системі.

Освітню політику ми розглядаємо як систему дій, спрямованих на регулювання 
та узгодження суспільних процесів, що впливають на розвиток та функціонування 
освіти. Ці процеси можуть відбуватись як у сфері освіти, так і за її межами. Так, у 
процесі прийняття державного бюджету, у Верховній Раді України за поданням Кабінету 
Міністрів вирішуються питання обсягу та основних напрямів фінансування освіти. 
Для забезпечення освітнього процесу необхідні також інші умови, що не стосуються 
безпосередньо змісту освіти: наявність кваліфікованих кадрів, необхідна інфраструктура 
(приміщення, належні засоби та прилади тощо), відсутність екстремістських політичних 
(партійних) впливів, наявність нормативно-правової бази освітньої діяльності тощо 
[11, c. 9].

Освітня політика – це також власна політика сфери освіти відносно інших соціальних 
сфер і відносно самої себе. При цьому освіта (насамперед, самі учасники освітнього 
процесу) постає як суб’єкт соціальних змін. Вона здатна перетворювати соціальне 
середовище в соціокультурну сферу як простір розвитку людини. Сутність і характер 
освітньої політики кожної країни зумовлені історичними змінами, соціокультурними 
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традиціями, врешті, проективним баченням свого майбутнього. Спільні для багатьох 
цивілізацій проблеми зумовили появу певних методологічних закономірностей розвитку 
освіти, науки, що мають прогресивний характер. Серед них можна виділити: орієнтацію 
на державно-громадські принципи управління; піднесення ролі альтернативних 
систем та інноваційних процесів, широке впровадження в усі ланки нових, перш за 
все інформаційних технологій; екологічна та культурологічна спрямованість освіти і 
науки; забезпечення громадянам права вибору, рівних умов для отримання загальної 
освіти, доступу до занять наукою незалежно від їх соціально-генетичних можливостей; 
орієнтація на морально-духовне удосконалення громадян; забезпечення безперервної 
освіти особистості впродовж усього життя [13, c. 5–6].

Методологічними та соціально-політичними інтегрованими документами, які було 
покладено в основу розвитку освіти в Україні, вибору пріоритетів цього розвитку, стали 
резолюції та рекомендації ЮНЕСКО з питань освіти, зокрема “Рекомендації щодо 
освіти у дусі міжнародного взаєморозуміння, співпраці, миру та освіти у галузі прав 
людини та основних свобод особистості” (Париж, 1974 р.), “Всесвітня програма дій у 
галузі освіти з прав людини та демократії” (Монреаль, 1993 р.), Декларація Міністрів, 
прийнята на 44-й сесії Міжнародної конференції з питань освіти (Женева, 1994 р.), 
“Інтегровані рамки дій в галузі освіти в дусі миру, прав людини та демократії” (Париж, 
1995 р.), Міжнародна стандартна класифікація освіти (1997 р.).

Освітня політика яскраво виражає сутність тієї соціальної системи, в межах якої 
вона проводиться, ступінь її зрілості, етапу розвитку, на якому вона знаходиться. “У 
різні часи та в різних країнах саме владна воля держави ставала джерелом розвитку чи 
руйнування національних освітніх систем. Сильна держава, що стабільно розвивається, 
має певну державну політику, а ступінь відповідності її запитам суспільства визначається 
рівнем розвитку взаємовідносин між державою та суспільством” [14, с. 58]. Особливо 
важливим є те, наскільки держава забезпечує повноту і свободу розвитку людини, 
узгодження суспільних і особистісних інтересів. Суспільство в особі державних органів 
декларує цілі освітньої політики, намічає конкретні орієнтири, гарантує свободу 
освітнього вибору та забезпечує можливості здійснення суспільно значущих форм 
розвитку освіти. З іншого боку, особистість здійснює вибір специфіки і конкретних 
форм реалізації власних освітніх інтересів. 

В. С. Журавський підкреслює, що “освітня політика акцентує увагу саме на завданнях 
ціледосягнення, тому всі інші функції відтворення та удосконалення системи освіти 
реалізуються саме через використання різних засобів впливу на учасників освітнього 
процесу” [11, с. 15]. Цілі державної освітньої політики зумовлюються цінностями, що 
визначають структуру концепції освіти, на яку орієнтується держава. Отже, в першу чергу 
це цілі державотворення, підвищення культурного рівня суспільства, розвитку політичної, 
правової, моральної культури населення України. Глобальна мета освітньої політики в 
Україні – досягнення суспільного прогресу на основі розвитку освіти [11, c. 17].

Державна освітня політика націлена на створення сприятливих економічних 
та політичних умов, правових гарантій, за яких можливе вирішення таких завдань: 
сприяння становленню та розвитку соціального інституту освіти як об’єкта соціальної 
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політики, створення умов для інноваційної самостійної діяльності освітніх установ в 
інтересах освіти і всього суспільства. 

Внутрішні і зовнішні пріоритети освітянського, наукового законотворення 
зумовлюють питання щодо загальної ідеології цього процесу. Ідеологія законотворчості 
освітньо наукової галузі – своєрідний дух законів, які регулюють відносини у сфері 
освіти, науки, – формується на основі трьох основних самостійних соціокультурних 
потоків: об’єктивно-історичного процесу українського державотворення, 
загальноцивілізаційного повороту людства до демократії, традиційної української 
національної культури і народної педагогіки. Оптимальне поєднання зумовлених цими 
потоками духовних домінант і створює той правовий фундамент, на якому розгортається 
законотворча практика у галузі української освіти і науки в цей трансформаційний 
період [13, c. 4].

Основним процесом у сфері освіти є навчання, а основною ланкою його – людина, 
яка навчається на всіх рівнях освіти, незалежно від віку (від дитячого садка до курсів 
перекваліфікації та підвищення рівня освіти). Наступною за списком, але не за 
значущістю, ланкою є “люди освіти”, тобто вчителі, викладачі. І, нарешті, здійснення як 
самого процесу навчання, так і його зовнішнього забезпечення неможливе без діяльності 
управлінського персоналу (менеджменту) всіх рівнів. Ці три ланки і утворюють, власне, 
“особовий склад” системи освіти, який здійснює процес навчання і є провідником певної 
освітньої політики [11, c. 9–10]. До основних учасників процесу втілення державної 
освітньої політики можна віднести також батьків тих, хто проходить навчання, та 
громадськість (опікунські ради, громадські організації).

Регіональна освітня політика являє собою політико-управлінську діяльність 
в регіоні, націлену на розвиток регіональної освітньої системи, узгодження освітніх 
потреб різних рівнів шляхом побудови зв’язків сфери освіти з іншими сферами 
регіонального суспільства. Регіональна освітня політика становить комбінацію із двох 
складових. По-перше, це єдина скоординована державна політика, що регулюється на 
цій території. По-друге, це комплекс заходів, що додатково проводиться регіональними 
органами управління. Формування освітньої політики являє собою оцінку ситуації, що 
склалася в сфері освіти з урахуванням соціально-економічного стану в країні та регіоні, 
формування стратегічних цілей та визначення засобів їхньої реалізації.

Необхідність розробки і здійснення регіональної освітньої політики зумовлені 
декількома причинами: по-перше, потребою у забезпеченні широкого доступу населення 
будь-якої територіальної частини України до якісної освіти, по-друге, необхідністю в 
умовах ринкової економіки збалансованого розвитку виробничої та освітньої систем 
кожного регіону, по-третє, наявністю у країні значних регіональних відмінностей в 
історико-географічних, економічних та соціальних умовах, з якими пов’язана система 
освіти.

Об’єктом регіональної освітньої політики виступає населення регіону в цілому, що 
є при всій своїй складній внутрішній структурі і неоднозначності способу життя різних 
соціальних груп особливою соціальною спільністю, пов’язаною не тільки спільними 
природно-кліматичними, територіально-поселенськими та виробничо-економічними 
чинниками. Регіональному співтовариству притаманні соціально-психологічні, 
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національно-етнічні та історичні особливості, які відрізняють його від інших регіонів. 
Суб’єктів регіональної освітньої політики може бути декілька, але основними серед них 
є державні і територіальні органи управління. Державну політику в галузі освіти, яка 
визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України, здійснюють 
місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (згідно зі статтями 
4.2 та 14 закону України “Про освіту”). Суб’єкти регіонального простору виступають 
як носії і учасники проектних ідей та формують суспільне регіональне замовлення на 
освіту. Аналіз регіональної сфери освіти крізь призму суб’єктів регіонального простору 
дає змогу розглядати її як соціально-педагогічне співтовариство людей, об’єднаних 
єдиним простором життєдіяльності з притаманними йому особливостями, а також 
спільними освітніми цінностями. В такому розумінні освіта виступає як засіб розвитку 
регіону і стає пріоритетною сферою розвитку регіонального співтовариства.

Регіональна освітня політика передбачає визначення пріоритетних напрямків та 
шляхів розвитку освіти конкретного регіону, використання інтелектуального потенціалу 
вузівських учених та створення умов для розвитку їхніх інноваційних здібностей.

Найбільш перспективними напрямами регіональної освітньої політики, що 
формується, є такі:

1. Оптимізація мережі освітніх закладів у регіоні, приведення її у відповідність 
як із сучасною соціально-економічною та демографічною ситуацією, так і з 
очікуваними перспективами їхнього розвитку. При цьому оптимізація мережі не 
повинна обмежуватись ні акціями по скороченню навчальних установ, ні стратегічною 
настановою на збереження всього, що є, всього досягнутого. Відповідальні рішення у цій 
сфері діяльності населення регіону повинні прийматись регіональними управлінськими 
структурами з урахуванням, з одного боку, потреб регіону (споживачів освітніх послуг), 
з іншого – можливостей держави, експертних оцінок спеціалістів у межах, передбачених 
законом процедур ліцензування та атестації освітніх установ.

2. Розвиток інтеграційних механізмів у системі освіти, консолідація та 
взаємопроникнення регіональних освітніх структур (дошкільне виховання, середня 
загальна, середня спеціалізована освіта, середня професійна освіта, вища освіта, 
післядипломна освіта, система підвищення кваліфікації), високий ступінь їхньої 
взаємодії та єдності. Це створить передумови підвищення якості освіти та інтеграції 
науково-методичного потенціалу навчальних закладів.

3. Створення освітніх планів і програм, орієнтованих на збереження та нарощування 
інтелектуального потенціалу регіону, формування соціальних, професійних та особистісних 
якостей людини відповідних поточним та перспективним суспільним потребам.

4. Формування власної (регіональної) законодавчої бази, адаптованої до особливих 
умов регіону, що складають його специфіку; підвищення правової культури усіх 
працівників, причетних до освітньої сфери в регіоні. Система законів та нормативних 
актів, що визначають функціонування та розвиток освітньої системи має стати 
підґрунтям освітньої політики в регіоні. Регіональне законодавство в сфері освіти дасть 
змогу мінімізувати та компенсувати недоліки унітарного законодавчого регулювання.

5. Створення механізмів узгодження діяльності суб’єктів освітньої політики, 
визначення принципово іншого порядку прийняття рішень у сфері освіти, формування 
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культури виконання договірних відносин. Демократизація управління освітою регіону 
передбачає перерозподіл функцій між Міністерством освіти та органами управління 
освітою в регіоні, а також навчальними закладами. Тільки за наявністю достатніх 
владних повноважень регіональні та місцеві органи управління здатні перетворитись з 
простих функціонерів “від освіти” в зацікавлених суб’єктів формування системи освіти. 
Інтеграція в системі освіти можлива лише тоді, коли вона ґрунтується на принципах 
ієрархічної підлеглості та несуперечності загальнонаціональної і регіональної політики 
в освітній сфері, при збереженні самостійності її розвитку на регіональному рівні.

6. Розвиток єдиного інформаційного освітнього середовища як сукупності 
технічних, технологічних та юридичних умов, що забезпечують рівні і сприятливі 
можливості для доступу і здійснення обміну інформацією усіх суб’єктів освітнього 
простору. Це створить можливість інтенсивного інформаційного обміну на різних 
рівнях, дасть змогу прискорити процес отримання знань та використання їх на практиці, 
сформувати вміння раціонально використовувати інформацію.

Основні напрямки регіональної освітньої політики опосередковуються низкою 
соціально та особистісно значущих ціннісних орієнтирів. Такими ціннісними 
орієнтирами є:

- реалізація прав особистості в сфері освіти, можливість отримання освіти за 
вибором (право вибору освітньої установи, професії та спеціальності, право 
на збереження національної мови), сприяння розвитку недержавної освіти;

- індивідуально-особистісний підхід в освіті, що відповідає психологічним, 
інтелектуальним та іншим особливостям тих, хто навчається, а також особли-
востям регіонального соціуму (тобто забезпечення варіативних та різнорівневих 
освітніх послуг, що пропонуються);

- відповідальність суб’єктів системи освіти, що надають освітні послуги, за 
результат освітньої діяльності перед споживачем;

- соціальний захист випускника (студента) шляхом надання йому якісної освіти, 
яка забезпечує максимально ефективний розвиток особистості та адаптацію її 
в соціумі [15, с. 32–36].

Отже, під час формування регіональної освітньої політики як політико-управлінсь-
кої діяльності у регіоні, напрямленої на розвиток регіональної освітньої системи, узгод-
ження освітніх потреб різних рівнів шляхом побудови зв’язків сфери освіти з іншими 
сферами регіонального соціуму, місцевим структурам необхідно визначити, з одного 
боку, низку питань, які стосуються взаємодії установ освіти, розташованих у регіоні, 
з його економічними і соціальними підсистемами; з іншого – вирішувати проблеми, 
пов’язані з розвитком системи освіти як специфічної спільноти людей, яка є складовою 
соціально-професійної та соціально-демографічної структури населення регіону.
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В статье рассмотрено вопросы создания и использования региональной образо-
вательной политики как фактора, влияющего на эффективность функционирования 
образования и содействует усилению его влияния на развитие всех сфер жизни реги-
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онального сообщества; раскрыто сущность региональной образовательной политики 
и наиболее перспективних ее направлений. 
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ДЕФОРМАЦІЇ В РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ 
СПОРТУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ З КРИЗИ 
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О. М. Кириленко

Київський національний університет ім. Т.Шевченка,
вул. Володимирська 60, м. Київ, 01033, Україна, 

olesya_kirilenko@mail.ru 

Інституціональний розвиток спорту в Україні показує низку протиріч та деформацій, 
які є як результатом впливу міжнародного спортивного руху, так і проявом кризового 
характеру пострадянських трансформацій. У статті розглянуто такі гострі проблеми 
сучасного спорту як абсолютизація цінності  високих спортивних досягнень, ризики для 
здоров’я спортсменів високого класу, проблема вживання ними допінгів, агресивність 
та корупція. Водночас до деформацій українського спорту можна віднести зниження 
рівня спортивної активності населення, посилення нерівності у доступі до спортивно-
оздоровчих послуг, що є негативним фактором для здоров’я населення країни.  

Ключові слова: спортивна культура, соціальний інститут спорту, фізичне виховання,  
спорт вищих досягнень, масовий спорт, деформації в розвитку спорту, допінги в спорті, 
агресивність у спорті, корупція у спорті, нерівний доступ до спортивно-оздоровчих 
занять та послуг .

Цінності спортивної культури  в сучасних умовах розгортаються в трьох площинах 
– 1) цінності зростання спортивної майстерності та досягнення високих спортивних 
результатів, 2) відпочинок, дозвілля та розваги, 3) відновлення та покращення здоров’я 
населення [1]. 

Розвиток спорту в останні 50 років призвів до парадоксальної ситуації – спортивна 
діяльність атлетів високого класу  не передбачає збереження та покращення їхнього 
здоров’я, а навпаки – спрямована на максимальне використання його для досягнення 
високих спортивних результатів.  Спорт такого рівня  несе в собі дуже значні загрози 
для здоров’я спортсменів. Ці ризики певною мірою виправдовуються повагою з 
боку суспільства до спортсменів, що досягли високої спортивної майстерності та 
демонструють надзвичайні фізичні та психічні можливості. Але основною причиною 
цього феномену є висока оплата виступів та перемог спортсменів на змаганнях. 

Авторитет елітних спортсменів підтримується державними  та економічними 
інститутами сучасного суспільства, оскільки спорт дає можливість впливати на фор-
мування національної  ідентичності через почуття гордості за спортсменів, співвіт-
чизників, що представляють країну на світових спортивних змаганнях та підвищують 
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престиж країни своїми перемогами. Спортивна індустрія та спортивний шоу-бізнес 
став значним та динамічно зростаючим сектором сучасної економіки. Оскільки спорт 
виступає потужним джерелом прибутків, то це робить спортивну кар’єру престижною 
та економічно привабливою [2].

Аналіз соціальних трансформацій  спорту в останні 50 – 60 років дає змогу зробити  
висновок про те, що його професіоналізація та комерціалізація призвели до зміщення 
цінності здоров’я та оздоровлення на периферію інституціонального функціонування 
спорту. Це стосується більшості країн світу, в тому числі України. Такий процес 
суперечить основним положенням національних нормативно-правових документів, в 
яких  збереження та покращення здоров’я населення визначено як основне завдання 
розвитку сфери [3].  

Процеси політизації та  бюрократизації сфери спорту, а також розповсюдження 
масової культури та культури, в якій спортивна культура активно задіяна, призвели 
до посилення старих та розвитку нових протиріч і деформацій у розвитку сучасного 
спорту та фізичного виховання. 

Усі ці процеси знаходяться у фокусі наукового аналізу, соціологічних досліджень 
зокрема. Особливої уваги заслуговують протиріччя функціонування  інституту спорту 
в Україні, що пов’язані  з його постсоціалістичними трансформаціями. За таких умов 
стає актуальним всебічний науковий аналіз проявів деформацій в розвитку сучасного 
спорту, визначення їх причин та факторів, а також пошук та реалізація системи  заходів 
з метою їх подолання. 

У цій статті автор ставить за мету розглянути проблему деформацій у розвитку 
сфери спорту в Україні на сучасному етапі.  Для цього автору треба вирішити такі 
завдання:

1. Розглянути основні прояви  та причини деформацій сучасного розвитку спор-
тивної сфери в Україні.

2. Визначити основні напрями та шляхи подолання деформацій у функціону-
ванні інституту спорту на етапі виходу з кризи перехідного періоду розвитку 
українського суспільства.

Трансформації – це глибокі, якісні зміни  конструктивної або деструктивної спрямо-
ваності, що викликають в об’єкті структурні,  функціональні та інші зміни принципово-
го, корінного змісту. Соціальна трансформація – категорія, що описує процес переходу 
від одного стану якісної визначеності соціальної системи певного рівня організації до 
іншої соціальної якості, тобто до іншої соціальної системи  [ 4].

Соціальні трансформації в сучасному українському суспільстві висвітлено в ро-
ботах  Є. Головахи,  Н. Паніної, О. Куценко, М. Шульги, В. Ворони, А. Гриценко, 
С. Макєєва, Ю. Саєнко, Л. Сохань, І. Попової, А. Ручки, В. Судакова, С. Бабенко, І. Бе-
кешкіної, Б. Нагорного, Л. Бевзенко, Н. Толстих, В. Щербини, Н. Цимбалюк, В. Хмелько, 
С. Оксамитної, Н. Лавриненко, Л. Сокурянської, Н. Побєди та ін.

Складність і непередбачуваність розвитку постсоціалістичних суспільств, що 
трансформуються, пов’язані з поєднанням об’єктивних і суб’єктивних, геополітич-
них, інституційних та індивідуальних чинників, формальних і неформальних правил 
і процедур, що визначають соціальні зміни. Як зазначає Т. І. Заславська, на практиці 
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трансформація більшості посткомуністичних суспільств, принаймні на перших етапах, 
супроводжується не творенням, а руйнуванням [5,  с. 92–94].

У результаті ліберальних реформ в Україні та інших пострадянських державах 
має місце такий прояв деформації соціальної сфери, як значна поляризація доходів 
громадян. Це не може не породжувати соціальну дезінтеграцію, напруженість і цілий 
спектр негативних соціальних явищ. У результаті перманентної кризи економічної  
та соціальної сфери розвиваються численні форми соціального неблагополуччя [6]. 
Особливу тривогу у фахівців викликають проблеми погіршення якості життя та стану 
здоров’я, зниження рівня соціального захисту населення,  поширення у суспільстві 
шкідливих для здоров’я форм поведінки та споживання. 

Треба зазначити, що входження українського суспільства в зону трансформацій 
пов’язане з наростанням інституційних дисфункцій, розвитку інституційної та соціаль-
ної дезінтеграції. Це є фактором посилення різних проявів деструктивних тенденцій, 
соціальної деконсолідації (руйнування соціальних зв’язків) і поширення соціальної 
апатії [7, 8]. З погляду провідних фахівців, що вивчають процеси соціальних транс-
формацій в постсоціалістичних країнах, трансформації соціальних інститутів, що 
набувають характеру деформацій,  потребують нового концептуального їх розуміння 
та активних дій щодо їх подолання [9].

Проблема протиріч та деформацій в розвитку сучасного спорту знайшла відобра-
ження в роботах відомих західних соціологів спорту: Г. Леонарда, Дж. Лойя, Г. Сей-
джа, С. Ейтзена, Р. Вудса, С. Стивенсона, Д. Болла, Е. Даннінга, А. Вохла, Р. Беміша, 
Г. Стоуна, Р. Лапчика, А. Інхмана, А. Жемільки, Л. С’юене, Л. Веннера, С. Джексона, 
Е. Франке та ін. [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Актуальні проблеми сучасного спорту висвітлено в роботах таких відомих російсь-
ких та українських дослідників проблем спорту як Л. Лубишева, В. Столяров, Л. Мат-
вєєв, С. Гуськов, Ф. Суслов, В. Філін, М. Візітей, Г. Апанасенко,  Б. Кушка,  Г. Ложкин 
та ін. [18,17, 19, 20, 21 ]. 

Серед українських соціологів протиріччя та деформації сучасного спорту розглянуто 
в роботах В. Лукащука, Н. Цимбалюк, П. Артьомової, О. Філіпової та ін. [22, 23, 24].

Дослідження протиріч та деформацій розвитку сучасного українського спорту, 
критична оцінка тенденцій його розвитку є важливими для визначення оптимальних 
шляхів вдосконалення роботи всієї сфери фізичного виховання та спорту.

Соціальні трансформації  та деформації в сфері сучасного українського спорту. 
Соціальні зміни у функціонуванні спорту як соціального інституту в останні де-

сятиліття мають складний та суперечливий характер. 
Основні тенденції розвитку світового спорту такі: 
− динамічне зростання кількості людей, залучених до діяльності у сфері спорту: 

спортсменів та спортивних фахівців (тренерів, інструкторів, вчителів, менед-
жерів), та спеціалістів суміжного зі спортом профілю (спортивних лікарів, 
спортивних журналістів, спортивних маркетологів та інші);

− поглиблення спортивної спеціалізації, професіоналізація спортивної діяльності;
− комерціалізація сфери спорту, бурхливий розвиток спортивної індустрії,  спор-

тивного шоу-бізнесу, ринку спортивних послуг;
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− поширення змішаної, плюралістичної або інтегративної моделі організації та 
управління розвитком національних систем спорту (громадські організації, 
державне управління, приватний, комерційний сектор);

− зростання рівня доходів спортсменів високого класу та фахівців, що забезпе-
чують їхню підготовку та виступи;

− процес омолодження спорту;
− зростання ризиків для здоров’я спортсменів унаслідок тренувальних та зма-

гальних перевантажень, вживання допінгів, травм. 
− поширення агресивної поведінки серед спортсменів та спортивних уболіваль-

ників (спортивних фанатів, футбольних хуліганів);
− розвиток міжнародної спортивної міграції, спортивного туризму;
− розвиток глобальної інтеграції в спорті та завдяки спорту; 
− процес візуалізації, інформатизації та медіатизації сфери спортивних комуні-

кацій.
У кожній країні спортивна культура має свою історію та особливості, однак при 

цьому національні системи спорту впродовж 20 століття розвивались під великим 
впливом міжнародного спортивного, насамперед, олімпійського руху. Міжнародний 
олімпійський комітет (МОК), створений в 1896 році, є провідною світовою спортивною 
організацією і на сучасному етапі включає 205 національних олімпійських комітетів 
(НОК). Це дає змогу вважати МОК одним із глобальних інститутів сучасності. До 
мережі олімпійських комітетів необхідно додати близько 80 Міжнародних спортивних 
федерацій з олімпійських та не олімпійських видів спорту (визнаних МОК), які взає-
модіють та визначають зміст, напрями розвитку спорту за його видами в більшості країн 
світу. Треба зазначити те, що Олімпійські ігри за останні десятиліття перетворились на 
прибутковий міжнародний проект, а МОК – на потужну прибуткову організацію. 

Отже, можна виокремити дві групи деформацій у розвитку інституту спорту в 
Україні: перша їх група формується та розвивається під впливом  світових, наднаціо-
нальних спортивних процесів, друга група деформацій є результатом національного 
розвитку, пов’язаного з пострадянськими соціальними трансформаціями.

Проблеми розвитку міжнародного спортивного руху.
Деформація спорту 1. Максималізація спортивних результатів: ризики для 

здоров’я.
Прагнення спортсменів, тренерів, спортивних організаторів до максимальних спор-

тивних досягнень має велику ціну: фізичні та психічні перевантаження призводять до 
прискореного використання життєвих ресурсів спортсменів, інвалідності та скорочення 
тривалості життя видатних спортсменів. Дослідження здоров’я спортсменів високого 
класу доводять, що воно в більшості випадків характеризується станом, який отримав 
назву “синдром імунодефіциту спортсмена” [25]. Іншими словами, спорт вищих до-
сягнень несе в собі великі ризики для здоров’я спортсменів.

Довготривалі та інтенсивні заняття спортом призводять до формування і специфіч-
них рис характеру спортсмена високого класу (спортивного фанатизму, амбіціозності, 
егоцентризму, зухвалості, жорстокості, відокремленості тощо). Це значною мірою 
спричинене високим рівнем мотиваційної та конкурентної напруги в процесі спортив-



287Деформації в розвитку соціального інституту спорту в Україні: проблеми...

них змагань, підготовки до них. Тому спортивні відносини значною мірою насичені 
проявами протистояння, ворожості, агресивності, що часто призводить до порушень 
норм спортивної етики. Іншими словами, великий спорт стимулює розвиток специфіч-
них професійних деформацій в особистості спортсмена [26, c. 22].

Деформація спорту 2. Вживання спортсменами допінгів.
Високі результати в сучасному спорті вийшли за межі природних можливостей 

людини та можуть буди досягнуті тільки за допомогою використання широкого спектра 
стимулюючих та підтримуючих засобів (ергогенні засоби), серед яких важливу роль 
має цілий ряд фармацевтичних  препаратів. Їх визначили одним поняттям – допінг [27, 
28]. Вживання допінгів є великою загрозою для здоров’я спортсменів: призводить до 
захворювань та інвалідності, може обірвати життя спортсмена [24, c.315]. 

Боротьба з вживанням допінгів у спорті почалась з 1960-х років. На Олімпіаді 
1960 року в Римі на дистанції помер велосипедист Курт Йєнсен з Данії, що вживав 
стимулюючі  препарати. Спочатку була створена медична комісія Міжнародного 
олімпійського комітету (1967 рік), яка почала процедури допінг-контролю в 1968 
році. З 1999 року почала діяльність Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) [28]. Ця 
організація періодично затверджує уточнені та доповнені варіанти Антидопінгового 
кодексу. Цей кодекс визначає заборонені у спорті препарати та засоби стимулювання 
(11 груп препаратів та 3 методи стимулювання (посилення перенесення кисню, хімічні 
та фізичні маніпуляції, генний допінг)). Тільки одна з цих груп заборонених препаратів 
– анаболічні агенти – включає 70 його різновидів [30].

Допінг – винахід західних, цивілізованих країн. Почалось з того, що американські 
вчені рекомендували використання допінгів для відгодовування тварин. Перша країна, 
в якій стали систематично застосовувати допінг  починаючи з 60-х років – США. 

Вживання допінгів має однозначно негативні наслідки для здоров’я атлетів. Це 
переконливо показав у своєму унікальному дослідженні чеський професор Л.Шмідт. 
При розтині 780 спортсменів, які померли з різних причин, у 218 причиною смерті 
були злоякісні пухлини. Всі ці спортсмени приймали стероїди [29].

Заборона вживання допінгів примушує спортсменів приховувати їх застосування. 
Це призвело до поширення масових підкупів суддів, лікарів, та різних маніпуляцій, 
розрахованих на обман. Чим більша фінансова підтримка спортсмена, тим легше він 
проходить допінг-контроль. На думку фахівців, подібна ситуація є типовою майже для 
всіх міжнародних федерацій з різних видів спорту.

Отже, вживання спортсменами допінгів – дуже серйозна проблема сучасного спорту. 
Організація антидопінгового контролю потребує значних витрат на національному та 
міжнародному рівнях організації спортивних змагань, при цьому його ефективність 
залишається сумнівною. А головне, ця проблема продовжує процес дискредитації 
ідеалів та цінностей спортивної культури, її принципів чесної гри та цінності збереження 
здоров’я людини [31].

Деформація спорту 3. Агресивність  та насильство в спорті.
Агресивність у сфері спорту має дві форми прояву – серед спортсменів та серед 

глядачів, уболівальників. Спортивна гра в деяких видах спорту включає елементи на-
сильства в систему своїх правил. Це стосується боксу, боротьби, американського фут-
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болу тощо. Конкуренція між спортсменами передбачає боротьбу за перемогу, кращий 
спортивний результат, високу їхню винагороду. В такому аспекті спорт є відображенням 
принципів та правил організації соціальних відносин, що також пов’язані з  проявами 
конкуренції та насильства в різних формах (економічній, психічній, фізичній, політи-
ко-правовій та ін.). Однак, сучасні автори виокремлюють легітимізовані (узаконені) та 
нелегітимні (незаконні) форми насильства як у суспільстві, так і у спорті [32, c. 15–16]. 
Прояви агресивності в спорті в більшості випадків є порушеннями спортивних пра-
вил, але велика психологічна напруга спортивної боротьби та вживання препаратів 
стимулює агресивність у поведінці спортсменів. Основний фактор – це мотивація до 
максимальних  спортивних досягнень, слави та винагороди. 

Спортивні змагання  неможливі без участі глядачів, уболівальників, шанувальни-
ків спортсменів. Атмосфера спортивної боротьби впливає на настрої та поведінку цих 
груп людей, активує агресивні настрої. Особливо це стосується тих видів спорту, що 
безпосередньо включають елементи насильства – бокс, боротьба, а також ігрові види 
– футбол, американський футбол, регбі та ін.

У певних видах спорту, насамперед, футболі, а також бейсболі, регбі, хокеї та ін-
ших, сформувались великі глядацькі аудиторії, найбільш активні з яких об’єднуються у 
групи так званих спортивних фанів. Це групи вболівальників, які регулярно відвідують 
спортивні змагання, активно демонструють свою приналежність до фанатів певної 
спортивної команди за допомогою спортивної атрибутики, різних форм рухової та 
звукової підтримки своєї улюбленої команди під час змагань і поза ними. 

Атрибутом культури спортивних фанів є вживання алкоголю, наркотичних речовин. 
Стан азарту, фанатичне відстоювання своєї улюбленої команди уболівальника часто 
призводять до втрати контролю над своєю поведінкою – групових бійок, руйнування 
матеріальних цінностей під час змагань, поза змаганнями або після змагань. Це, безу-
мовно, є проявами асоціальної, девіантної поведінки негативної спрямованості [33]. 

Визначення  “футбольні хулігани” з 1950-х років увійшло в історію спортивного 
руху разом з трагедіями, коли унаслідок сутичок  між футбольними фанатами загинули 
люди. Так у 1985 році загинуло 39 уболівальників під час фіналу Кубку європейських 
чемпіонів у Брюсселі, коли перед початком гри між італійським “Ювентусом” та анг-
лійським “Ліверпулем” виникла кривава бійка [34]. 

Від насильства у спорті страждають не тільки представники фан-груп, а й зви-
чайні глядачі спортивних змагань.  У 1989 році сталася трагедія в Англії на стадіоні 
“Хіллсборо” (Шеффілд) під час Кубку Англії з футболу – внаслідок тисняви загинуло 
96 і отримали поранення 700 вболівальників. [35].

В Україні є декілька угрупувань футбольних фанатів з різних міст, які перебувають 
у стані відкритої війни між собою. Наприклад, уболівальники київського “Динамо”, 
дніпропетровського “Дніпра” і львівських “Карпат” протистоять шанувальникам сто-
личного “Арсеналу”, одеського “Чорноморця” і запорізького “Металурга”. Між фанами 
часто відбуваються спонтанні та заплановані бійки [36]. 

Підтримка порядку під час проведення матчів у сучасних умовах вимагає значних 
витрат та зусиль з боку правоохоронних органів. Так, представники правоохоронних 
органів стверджують, що до Євро-2012 створять картотеку хуліганів і не дозволять під 
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час чемпіонату буянити. Але самі фанати вважають, що серед уболівальників з Європи 
хтось захоче взяти участь у бійках і вони знайдуть можливість для цього [37].

Деформація спорту 4. Спорт та реклама слабоалкогольних напоїв.
Реклама пива з боку відомих спортсменів, футбольних команд викликає гостру 

критику з боку науковців та журналістів. 
Всеукраїнська громадська організація “Телеглядацька асоціація батьків України” 

звернулася до виробника пива торгівельної марки “Оболонь” з вимогою відкликати 
з ефіру українських телеканалів рекламні ролики пива зі слоганом “Футбол без пива 
– не футбол”. У їхній заяві було сказано: “З огляду на те, що, за даними Всесвітньої 
організації здоров’я, Україна у 2008 році посіла перше місце в Європі за рівнем дитячого 
алкоголізму, батьки вважають крайньою соціальною безвідповідальністю твердження, 
яке міститься у телевізійних роликах ТМ «Оболонь»” [38].

Упродовж останніх років до рекламних компаній пива долучились відомі українсь-
кі спортсмени – боксери брати Віталій та Володимир Кличко (“Чернігівське” пиво), 
футболіст Андрій Шевченко (пиво “Оболонь”) [39, 40].

Як зауважує у своїй статті “Футбол без пива” журналіст Ігор Лєвєнштейн: “Спорт 
і алкоголь – дивна компанія. Тут може бути тільки одна легітимна точка дотику – коли 
частина прибутку алкогольних королів йде на підтримку спорту в порядку часткової 
компенсації суспільству за шкоду для здоров’я споживачів їхньої продукції” [41]. 

Це питання має вирішуватись однозначно – спорт має пропагувати тільки здоровий 
спосіб життя.

Деформація спорту 5. Корупція в спорті.
Спорт упродовж своєї історії розвитку демонструє адаптовані до своєї системи 

форми корупції, зловживань та правопорушень. Це проявляється в незаконному отри-
манні спортсменами грошей, цінних паперів або іншого майна, переданих їм з метою 
надання впливу на результати змагань, а також незаконне користування спортсменами 
послугами майнового характеру. Це стосується і незаконного отримання грошей, цінних 
паперів або іншого майна, а також незаконне користування послугами майнового ха-
рактеру спортивними суддями, тренерами, керівниками команд та іншими учасниками 
або організаторами професійних спортивних змагань з метою впливу на результати 
цих змагань [42].

Футбол є не тільки найпопулярнішим у світі та в Україні видом спорту, а й одною 
з найбільш корумпованих сфер спорту поряд із професійним боксом, боротьбою, бас-
кетболом та ін. 

Не оминула ця хвороба і український футбол. Так, за повідомленнями інтернет-
видань у 1995 році була зроблена спроба підкупити іспанського рефері Антоніо Лопеса 
Ньєто, що мав судити матч між київським “Динамо” та грецькою командою “Панасі-
найкос” [42].

Одним із відомих керівників міжнародного спорту Дік Паунд, що займав у 90-ті 
роки пост віце-президента МОК, надрукував великий доклад про проблеми олімпій-
ського руху та особисто очолив боротьбу з корупцією у спорті. Однак, його швидко 
було переведено до іншої структури – по боротьбі з допінгом [42]. 
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Можна зробити висновок словами українського науковця Г. Апанасенко, відомо-
го фахівця в галузі медичної валеології, одного з принципових критиків деформацій 
спорту: “Сучасний олімпійський спорт, як і великий спорт загалом, стає небезпечним 
соціальним явищем: він калічить і тіло і душу тих, хто доторкається до нього. Якщо 
тенденції розвитку великого спорту не зміняться, якщо комерціалізація життя і здоров’я 
спортсменів буде зберігатися, спорт у тому вигляді, в якому він сьогодні існує, увійде 
(і вже входить) у суворе протиріччя з морально-етичними нормами цивілізованого 
суспільства” [29]. Автор пропонує декілька варіантів розвитку спорту. Варіант перший: 
забезпечення чистоти Олімпійських ігор, яка несумісна з професіоналізмом і торга-
шеством. Варіант другий: все залишається, як є: спортсмени зловживають допінгами, 
культивують екстремальні види спорту, ризикують своїм життям і здоров’ям для потіхи 
любителів гострих відчуттів [29]. 

На жаль, це питання залишається відкритим  і не вирішеним як у науковій полеміці, 
так і в сфері прийняття політико-управлінських рішень.

Поряд з цими негативними проявами у розвитку сучасного спорту можна вважати 
й ті протиріччя, які розвиваються під впливом постсоціалістичних змін в українському 
суспільстві.

Перехід України від адміністративної, централізованої до змішаної інституціо-
нальної моделі організації та розвитку спорту відображає світову тенденцію розвитку 
спорту, проте цей перехід супроводжується не тільки появою нових форм організації 
соціальних відносин у сфері спорту, а й розвитком значних проблем, деформацій та 
дисфункцій. Зосередимося на декількох проблемах сучасного етапу розвитку інституту 
спорту в Україні.

Насамперед існує проблема значного зменшення державного фінансування сис-
теми фізичного виховання та спорту як наслідку економічного колапсу перших років 
незалежності країни.

Унаслідок цього система олімпійського, дитячо-юнацького, шкільного,  студент-
ського, виробничого спорту втратила матеріально-економічну підтримку та увійшла 
в стан дезорганізації і згортання, значного погіршення показників функціонування. 
Рівень державної фінансової підтримки системи спорту в Україні, незважаючи на її 
збільшення в останні декілька років, все ж залишається недостатнім порівняно з роз-
виненими країнами світу (див. табл. 1). Упродовж останнього п’ятиріччя на розвиток 
фізичної культури і спорту з Державного бюджету щорічно виділялось менше 0,5% 
його видаткової частини, що у кілька разів нижче середньоєвропейських показників 
(держбюджетна частина фінансування сфери становить 51–59 %) [44]. 

Розвиток комерційного сектору в сфері спортивних організацій, що активізувався в 
останні роки, призвів до формування ринкових відносин у системі спортивних послуг. 
Унаслідок цих процесів доступ населення до спортивно-оздоровчих практик значно 
обмежився необхідністю оплачувати можливість займатись спортом. Завдяки соціаль-
но-економічній диференціації, що посилилась в українському суспільстві у період 
постсоціалістичних трансформацій, це призвело до значного поглиблення нерівності 
у доступі до спорту та зумовило падіння спортивної активності населення. 
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Таблиця 1 

Фінансування галузі фізичного виховання і спорту в розвинених країнах світу та Україні
Фінляндія Канада Японія Австралія Англія Німеччина Росія Україна

Обсяги 
фінансування на 
1 особу в рік, грн. 731,5 579,6 380,6 374,5 315,2 261 46,9 26,45

Так, за результатами національного моніторингу Інституту соціології НАН України 
в 2008 році 14 % респондентів упродовж останніх 7 днів займались ранковою гімнас-
тикою, 6% займались бігом, оздоровчими прогулянками, 4% відвідували спортзал, 
басейн, займались спортом на спортмайданчиках [45].

За результатами національного опитування населення України, що було проведено 
в 2008 році ТОВ “Research & Branding Group” на замовлення Всеукраїнського Центру 
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, тільки 12 % респондентів зазначили, 
що вони регулярно займаються спортом [46].

Головною причиною спортивної пасивності респонденти вважають високу вартість 
спортивних послуг, відсутність коштів на їх оплату, відсутність вільного часу (як ре-
зультат перевантаженості професійними та побутовими справами) (див. діаграму 1). 
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Недостатній рівень фізичної активності є однією з причин поширення  неінфекцій-
них захворювань та зростання рівня смертності серед населення. Абсолютним лідером 
серед захворювань є серцево-судинні патології, що становлять більше 60% причин 
смертності в Україні. За період 1990–2007 років в Україні було зареєстровано збіль-
шення серцево-судинних захворювань у 2 рази [47]. У зв`язку з цим, дуже актуальними 
є підвищення рівня та якості життя людей, покращення медичного обслуговування, 
залучення населення до здорового та активного способу життя. Підвищення рівня 
фізичної активності, подолання шкідливих звичок та оптимізація раціону харчуван-
ня, як зазначається в документі ВООЗ “Глобальна стратегія по харчуванню, фізичній 
активності та здоров’ю”, є провідними чинниками покращення показників здоров’я 
людей в сучасних умовах [48].

Ще однією проблемою розвитку сучасного інституту спорту України є зловживання 
з боку представників бюрократичної його системи службовим положенням, поширення 
корупційних практик в його системі. Системний контекст цих явищ в Україні та світі 
є очевидним. Спорт специфічно модифікує, адаптує протиправні практики в своєму 
інституціональному середовищі.  Однак, ця проблема недостатньо вивчена та висвітлена 
в нашій науковій літературі і потребує окремих досліджень і публікацій.

Отже, деформації в розвитку спорту як інституту сучасного суспільства в тій або 
іншій формі спостерігаються у всіх країнах світу, проте в кожній з них вони мають свою 
специфіку, особливості проявів. В Україні такі деформації відображають значною мірою 
кризу в розвитку системи спорту та фізичного виховання, що пов’язана з переходом 
суспільства до нової форми соціальної організації та соціального розвитку.

Поряд із цим, вкрай необхідним є збільшення підтримки розвитку масового спор-
ту та фізичного виховання дітей і молоді з боку держави. Для формування стійкої 
мотивації у дітей та дорослих до регулярних та оздоровчих спортивних занять рухової 
активності вкрай потрібні нові підходи та практики організації процесу фізичного 
виховання і пропаганди здорового способу життя засобами ЗМІ.

Важливим засобом подолання деформацій в розвитку сучасного спорту є вдоскона-
лення нормативно-правових механізмів впливу на ці процеси. Треба зауважити, що такі 
шляхи вирішення проблем сучасного спорту не можуть обмежуватись національними 
механізмами. В цьому потрібні зусилля фахівців на міжнародному рівні діяльності та 
співпраці. 

Отже, перед сучасним суспільством стоять завдання щодо усвідомлення тих де-
структивних впливів та наслідків для фізичного, психічного, соціального і духовного 
здоров’я людей, що несуть у собі деформації та неперспективні напрями розвитку 
спорту. Їх подолання вкрай необхідне тому, що вони певною мірою обмежують та 
дискредитують гуманітарні цінності фізичної і спортивної культури.
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Институциональное развитие спорта в Украине демонстрирует ряд противоре-
чий и деформаций, которые, с одной стороны, являются результатом влияния меж-
дународного спортивного движения, а с другой, проявлением кризисного характера 
постсоветских трансформаций. В статье рассмотрено острые проблемы современного 
спорта: абсолютизация ценности высоких спортивных достижений; риск, угрожающий 
здоровью спортсменов высокого класса; проблема использования допинга; агрессив-
ность и корупция. 

Ключевые слова: спортивная культура, социальный институт спорта, физическое 
воспитание, спорт высших достижений, массовый спорт, деформации в развитии 
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спорта, допинг в спорте, агрессивность в спорте, корупция в спорте, неравенство в 
доступе к спортивно-оздоровительным занятиям и услугам.
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Institutional development of sport in Ukraine demonstrates a number of contradictions 
and strains, which are the result of both the infl uence of the international sports movement 
and the crisis nature of the post-Soviet transformation. The article deals with thorny issues 
of modern sport as absolutisation of the importance of high achievements in sports, health 
risks of high class athletes, the problem of the use of doping, aggression and corruption. In 
addition, deformation of Ukrainian sports includes reducing athletic activity of the population, 
the growing disparities in access to sports and health services, which is a negative factor for 
the health of the population.
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higher achievements, mass sports, the strain in the development of sports doping in sport, 
aggression in sport, sport corruption, unequal access to sports and recreational activities 
and services.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО СУПЕРЕЧЛИВИХ 
АСПЕКТІВ ФАХУ НАУКОВЦЯ 

Л. Ю. Куземська 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
вул. Університетська 1, м. Львів, 79000, Україна,

evanesco@ukr.net 

У статті на матеріалі авторського соціологічного дослідження  проаналізовано 
макро- та мезорівневі соціально суперечливі аспекти фаху науковця в оцінках студентів, 
аспірантів та викладачів ЛНУ ім. І. Франка. Зокрема, розглянуто матеріальну та ста-
тусну оцінки фаху вченого в сучасному українському суспільстві, формати поєднання 
дослідницької та викладацької праці, особистісні, гендерні та вікові аспекти наукової 
діяльності. Зроблено висновок про подібності та відмінності в образі соціальних 
проблем фаху вченого серед опитаних груп.

Ключові слова: науковці, наукова діяльність, соціальні проблеми. 

Інформаційна ера вимагає підвищеної уваги до шляхів виробництва нового знан-
ня та інформації, тому проблематика ефективності вітчизняної науки є важливою. Її 
сучасний стан є досить складним як через низку матеріально-технічних, фінансових, 
інформаційних та кадрових труднощів [1, с. 76–78], так і через маргінальність про-
блематики функціонування та розвитку інституту науки у вітчизняному публічному 
дискурсі1. Як наслідок, низька оплата праці, падіння престижності фаху науковця, 
еміграція2. Концентрованим виразом соціальних негараздів є зниження соціального 
благополуччя суспільства, відображене, зокрема, 85-ю позицією у рейтингу рівня 
людського розвитку за 2009 рік [4]. Відповідно постає питання про те, наскільки таким 
становищем задоволені вітчизняні вчені, чи вдається їм ефективно реалізувати свій на-
уковий потенціал, працюючи у таких умовах. З іншого боку, важливим є і дослідження 
оцінки їхньої діяльність суспільством; особливо нас цікавить студентство, яке гостро 
відчуває потребу у перспективній спеціальності та, поряд з цим, найбільш критично 
оцінює діяльність своїх викладачів-науковців, з якими щодня контактує. 

Серед сучасних українських вчених, які займаються темами, дотичними до 
проблематики соціального становища науковців, можна назвати  К. Міхайльову, 
С. Вовканича, О. Астахову, А. Ніколаєвську, І. Попову, В. Пилипенка. Проте загалом 
кількість публікацій з теми в спеціалізованих соціологічних журналах [5] є невеликою, 

© Куземська Л. Ю., 2010
1 Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного методом омнібусу “Громад-

ська думка в Україні-2006” Інститутом соціології НАН України, 80% опитаних нічого 
не знали про досягнення і роботу НАН України [2].

2 В. Трохимець наводить дані, що лише за період з 2001 до 2007 рр. з України емігрувало 
122 докторів наук та 634 кандидати наук [3].

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV. UNIV. 
Серія соціол. 2010. Вип. 4. С. 297–306 Ser. Sociol. 2010. Is. 4. P. 297–306
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що свідчить про теоретичну актуальність тематики, а щодо практичного значення роботи, 
то на основі соціологічних досліджень можна виявити основні стримуючі чинники для 
“омолодження” наукових кадрів, глибше осмислити потенційні шляхи стимулювання 
праці вчених через розуміння соціальних перешкод у їхній професійній діяльності. 

Метою роботи є: компаративний аналіз соціально суперечливих аспектів фаху на-
уковця в оцінках студентів, аспірантів та викладачів ЛНУ ім. І. Франка за результатами 
авторського соціологічного дослідження. 

Завдання роботи: 1) на основі результатів соціологічного дослідження визначити 
ключові суперечливі аспекти у професійній діяльності науковців; 2) порівняти оцінки сту-
дентів, аспірантів та викладачів щодо виділених категорій аналізу, простежити елементи 
співпадіння/розбіжностей у судженнях; 3) зробити висновки щодо суб’єктивно найваж-
ливіших соціальних негараздів фаху вченого в сучасному українському суспільстві.     

Об’єкт дослідження (за критерієм носія проблеми): студенти, аспіранти та викла-
дачі ВНЗ України ІІІ–IV рівня акредитації. Об’єкт дослідження (за критерієм загальної 
проблеми): соціальні проблеми фахової наукової діяльності в сучасному українському 
суспільстві.

Предмет дослідження: порівняльна оцінка студентами, аспірантами та виклада-
чами ЛНУ ім. І. Франка соціально суперечливих аспектів фахової наукової діяльності 
в сучасному українському суспільстві. 

Методи дослідження. Робота ґрунтується на тріангуляції якісних (напівструктуро-
вані інтерв’ю із науковцями, аспірантами та студентами) та кількісних методик (опи-
тування студентів). У відборі респондентів для інтерв’ю принципом відбору учасників 
були параметри статі, типу факультету та посади. 

Тип факультету Стать Студенти Аспіранти Викладачі

Суспільно-гуманітарні Чоловіча 2 1
Жіноча 1 1

Природничо-технічні
Чоловіча 1 1
Жіноча 2 1

Певна диспропорційність у представленні статей з різних факультетів дала змогу 
нам простежити, чи впливає цей чинник на відповіді респондентів поза стереотипною 
“фемінністю” суспільно-гуманітарних та “маскулінністю” природничо-технічних фа-
культетів. 

Під час проведення кількісного опитування респондентами було 100 студентів. 
Брали до уваги тип факультету (5 суспільно-гуманітарних та 5 природничо-технічних) 
та рік навчання студентів (тут для нас важливим було пропорційне представлення мо-
лодших (50 студентів) – перший та другий, і старших (50 студентів) – третій, четвертий 
і п’ятий курси, а не пропорційне представлення окремо кожного курсу). Обидва етапи 
опитування проводили у квітні 2009 року на базі Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка. 

Для зручності аналізу, на нашу думку, варто погрупувати згадані нашими респон-
дентами соціально суперечливі аспекти фахової діяльності вчених у дві групи, залежно 
від рівня соціальної значущості цих питань: макро- та мезосоціальні аспекти.
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Під макросоціальними аспектами ми маємо на увазі на загал оцінку фаху науков-
ця в сучасному українському суспільстві. Ця група містить, на наш погляд, проблему 
матеріальної винагороди за наукову працю та її престижність у соціумі.

Перший виділений нами аспект викликав в усіх трьох опитаних груп схожі оцін-
ки. Студенти, до прикладу, вважають, що наукова діяльність може забезпечити лише 
базові потреби, але не високий рівень життя [6], оскільки “на нього треба працювати 
більше 10 років або шукати кращу роботу чи відкривати щось своє” [7]. Дані кількіс-
ного опитування показали, що все ж таки цей фах може забезпечити згадану потребу 
(баланс позитивного/негативного становить +11 %1 [8]). Цікавим натомість є розподіл 
за факультетами: природничо-технічні значно більше впевнені, що цю потребу можна 
задовольнити порівняно із суспільно-гуманітарними (+20,4% та +2,2% відповідно). До 
того ж, студенти молодших курсів (перший та другий) також вище оцінюють можливість 
науковців у задоволенні потреби у гідному матеріальному становищі на відміну від 
старшокурсників (+34,3% та -8,3%). На нашу думку, це пов’язано з тим, що природ-
ничо-технічні спеціальності є більш прикладними та можуть приносити матеріальний 
дохід у вигляді патентів, поєднання наукової діяльності із виробничою.

Аспіранти також вважають, що “український науковець, який працює в межах 
України на якійсь державній роботі, не те, що матеріально себе забезпечити не може, 
а він не може позволити собі елементарного – речей, які йому потрібні для його ж 
таки діяльності” [9], усі відзначають, що наукова праця ґрунтується на ентузіазмі [10] 
та романтичності. Науковці виживають за рахунок іноземних грантів, підробітків та 
поєднання наукової роботи з іншими видами діяльності [9]. Знову ж таки відзначають 
також різницю у профілі науки: науковці-техніки мають більше можливостей [10].

Викладачі згадують проблему слабкої матеріально-технічної бази: “В нас можеш 
запланувати собі, що захочеш, але виконати то дуже трудно, тому плануєш те, що зва-
жаючи на наші матеріальні можливості, ти можеш зробити” [11], відзначають також 
залишковий метод виділення грошей на науку, яка “ніколи не була тим місцем, де зароб-
лялися гроші” [12], а працювати в науці залишились переважно лише ентузіасти. Також 
вчені схильні вважати, що гуманітарною наукою не заробиш не життя, а от технічні 
професії можуть поєднувати наукову роботу і заробітчанство [13]. Отож, як бачимо, усі 
опитані групи вважають матеріальний аспект оцінки суспільством наукової діяльності 
досить проблематичним, особливо для науковців гуманітарного профілю.  

Другий аспект макросоціальної складової – статусна оцінка суспільством фаху 
науковця – містить у собі проблему його престижності в українському суспільстві та 
авторитетність наукової спільноти.

  На думку студентів, наукові ступені в нас зараз пов’язані із адміністративною тяга-
ниною та навіть корупцією [6]. “Вони мають вартість тільки в середовищі тих осіб, які в 
тому щось розуміють” [6], а загалом на наукову діяльності у нашому суспільстві взагалі 
не зважають [7]. Дані опитування показали, що потреба у швидкому кар’єрному зрос-
танні науковців, на думку студентів, може бути задоволеною (+9,3%), великою мірою 
цю тезу підтримують студенти суспільно-гуманітарних факультетів (+23% до -4,1% на 

1 Тут і далі саме цей показник буде подаватися для вираження думок студентів.   
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природничо-технічних), студенти молодших курсів по відношенню до старших курсів 
(+17,1% до +2%). Дещо парадоксально, але у той же час студенти підтримали тезу про 
те, що наукова діяльність забезпечує повагу та високу оцінку діяльності вчених з боку 
оточуючих (загалом +33,4%). Лідерами підтримки є студенти природничо-технічних 
факультетів (+39,2% до +27,7% у суспільно-гуманітарних), а також старшокурсники 
(+43,5%) у порівнянні до +22,5% у студентів молодших курсів. Бачимо, що студенти 
молодших курсів більше орієнтовані на статусні досягнення у науковому співтоваристві 
вчених, а старших курсів – на престиж та авторитет у суспільстві.  

Аспіранти вважають, що пересічні люди оцінюють професію науковця лише з 
матеріальної точки зору, що зумовлює її загальну низьку оцінку1. Натомість наукова 
діяльність оцінюється позитивно тими людьми, які розуміють її важливість, переважно 
це лише найближче оточення науковців [10]. Кар’єра для них не може бути самоціл-
лю, оцінювати людину треба за її здобутками2. Також відзначається той факт, що в 
українському суспільстві багато звань є “липовими”. Натомість людині потрібне “живе 
визнання”, тобто те, наскільки її думки та праці потрібні суспільству [9]. З іншого 
боку, частина вважає, що наукові ступені є невід’ємною частиною статусу людини, 
який є гарантом її позиції серед інших викладачів [14], він швидше функціональний 
і відкриває можливості для реалізації подальших наукових планів. Прозвучала також 
думка, що “якщо запитати пересічну людину, професор для неї сприймається як щось 
таке, як своєрідний ідеал” [15].  

На думку викладачів, професія науковця в суспільстві споживання не оцінюється 
взагалі, оскільки є малоприбутковою, а відповідно і ціниться низько (“Колись перед 
професором в коридорі трепетали, доцентові шанобливо давали дорогу, а зараз доцент 
вважає, щоб його не затоптали студенти в коридорі” [12]), але справжнім науковцям 
це не перешкоджає: “Той, хто хоче займатися наукою, то і піде в науку і його нічого не 
стримає. А науковці, по-перше, ніколи не були багатими людьми, по-друге, вони ніколи 
і не прагнули до того, щоб бути надзвичайно багатими, вони прагнули робити науку” 
[11]. Попри все, наукове середовище і далі високо оцінює кар’єрне зростання, оскільки 
воно засвідчує роки наполегливої праці. Наукові ступені є дуже проблемною темою, 
оскільки, з одного боку, можуть дати можливість обіймати певну посаду, отримувати 
вищу зарплату, “але в той же час всі знають, бачать багато прикладів, коли публічна 
особа чи то політик, чи то якийсь діяч може бути двічі доктором, тричі професором 

1 “Справді більшість людей вважають: “Навіщо працювати науковцем? Кому це потріб-
но? Це ж нікому не потрібн” [9], “Кому не скажу, що навчаюсь в аспірантурі, то чую у 
відповідь: “Для чого? Навіщо? Якби пішла десь працювати, заробляла би пристойно, 
а ти вчишся. Ти якась не така” (сміх). Тобто люди дуже дивуються, коли поступаєш в 
аспірантуру” [10].

2 “Люди, які роблять кар’єру – це метелики-одноденки: досягають фінансового становища 
і такою мірою використовують науку для того, щоб заробити гроші чи славу. Їхнє ім’я 
творить ті самі гроші, славу, яка потрібна для сьогоднішніх потреб. А наука тим спорід-
нена з мистецтвом, з тим, що є вічне,  наукові досягнення є актуальними для всього 
суспільства і, думаю, що мотив ставати науковцем заради того, щоб здобути кар’єру, він 
є трішки нечистим” [9].
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ще й академіком і невідомо якої академії. І такі явища насправді знецінюють вартість 
тих усіх звань і ступенів, і все коли це робиться заради публічності, престижу, попу-
лярності, не знаю чого” [12]. Що стосується кар’єрного зростання, то його дуже добре 
забезпечує радянська система вищої освіти із великою кількістю щаблів і пройти їх 
потрібно (“…якщо вже поставив собі за мету займатися власне у цій сфері, то вже 
нормальна людина ставить собі за мету досягнути якнайбільшого в тому занятті, чим 
вона займається” [13]). 

На нашу думку, такі оцінки свідчать про те, що академічна спільнота визнає падіння 
престижу наукової діяльності у суспільстві, усвідомлює внутрішні та зовнішні причини 
таких процесів, що пов’язані як із дисфункційними моментами у діях самих вчених, 
так і інших соціальних акторів. Попри це, традиційні засоби схвалення та визнання 
наукового внеску особи залишаються для вчених важливими, хоча б тому, що ціняться 
у їхньому професійному середовищі.  

До мезосоціального рівня соціально суперечливих аспектів фаху вченого ми відно-
симо стосунки всередині самого наукового та академічного співтовариства, поєднання вче-
ними приватного та професійного життя, гендерний та віковий аспекти їхньої діяльності. 

Оскільки ми опитували аспірантів та викладачів ВНЗ, то нас зацікавило питання 
формату поєднання наукової та викладацької діяльності, що, як ми припускали, є 
доволі складним через часо- і трудоємкість обох видів праці та можливих випадків 
неспівпадіння поміж “науковим шляхом” особистості та її “педагогічним талантом”.

Погляд студентів на тезу про те, що доброму науковцеві важко бути хорошим 
викладачем, має незначну підтримку лише серед студентів суспільно-гуманітарних 
(+12,5%) та старшокурсників (+6,5%), менше схильні погоджуватися з ним студенти 
молодших курсів (-2,1) та студенти природничо-технічних факультетів (-8,2%). На 
думку опитаних студентів, викладачем бути корисно, оскільки одразу ж можна бачити 
свої певні помилки, хоча також їх можна і спокійно розділяти, оскільки не кожен хоче 
чи може бути педагогом [7]. 

Усі аспіранти вважають, що не обов’язково хороший науковець є гарним викла-
дачем, оскільки може не володіти потрібними якостями: вмінням викласти свої думки 
в усній бесіді, вміння спілкуватися із студентами [15] або просто не розуміти своєї 
педагогічної цілі [9]. Натомість, попри традицію поєднання цих двох видів діяльності, 
вони можуть реалізувати себе в інших сферах [14]. Крім того, аспіранти зазначають, що 
система вищої освіти накладає на науковців забагато годин педагогічного навантаження, 
і в результаті у них залишається менше часу на саму наукову діяльність [15]. Позитив-
ними сторонами поєднання викладацької та наукової діяльності аспіранти вважають 
здобуття корисного досвіду (можливість вести лекції, брати участь у науковій діяльності 
кафедри), а також можливість комунікувати із студентами [10]. Останні повинні ство-
рювати потребу для викладача займатися науковою діяльністю, щоб постійно вдоско-
налюватися, бути “свіжим” та допомагати студентам задовольняти їхні інтелектуальні 
запити [9]. На загал аспіранти зазначають, що “якщо бути перфекціоністом, то треба 
намагатися бути і викладачем, і науковцем” [14], “викладанню аж ніяк не зашкодить 
наукова діяльність, зовсім навпаки, а науковій діяльності викладання також, бо це тільки 
дає можливість комусь якось передати те, що ти робиш” [9].
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Викладачі також вважають, що автоматичної залежності поміж поняттями “доб-
рий науковець” та “хороший викладач” немає, проте науковцеві не можна замикатися 
виключно на науковій роботі (“може бути наука без викладацької діяльності, але все-
таки викладачі мусять займатися наукою, тобто рівень підготовки і знань потрібен” 
[16]). Викладачі також відзначають і внесок студентів у розвиток науковця, саме вони 
“йому не дадуть закиснути, весь час будуть стимулювати його до нових бажань” [11]. 
Один із респондентів навів цікаве порівняння між звичайним викладачем, який “бігає 
по колу”, викладаючи матеріал з року в рік, і науковцем-викладачем, який рухається “по 
спіралі”, “щоразу виток намагається прокласти вище і краще, по-перше, щоб самому 
було цікаво, по-друге, щоб не відставати від того, що діється в світі” [12], він також 
наголосив на тому, що необхідно шукати “золоту середину”.    

На наш погляд, такі до певної міри ідеалізовані моделі поєднання обох видів 
діяльності в уявленнях усіх опитаних груп пов’язані з тим, що місцем їхнього навчан-
ня і праці (актуальної чи потенційної) є університет, а, отже, і повсякденний досвід та 
приклад колег і викладачів спонукають їх багато в чому переймати саме таку модель 
“науковця-педагога” як оптимальну.   

Ще одним соціально суперечливим аспектом є можливість поєднання професійної 
діяльності та повноцінного особистого життя науковцями, оскільки, як зазначила 
одна із респонденток, “то людина не для життя” [11], яка потребує розуміння з боку 
оточуючих.     

Дані опитування показують, що студенти не підтримують тезу про те, що наукова 
діяльність може забезпечити задоволення потреби у гармонійному поєднанні професії 
та сім’ї (-16,7%). Курс не впливає на ці думки, лише факультет, студенти природничо-
технічних спеціальностей більш песимістичні (-28,4% до -14,9% на суспільно-гумані-
тарних факультетах). Студенти вважають, що все залежить від того, яку мету перед 
собою ставить людина, тоді вона і визначає для себе пріоритети, хоча “в ідеалі все мало 
би бути в комплексі” [6].

На думку аспірантів, “науковець – це цілком благополучна людина” [9] і власне 
наукова діяльність жодних більших проблем не створює, якщо людина вміє швидко 
і вміло себе переорієнтовувати з сім’ї на роботу і навпаки [14] і може поєднувати їх 
[10]. Також відзначається те, що не можна “зациклювати” себе лише на науці, бо це 
призводить до виснаження [15].

Думки викладачів-жінок є неоднозначними, зокрема, одна вважає, що без сумніву 
проблеми у поєднанні цих двох сфер життя існують: “Ти не можеш повністю віддати 
себе своїй сім’ї, тому що тобі на завтра треба приготувати лекцію, студенти ставлять 
експеримент, до того ж ти ще обіцяла підшукати їм статті. Тому додому прийшов, 
покрутився, і то так нашвидкуруч, а вже після дев’ятої-десятої години знову сідаєш 
за свою роботу. Така ж ситуація і в суботу, і в неділю” [11]. Чоловіки-викладачі мають 
різні думки з цього питання. Дехто вважає, що це жодним чином не впливає [12], інші 
натомість схильні вважати, що це створює численні проблеми, оскільки доводиться 
працювати також і вдома в позаробочий час [13].

Як бачимо, питання поєднання кар’єри та сім’ї гостро пов’язане із необхідністю 
бути гнучкою особистістю, яка вміє швидко переорієнтовуватися з одного середовища 
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на інше, планувати та максимально ефективно використовувати свій час, що, на нашу 
думку, вимагає від науковців, особливо жінок-науковців, неабияких зусиль. Саме тому 
ця проблематика тісно пов’язана із питанням не лише розподілу подружніх ролей у 
сучасній українській сім’ї, але і з можливою гендерною дискримінацією у фаховій 
науковій діяльності. 

Наша гіпотеза про те, що жінки-респонденти більш критично оцінюють науку як 
професію, де чоловіки та жінки мають рівні шанси для власної соціальної самореалі-
зації, натомість чоловіки не бачать впливу гендерного чинника на досліджуване яви-
ще, повністю підтверджується щодо власне професійного аспекту, але варто зробити 
серйозну ремарку стосовно того, що побутовий та соціально-стереотипний чинник 
щодо жінки як того члена сім’ї, який має більше приділяти часу сім’ї, серйозно впливає 
на її можливості присвячувати себе і свій час науковій діяльності. На думку студентів, 
для жінки це завжди якийсь вибір поміж кар’єрою і сім’єю, але при вдалій організації 
власного часу це можна поєднати [6].

На думку хлопців-аспірантів, чоловіки і жінки мають абсолютно рівні права у 
сфері професійної діяльності: “так само, як не може присвячувати час сім’ї чоловік, з 
такими самими успіхами може не присвячувати час сім’ї жінка” [9], єдиною проблемою 
може бути те, що жінка відчуває на собі суспільний тиск через те, що вона не приділяє 
достатньо часу сім’ї [15]). Натомість дівчата-аспірантки відзначають, що чоловікам 
легше при влаштуванні на роботу на кафедру чи при поступленні в аспірантуру, ос-
кільки більше потрібні викладачі-чоловіки [10, 14]. Ще одним цікавим аспектом є те, 
що в уявленнях дівчат-аспіранток чоловіки менш зацікавлені у такій роботі та менш 
охоче залишаються в аспірантурі [10, 14] через низьку заробітню платню і через те, 
що “хлопці тут суто від армії втікають, а дівчата вже більше за покликанням…” [10]. 
На думку усіх аспірантів, жінка-науковець сприймається цілком нормально і так само, 
як і чоловік-науковець [10, 15]. 

Викладачі-жінки зазначають, що різниці між чоловіками і жінками у сфері професії 
немає, є лише проблеми побутового характеру, які перешкоджають жінці повноцінно 
віддаватися науці [11], інша вважає, що тут взагалі немає місця гендерному аспекту, 
максимум – це певні соціальні перешкоди, але не професійні [16]. В оцінці жінок-на-
уковців чоловіки-викладачі також неодностайні. Одні вважають, що особливих від-
мінностей немає, а все залежить лише від здібностей, наполегливості, працьовитості 
жінки-науковця [12]. Інший респондент натомість зазначає, що жінка має більше часу 
приділяти сім’ї, але в сфері кар’єрного зростання у чоловіків та жінок цілком рівні 
можливості [13].

Отож, на думку респондентів, гендерний аспект у діяльності вчених є важливим 
лише як другорядний чинник, що опосередковано впливає на професійну діяльність 
жінки як науковця. 

Останнім цікавим для нас соціально суперечливим аспектом фахової діяльності 
вчених був вплив віку науковця на його продуктивність. На думку студентів, вік не 
впливає на наукову діяльність [6, 7]. Аспіранти вважають, що в молодому віці про-
дуктивність є вищою, оскільки в людини більше сили, а з віком людина втрачає цю 
енергійність [15], і тоді лише необхідність підштовхує її до того, щоб далі займатися 
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наукою для підтримання свого статусу. У старшому віці значно більше часу в людини 
починає забирати сім’я [14]. Деколи також в старшому віці людина вважає, що багато 
зробила, що обертається зниженням якості її діяльності, уявлення про те, що їй вже 
можна “халтуру гнати” [9].

Кардинально протилежні думки мають викладачі. На їхній погляд, ситуація є обер-
неною: в молодому віці продуктивність менша, бо вони проходять процес наукового ста-
новлення, збирають матеріал, а старшого віку науковці володіють базою, фундаментом, 
на якому вони будують концепції, теорії [16], тим рівнем та об’ємом знань достатнім 
для того, щоб “сісти собі за кафедру, спертися і продумати якусь хорошу ідею” [13]. 
“Молодим багато можеш – мало знаєш, в зрілому віці людина, буває, ну, може, не такий 
вже свіжий розум, але тим не менше є досвід, великий багаж знань, ідей і розуміння, 
що треба робити, як треба робити. Кожен вік свої плоди приносить” [12]. У поважному 
віці зростає також ефективність педагогічної діяльності [16]. Хоча варто зауважити, що 
ми не опитували науковців віком понад 50 років, тож можна пробувати робити певні 
оцінки лише щодо молодих науковців, які ще не можуть порівняти власних наукових 
досягнень у різні періоди наукової творчості.

Проблематика вікових груп науковців є важливою, на наш погляд, в Україні, оскіль-
ки гостро стоїть проблема “омолодження” наукових кадрів, а також і тому, що вітчиз-
няна система інституту науки є достатньо забюрократизованою, тому молоді науковці 
часто не мають змоги швидше отримати визнання, аніж це передбачено офіційними 
постановами [ 17, с. 21].  

Необхідно також зазначити і такі соціально суперечливі аспекти, які були згадані 
лише опосередковано, проте вони також важливі для нашого розуміння стану вітчиз-
няної науки. Це, наприклад, те, що молодий науковець може мати певні перепони від 
старшого покоління, несприйняття науковою спільнотою його ідей, що потенційно може 
впливати на його моральний та психологічний стан [15] або також чинник системи, яка 
не сприяє достатній науковій мобільності кадрів [13].

Отже, усі опитані групи мають досить скоординовані оцінки соціально супереч-
ливих аспектів фаху науковця, особливо у питаннях матеріальної та статусної оцінки 
суспільством наукової діяльності, педагогічної та дослідницької праці, гендерного 
чинника в академічній діяльності. Певні відмінності ми простежили лише в оцінках 
формату поєднання кар’єри і професії у житті науковців, вікових аспектів їхньої наукової 
діяльності. На нашу думку, такий порівняльний аналіз дає змогу створити узагальнений 
образ фахової праці вченого в середовищі університету та простежити, які саме аспекти 
стримують студентів обрати “шлях в науку”.         
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